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I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Verificar regularidade na formalização e execução da Contratualização (SES/MG e Fundação São Carlos)
Entidade Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ: 18.715.516/0024-74
Munícipio/UF: BELO HORIZONTE-MG
Fase(s):
Tipo da Fase Data Início Data Término
Analítica 13/11/2019 21/11/2019
Execução - In loco 09/12/2019 13/12/2019
Relatório 06/01/2020 31/01/2020
 
Unidade Visitada: FUNDACAO SAO CARLOS
CPF/CNPJ: 02.877.511/0001-11
Munícipio/UF: LAGOA DA PRATA/MG
Demandante: Câmara Municipal
Forma: Integrada
Objeto: .Fora de bloco|Contratualização
Abrangência: janeiro/2014 a novembro/2019
Nº Protocolo: 25000.156537/2019-72

II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES

AMARILIO FERNANDES SOBRINHO NETO
Cargo: DIRETOR TÉCNICO
Exercício: 20/11/2013 a 14/09/2018

DANIELLE SARAIVA VILELA
Cargo: SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA
Exercício: Desde 03/01/2012

FELIPE FELIX ALVES
Cargo: DIRETOR CLÍNICO
Exercício: 01/10/2015 a 01/10/2017

FELIPE FELIX ALVES
Cargo: DIRETOR CLÍNICO
Exercício: Desde 21/05/2018

IZABELA ANTUNES FERREIRA
Cargo: DIRETORA TÉCNICA
Exercício: Desde 14/09/2018

JOSE LIBERIO DE MELO
Cargo: PRESIDENTE
Exercício: Desde 03/01/2012

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Relatório Consolidado

Gerado em: 26/08/2020 - 16:58:56 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº
18766

 

Página 3 de 230

 

  Acessado em 28/08/2020 14:28:29 por WILHAMS RAMOS DE SOUZA

A
ce

ss
o 

12
66

52
4

Atividade homologada e encerrada em: 27/08/2020 17:12:47 por Bruno Neves Nunes



LUCAS DE OLIVEIRA NUNES
Cargo: GERENTE FINANCEIRO
Exercício: Desde 13/04/2015

LUCAS PIMENTA FREITAS
Cargo: DIRETOR CLÍNICO
Exercício: 09/09/2014 a 31/07/2015

NAIARA INACIO DE SOUZA
Cargo: SUPERVISORA DE FATURAMENTO
Exercício: Desde 01/08/2010

RUI DA ROCHA RIBEIRO
Cargo: DIRETOR CLÍNICO
Exercício: 20/11/2013 a 15/07/2014

SAULO RESENDE
Cargo: VICE PRESIDENTE
Exercício: Desde 03/01/2012

III - INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Auditoria realizada na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, especificamente na Superintendência Regional de Saúde
de Divinópolis, com visita simultânea à Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, classificada na Contratualização como
interveniente, para verificação da contratualização do prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, Fundação São Carlos, no que
tange à sua formalização, repasse de recursos, regularidade da execução financeira e dos processos de pagamentos, prestação de contas,
bem como da existência de mecanismos de fiscalização, controle e regulação; verificação acerca de duplas cobranças, no âmbito do
Hospital, de pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, no que tange à realização de exames e/ou procedimentos; verificação sobre a
ocorrência de preterição de vagas na Unidade de Terapia Intensiva - UTI de pacientes do SUS para pacientes de convênios e particulares,
sendo que os leitos são financiados e custeados pelo SUS, gerando inúmeras negativas de atendimentos a pacientes do referido Sistema;
verificação sobre a transformação de cirurgias eletivas em urgências para que haja cobranças de pacientes; verificação sobre a ocorrência de
plantões médicos fictícios, onde o profissional supostamente atua em dois locais simultaneamente; e averiguar se os equipamentos /
materiais adquiridos por meio dos Convênios / Contratos de Repasse celebrados com a Fundação São Carlos, concretizados com recursos
oriundos de emendas parlamentares federais, estão sendo utilizados para atender às demandas do SUS.

A Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis/MG é classificada nas Contratualizações como responsável pelo acompanhamento,
em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, das ações relativas à execução dos Termos de Contratualização. É a
representação da SES/MG na regional que abarca o município de Lagoa da Prata e por consequência a Fundação São Carlos.

A ação visa averiguar as denúncias elucidadas no Requerimento n° 137/2019, exarado pela Câmara Municipal de Lagoa da Prata em 02 de
setembro de 2019, e no documento sem número, de autoria das cidadãs Vera Lúcia Nogueira Silva Ribeiro, Romilda Maria Aparecida e
Cristiele Rezende Alves, todas cidadãs do município de Lagoa da Prata, recebido, nesta SEAUD/MS/MG, no dia 15 de outubro de 2019.
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Ambos elencam diversas irregularidades no âmbito da Fundação São Carlos, causando problemas à população do município de Lagoa da
Prata e região. O requerimento emanado pela Câmara Municipal acompanha, inclusive, mais de 3 (três) mil assinaturas de munícipes que
requisitam auditoria no nosocômio.

A atividade em tela visa responder as seguintes questões de auditoria: i) A formalização e execução da contratualização firmada entre a
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da
Prata, no período de 2014 a 2019, atende a legislação? ; ii) Houve irregularidade na assistência prestada pela Fundação São Carlos aos
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)? iii) Os equipamentos / materiais adquiridos por meio dos Convênios celebrados com a
Fundação São Carlos, concretizados com recursos oriundos de emendas parlamentares federais, atendem à legislação?

A presente Auditoria foi executada de forma integrada com o Componente Estadual do Sistema Nacional de Auditoria – SNA.

VISÃO GERAL DO OBJETO

A verificação das denúncias está embasada, principalmente, na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), a qual
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes. Referido instrumento normativo prevê em seu Artigo 4° que a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de
Saúde - SUS, em caráter complementar.

Das Contratualizações

A Portaria GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013 revogada pelo Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de
setembro de 2017 define diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do SUS, e a Portaria GM/MS nº 2.567, de 25 de novembro
de 2016, revogada pelo Título VI do Capítulo I da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 dispõe sobre a participação
complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e o credenciamento de prestadores de serviços de saúde no
Sistema Único de Saúde.
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG (Contratante) celebrou com a Fundação São Carlos (Contratada), com a
interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata / MG, as seguintes Contratualizações:

Do Termo de Contratualização nº 245/2013

O Termo de Contratualização nº 245/2013 foi assinado em 05 de dezembro de 2013, cuja vigência foi de 60 (sessenta) meses a partir da data
de assinatura.
O objeto do contrato é a execução de atividades e serviços referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS, pela Contratada, por intermédio da
pactuação de metas no âmbito do Programa de Reestruturação dos Hospitais Filantrópicos e/ou de Ensino (Cláusula Primeira – Do objeto).
Em linhas gerais, a execução do contrato observará o que nele está disposto, bem como o previsto no Anexo Técnico I – Metas Hospitalares e
Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento.
Compete à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis,
com o auxílio do município de Lagoa da Prata, fiscalizar as ações relativas ao Termo de Contratualização.
O monitoramento e avaliação do contrato serão realizados obrigatoriamente, e de maneira sistemática, pela Comissão de Acompanhamento
do Contrato e pelas instâncias de controle e avaliação das esferas de gestão do SUS.
Para a execução do contrato a Contratada receberá recursos financeiros no valor total estimado de R$ 17.140.623,60, sendo que este
repasse estará vinculado ao cumprimento das metas qualitativas e quantitativas (Cláusula Terceira - do orçamento de dos recursos
financeiros).
No que tange ao Anexo Técnico I – Metas Hospitalares tem-se:

• Metas quantitativas:
Média complexidade leito cirúrgico – 87 internações mensais previstas, no valor de R$ 50.985,12.
Média complexidade leito clínico – 78 internações mensais previstas, no valor de R$ 52.352,12.
Média complexidade leito obstétrico – 19 internações mensais previstas, no valor de R$ 10.032,71.
Média complexidade leito pediátrico – 1 internação mensal prevista, no valor de R$ 485,56.
Total da média complexidade hospitalar - 185 internações mensais previstas, no valor de R$ 113.855,51.
UTI Adulto - tipo II (diárias) - 10 internações mensais previstas, no valor de R$ 114.893,80.
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Do Primeiro Termo Aditivo à Contratualização nº 245/2013

Assinado em 16 de dezembro de 2016, o Termo Aditivo teve por finalidade alterar o quantitativo do objeto contratual, acrescentando e
suprimindo metas físico  financeiras, considerando os recursos disponíveis na Programação Pactuada Integrada (PPI) no mês de
dezembro/2016, conforme disposto no Anexo Técnico 1 - Metas Hospitalares, parte integrante do Termo. Também objetivou inserir a
Cláusula - "Das Penalidades" ao Termo Original e alterar a alínea e1 à Cláusula Segunda - Das Obrigações, inciso lI, do Termo Original.
Em decorrência da alteração promovida, o valor mensal do Contrato sofreu acréscimo de R$ 38.608,17 (trinta e oito mil, seiscentos e oito
reais e dezessete centavos), no percentual de 5,41% (cinco vírgula quarenta e um por cento) do valor contratual inicial; correspondente os
Serviços de Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Houve também a supressão no valor mensal de R$ 1, 00 (um real), referente aos
Leitos de UTI, que corresponde ao percentual de 0,00% (zero por cento) do valor contratual inicial.
As alterações acima descritas culminaram em um aumento mensal no valor de R$ 38.607,17 (trinta e oito mil seiscentos e sete reais e
dezessete centavos), perfazendo um aumento global no valor do contrato correspondente a R$ 926.572,08 (novecentos  e vinte e seis mil,
quinhentos  e setenta  e dois reais e oito centavos). Foram considerados os recursos disponíveis em PPI no mês de dezembro/2016 e o prazo
de 24 (vinte e quatro) meses  restantes para o término da vigência do contrato. O valor mensal estimado do contrato passou a ser R$
324.284,23 (trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reis e vinte e três centavos).

Do Contrato n° 181/2018

O Contrato n° 181/2018 foi assinado em 06 de dezembro de 2018, cuja vigência é de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura.
O objeto do contrato é a prestação de ações e serviços de saúde que contemplam atenção, hospitalar e/ou ambulatorial no âmbito do Sistema
Único de Saúde de Minas Gerais (SUS/MG) a serem prestados pela CONTRATADA; visando a garantia da atenção integral à saúde dos
usuários (Cláusula primeira — Do objeto).
A execução do contrato observará o que nele está disposto, bem como o previsto no Documento Descritivo, parte integrante do instrumento,
considerando o seu objeto, competindo à Subsecretaria de Regulação em Saúde – SUBREG/SCSS/Diretoria de Gestão de contratos em
Serviços de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, a gestão do contrato (Cláusula segunda – Do regime de execução e gestor
do contrato) .
Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização irão utilizar de procedimentos de supervisão indireta ou local, bem como irão verificar,
controlar e avaliar os serviços prestados sob critérios definidos em normatizações pertinentes (Parágrafo Único).
O monitoramento e avaliação do contrato serão realizados obrigatoriamente, e de maneira sistemática, pela Comissão de Acompanhamento
do Contrato e pelas instâncias de controle e avaliação das esferas de gestão do SUS (inciso VIII – Cláusula Quinta – Das Condições gerais).
Para a execução do contrato a Contratada receberá recursos financeiros no valor mensal estimado de R$ 318.195,72, referente aos serviços
prestados (Cláusula Sexta – Dos recursos financeiros).
Para tanto, a Contratada deverá registrar e apresentar de forma correta e sistemática (nos prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde) os
dados de produção para o Programa das ações e serviços de saúde (SIA)/Programa do Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado
(SIHD) ou equivalente (inciso XVII, item II - Das obrigações da contratada - Cláusula Oitava – Das obrigações).
Deverá, também, garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e das informações dos usuários (inciso XXXIII, item II Das
obrigações da contratada - Cláusula Oitava – Das obrigações).
A Contratante deverá acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as ações relativas a execução do contrato, em nível Central e nas
Superintendências/Gerências Regionais de Saúde (inciso II, item III obrigações da Contratante - Cláusula Oitava – Das obrigações); Instituir
e garantir o funcionamento regular e adequado da Comissão de Acompanhamento do Contrato (inciso III, item III obrigações da Contratante -
Cláusula Oitava – Das obrigações); Analisar e aprovar os relatórios apresentados pela Contratada, de acordo com o Documento Descritivo,
quando couber (inciso IV, item III obrigações da Contratante - Cláusula Oitava – Das obrigações); Apresentar relatórios mensais das glosas
técnicas e administrativas dos procedimentos ambulatoriais e/ou hospitalares (inciso X, item III obrigações da Contratante -Cláusula Oitava –
Das obrigações); Fiscalizar, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, as ações relativas à execução do Contrato (inciso II, item IV
obrigações do Interveniente - Cláusula Oitava – Das obrigações); Acompanhar a alimentação dos sistemas de informação da SES/MG e do
Ministério da Saúde, realizada pela Contratada (inciso VI, item IV obrigações do Interveniente - Cláusula Oitava – Das obrigações).
No que tange ao Documento Descritivo tem-se:

• Metas quantitativas:
GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS – Consultas / Atendimentos /  Acompanhamentos – 371 procedimentos mensais no valor
mensal total de R$ 3.009,36.
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Média complexidade leito cirúrgico – 136 internações previstas, no valor mensal total de R$ 63.827,17.
Média complexidade leito clínico – 98 internações previstas, no valor mensal total de R$ 44.770,49.
Média complexidade leito obstétrico – 56 internações mensais previstas, no valor mensal total de R$ 21.527,54.
Média complexidade leito pediátrico – 22 internações mensais previstas, no valor mensal total de R$ 12.187,40.
Total da média complexidade hospitalar - 312 internações previstas, no valor mensal total de R$ 142.312,60.
UTI Adulto - tipo II - 220 internações previstas, no valor mensal total de R$ 114.892,80.

Das Emendas Parlamentares e Convênios

Abordando o tópico emendas parlamentares, conforme bem explicita o sítio eletrônico do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse do Governo Federal – SICONV, de acordo com a Constituição, a emenda parlamentar é o instrumento que o Congresso Nacional
possui para participar da elaboração do orçamento anual.
É uma ferramenta que oportuniza, à Câmara Federal, acrescentar novas programações orçamentárias com o objetivo de atender as
demandas das comunidades que os parlamentares representam.
No Brasil, quem elabora o orçamento (ou seja, o documento que define quanto dinheiro o governo pretende arrecadar e gastar durante o ano)
é o poder Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos). A participação direta dos parlamentares nessas decisões é feita por meio das
emendas.
No que tange ao tema Convênios, a Advocacia Geral da União – AGU define claramente que a essência de um Convênio está assentada em
um tripé, assim constituído: a) tem natureza de um acordo; b) é celebrado entre pessoas de direito público ou entre estas e particulares; c)
cujos interesses são convergentes, o que afasta o intuito de lucro.
A presente Auditoria analisou os seguintes instrumentos celebrados diretamente entre a União, por meio do Fundo Nacional de Saúde, e a
Fundação São Carlos:

a) Convênio 802051/2014:
- Número da Proposta: 088559/2013
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 1.992.500,00 (um milhão novecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais)
- Vigência: 25/08/2014 a 27/12/2019
- Situação: Prestação de Contas enviada para Análise.

b) Convênio 807813/2014:
- Número da proposta: 042803/2014
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
- Vigência: 27/08/2014 a 23/09/2016
- Situação: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas.

c) Convênio 807814/2014:
- Número da proposta: 042988/2014
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
- Vigência: 25/08/2014 a 04/10/2016
- Situação: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas.

d) Convênio 814901/2014:
- Número da proposta: 056631/2014
- Objeto do convênio: manutenção de unidade de saúde (CUSTEIO).
- Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
- Vigência: 29/12/2014 a 09/11/2016
- Situação: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas.

e) Convênio 823711/2015:
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- Número da proposta: 043775/2015 
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 453.420,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil quatrocentos e vinte reais)
- Vigência: 21/12/2015 a 28/02/2020
- Situação: Prestação de Contas enviada para Análise.

f) Convênio 834634/2016:
- Número da proposta: 023918/2016
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 300.250,00 (trezentos mil duzentos e cinquenta reais)
- Vigência: 29/07/2016 a 14/06/2019
- Situação: Prestação de Contas Enviada para Análise.

Também foi objeto de análise o Convênio n° 11/2018, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata e a Fundação São Carlos,
com recursos oriundos de Emenda Parlamentar Federal.
Assinado em 27 de setembro de 2018, referido Convênio é proveniente da Emenda Parlamentar Federal n° 23680007 – Portaria GM/MS nº
1.714, de 7 de julho de 2017, objetivando o Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade - MAC, Proposta n°
36000121519201700, originário do Deputado Federal Fábio Ramalho, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Do Termo de Contrato nº 001/2019

O município de Lagoa da Prata/MG (Contratante) celebrou com a Fundação São Carlos (Contratada) o Termo de Contrato nº 001/2019,
assinado em 02 de janeiro de 2019, com vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura, cujo objeto do contrato é a prestação de
serviços de exames especializados (tomografia computadorizada) para atender aos usuários da UPA Unidade de Pronto Atendimento 24
horas do município de Lagoa da Prata/MG por um período de 12 meses.

Dos Contratos n° 052/2018 e n° 009/2019

A Fundação São Carlos possui por prestador de serviços radiológicos no setor de radiologia e tomografia a empresa Radiologia T.A LTDA -
ME, CNPJ 19.793.621/0001-06. Referida relação jurídica deu-se por meio de diversos contratos, renovados periodicamente, sendo que os
dois últimos apresentados à equipe são denominados como Contrato n° 052/2018, assinado em 02 de janeiro de 2018, com vigência até 31
de dezembro de 2018 e Contrato n° 009/2019, assinado em 02 de janeiro de 2019, com vigência até 31 de dezembro de 2019.
Os dois instrumentos contratuais possuem idêntico teor, alterando apenas a data de assinatura e vigência.
O objeto é a prestação de serviços radiológicos no setor de radiologia e tomografia na Fundação São Carlos, bem como atendimentos a
pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva e pacientes da clínica médica, 24 horas de segunda a domingo.
O valor mensal pago à Contratada é de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e a fiscalização fica sob responsabilidade da Administração da
Fundação São Carlos.

Da Fundação São Carlos (CNPJ: 02.877.511/0001-11; CNES: 2132877):

A Fundação São Carlos, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, acessado em 11 de novembro de 2019, está
situada à Rua Cirilo Maciel, nº 222, Bairro Centro, Município de Lagoa da Prata/MG.
A Fundação possui natureza jurídica privada sem Fins Lucrativos e é classificada como Hospital Geral. No Módulo Hospitalar do CNES
apresenta: 10 leitos de UTI Adulto Tipo II (todos SUS); 15 leitos de Cirurgia Geral (13 SUS); 2 leitos de Ortopediatraumatologia (todos SUS);
30 leitos de Clínica Geral (26 SUS); 3 leitos de Obstetrícia Cirúrgica (2 SUS); 2 leitos de Obstetrícia Clínica (1 SUS) e 2 leitos de Pediatria
Clínica (todos SUS). A Fundação possui como habilitações ativas: Serviço Hospitalar para Tratamento de AIDS; Laqueadura; Vasectomia e
UTI II Adulto.
A Fundação São Carlos integra a rede pública de serviços de saúde do município de Lagoa da Prata e atende em caráter particular, convênio
e SUS. Possui, como já explicitado, 56 leitos disponíveis para o SUS. A Regulação dos leitos, das cirurgias eletivas e de urgência são
realizadas por meio do Sistema SusFácil da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Conta com 159 profissionais cadastrados no
Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). Realiza atendimentos de média complexidade sob gestão estadual,
sendo referência para os municípios de Araújos, Arcos, Bambuí, Carmo do Cajurú, Córrego Danta, Divinópolis, Dores do Indaiá, Formiga,
Iguatama, Japaraíba, Lagoa da Prata, Martinho Campos, Medeiros, Pains, Pedra do Indaiá, Perdigão, Santo Antônio do Monte, São
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Sebastião do Oeste.

Do Escopo da Auditoria:

A Auditoria teve como escopo:

1. Verificar a Contratualização do prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS, Fundação São Carlos, sito no município de Lagoa
da Prata/MG, no que tange à sua formalização, repasse de recursos, regularidade da execução financeira e dos processos de pagamentos,
prestação de contas, bem como da existência de mecanismos de fiscalização, controle e regulação.
2. Verificar a ocorrência de duplas cobranças, no âmbito do Hospital, de pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, no que tange à
realização de exames de tomografias.
3.Verificar a ocorrência de preterição de vagas na Unidade de Terapia Intensiva - UTI de pacientes do SUS para pacientes de convênios e
particulares, sendo que os leitos são financiados e custeados pelo SUS, gerando inúmeras negativas de atendimentos a pacientes do
referido Sistema.
4. Averiguar se há transformação de cirurgias eletivas em urgências para que haja cobranças de pacientes.
5. Verificar a ocorrência de plantões médicos fictícios, onde o profissional supostamente atua em dois locais simultaneamente.
6. Analisar os Convênios celebrados com a Fundação São Carlos, concretizados com recursos oriundos de emendas parlamentares
federais, no tocante à utilização dos materiais / equipamentos adquiridos, no desempenho das atividades atinentes ao SUS.
A presente auditoria abrangeu o período de janeiro de 2014 a novembro de 2019 para análise dos contratos nº 245/2013 e nº 181/2018 e para
avaliação da atuação da Comissão de Acompanhamento dos mesmos. Para as demais análises foi considerado o período pontuado em cada
caso denunciado conforme sua especificidade.
Foi realizada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais auditoria nº 540 no período de 02/05/2018 a 17/09/2018, abrangendo o
período de janeiro/2013 a março/2018, a qual contemplou algumas questões abarcadas pela presente auditoria nº 18766, quais sejam:
procedimento cirúrgico realizado pela usuária B.S. no dia 16/09/2017; leitos de UTI/SUS ocupados por pacientes de saúde complementar; e
negativas de leitos de UTI para pacientes SUS, com registros de ocupação de leitos por pacientes conveniados.
Em relação ao procedimento cirúrgico realizado pela usuária B.S. esta auditoria procedeu a verificação sob outro enfoque, o da integralidade
da assistência. No tocante a utilização dos leitos de UTI/SUS por pacientes de convênio a verificação abarcou os últimos cinco meses que
antecederam a fase operativa desta auditoria no intuito de confirmar ou não a continuidade desta prática.

IV - METODOLOGIA

Para obter informações que subsidiassem os trabalhos a equipe levantou e analisou a seguinte documentação, conforme os itens abaixo
relacionados:

FASE ANALÍTICA:

Análise das demandas: Documentos constantes do Processo SEI – NUP 25000.156537/2019-72.
Estudo da legislação aplicável ao tema: Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 (estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal); Lei Federal nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e alterações (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos
da Administração Pública e dá outras providências); Portaria GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013 revogada pelo Anexo 2 do
Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017 (diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do
SUS); Portaria GM/MS nº 2.567, de 25 de novembro de 2016, revogada pelo Título VI do Capítulo I da Portaria de Consolidação nº 1, de
28 de setembro de 2017 (dispõe sobre a participação complementar da iniciativa privada na execução de ações e serviços de saúde e o
credenciamento de prestadores de serviços de saúde no Sistema Único de Saúde); Lei Federal n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990
(dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências); Lei Federal nº 12.101, de 27 de novembro de
2009 (dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de
contribuições para a seguridade social); Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (dispõe sobre os procedimentos a serem
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observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do
art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal); Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de
2011 (regula os convênios, os contratos de repasse e os termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos); Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro
de 2016 (estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas
relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº
507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá outras providências); Portaria SAS/MS nº 113, de 4 de setembro de 1997 (define
diretrizes gerais para os internamentos dos pacientes nas unidades Assistenciais do Sistema Único de Saúde - SUS); Resolução CFM
Nº 1931, de 17 de setembro de 2009 (aprova o Código de Ética Médica); Resolução/ANVISA nº 63, de 25 de novembro de 2011 (dispõe
sobre os Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Saúde); Resolução CFM n.º 2.077, de 16 de setembro de
2014 (dispõe sobre a normatização do funcionamento dos Serviços Hospitalares de Urgência e Emergência, bem como do
dimensionamento da equipe médica e do sistema de trabalho); Processo - Consulta CFM nº 137/2003 PC/CFM nº 09/2003 (dispõe que
os plantões de sobreaviso constituem prática usual da organização de serviços médicos, devendo obedecer a normas rígidas de
funcionamento para evitar prejuízos no atendimento à população e garantir a segurança do médico); Resolução CFM nº 1.834/2008
(dispõe que as disponibilidades de médicos em sobreaviso devem obedecer normas de controle que garantam a boa prática médica e o
direito do Corpo Clínico sobre sua participação ou não nessa atividade); Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de
2017(consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único do SUS); Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017
(consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde); RDC ANVISA/MS nº 36, de 3 de junho de 2008 (dispõe sobre o Regulamento Técnico para Funcionamento
dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal); Portaria SAS/MS nº 371, de 7 de maio de 2014 (institui diretrizes para a organização da
atenção integral e humanizada ao recém nascido (RN) no Sistema Único de Saúde).
Pesquisa no sítio do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES para verificar as condições de
operacionalização da Fundação São Carlos e a estrutura gerencial do município de Lagoa da Prata, no que tange ao aspecto saúde.
Pesquisa no sítio do Fundo Nacional de Saúde, para verificar os repasses fundo a fundo ao município de Lagoa da Prata.
Pesquisa no sítio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – SICONV para verificar o status de
cada Convênio e Contrato de Repasse celebrado com a Fundação São Carlos.
Pesquisa no sítio da Câmara dos Deputados objetivando a obtenção de informações acerca de emendas parlamentares direcionadas
ao município de Lagoa da Prata, com a finalidade de incrementar o teto financeiro da Fundação São Carlos.
Levantamento da produção realizada pelo hospital, constante nos Bancos de Dados SIA/SIH/DATASUS.
Elaboração do Relatório Analítico de Auditoria.
Elaboração das Matrizes de Análise e Coleta de Informações e do Cronograma de Atividades para a fase operativa.

O Relatório Analítico foi devidamente aprovado.

FASE OPERATIVA:

Fundação São Carlos:

Apresentação da equipe de auditoria ao Presidente da instituição, Sr. José Libério de Melo e equipe;
Verificação da documentação solicitada no Comunicado de Auditoria (CA);
Análise da documentação disponibilizada pelo Hospital;
Visita às instalações hospitalares;
Entrevistas com pacientes que já estiveram internados no nosocômio;

Ao término das atividades no Hospital, a equipe retornou à Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata e à Superintendência Regional
de Saúde de Divinópolis – SRS/SES/MG para as respectivas reuniões de encerramento dos trabalhos, com posterior regresso ao município
de Belo Horizonte.
Foram elaborados relatórios específicos para as três instituições: Fundação São Carlos; SES/MG e Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa
da Prata.

Foram elaboradas as Matrizes de Constatações e de Responsabilização dos responsáveis.
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CRITÉRIOS DE ANÁLISE:

Para verificação das denuncias sobre a assistência prestada pela Fundação São Carlos aos pacientes SUS foram utilizados os dados da
produção extraídos dos arquivos RD e SP/SIH/DATASUS de cirurgias realizadas no período de janeiro/2018 a setembro/2019 e de partos
realizados no período de agosto a outubro/2019, disponíveis em http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?
area=0901&item=1&acao=25. Acesso em 20/11/2019, às 16:36h.

Os critérios de seleção da amostragem dos 248 prontuários médicos solicitados para análise com base nas AIH registradas nos arquivos
acima descritos respeitaram o período da ocorrência das denúncias (casos específicos), abrangendo um espaço de tempo anterior e
posterior. A seleção se deu por meio de amostragem aleatória simples considerando que:

- em relação às denúncias de desassistência ao parto e de falta de profissionais para assistência ao parto no mês de agosto/2019 foram
solicitados para análise os prontuários relativos aos 35 partos realizados na Fundação São Carlos no período de 25/07/2019 a 27/09/2019;
- o caso de denúncia de pagamento de exame de tomografia de paciente SUS em atendimento na UPA em decorrência de acidente
automobilístico apresentando quadro de trauma ocorreu em outubro/2019 foram solicitados 25 prontuários dos 213 procedimentos cirúrgicos
do grupo 0408 (procedimentos cirúrgicos do sistema osteomolecular) realizados na Fundação São Carlos no período de 01/01/2018 a
26/09/2019 (Os dados extraídos do SIH no dia 20/11/2019 contemplavam internações até o dia 26/09/2019);
- a denúncia de suspensão de cirurgias eletivas pela Fundação São Carlos a partir do mês de abril/2019 foram solicitados 125 prontuários dos
821 procedimentos cirúrgicos do grupo 0407 (procedimentos cirúrgicos do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal)
realizados no período de 01/01/2018 a 26/09/2019;
- a denúncia de transformação de cirurgias eletivas em urgências com posterior cobrança do procedimento pela Fundação São Carlos foram
solicitados 32 prontuários dos 84 procedimentos cirúrgicos de urgência (caráter do atendimento 2) realizados no período de 01/01/2018 a
26/09/2019;
- a análise sobre a garantia da integralidade da assistência no SUS em internações para realização de procedimentos cirúrgicos de
colecistectomia tornou-se necessária em decorrência do caso específico verificado com a paciente B.S. Foram solicitados para análise 31
prontuários dos 211 procedimentos cirúrgicos do grupo 0407030034 (colecistectomia videolaparoscópica) realizados no período de
01/01/2018 a 26/09/2019.

Esta auditoria foi pautada pelas matrizes de coleta e análise de informações com abrangência de 2014 a 2019 para análise contratual. O
período abarcado por cada análise/constatação considerou o período pontuado em cada caso denunciado em sua especificidade:

A verificação sobre cobranças indevidas de exames de tomografia se deu por meio do cruzamento dos dados da produção apresentada do
período de outubro de 2018 a novembro de 2019 com os Espelhos das Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) e as Notas Fiscais
emitidas pela Fundação São Carlos no mesmo período. Esta análise abrangeu a produção do tomógrafo adquirido por meio do Convênio n°
802051/2014 que só começou a operar em outubro/2018.

A utilização do mesmo critério de cruzamento de dados, agora entre as Notas Fiscais emitidas pela Fundação São Carlos no período de
janeiro de 2018 a outubro de 2019 e dos Espelhos das Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do mesmo período possibilitou a
verificação de dupla cobrança de procedimentos realizados em pacientes SUS.

A análise sobre a ocupação irregular de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) SUS na Fundação São Carlos por paciente de
convênio/particular abrangeu o período de agosto a dezembro de 2019 considerando que o Relatório de Auditoria nº 540 da SES/MG
contemplou esta mesma verificação no período de 2013 a 2018 apontando não conformidade. No intuito de confirmar ou não a continuidade
da irregular ocupação dos leitos de UTI SUS, conforme consta na denuncia, esta auditoria delimitou a verificação dos últimos cinco meses até
a conclusão da fase operativa.

Para verificação da denúncia de suspensão das cirurgias eletivas pela Fundação São Carlos a partir do mês de abril/2019 foi considerado
viável o levantamento da ocorrência de fila de espera a partir deste período mensurando tal redução a fim de evidenciar possíveis
consequências assistenciais. Desta forma, a abrangência da análise foi delimitada nos últimos seis meses que antecederam a fase operativa
desta auditoria.

A fim de evidenciar se a possível suspensão de cirurgias eletivas pela Fundação São Carlos a partir do mês de abril/2019 (conforme
denunciado) ocasionou desassistência, foi considerado viável o levantamento do número de internações SUS realizadas na Fundação a
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partir desse período e comparar este achado com o mesmo período do exercício anterior. O critério para análise definido “número de
internações” considerou a meta contratual de 312 internações/mês estabelecida no Contrato nº 0181/2018 firmado entre a SES/MG e a
Fundação São Carlos.

A apuração das denúncias de desassistência ao parto na Fundação São Carlos considerou os registros dos Espelhos das AIH, dos
prontuários médicos, dos relatórios do SUSFácil do período de 25/07/2019 a 27/09/2019 e das escalas de plantões médicos do mesmo
período, uma vez que a denúncia aponta como período de ocorrência agosto/2019.

Abordando o tópico Contratualização, para verificar a contratualização do prestador de serviços ao Sistema Único de Saúde - SUS,
Fundação São Carlos, sito no município de Lagoa da Prata/MG foi avaliada a regularidade do Termo de Contratualização nº 245/2013, do
Primeiro Termo Aditivo à Contratualização nº 245/2013  e do Contrato n° 181/2018 quanto à disposição de cláusulas e condições
necessárias e exigidas nas normas aplicáveis (Lei nº 8.666/93 e PRT/GM/MS 3410/2013); foi avaliada a regularidade dos processos de
pagamentos referentes às execuções financeiras contratualizadas; verificado se a documentação apresentada demonstra a existência de
Comissão de Acompanhamento da Contratualização, se esta se encontra devidamente publicada no Diário Oficial do ente federativo ou em
instrumento equivalente e se a Comissão de Acompanhamento da Contratualização monitora a execução das ações e serviços de saúde
pactuados.

Também foi verificada a existência de atos de nomeação dos reguladores e autorizadores que atuam na regulação da execução dos serviços
prestados pela Fundação São Carlos.

No tocante à análise dos Convênios celebrados com a Fundação São Carlos, concretizados com recursos oriundos de emendas
parlamentares federais, no que diz respeito à utilização dos materiais / equipamentos adquiridos, no desempenho das atividades atinentes ao
SUS foram averiguados se os materiais / equipamentos adquiridos por cada Convênio firmado com a Fundação São Carlos estão sendo
utilizados para atendimento às demandas do SUS. Especificamente foram objeto de análise os equipamentos de Tomografia,
Ultrassonografia e Raios X, por serem os de maior vulto e estarem atrelados às denúncias (principalmente o aparelho de tomografia).

V - CONSTATAÇÕES

Tópico: CONTRATUALIZAÇAO

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595466
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Existência de instrumentos formais de Contratualização entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais -

SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, no
período de janeiro de 2014 a novembro de 2019.

Evidência: Foram efetuados dois instrumentos de Contratualização entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais -
SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, no período de
janeiro de 2014 a novembro de 2019.
O primeiro é o Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013, com vigência de 60
(sessenta) meses a partir da data de assinatura. Para esta Contratualização foi elaborado o Primeiro Termo Aditivo à
Contratualização nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016.
O segundo instrumento é o Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de dezembro de 2018, com vigência de 60 (sessenta)
meses a partir da data de assinatura.
Verificou-se que a existência das Contratualizações está em conformidade com os §1° e 2° do Art. 130 do Capítulo I do
Título VI da Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, que disciplinam que a participação complementar
das instituições privadas de assistência à saúde no SUS, deve ser formalizada mediante a celebração de contrato ou
convênio com o ente público.

Fonte da Evidência: Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013; Primeiro Termo Aditivo à
Contratualização nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016 e Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de
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dezembro de 2018.
Conformidade: Conforme

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595469
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Os instrumentos de contratualização firmados entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG e a

Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, no período de janeiro
de 2014 a novembro de 2019, contemplam as cláusulas necessárias previstas na legislação.

Evidência: Após análise do Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013, com vigência de 60
(sessenta) meses a partir da data de assinatura e da análise do Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de dezembro de
2018, com vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura, ambos firmados entre a Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais - SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de
Lagoa da Prata, verificou-se que estes contemplam as cláusulas mínimas necessárias, previstas na legislação, a saber:
responsabilidades do hospital quanto aos eixos de assistência, gestão, avaliação e, quando couber, de ensino e pesquisa;
responsabilidades dos entes federativos envolvidos; os recursos financeiros, suas fontes e a forma de repasse,
condicionados ao cumprimento de metas e à qualidade na assistência prestada; as sanções e penalidades conforme
legislação específica; a constituição e funcionamento da Comissão de Acompanhamento da Contratualização; o
Documento Descritivo, contendo as metas quali-quantitativas e indicadores de monitoramento.
O Primeiro Termo Aditivo à Contratualização nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016 respeita plenamente a
estrutura do instrumento inicial.
Os instrumentos contratuais estão em conformidade com o Art. 23 da Portaria nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013,
revogada pelo Anexo 2 do Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que instituiu os
elementos mínimos que deverão compor o instrumento formal de contratualização.

Fonte da Evidência: Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013; Primeiro Termo Aditivo à
Contratualização nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016 e Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de
dezembro de 2018.

Conformidade: Conforme

Tópico: CONTROLES INTERNOS

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 595687
Subgrupo: Processo
Item: Documentação/Registros
Constatação: Divergência entre dados apresentados pela Fundação São Carlos e dados consultados junto ao Conselho Regional de

Medicina de Minas Gerais - CRM/MG.
Evidência: Em atendimento a solicitação contida no Comunicado de Auditoria, a Fundação São Carlos apresentou a Dra. Izabela

Antunes Ferreira - CRMMG 57933 como Diretora Técnica, tendo como início de sua atuação a data 01/09/2019.
Em consulta ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - CRM/MG constatou-se que a referida profissional
iniciou a sua atuação em 14/09/2018, tendo como seu antecessor o Dr. Amarílio Fernandes Sobrinho Neto - CRMMG
51086, cuja atuação no cargo compreendeu o período de 20/11/2013 a 14/09/2018.
A Fundação São Carlos apresentou o Dr. Felipe Félix Alves - CRMMG 57708 como Diretor Clínico, tendo como início de
sua atuação a data 21/05/2018.
Em consulta ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - CRM/MG constatou-se que o referido profissional
iniciou a sua atuação em 01/10/2015 até 01/10/2017, retornando em 21/05/2018 até, a data prevista para término,
21/05/2020.
Os demais Diretores Clínicos foram: Dr. Rui da Rocha Ribeiro, CRMMG 25439, período 20/11/2013 até 15/07/2014 e Dr.
Lucas Pimenta Freitas - CRMMG 51949, período 09/09/2014 até 31/07/2015.
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Os fatos podem ser visualizados no ANEXO VIII do presente relatório.
Tendo em vista a importância do cargo de Diretor Técnico, elencada no Art. 2° e Art. 3° do Anexo da Resolução CFM n°
2.147 / 2016 e do Diretor Clínico, elencada no Art. 4°; Art. 5°; Art. 6° e Art. 7° do Anexo da Resolução CFM n° 2.147 /
2016, a correta informação sobre os ocupantes dos cargos é fundamental para a análise e eventual responsabilização por
atos praticados.
A não disponibilização de informações ou a apresentação de informações incorretas, solicitadas formalmente por Órgãos
de Controle Interno, está em desacordo com o Art. 11 do Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 (vigente),
explicitando que os órgãos do SUS e as entidades privadas, que dele participarem de forma complementar, ficam
obrigados a prestar, quando exigida, ao pessoal em exercício no SNA e à Comissão Corregedora, toda informação
necessária ao desempenho das atividades de controle, avaliação e auditoria, facilitando-lhes o acesso a documentos,
pessoas e instalações. 
Também está em desacordo com o Art. 1° e Art. 2° da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, os quais dispõem,
respectivamente, sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o
fim de garantir o acesso a informações conforme previsão constitucional e englobam, na obrigatoriedade de garantir o
acesso informacional, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse
público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de
parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Fonte da Evidência: Relação Nominal Atualizada da Diretoria Técnica e Clínica, datada de 11 de dezembro de 2019 (apresentada pela
Fundação São Carlos) e Documentos fornecidos pelo CRM/MG em 31 de janeiro de 2020, conforme ANEXO VIII
do presente relatório.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Analisando-se a documentação

apresentada à Auditoria em relação ao tópico ''controles interno'', e o que consta do Relatório preliminar ora examinado, o
que se pode observar é a ausência da divergência apontada, visto que a nomeação da Dra. lzabela Antunes Ferreira,
CRM/MG-57933 ocorreu em 14/09/2108, fato esse comprovado pelo ato de nomeação, declaração de próprio punho e
outros documentos, os quais são também, neste ato, acostados''.

Análise da Justificativa: A justificativa apresentada enfatiza a divergência outrora apontada pela equipe, passível de análise no ANEXO
VIII do presente relatório. Durante a fase operativa foi apresentada documentação incompleta, tendo sido
necessária a requisição junto ao CRM/MG.
A auditada não justificou a divergência no tocante ao Diretor Clínico, Dr. Felipe Félix Alves - CRMMG 57708 e
aos demais itens expostos na Constatação. 
Ante o exposto, tendo em vista o fato de que não foi apresentada documentação suficiente para afastar a não
conformidade, a Equipe de Auditoria não acata a justificativa apresentada, mantendo-se a não conformidade
da constatação.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Adotar as diretrizes expressas no Art. 11 do Decreto nº 1.651, de 28 de setembro de 1995 (vigente), o qual explicita que

os órgãos do SUS e as entidades privadas, que dele participarem de forma complementar, ficam obrigados a prestar,
quando exigida, ao pessoal em exercício no SNA e à Comissão Corregedora, toda informação necessária ao
desempenho das atividades de controle, avaliação e auditoria, facilitando-lhes o acesso a documentos, pessoas e
instalações.

Observar os dizeres do Art. 1° e Art. 2° da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, os quais dispõem, respectivamente,
sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o
acesso a informações conforme previsão constitucional e englobam, na obrigatoriedade de garantir o acesso
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informacional, as entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público,
recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria,
convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Observar o que determina o Anexo da Resolução CFM n° 2.147/2016 no tocante à necessidade da manutenção, de
forma correta e atualizada, dos dados relativos ao Diretor Clínico e ao Diretor Técnico das instituições hospitalares.

Observar o Inciso VI do Art. 131 da Portaria de Consolidação n° 1, de 28 de setembro de 2017, o qual define que a
instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá, entre outros, assegurar a veracidade
das informações prestadas ao SUS.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Tópico: RECURSOS FINANCEIROS

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 595514
Subgrupo: Convênios
Item: Prestação de Contas
Constatação: A prestação de contas dos Convênios celebrados entre a Fundação São Carlos e a União, por meio do Fundo Nacional

de Saúde - FNS, com recursos oriundos de emendas parlamentares federais foi realizada via SICONV.
Evidência: Foram avaliados os convênios: 

a) Convênio 802051/2014:
- Número da Proposta: 088559/2013
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 1.992.500,00 (um milhão novecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais)
- Vigência: 25/08/2014 a 27/12/2019
- Situação: Prestação de Contas enviada para Análise.

b) Convênio 807813/2014:
- Número da proposta: 042803/2014
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
- Vigência: 27/08/2014 a 23/09/2016
- Situação: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas.

c) Convênio 807814/2014:
- Número da proposta: 042988/2014
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
- Vigência: 25/08/2014 a 04/10/2016
- Situação: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas.

d) Convênio 814901/2014:
- Número da proposta: 056631/2014
- Objeto do convênio: manutenção de unidade de saúde (CUSTEIO).
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- Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
- Vigência: 29/12/2014 a 09/11/2016
- Situação: Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas.

e) Convênio 823711/2015:
- Número da proposta: 043775/2015 
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 453.420,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil quatrocentos e vinte reais)
- Vigência: 21/12/2015 a 28/02/2020
- Situação: Prestação de Contas enviada para Análise.

f) Convênio 834634/2016:
- Número da proposta: 023918/2016
- Objeto do convênio: aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.
- Valor: R$ 300.250,00 (trezentos mil duzentos e cinquenta reais)
- Vigência: 29/07/2016 a 14/06/2019
- Situação: Prestação de Contas Enviada para Análise.

Verificou-se que todos os Convênios acima citados e cujos extratos das propostas podem ser visualizados no ANEXO IX
do presente relatório foram encaminhados para a prestação de contas, a ser analisada por setor específico do Ministério
da Saúde, em conformidade com o Art. 10, § 6°, § 7° e § 8° do Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e Art. 72 da
Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011. Referidos normativos definem a metodologia a ser
empregada para a efetiva prestação de contas.
Ressalta-se que as aprovações com ressalvas dos Convênios 807813/2014 (proposta 042803/2014), 807814/2014
(proposta 042988/2014) e 814901/2014 (proposta 056631/2014) são atinentes a falhas de ordem formal que, embora
comprometam a formalidade esperada para o ato praticado, não causaram prejuízo quantificado ao Erário.

Fonte da Evidência: Extratos das propostas dos Convênios 802051/2014, 807813/2014, 807814/2014, 814901/2014, 823711/2015 e
834634/2016 extraídos do SICONV e passíveis de visualização no ANEXO IX do presente relatório.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 595515
Subgrupo: Convênios
Item: Prestação de Contas
Constatação: A prestação de contas do Convênio n° 11/2018, assinado em 27 de setembro de 2018, celebrado entre a Secretaria

Municipal de Saúde de Lagoa da Prata e a Fundação São Carlos, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar
Federal, foi realizada.

Evidência: O Convênio n° 11/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata e a Fundação São Carlos foi
assinado em 27 de setembro de 2018. Referido Convênio é proveniente da Emenda Parlamentar Federal n° 23680007 -
Portaria GM/MS nº 1.714, de 7 de julho de 2017, objetivando o Incremento Temporário do Teto da Média e Alta
Complexidade - MAC, Proposta n° 36000121519201700, originário do Deputado Federal Fábio Ramalho, no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).
Foram apresentados documentos comprobatórios acerca do envio do Convênio n° 11/2018, à Secretaria Municipal de
Saúde de Lagoa da Prata, para a devida prestação de contas, no dia 14 de fevereiro de 2019. 
O envio tempestivo para a prestação de contas está em conformidade com o Art. 10, § 6°, § 7° e § 8° do Decreto nº 6.170,
de 25 de julho de 2007 e Art. 72 da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 os quais definem a
metodologia a ser empregada para a efetiva prestação de contas.
Ressalta-se o Art. 24 da Portaria GM/MS nº 788, de 15 de março de 2017, o qual estabelece que a prestação de contas
sobre a aplicação dos recursos de que trata o Capítulo II da Portaria (da transferência dos recursos financeiros de custeio
que se destinam ao incremento temporário dos tetos da média e alta complexidade e do piso de atenção básica) será
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realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado, o qual deverá ser
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS.

Fonte da Evidência: Convênio n° 11/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata e a Fundação São
Carlos, assinado em 27 de setembro de 2018.

Conformidade: Conforme

Grupo: Recursos Financeiros Constatação Nº: 598812
Subgrupo: Convênios
Item: Formalização
Constatação: Ausência de assinatura e rubrica, por parte do Presidente da Fundação São Carlos, no Termo de Convênio n°

11/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata e a Fundação São Carlos.
Evidência: O Convênio n° 11/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata e a Fundação São Carlos foi

assinado em 27 de setembro de 2018. Referido Convênio é proveniente da Emenda Parlamentar Federal n° 23680007 -
Portaria GM/MS nº 1.714, de 7 de julho de 2017, objetivando o Incremento Temporário do Teto da Média e Alta
Complexidade - MAC, Proposta n° 36000121519201700, originário do Deputado Federal Fábio Ramalho, no valor de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais).
Não há assinatura e ou rubrica por parte do Presidente da Fundação São Carlos, no Termo de Convênio n° 11/2018. 
Referida conduta está em desacordo com o Art. 22, § 1° e §4° da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 os quais dizem,
respectivamente, que os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua
realização e a assinatura da autoridade responsável; e que o processo deverá ter suas páginas numeradas
sequencialmente e rubricadas. 
Também está em desacordo com o Art. 45 do Capítulo III da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, o
qual define que assinarão, obrigatoriamente, o convênio ou contrato de repasse os partícipes e o interveniente, se houver.
Ressalta-se que o Plano de Trabalho, Anexo ao Termo de Convênio e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde de
Lagoa da Prata se encontra devidamente assinado e rubricado.
O Termo de Convênio n° 11/2018 pode ser visualizado no ANEXO XIV.

Fonte da Evidência: Convênio n° 11/2018, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata e a Fundação São
Carlos, assinado em 27 de setembro de 2018.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''À análise da documentação em

arquivo na Fundação São Carlos, a atribuição da ''não conformidade'' em exame somente pode ser entendida como
equívoco pois, conforme comprova a cópia ora anexada, todas as vias do Termo de Convênio nº 11/2018 estão rubricadas
e a última assinada pelo Presidente. Além do mais, mesmo no anexo XIV do Relatório Preliminar, há assinaturas e rubricas
do Presidente no Plano de Trabalho e demais documentos acessórios em que se previu que o mesmo assinasse não
havendo plausibilidade de que não tenha assinado ou rubricado os documentos principais''.

Análise da Justificativa: Durante a fase operativa foi apresentada, à Equipe de Auditoria, documentação em que não constava a
assinatura outrora mencionada, conforme claramente explicita o ANEXO XIV do presente relatório.
Porém, tendo em vista apresentação dos documentos devidamente assinados, nesta fase em que são
garantidos aos auditados a ampla defesa e o contraditório, acata-se a manifestação exarada pela auditada,
alterando para a conformidade da constatação.

Acatamento da Justificativa: Sim
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 

Tópico: ASSISTÊNCIA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595545
Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial
Item: Faturamento/Produção/Cobranças SUS
Constatação: Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS com limitação do acesso a exames de Tomografia Computadorizada.
Evidência: O equipamento Tomógrafo Computadorizado (6 a 8 cortes) foi adquirido por meio do Convênio n° 802051/2014, oriundo

de recursos federais de emendas parlamentares, cuja assinatura ocorreu em 25 de agosto de 2014.
O valor global do Convênio é R$ 1.992.500,00 (um milhão novecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) e o valor de
aquisição do Tomógrafo Computadorizado é R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais).
Ao analisar a produção do referido equipamento, registrada a partir de seu efetivo funcionamento (outubro de 2018),
verificou-se que houve limitação do acesso a exames de Tomografia Computadorizada para os usuários do Sistema Único
de Saúde.
Os dados fornecidos pela Fundação São Carlos, referentes à produção do Tomógrafo no período de outubro de 2018 a
novembro de 2019, demonstraram a realização de 4.088 (quatro mil e oitenta e oito) tomografias, sendo que 798 foram
destinadas a usuários SUS. A produção total, em percentuais, deu-se da seguinte forma: 80,49% (3.290 exames) para
usuários não SUS e 19,51% (798 exames) para usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme ANEXO II do
presente relatório.
No que tange à prestação de contas, no tópico benefícios alcançados, a Conveniada explicitou, como principais metas
atingidas: a ''melhoria apreciável nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)'' e que o ''convênio
802051/2014 foi fundamental para o fortalecimento técnico e operacional do Sistema Único de saúde, gerando mais
conforto e segurança para o paciente'', conforme ANEXO V do presente relatório. Tais fatos não foram corroborados pela
demonstração dos exames realizados.
A conduta está em desconformidade com o Art. 19, Inciso II da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011,
o qual versa que a justificativa deve manter relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa
federal e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados; Art. 81, Inciso II da Portaria
Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, o qual versa que é motivo para rescisão do convênio a constatação, a
qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.
Na fase de operacionalização do equipamento acima descrito fica evidente que não estão sendo observados Princípios
Constitucionais e da Administração Pública, tais como os insertos no Art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 (Legalidade, Moralidade e Eficiência) e no Art. 70 da Carta Magna (Economicidade). Com base nos
resultados atingidos fica evidente uma predominância de Planos de Saúde tais como UNIMED e particulares, sendo que
existe uma preterição ao Sistema Único de Saúde, por analogia, uma vez que a entidade é filantrópica e goza de
imunidades e isenções tributárias federais.

Fonte da Evidência: Termo de Convênio n° 802051/2014, assinado em 25 de agosto de 2014; Documento comprobatório da produção
de tomografias no período de outubro de 2018 a novembro de 2019, apresentado pelo Setor Financeiro da
Fundação São Carlos; Relatório de prestação de contas do Convênio n° 802051/2014, extraído do SICONV e
passível de análise no ANEXO V do presente relatório.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Ao início é preciso que se diga que não

há a inconformidade apontada, vez que a conduta não ofende a Portaria lnterministerial 507/2011, pois o público alvo para
a aplicação da Tomografia são os pacientes internados do SUS, sendo o referido equipamento utilizado principalmente
como suporte de diagnóstico para UTI, evitando assim o deslocamento desses pacientes para outros municípios, gerando
risco assistencial e custos.
E mais, os Convênios firmados pela Fundação/Hospital para aquisição de equipamentos e melhoria da estrutura já foram
finalizados, tendo as contas sido prestadas e todo o escopo examinado por esta Auditoria. E esta Auditoria, no que se
refere às contratualizações, não encontrou inconformidades (Constatações 595514 e 595515, do Relatório Preliminar).
No entanto, para melhor refutar o que encontra-se presente no Relatório Preliminar, com relação à equivocada afirmação
de que ''houve limitação de acesso a exames de Tomografia Computadorizada'' para usuários do SUS, com
predominância de exames para Planos de Saúde e particulares, a Fundação São Carlos esclarece não realiza mais
exames para pacientes externos (não internados) do SUS porque não recebe ''teto'' do Município para tanto, ou seja,
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porque não tem contratualização ambulatorial para esse fim.
Tal situação é de fácil constatação, no entanto, a auditagem precisaria levar em conta a seguinte realidade assistencial: o
Município somente disponibiliza "teto" para exames ambulatoriais quando não encontra outra saída, e, ainda assim, no
mínimo possível. Exemplo disso foi quando da inclusão do Hospital São Carlos na Rede Urgência e Emergência como
Hospital Nível IlI, e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou risíveis R$ 3.009,99 (três mil e nove reais e noventa e
nove centavos) para consulta especializada.
Desde 2016, para se ter uma ideia, o Município, ao contrário de disponibilizar "teto" para exames de tomografia para
pacientes não internados, prefere comprar os exames de Tomografias para pacientes da Upa 24h através dos Contratos
n°s 259/2016, 40/201,7 86/2018 e 004/2019, em anexo. E isso, depois que foi estabelecido um rígido fluxo e normas para
tanto; entre elas a determinação de que somente os diretores da UPA 24h autorizariam a realização do exame de imagem,
mediante carimbo e assinatura nos pedidos (exemplos em anexo). Inclusive, a prestação de contas é feita por meio da
relação dos nomes e dos pedidos assinados, e só assim, são realizados os pagamentos.
De sorte que o Hospital, apesar de disponibilizar o equipamento para o público alvo (pacientes internados) e também para
os usuários externos do SUS, não há interesse do Município em referenciar ''teto'' e encaminhar a demanda da saúde
pública à conta do SUS para o Nosocômio. Quando há faturamento para o Sistema Único de Saúde, este corresponde à
exata medida em que o serviço é feito para pacientes internados. Para aqueles que o Município encaminha da UPA24hs,
apesar dos pacientes serem do SUS, em razão do Município preferir comprar os exames a disponibilizar ''teto'' SUS para o
Nosocômio, não são faturados para o Sistema Único.
Assim, se inconformidade há, no aspecto, esta não pode ser atribuída à atuação e/ou conduta do ente auditado, porquanto
a Fundação São Carlos atua, com a devida venia do entendimento esposado pela Auditoria, nos exatos limites da
legalidade.
Ademais, o Representante do Ministério Público Estadual com atuação na Comarca de Lagoa da Prata/MG, em cuja
jurisdição está a Fundação São Carlos, pontuou, com acerto, no Inquérito Civil nº 0372 17 000620-2, que "a acessibilidade
universal e igualitária às ações e serviços de saúde, prevista no artigo 196 da Constituição da República de 1988 (CR),
somada à integralidade do atendimento estabelecida como diretriz do SUS (artigo 198, inciso II, da CR), são parâmetros
jurídicos, de densidade constitucional que sugerem repulsa a quaisquer critérios capazes de criar distinções ou privilégios
em favor de usuários, miseráveis ou afortunados que venham a buscar atendimento"
Em prosseguimento à análise acima referida, o Ministério Público também informa que "o tema já foi objeto do Parecer
Técnico Jurídico nº 007/2018, emitido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde
(CAO-SAÚDE), no qual restou afirmado que "o prestador filantrópico ou sem fins lucrativos pode utilizar seu patrimônio
para prestar serviços tanto para o SUS quanto para terceiros, mediante convênios e particulares, assegurados o mínimo
legal de atendimentos SUS previstos no instrumento de contratação", competindo "à administração hospitalar, nos casos
de atendimentos particulares de internações hospitalares, quando da manifestação inequívoca do paciente e/ou seus
familiares pela migração/tratamento SUS, devido a fatores econômicos financeiros, providenciar sua inserção na Rede-
SUS, por meio do cadastro no SUSFÁCIL, para os fins de sua regulação assistencial. Enquanto não garantido esse acesso
na Rede-SUS, permanecem as obrigações assistenciais pelo prestador hospitalar.''
E finaliza o Parquet, que "o precitado Parecer Técnico Jurídico nº 007/2018 deixa claro, portanto, que o SUS, enquanto
rede executora das ações e serviços públicos de saúde, retrata dever do Estado (artigos 196/198 da CR), mas faculdade
para o cidadão, relativamente ao seu acesso e efetivo uso. Vale dizer, se para o Estado há a obrigação de oferta de ações e
serviços públicos de saúde, o emprego prático deles pelos cidadãos é de caráter facultativo, opcional, sendo perfeitamente
possível, inclusive, conforme já destacado, a migração entre as redes pública e privada de saúde (e vice-versa). O
entendimento contrário significaria afronta, por exemplo ao artigo 199 da CR, que prescreve ser livre à iniciativa privada a
assistência à saúde, assertiva esta que evidencia ao mesmo tempo, a franca liberdade de opção, por qualquer cidadão
brasileiro, pelas ações e serviços privados de saúde, com os ônus financeiros a eles inerentes abrindo mão, portanto, sem
qualquer óbice, ao acesso público e gratuito aos mesmos serviços que, eventualmente, sejam disponibilizado pelo Estado
à conta SUS.''
Quer-se com isso dizer, que o Convênio celebrado para a aquisição do equipamento de Tomografia não é descumprido se
as circunstâncias envolvidas em sua utilização demonstram que o público alvo (pacientes internados) é atendido e os
demais cidadãos ou são encaminhados pelo Município (ente estatal integrante do SUS), que paga pelo serviço; ou
resolvem, eles próprios, pagar ou contratar um convênio. De sorte que, mesmo para os que, em um primeiro momento, não
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utilizam-se do SUS, em caso de necessidade ou opção, poderão, a qualquer momento, reivindicar o direito à assistência
estatal, utilizando-se das vias próprias e dos equipamentos à disposição dela (assistência estatal), sejam estes adquiridos
com recursos públicos ou próprios.
Punir uma Instituição porque determinado equipamento adquirido com verba pública, via convênio, não é integral ou
majoritariamente utilizado pelos pacientes do SUS representa um perigoso contrassenso tendo em vista que a utilização
não é obrigatória, pelo cidadão, mas facultativa.
Outrossim, por outro lado, itens ou equipamentos da estrutura dos hospitais credenciados, filantrópicos ou não, são
adquiridos também com recursos próprios e são utilizados pelos pacientes do SUS nos mesmos percentuais da
contratualização ou do que se tem por obrigação na filantropia.
Impõe-se, pois, em prestígio à Justiça, seja revista a atribuição de ''não conformidade'' para a ''Constatação sob exame''.

Análise da Justificativa: Em primeiro plano cabe esclarecer que a análise dos Convênios, por parte da Equipe de Auditoria, se deu em
relação à utilização dos equipamentos, após os trâmites burocráticos essenciais a todos os convênios terem
sido aprovados por área específica do Ministério da Saúde, distinta da auditoria. Ressalta-se que são análises
distintas: instrumentos de formalização - Convênios; utilização dos equipamentos para os fins explicitados na
justificativa para a celebração dos convênios - Auditoria.
Outro ponto que merece ser reiterado diz respeito à justificativa apresentada, pela Fundação São Carlos, no
momento da prestação das contas dos Convênios. No tópico benefícios alcançados, a Conveniada explicitou,
como principais metas atingidas: a ''melhoria apreciável nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS)'' e que o ''convênio 802051/2014 foi fundamental para o fortalecimento técnico e operacional do
Sistema Único de saúde, gerando mais conforto e segurança para o paciente'', conforme ANEXO V do
presente relatório.
Foi verificada, em constatações específicas, a cobrança de exames a pacientes internados via SUS, o que não
é permitido pela legislação vigente.
Resta claro que o equipamento poderá ser utilizado para atendimento dos cidadãos, tanto via SUS, quanto via
planos de saúde. Entretanto, a Constatação traz a baila a discrepância nos números apresentados e, conforme
outrora citado, se corrobora pela existência de cobranças de exames a pacientes internados via SUS.
Ante o exposto, a Equipe de Auditoria não acata a justificativa apresentada e mantém a inconformidade da
constatação.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Adotar providências objetivando atender o preconizado no Art. 7°, Inciso II da Lei Federal n° 8080, de 19 de setembro

de 1990, o qual abarca os princípios e diretrizes do SUS, entre eles, especificamente, a integralidade de assistência,
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

Atender ao disposto no art. 38, Inciso III da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 o qual versa
sobre a vedação da utilização, ainda que em caráter emergencial, dos recursos para finalidade diversa da estabelecida
no instrumento;

Observar os dizeres do § 4° do art. 269 do Capítulo II, Dos Incentivos Financeiros no Bloco MAC, da Portaria de
Consolidação n° 6, de 28 de setembro de 2017, o qual determina que ''os recursos destinados ao financiamento do
incremento técnico, operacional e de equipamentos para os hospitais filantrópicos serão repassados aos próprios
hospitais, mediante convênio específico, e para os hospitais públicos, conforme o caso, às respectivas Secretarias
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, devendo todos os hospitais cumprir com os requisitos de elegibilidade
estabelecidos, apresentar projeto de investimento com o respectivo plano de trabalho e cronograma de desembolso e
assumir o compromisso de implantar plenamente o componente proposto''.
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Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595546
Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial
Item: Faturamento/Produção/Cobranças SUS
Constatação: Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS com limitação do acesso a exames de Ultrassom Diagnóstico.
Evidência: O equipamento Ultrassom Diagnóstico foi adquirido por meio do Convênio n° 802051/2014, oriundo de recursos federais

de emendas parlamentares, cuja assinatura ocorreu em 25 de agosto de 2014.
O valor global do Convênio é R$ 1.992.500,00 (um milhão novecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) e o valor de
aquisição do Ultrassom Diagnóstico é R$ 88.800,00 (oitenta e oito mil e oitocentos reais). 
Ao analisar a produção do referido equipamento, registrada a partir de seu efetivo funcionamento (janeiro de 2018),
verificou-se que houve limitação do acesso a exames de Ultrassom Diagnóstico para os usuários do Sistema Único de
Saúde.
Os dados fornecidos pela Fundação São Carlos, referentes à produção do Ultrassom Diagnóstico no período de janeiro de
2018 a novembro de 2019, demonstraram a realização de 1542 (mil quinhentas e quarenta e duas) ultrassonografias,
sendo que 156 foram destinadas ao SUS. A produção total, em percentuais, deu-se da seguinte forma: 89,86% (1386
exames) para usuários não SUS e 10,14% (156 exames) para usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme
ANEXO III do presente relatório.
No que tange à prestação de contas, no tópico benefícios alcançados, a Conveniada explicitou, como principais metas
atingidas: a ''melhoria apreciável nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde(SUS)'' e que o ''convênio
802051/2014 foi fundamental para o fortalecimento técnico e operacional do Sistema único de saúde, gerando mais
conforto e segurança para o paciente'', conforme ANEXO V do presente relatório. Tais fatos não foram corroborados na
produção.
A conduta está em desconformidade com o Art. 19, Inciso II da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011,
o qual versa que a justificativa deve manter relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa
federal e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados; Art. 81, Inciso II da Portaria
Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, o qual versa que é motivo para rescisão do convênio a constatação, a
qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.
Na fase de operacionalização do equipamento acima descrito fica evidente que não estão sendo observados Princípios
Constitucionais e da Administração Pública, tais como os insertos no Art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 (Legalidade, Moralidade e Eficiência) e no Art. 70 da Carta Magna (Economicidade). Com base nos
resultados atingidos fica evidente uma predominância de Planos de Saúde tais como UNIMED e particulares, sendo que
existe uma preterição ao Sistema Único de Saúde, por analogia, uma vez que a entidade é filantrópica e goza de
imunidades e isenções tributárias federais.

Fonte da Evidência: Termo de Convênio n° 802051/2014, assinado em 25 de agosto de 2014; Documento comprobatório da produção
de ultrassonografias no período de janeiro de 2018 a novembro de 2019, apresentado pelo Setor Financeiro da
Fundação São Carlos; Relatório de prestação de contas do Convênio n° 802051/2014, extraído do SICONV e
passível de análise no ANEXO V do presente relatório.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Ao início é preciso que se diga que não

há a inconformidade apontada, vez que a conduta não ofende a Portaria lnterministerial 507/2011, pois o público alvo para
a aplicação do Aparelho de Ultrassom Diagnóstico, são os pacientes internados do SUS, sendo o referido equipamento
utilizado principalmente como suporte de diagnóstico para UTI, gestantes e pacientes de clínica médica; evitando-se
assim o deslocamento desses pacientes para outros municípios, gerando risco assistencial e custos.
Em testemunho do alegado acima, está também o fato de que os Convênios firmados pela Fundação/Hospital para
aquisição de equipamentos e melhoria da estrutura já foram finalizados, tendo as contas sido prestadas e todo o escopo
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examinado por esta Auditoria. E esta Auditoria, no que se refere às contratualizações, não encontrou inconformidades
(Constatações 595514 e 595515, do Relatório Preliminar).
No entanto, para melhor refutar o que encontra-se presente no Relatório Preliminar, com relação à equivocada afirmação
de que "houve limitação de acesso a exames de Ultrassom Diagnóstico" para usuários do SUS, com predominância de
exames para Planos de Saúde e particulares, a Fundação São Carlos esclarece não realiza mais exames para pacientes
externos (não internados) do SUS porque não recebe `¿teto¿¿ do Município para tanto, ou seja, porque não tem
contratualização ambulatorial para esse fim.
Tai situação é de fácil constatação, no entanto, a auditagem precisaria levar em conta a seguinte realidade assistencial: o
Município somente disponibiliza "teto" para exames ambulatoriais quando não encontra outra saída, e, ainda assim, no
mínimo possível. Exemplo disso foi quando da inclusão do Hospital São Carlos na Rede Urgência e Emergência, como
Hospital Nível III, e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou risíveis R$ 3.009,99 (três mil e nove reais e noventa e
nove centavos) para consulta especializada.
Desde 2016, para se ter uma ideia, o Município ao contrário de disponibilizar 'teto" para ultrassonografia destinada a
pacientes não internados, prefere comprar os exames para pacientes da Upa 24hs em outros Nosocômios fora de Lagoa
da Prata/MG, por meio de Contratos firmados com tais Unidades, os quais, por certo, devem ter sido verificados nos
trabalhos in loco desta Auditoria quando atuou na Secretaria Municipal de Saúde.
De sorte que o Hospital, apesar de disponibilizar o equipamento para o público alvo (pacientes internados) e também para
os usuários externos do SUS, não há interesse do Município em referenciar "teto" e encaminhar a demanda da saúde
pública à conta do SUS para o Nosocômio. Quando há faturamento para o Sistema Único de Saúde, este corresponde à
exata medida em que o serviço é feito para pacientes internados. Para aqueles que o Município atende na UPA24hs,
apesar dos pacientes serem do SUS, em razão do Município preferir comprar os exames em outras cidades a disponibilizar
"teto" SUS para o Nosocômio, não são faturados para o Sistema Único.
Assim, se inconformidade há, no aspecto, esta não pode ser atribuída à atuação e/ou conduta do ente auditado, porquanto
a Fundação São Carlos atua, com a devida venia do entendimento esposado pela Auditoria, nos exatos limites da
legalidade.
Ademais, o Representante do Ministério Público Estadual com atuação na Comarca de Lagoa da Prata/MG, em cuja
jurisdição está a Fundação São Carlos, pontuou, com acerto, no Inquérito Civil nº 0372 17 000620-2, que "a acessibilidade
universal e igualitária às ações e serviços de saúde, prevista no artigo 196 da Constituição da República de 1988
(CR,)somada à integralidade do atendimento estabelecida como diretriz do SUS (artigo 198, inciso II, da CR), são
parâmetros jurídicos, de densidade constitucional que sugerem repulsa a quaisquer critérios capazes de criar distinções
ou privilégios em favor de usuários miseráveis ou afortunados que venham a buscar atendimento"
Em prosseguimento à análise acima referida, o Ministério Público também informa que "o tema já foi objeto do Parecer
Técnico Jurídico nº 007/2018, emitido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde
(CAO-SAÚDE), no qual restou afirmado que "o prestador filantrópico ou sem fins lucrativos pode utilizar seu patrimônio
para prestar serviços tanto para o SUS quanto para terceiros, mediante convênios e particulares, assegurados o mínimo
legal de atendimentos SUS previstos no instrumento de contratação, ''competindo ''à administração hospitalar nos casos
de atendimentos particulares de internações hospitalares, quando da manifestação inequívoca do paciente e/ou seus
familiares pela migração/tratamento SUS, devido a fatores econômicos financeiros, providenciar sua inserção na Rede-
SUS, por meio do cadastro no SUSFÁCIL, para os fins de sua regulação assistencial. Enquanto não garantido esse acesso
na Rede-SUS, permanecem as obrigações assistenciais pelo prestador hospitalar''.
E finaliza o Parquet, que "o precitado Parecer Técnico Jurídico nº 007/2018 deixa claro, portanto, que o SUS, enquanto
rede executora das ações e serviços públicos de saúde, retrata dever do Estado (artigos 196/198 da CR), mas faculdade
para o cidadão, relativamente ao seu acesso e efetivo uso. Vale dizer, se para o Estado há a obrigação de oferta de ações e
serviços públicos de saúde, o emprego prático deles pelos cidadãos é de caráter facultativo, opcional, sendo perfeitamente
possível inclusive, conforme já destacado, a migração entre as redes pública e privada de saúde (e vice-versa). O
entendimento contrário significaria afronta, por exemplo, ao artigo 199 da CR, que prescreve ser livre à iniciativa privada a
assistência à saúde, assertiva esta que evidencia, ao mesmo tempo, a franca liberdade de opção, por qualquer cidadão
brasileiro, pelas ações e serviços privados de saúde, com os ônus financeiros a eles inerentes, abrindo mão, portanto, sem
qualquer óbice, ao acesso público e gratuito aos mesmos serviços que, eventualmente, sejam disponibilizados pelo
Estado à conta SUS.''
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Quer-se com isso dizer que o Convênio celebrado para a aquisição do equipamento de Ultrassom Diagnóstico não é
descumprido se as circunstâncias envolvidas em sua utilização demonstram que o público alvo (pacientes internados) é
atendido e os demais cidadãos ou são encaminhados pelo Município (ente estatal integrante do SUS), que paga pelo
serviço; ou resolvem, eles próprios, pagar ou contratar um convênio. De sorte que, mesmo para os que, em um primeiro
momento, não utilizam se do SUS, em caso de necessidade ou opção, poderão, a qualquer momento reivindicar o direito à
assistência estatal, utilizando-se das vias próprias e dos equipamentos à disposição dela (assistência estatal), sejam estes
adquiridos com recursos públicos ou próprios.
Punir uma Instituição porque determinado equipamento adquirido com verba pública, via convênio, não é integral ou
majoritariamente utilizado pelos pacientes do SUS representa um perigoso contrassenso tendo em vista que a utilização
não é obrigatória, pelo cidadão, mas facultativa.
Outrossim, por outro lado, itens ou equipamentos da estrutura dos hospitais credenciados, filantrópicos ou não, são
adquiridos também com recursos próprios e são utilizados pelos pacientes do SUS nos mesmos percentuais da
contratualização ou do que se tem por obrigação na filantropia.
Impõe-se, pois, em prestígio à Justiça, seja revista a atribuição de ''não conformidade'' para a ''Constatação sob exame''.

Análise da Justificativa: Em primeiro plano cabe esclarecer que a análise dos Convênios, por parte da Equipe de Auditoria, se deu em
relação à utilização dos equipamentos, após os trâmites burocráticos essenciais a todos os convênios terem
sido aprovados por área específica do Ministério da Saúde, distinta da auditoria. Ressalta-se que são análises
distintas: instrumentos de formalização - Convênios; utilização dos equipamentos para os fins explicitados na
justificativa para a celebração dos convênios - Auditoria.
Outro ponto que merece ser reiterado diz respeito à justificativa apresentada, pela Fundação São Carlos, no
momento da prestação das contas dos Convênios. No tópico benefícios alcançados, a Conveniada explicitou,
como principais metas atingidas: a ''melhoria apreciável nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS)'' e que o ''convênio 802051/2014 foi fundamental para o fortalecimento técnico e operacional do
Sistema Único de saúde, gerando mais conforto e segurança para o paciente'', conforme ANEXO V do
presente relatório.
Foi verificada, em constatações específicas, a cobrança de exames a pacientes internados via SUS, o que não
é permitido pela legislação vigente.
Resta claro que o equipamento poderá ser utilizado para atendimento dos cidadãos, tanto via SUS, quanto via
planos de saúde. Entretanto, a Constatação traz a baila a discrepância nos números apresentados e, conforme
outrora citado, se corrobora pela existência de cobranças de exames a pacientes internados via SUS.
Ante o exposto, a Equipe de Auditoria não acata a justificativa apresentada e mantém a inconformidade da
constatação.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ

JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Adotar providências objetivando atender o preconizado no Art. 7°, Inciso II da Lei Federal n° 8080, de 19 de setembro

de 1990, o qual abarca os princípios e diretrizes do SUS, entre eles, especificamente, a integralidade de assistência,
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;

Atender ao disposto no art. 38, Inciso III da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 o qual versa
sobre a vedação da utilização, ainda que em caráter emergencial, dos recursos para finalidade diversa da estabelecida
no instrumento;

Observar os dizeres do § 4° do art. 269 do Capítulo II, Dos Incentivos Financeiros no Bloco MAC, da Portaria de
Consolidação n° 6, de 28 de setembro de 2017, o qual determina que ''os recursos destinados ao financiamento do
incremento técnico, operacional e de equipamentos para os hospitais filantrópicos serão repassados aos próprios
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hospitais, mediante convênio específico, e para os hospitais públicos, conforme o caso, às respectivas Secretarias
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, devendo todos os hospitais cumprir com os requisitos de elegibilidade
estabelecidos, apresentar projeto de investimento com o respectivo plano de trabalho e cronograma de desembolso e
assumir o compromisso de implantar plenamente o componente proposto''.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595547
Subgrupo: Assistência Hospitalar/Ambulatorial
Item: Faturamento/Produção/Cobranças SUS
Constatação: Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS com limitação do acesso a exames de Raios-X.
Evidência: O equipamento Aparelho de Raios-X Fixo Digital foi adquirido por meio do Convênio n° 802051/2014, oriundo de recursos

federais de emendas parlamentares, cuja assinatura ocorreu em 25 de agosto de 2014.
O valor global do Convênio é R$ 1.992.500,00 (um milhão novecentos e noventa e dois mil e quinhentos reais) e o valor de
aquisição do Aparelho de Raios-X Fixo Digital é R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).
Ao analisar a produção do referido equipamento, registrada a partir de seu efetivo funcionamento (outubro de 2018),
verificou-se que houve limitação do acesso a exames de Raios-X para os usuários do Sistema Único de Saúde.
Os dados fornecidos pela Fundação São Carlos, referentes à produção de Raios-X no período de outubro de 2018 a
novembro de 2019, demonstraram a realização de 3.100 (três mil e cem) exames, sendo que 353 foram destinados ao
SUS. A produção total, em percentuais, deu-se da seguinte forma: 88,61% (2747 exames) para usuários não SUS e
11,39% (353 exames) para usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme ANEXO IV do presente relatório. 
No que tange à prestação de contas, no tópico benefícios alcançados, a Conveniada explicitou, como principais metas
atingidas: a ''melhoria apreciável nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde(SUS)'' e que o ''convênio
802051/2014 foi fundamental para o fortalecimento técnico e operacional do Sistema Único de Saúde, gerando mais
conforto e segurança para o paciente'', conforme ANEXO V do presente relatório. Tais fatos não foram corroborados na
produção.
A conduta está em desconformidade com o Art. 19, Inciso II da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011,
o qual versa que a justificativa deve manter relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa
federal e a indicação do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados; Art. 81, Inciso II da Portaria
Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011, o qual versa que é ''motivo para rescisão do convênio'' a constatação, a
qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.
Na fase de operacionalização do equipamento acima descrito fica evidente que não estão sendo observados Princípios
Constitucionais e da Administração Pública, tais como os insertos no Art. 37 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988 (Legalidade, Moralidade e Eficiência) e no Art. 70 da Carta Magna (Economicidade). Com base nos
resultados atingidos fica evidente uma predominância de Planos de Saúde tais como UNIMED e particulares, sendo que
existe uma preterição ao Sistema Único de Saúde, por analogia, uma vez que a entidade é filantrópica e goza de
imunidades e isenções tributárias federais.

Fonte da Evidência: Termo de Convênio n° 802051/2014, assinado em 25 de agosto de 2014; Documento comprobatório da produção
de raios x no período de outubro de 2018 a novembro de 2019, apresentado pelo Setor Financeiro da Fundação
São Carlos; Relatório de prestação de contas do Convênio n° 802051/2014, extraído do SICONV e passível de
análise no ANEXO V do presente relatório.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Ao início é preciso que se diga que não

há a inconformidade apontada, vez que a conduta não ofende a Portaria lnterministerial 507/2011, pois o público alvo para
a aplicação do Aparelho de Raios-X, são os pacientes internados do SUS, sendo o referido equipamento utilizado
principalmente como suporte de diagnóstico para UTI, pacientes de clínica médica e ortopedia; evitando-se assim o

 

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Relatório Consolidado

Gerado em: 26/08/2020 - 16:58:56 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº
18766

 

Página 24 de 230

 

  Acessado em 28/08/2020 14:28:29 por WILHAMS RAMOS DE SOUZA

A
ce

ss
o 

12
66

52
4

Atividade homologada e encerrada em: 27/08/2020 17:12:47 por Bruno Neves Nunes



deslocamento desses pacientes para outros municípios, gerando risco assistencial e custos.
Em testemunho do alegado acima, está também o fato de que os Convênios firmados pela Fundação/Hospital para
aquisição de equipamentos e melhoria da estrutura já foram finalizados, tendo as contas sido prestadas e todo o escopo
examinado por esta Auditoria. E esta Auditoria, no que se refere às contratualizações e convênios, não encontrou
inconformidades (Constatações 595514 e 595515, do Relatório Preliminar).
No entanto, para melhor refutar o que encontra-se presente no Relatório Preliminar, com relação à equivocada afirmação
de que "houve limitação de acesso a exames de Raios-X" para usuários do SUS, com predominância de exames para
Planos de Saúde e particulares, a Fundação São Carlos esclarece não realiza mais exames para pacientes externos (não
internados) do SUS porque não recebe "teto" do Município para tanto, ou seja, porque não tem contratualização
ambulatorial para esse fim.
Tal situação é de fácil constatação, no entanto, a auditagem precisaria levar em conta a seguinte realidade assistencial: o
Município somente disponibiliza "teto" para exames ambulatoriais quando não encontra outra saída, e, ainda assim, no
mínimo possível. Exemplo disso foi quando da inclusão do Hospital São Carlos na Rede Urgência e Emergência, como
Hospital Nível IlI, e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou risíveis R$ 3.009,99 (três mil e nove reais e noventa e
nove centavos) para consulta especializada.
Desde 2016, para se ter uma ideia, o Município, ao contrário de disponibilizar "teto" para radiologia destinada a pacientes
não internados, preferiu instalar um equipamento de Raios-X na Upa 24hs e, ali, realizar esses exames. Situação que, por
certo, foi verificada nos trabalhos in loco desta Auditoria quando atuou na Secretaria Municipal de Saúde.
De sorte que o Hospital, apesar de disponibilizar o equipamento para o público alvo (pacientes internados) e também para
os usuários externos do SUS, não há interesse do Município em referenciar "teto" e encaminhar a demanda da saúde
pública à conta do SUS para o Nosocômio. Quando há faturamento para o Sistema Único de Saúde, este corresponde à
exata medida em que o serviço é feito para pacientes internados. Para aqueles que o Município atende na UPA24hs, os
exames de Raios-X são realizados ali mesmo, em razão do Município haver preferido adquirir o equipamento a
disponibilizar "teto" SUS para o Nosocômio.
Assim, se inconformidade há, no aspecto, esta não pode ser atribuída à atuação e/ou conduta do ente auditado, porquanto
a Fundação São Carlos atua, com a devida venia do entendimento esposado pela Auditoria, nos exatos limites da
legalidade.
Ademais, o Representante do Ministério Público Estadual com atuação na Comarca de Lagoa da Prata/MG, em cuja
jurisdição está a Fundação São Carlos, pontuou, com acerto, no Inquérito Civil nº 0372 17 000620-2, que "a acessibilidade
universal e igualitária às ações e serviços de saúde, prevista no artigo 196 da Constituição da República de 1988 (CR),
somada à integralidade do atendimento estabelecida como diretriz do SUS (artigo 198, inciso lI, da CR), são parâmetros
jurídicos de densidade constitucional, que sugerem repulsa a quaisquer critérios capazes de criar distinções ou privilégios
em favor de usuários miseráveis ou afortunados, que venham a buscar atendimento"
Em prosseguimento à análise acima referida, o Ministério Público também informa que "o tema já foi objeto do Parecer
Técnico Jurídico nº 007/2018, emitido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde
(CAO-SAÚDE), no qual restou afirmado que "o prestador filantrópico ou sem fins lucrativos pode utilizar seu patrimônio
para prestar serviços tanto para o SUS quanto para terceiros, mediante convênios e particulares, assegurados o mínimo
legal de atendimentos SUS previstos no instrumento de contratação, "competindo "à administração hospitalar, nos casos
de atendimentos particulares de internações hospitalares, quando da manifestação inequívoca do paciente e/ou seus
familiares pela migração/tratamento SUS, devido a fatores econômicos financeiros, providenciar sua inserção na Rede-
SUS, por meio do cadastro no SUSFÁCIL, para os fins de sua regulação assistencial. Enquanto não garantido esse acesso
na Rede-SUS, permanecem as obrigações assistenciais pelo prestador hospitalar".
E finaliza o Parquet, que "o precitado Parecer Técnico Jurídico nº 007/2018 deixa claro, portanto, que o SUS, enquanto
rede executora das ações e serviços públicos de saúde, retrata dever do Estado (artigos 196/198 da CR), mas faculdade
para o cidadão, relativamente ao seu acesso e efetivo uso. Vale dizer, se para o Estado há a obrigação de oferta de ações e
serviços públicos de saúde, o emprego prático deles pelos cidadãos é de caráter facultativo opcional, sendo perfeitamente
possível, inclusive, conforme já destacado, a migração entre as redes pública e privada de saúde (e vice-versa.) O
entendimento contrário significaria afronta, por exemplo, ao artigo 199 da CR, que prescreve ser livre à iniciativa privada a
assistência à saúde, assertiva esta que evidencia, ao mesmo tempo, a franca liberdade de opção, por qualquer cidadão
brasileiro, pelas ações e serviços privados de saúde, com os ônus financeiros a eles inerentes, abrindo mão, portanto, sem
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qualquer óbice, ao acesso público e gratuito aos mesmos serviços que, eventualmente, sejam disponibilizados pelo
Estado à conta SUS.''
Quer-se com isso dizer, que o Convênio celebrado para a aquisição do equipamento de Raios-X não é descumprido se as
circunstâncias envolvidas em sua utilização demonstram que o público alvo (pacientes internados) é atendido e os demais
cidadãos ou são encaminhados pelo Município (ente estatal integrante do SUS), que paga pelo serviço; ou resolvem, eles
próprios, pagar ou contratar um convênio. De sorte que, mesmo para os que, em um primeiro momento, não utilizam-se do
SUS, em caso de necessidade ou opção, poderão, a qualquer momento reivindicar o direito à assistência estatal,
utilizando-se das vias próprias e dos equipamentos à disposição dela (assistência estatal), sejam estes adquiridos com
recursos públicos ou próprios.
Punir uma Instituição porque determinado equipamento adquirido com verba pública, via convênio, não é integral ou
majoritariamente utilizado pelos pacientes do SUS representa um perigoso contrassenso, tendo em vista que a utilização
não é obrigatória pelo cidadão, mas facultativa.
Outrossim, por outro lado, itens ou equipamentos da estrutura dos hospitais credenciados, filantrópicos ou não, são
adquiridos também com recursos próprios e são utilizados pelos pacientes do SUS nos mesmos percentuais da
contratualização ou do que se tem por obrigação na filantropia.
Impõe-se, pois, em prestígio à Justiça, seja revista a atribuição de "não conformidade" para a ''Constatação sob exame''.

Análise da Justificativa: Em primeiro plano cabe esclarecer que a análise dos Convênios, por parte da Equipe de Auditoria, se deu em
relação à utilização dos equipamentos, após os trâmites burocráticos essenciais a todos os convênios terem
sido aprovados por área específica do Ministério da Saúde, distinta da auditoria. Ressalta-se que são análises
distintas: instrumentos de formalização - Convênios; utilização dos equipamentos para os fins explicitados na
justificativa para a celebração dos convênios - Auditoria.
Outro ponto que merece ser reiterado diz respeito à justificativa apresentada, pela Fundação São Carlos, no
momento da prestação das contas dos Convênios. No tópico benefícios alcançados, a Conveniada explicitou,
como principais metas atingidas: a ''melhoria apreciável nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de
Saúde (SUS)'' e que o ''convênio 802051/2014 foi fundamental para o fortalecimento técnico e operacional do
Sistema Único de saúde, gerando mais conforto e segurança para o paciente'', conforme ANEXO V do
presente relatório.
Foi verificada, em constatações específicas, a cobrança de exames a pacientes internados via SUS, o que não
é permitido pela legislação vigente.
Resta claro que o equipamento poderá ser utilizado para atendimento dos cidadãos, tanto via SUS, quanto via
planos de saúde. Entretanto, a Constatação traz a baila a discrepância nos números apresentados e, conforme
outrora citado, se corrobora pela existência de cobranças de exames a pacientes internados via SUS.
Ante o exposto, a Equipe de Auditoria não acata a justificativa apresentada e mantém a inconformidade da
constatação.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Adotar providências objetivando atender o preconizado no Art. 7°, Inciso II da Lei Federal n° 8080, de 19 de setembro

de 1990, o qual abarca os princípios e diretrizes do SUS, entre eles, especificamente, a integralidade de assistência,
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

Atender ao disposto no art. 38, Inciso III da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 o qual versa
sobre a vedação da utilização, ainda que em caráter emergencial, dos recursos para finalidade diversa da estabelecida
no instrumento;

Observar os dizeres do § 4° do art. 269 do Capítulo II, Dos Incentivos Financeiros no Bloco MAC, da Portaria de
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Consolidação n° 6, de 28 de setembro de 2017, o qual determina que ''os recursos destinados ao financiamento do
incremento técnico, operacional e de equipamentos para os hospitais filantrópicos serão repassados aos próprios
hospitais, mediante convênio específico, e para os hospitais públicos, conforme o caso, às respectivas Secretarias
Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, devendo todos os hospitais cumprir com os requisitos de elegibilidade
estabelecidos, apresentar projeto de investimento com o respectivo plano de trabalho e cronograma de desembolso e
assumir o compromisso de implantar plenamente o componente proposto''.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 595659
Subgrupo: Processo
Item: Documentação/Registros
Constatação: Prontuários médicos da Fundação São Carlos sem Espelhos de AIH.
Evidência: Foram solicitados 248 prontuários médicos e apresentados 244 que foram analisados durante a fase operativa desta

auditoria na Fundação São Carlos. Da análise, verificou-se que os Espelhos das Autorizações de Internações Hospitalares
(AIH) não estavam arquivados nos respectivos prontuários 244 prontuários analisados. Os Espelhos das AIH foram então
requeridos pela equipe e foram apresentados sem a assinatura do responsável pela emissão dos mesmos. 
O fato verificado está em desacordo com as normativas que regem a matéria: i) Art. 2º da Portaria SAS/MS nº 304, de
10/08/2001, vigente à época, estabelece a obrigatoriedade do arquivamento do Espelho da AIH Definitivo no prontuário do
paciente; ii) Art. 1º e 2º da Portaria SAS/MS nº 635, de 31/05/2016, mantém a obrigatoriedade da emissão do relatório
Autorização de Internação Hospitalar (Dados do Prontuário para Cobrança) emitido pelo SISAIH01 e estabelece que os
espelhos de AIH devem ser conferidos e assinados pelo Diretor Geral, ou Diretor Clínico, ou Diretor Técnico do Hospital ou
outro profissional médico designado pelo Diretor Geral; e iii) Item 4.2 Laudo Para Solicitação de AIH, Item 4 Informação do
Atendimento Hospitalar do Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH)/2017
estabelece que os laudos de AIH em suporte físico devem ser legíveis, sem abreviaturas e com a assinatura do profissional
solicitante e autorizador com respectivo carimbo. Estes deverão ser impressos em via única e anexados ao prontuário do
paciente. Os laudos preenchidos em suporte digital (modelo este não adotado pela instituição hospitalar) devem conter a
certificação digital, nos padrões da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira (ICP- Brasil), do responsável pela
autorização, podendo ou não ser impressos em meio físico, e neste caso, devem ser armazenados em meio digital que
possibilite sua recuperação por meio de backup para apresentação aos órgãos de controle e fiscalização; e iv) com a
Alínea III, Item I Das Obrigações Comuns da Cláusula Oitava do Contrato nº 181/2018 firmado entre a Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais e a Fundação São Carlos que estabelece: contribuir para a elaboração e
implantação/implementação de protocolos assistenciais, operacionais, administrativos e de encaminhamento de usuários
na RAS; e v) com a Alínea XXII Das Obrigações da Contratada: manter sempre atualizado o prontuário de acordo com a
legislação vigente.

Fonte da Evidência: - 244 prontuários médicos do período de 2018 e 2019 apresentados pela Fundação São Carlos para análise;
Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH)/2017.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''À análise da documentação

em arquivo na fundação São Carlos, a atribuição da não conformidade em exame foi recebida como orientação e a Direção
da entidade, ciente da obrigatoriedade citada, elaborou POP's e treinamentos a equipes e providenciaram a impressão de
todos os espelhos de AHI.
Ressalve-se, por oportuno, que todos os espelhos estão disponíveis no Sistema e, diante da inconformidade apontada
pela Auditoria, serão impressos e anexados aos prontuários correspondentes''.

Análise da Justificativa: Foram encaminhadas cópias do Procedimento Operacional Padrão (POP), elaborado em 07/05/2020, que
define normas para a realização de Faturamento SUS, assinado pela gerência administrativa e pela gerência
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de faturamento, e cópias dos espelhos das AIHs 311810216920-4 (autorizada em 18/09/2018),
311810246184-8 (autorizada em 27/10/2018), 311810262387-8 (autorizada em 21/11/2018), 311810279741-
4 (autorizada em 18/12/2018), 311910006402-5 (autorizada em 11/01/2019), 311910013904-5 (autorizada
em 03/01/2019), 311910051177-0 (autorizada em 14/03/2019), 311910119123-9 autorizada em (19/06/2019),
311910129107-5 (autorizada em 03/07/2019) e 311910179332-4 (autorizada em 13/09/2019). 
Na análise, verificou-se que o Procedimento Operacional Padrão (POP) elaborado e apresentado não
estabelece a obrigatoriedade da inserção da autorização e nem dos espelhos das AIHs nos prontuários dos
pacientes, não sendo possível visualizar em que momento do processo de faturamento SUS, estabelecido no
POP, ocorrerá a inserção da AIH. O encaminhamento de 10 cópias de AIHs assinadas pela gerência
administrativa não comprova a efetiva correção da impropriedade apontada no tocante à falta de assinatura do
responsável nos espelhos das AIHs. A documentação sobre o mencionado treinamento não foi anexada à
justificava. 
Ante o exposto, fica mantida a inconformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
AMARILIO FERNANDES SOBRINHO NETO 109.076.167-80
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
NAIARA INACIO DE SOUZA 058.127.766-01
 
Recomendação: Manter os Prontuários médicos atualizados conforme Art. 1º e 2º da Portaria SAS/MS nº 635, de 31/05/2016, mantém a

obrigatoriedade da emissão do relatório Autorização de Internação Hospitalar (Dados do Prontuário para Cobrança)
emitido pelo SISAIH01 e estabelece que os espelhos de AIH devem ser conferidos e assinados pelo Diretor Geral, ou
Diretor Clínico, ou Diretor Técnico do Hospital ou outro profissional médico designado pelo Diretor Geral; 

Atender o Item 4.2 Laudo Para Solicitação de AIH, Item 4 Informação do Atendimento Hospitalar do Manual Técnico
Operacional do Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH)/2017, o qual estabelece que os laudos de AIH em
suporte físico devem ser legíveis, sem abreviaturas e com a assinatura do profissional solicitante e autorizador com
respectivo carimbo. Estes deverão ser impressos em via única e anexados ao prontuário do paciente.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 595660
Subgrupo: Processo
Item: Documentação/Registros
Constatação: O local destinado para funcionar o Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) não está adequado e organizado

para guarda dos prontuários médicos na Fundação São Carlos.
Evidência: Durante visita à sala denominada SAME realizada durante a execução da fase operativa desta auditoria foi verificado que a

Fundação São Carlos não dispõe de um Serviço de Arquivo Médico (SAME) adequado para a guarda e organização dos
Prontuários Médicos, que se apresentavam amontoados em móveis, caixas de papelão e no chão, conforme registro
fotográfico (ANEXO VII), em desacordo: i) §§ 1º e 2º do Art. 87 da Resolução CFM Nº 1931, de 17/09/2009 (Código de ética
médica 2009/2010) que estabelecem que o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do
caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do
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médico no Conselho Regional de Medicina, e que o prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste
o paciente; ii) Alínea XXVII, Item 5 A, Eixo da Assistência do Documento Descritivo do Contrato de Serviços Fundaçãoares
e Ambulatoriais do Termo de Contrato nº 0181/2018 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a
Fundação São Carlos que estabelece responsabilidade do contratado (a) de arquivar o prontuário dos usuários pelo prazo
estabelecido em legislação específica; iii) Art. 3º da Resolução CFM nº 1.638, de 10/07/2002, que torna obrigatória a
criação das Comissões de Revisão de Prontuários nos estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se presta
assistência médica; iv) Art. 9ºda Resolução CFM nº 1821, de 11/07/2007, que estabelece: as atribuições da Comissão
Permanente de Avaliação de Documentos em todas as unidades que prestam assistência médica e são detentoras de
arquivos de prontuários de pacientes, tomando como base as atribuições estabelecidas na legislação arquivística
brasileira, podem ser exercidas pela Comissão de Revisão de Prontuários; e v) com a Alínea II, Item III Das Obrigações da
Contratada do Contrato nº 181/2018 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a Fundação São
Carlos que estabelece: acompanhar, supervisionar , orientar e fiscalizar, as ações relativas à execução deste contrato em
nível central e nas Superintendências/Gerências Regionais de Saúde.

Fonte da Evidência: - Visita in loco dia 10/12/2019 à sala denominada SAME da Fundação São Carlos;
- Registro fotográfico da sala denominada SAME da Fundação São Carlos em visita realizada no dia 10/12/2019.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em correspondência datada de 19/05/2020: ''À análise da

constatação de ''não conformidade apontada'', a Fundação São Carlos tem a esclarecer que Lagoa da Prata, bem como
muitos municípios de Minas Gerais, sofreu com as chuvas volumosas a partir de outubro de 2019, e estas chuvas
ocasionaram vazamentos no telhado (foto e comprovante de conserto em anexo). Assim foi necessária a transferência, em
caráter de urgência, do SAME para outro local, a fim de preservar os prontuários.
Atualmente o SAME está organizado e encontra-se em local adequado à guarda dos prontuários médicos da Fundação,
conforme fotos anexas''.

Análise da Justificativa: Foram anexados à justificativa: um arquivo intitulado SAME - SERVIÇO DE ARQUIVAMENTO MÉDICO
contendo cópia de duas fotos nas quais é possível visualizar parte de quatro fileiras de estantes com pastas
numeradas; cópia de duas fotos mostrando infiltrações; cópia da proposta nº 008/2019, de 12/11/2019, da
empresa Metálica JS LTDA-ME para prestação de serviços de limpeza geral dos rufos e reparos do telhado do
SAME; cópia do documento intitulado ESCOPO DE FORNECIMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, datado
de 05/11/2019, que trata de convite para apresentação de propostas para execução dos serviços de reparos
no telhado do Setor de Arquivo Médico do Hospital São Carlos, tendo em vista gotejamentos nas paredes,
ocasionando alagamentos devido às fortes chuvas.
Na análise, verifica-se a ocorrência de trâmites por parte da Fundação São Carlos para reforma do telhado do
SAME, porém, não foi comprovada sua efetiva realização, uma vez que não foi anexada a prestação de contas
do serviço contratado/executado. Verifica-se também que as fotos encaminhadas correspondem a apenas
parte do SAME, não sendo possível inferir sobre a correção da impropriedade apontada.
Ante o exposto, fica mantida a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
AMARILIO FERNANDES SOBRINHO NETO 109.076.167-80
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
NAIARA INACIO DE SOUZA 058.127.766-01
 
Recomendação: Implementar as determinações exaradas nos §§ 1° e 2° do Art. 87 da Resolução CFM n° 1.931, de 17/09/2009 (Código

de ética médica 2009/2010) que estabelecem que o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa
condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número
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de registro do médico no Conselho Regional de Medicina, e que o prontuário estará sob a guarda do médico ou da
instituição que assiste o paciente;

Cumprir o compromisso assumido na Alínea XXVII, Item V.A, Eixo da Assistência do Documento Descritivo do Contrato
nº 181/2018, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais que estabelece responsabilidade da
contratada de arquivar o prontuário dos usuários pelo prazo estabelecido em legislação específica; 

Atender ao Art. 3º da Resolução CFM nº 1.638, de 10/07/2002, que torna obrigatória a criação das Comissões de
Revisão de Prontuários nos estabelecimentos e/ou instituições de saúde onde se presta assistência médica; bem como
o Art. 9º da Resolução CFM nº 1.821, de 11/07/2007, que estabelece: as atribuições da Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos em todas as unidades que prestam assistência médica e são detentoras de arquivos de
prontuários de pacientes, tomando como base as atribuições estabelecidas na legislação arquivística brasileira, podem
ser exercidas pela Comissão de Revisão de Prontuários; 

Observar os dizeres do Inciso IV do Parágrafo Único do Art. 4° da Portaria de Consolidação n° 1, de 28 de setembro de
2017, o qual define que ''é direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia
de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado'', entre outros, ''o registro atualizado e legível no
prontuário'', das informações elencadas nas alíneas do dispositivo legal em comento.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Controles Internos Constatação Nº: 595661
Subgrupo: Processo
Item: Documentação/Registros
Constatação: A Fundação São Carlos não disponibilizou todos os prontuários solicitados no Comunicado de Auditoria.
Evidência: Foi solicitado no Comunicado de Auditoria nº 35/2019 o quantitativo de 248(duzentos e quarenta e oito) prontuários

médicos para serem analisados na fase operativa desta auditoria, relativos às AIH faturadas e pagas no ano de 2018 e
2019. Da amostra solicitada, 4 (quatro) prontuários não foram apresentados: R.M.B., AIH 311810188175-2, data da
internação 08/08/2018, valor R$ 725,99 (setecentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos); V.A.C.J., AIH
311810201095-8, data da internação 27/08/2018, valor R$ 404,74 (quatrocentos e quatro reais e setenta e quatro
centavos); A.S.S., AIH 311910015598-5, data da internação 22/01/2019, valor R$ 1.260,88 (um mil, duzentos e sessenta
reais e oitenta e oito centavos); M.O.R.M, AIH 311910173696-0, data da internação 05/09/2019, valor R$ 404,74
(quatrocentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).A ausência de Prontuário Médico na instituição hospitalar está
em desacordo: i) §§ 1º e 2º do Art. 87 da Resolução CFM Nº 1931, de 17/09/2009, (Código de ética médica 2009/2010) que
estabelecem que o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido,
em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho
Regional de Medicina, e que o prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente; ii) Item IV,
Parágrafo Único, Art. 4º, Título I da Portaria de Consolidação nº 1, de 28/09/2017 (Origem: PRT MS/GM 1820/2009), que
estabelece que toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu problema de saúde
com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado registro
atualizado e legível no prontuário, das seguintes informações.... iii) com a Alínea XXII Das Obrigações da Contratada do
Contrato de Serviços hospitalares e Ambulatoriais do Termo de Contrato nº 0181/2018 firmado entre a SES/MG e a
Fundação São Carlos: manter sempre atualizado o prontuário de acordo com a legislação vigente; iv) Alínea XXVII, Item 5
A, Eixo da Assistência do Documento Descritivo do Contrato de Serviços hospitalares e Ambulatoriais do Termo de
Contrato nº 0181/2018 firmado entre a SES/MG e a Fundação São Carlos que estabelece responsabilidade do contratado
(a) de arquivar o prontuário dos usuários pelo prazo estabelecido em legislação específica; e v) com a Alínea II, Item III Das
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Obrigações da Contratada do Contrato nº 181/2018 firmado entre a SES/MG e a Fundação São Carlos que estabelece:
acompanhar, supervisionar , orientar e fiscalizar, as ações relativas à execução deste contrato em nível central e nas
Superintendências/Gerências Regionais de Saúde.
O fato verificado configura Dano ao Erário Federal por força do Art. 5° da Lei nº 8.429, de 02/06/1992, que determina que
ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o
integral ressarcimento do dano, uma vez não comprovada a efetiva prestação de serviços médicos faturados e pagos pelo
Fundo Nacional de Saúde (FNS). Conforme disposto no Acordão TCU nº 1072/2017: ̀ ...tratando-se de débito decorrente
de Dano ao Erário propriamente dito, cabe ao gestor responsável pela irregularidade a obrigação de devolver os recursos,
visto que, nessas situações, não há evidências de que eles tenham sido aplicados em prol de alguma finalidade pública,
devendo a recomposição ser feita ao Fundo Nacional de Saúde, em respeito ao disposto no inciso VII, Art. 2º, do Decreto
3.964/2001 combinado com o Art. 33, § 4º, da Lei 8.080/1990. Desta forma, o valor original de R$2.796,35 (dois mil,
setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) referente aos pagamentos das AIH supracitados deverá ser
devolvido pela Fundação São Carlos ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) após atualização por meio do Sistema de
Atualização de Débito do TCU.

Fonte da Evidência: - Comunicado de Auditoria nº 35/2019;
- Cópia dos Espelhos das AIH 311810188175-2, 311810201095-8, 311910015598-5, 311910173696-0.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''À análise da constatação de

''não conformidade'' apontada, a Fundação São Carlos tem a esclarecer que, considerando-se a própria constatação da
Comissão, de que, de 248 (duzentos e quarenta e oito) Prontuários solicitados, apenas 4 (quatro) não foram apresentados;
a conclusão primeira a que se chega é a de que o controle interno referente ao arquivo e guarda de documentos e registros
é eficiente.
A justificativa para a não localização de 4 (quatro), entre 248 (duzentos e quarenta e oito) prontuários solicitados é a
seguinte: O SAME, conforme demonstrado na justificativa para a ''Constatação 595660'' acima, estava em fase de
restruturação e reorganização em função dos problemas causados pelas chuvas e da emergencial mudança de local.
Como já foi dito e demonstrado, Lagoa da Prata, bem como muitos municípios de Minas Gerais, sofreu com as chuvas
volumosas a partir de outubro de 2019, e estas chuvas ocasionaram vazamentos no telhado (foto e comprovante de
conserto em anexo), o que forcou a mudança emergencial do SAME para outro local apropriado.
Acredita-se que, em virtude do motivo de força maior acima relatado, os documentos em questão não foram localizados,
talvez por extravio.
Diante de tanto, foi solicitada a lavratura de Boletim de Ocorrência (BO) e colhidas declarações de próprio punho dos
seguintes usuários: RMB - AIH 311810188175-2; VACJ - AIH 311810201095-8; ASS - AIH 311910015598-5 e MORM -
AIH 311910173696-0 (todas em anexo), comprovando a internação, assistência realizada e, via de consequência, a total
ausência de prejuízo ao erário na espécie.
Improcede, pois, a declaração de ''não conformidade'' para a constatação nº 595661, conduzindo a que seja ela revista
para inocentar a manifestante e reverter a ordem de devolução do recurso utilizado para pagamento das AIH's acima
listadas, ante a comprovação da assistência''.

Análise da Justificativa: Foram encaminhados junto a justificativa os seguintes documentos: i) Boletim de ocorrência/BO/Sistema
Integrado de Defesa Social Polícia Civil/Lagoa da Prata/MG/ 107 Cia Militar/7 BPM/7RPM, nº
2020/022915414/001, de 14/05/2020, solicitado por DMB, DN: 06/07/1962, ocupação atual: Encarregada de
Limpeza, CI nº 8309693/SSPMG, que compareceu pessoalmente na referida delegacia, no dia 14/05/2020,
para registrar a ocorrência de extravio dos prontuários médicos de RMB, ASS e MORM, e no dia 15/05/2020
para registrar a ocorrência de extravio do prontuário médico de VACJ; ii) Relatório de Visualização da
Internação do SUSFácil/SES/MG do paciente VACJ no qual consta Procedimento realizado 0407020284
Hemorroidectomia, Data de solicitação da internação 17/08/2018, data da saída 29/08/2018; iii) Declaração
datada de 13/05/2020, de RAA coordenadora do setor de TFD do município de Carmo do Cajuru/MG na qual
informa que o paciente VACJ esteve internado no Hospital São Carlos de Lagoa da Prata no período de 27 a
28/08/2018 para realização de cirurgia de hemorroidectomia; Declarações datadas de 13/05/2020 de RMB
informando internação de 08 a 09/08/2018, ASS informando internação de 22 a 29/01/2019 e de MORM
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informando internação de 05 a 06/09/2019, sendo todas internações no Hospital São Carlos de Lagoa da
Prata/MG.
A documentação apresentada pela Fundação São Carlos confirma a impropriedade apontada, qual seja,
ausência de prontuários médicos de pacientes SUS internados. Ressalta-se que a comprovação dos serviços
hospitalares cobrados nas AIHs se dá por meio das documentações e dos registros constantes nos prontuários
médicos dos pacientes, nos quais são possíveis identificar: se os lançamentos nas AIHs estão de acordo com
as normas vigentes; se os registros constantes nos prontuários médicos conferem com os procedimentos
apresentados e/ou autorizados lançados nos Espelhos das AIHs; se há comprovação da realização de todos
os procedimentos lançados nas AIHs; se ocorreu cobrança de atos não realizados; se houve lançamento de
procedimentos diferentes dos realizados; se houve cobranças de procedimentos em quantidade superior aos
realizados, etc. Esta verificação exige o confronto das AIHs com os prontuários médicos dos pacientes. 
Ante a falta de comprovação dos serviços cobrados nas referidas AIHs, mantém-se a inconformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
AMARILIO FERNANDES SOBRINHO NETO 109.076.167-80
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
NAIARA INACIO DE SOUZA 058.127.766-01
 
Recomendação: À Secretaria de Atenção Especializada à Saúde para conhecimento da presente constatação e adoção dos

procedimentos a seu cargo, conforme estabelece o Anexo I, Inciso IV do Artigo 17, do Decreto nº 9.795, de 17/05/2019,
visando à elisão do dano e/ou impropriedade ocorrida com recursos de origem federal indicado no Capítulo Proposição
de Devolução do presente Relatório, do valor de R$ 2.796,35 (Dois Mil setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco
centavos), com acréscimos legais, observados os princípios norteadores dos processos administrativos.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - SAES/MS 00.394.544/0127-87
 

Recomendação: Atender às determinações estabelecidas no item IV, parágrafo único, artº 4º, título I, da Portaria de Consolidação Nº
01/2017 que estabelece que "toda pessoa tem direito ao tratamento adequado e no tempo certo para resolver o seu
problema de saúde com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser
assegurado registro atualizado e legível no prontuário..."; 

Cumprir os compromissos assumidos no tocante a guarda e manutenção dos prontuários médicos dos usuários do
SUS: A Contratualização preconiza no item 5 (a) Eixo da Assistência à saúde do Documento Descritivo, na alínea XXVII
- Das Obrigações da Contratada no Termo de Contrato Nº 0181/2018 "arquivar os prontuários dos usuários pelo prazo
estabelecido em legislação específica"; e alínea II, Item III, - Das Obrigações da Contratada do mesmo contrato
"acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar, as ações relativas à execução deste contrato...".

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Devolver ao Fundo Nacional de Saúde, visando à elisão do dano ocorrido com recursos de origem federal indicado no
Capítulo Proposição de Devolução do presente Relatório, do valor de R$2.796,35 (dois mil, setecentos e noventa e seis
reais e trinta e cinco centavos), com acréscimos legais, em conformidade com o Sistema de Atualização de Débitos do
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Tribunal de Contas da União (TCU).
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595662
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade
Constatação: Não ocorreu integralidade na assistência prestada à usuária do SUS B.S no período de 14 a 17/09/2017.
Evidência: Foi verificado que a paciente B.S foi internada por meio do Sistema SUS Fácil/SES/MG apresentando um quadro de

infecção bacteriana não especificada, com código do procedimento solicitado 0303010037 (Tratamento de Outras
Doenças Bacterianas) datado de 15/09/2017. A Autorização de Internação Hospitalar (AIH) datada do dia 14/09/2017
demonstrou ser um caso de urgência. Após a internação houve mudança de procedimento para 0303070129 (Tratamento
de Transtornos das Vias Biliares e Pâncreas) com diagnóstico principal CID10 K819 (Colecistite Sem Outra Especificação)
conforme consta no Laudo da AIH (311710278284-9). A paciente ficou internada na Fundação São Carlos em tratamento
com antibioticoterapia, assistida pelo médico M.R.A (CRM 17450) a partir das 17:59H do dia 14/09/2017 e permaneceu até
às 9:30H do dia 16/09/2017.
No mesmo dia, às 9:42H, num intervalo de 12 minutos, foi realizada nova internação da referida paciente na Fundação São
Carlos por meio do Convênio São Carlos, com a mesma história diagnóstica de colelitíase, sendo realizada cirurgia de
Colecistectomia por Videolaparoscopia (CVL) pelo mesmo médico assistente do atendimento anterior, M.R.A (CRM
17450). Conforme registro do Bloco Cirúrgico a cirurgia teve início às 13:55H e término às 14:30H, a paciente foi para o
quarto às 14:40H e teve alta dia 17/09/2017. 
Mediante os fatos verifica-se que não ocorreu a garantia da integralidade no atendimento da usuária do SUS, pois deveria
ser sido solicitado a mudança de procedimento do diagnóstico clínico para o cirúrgico conforme orientações do Manual
Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar (SIH - item 8 Mudança de Procedimento, subitem 8.2 de Clínica
Médica (03.03.07.012-9 Tratamento de Transtorno das Vias Biliares e Pâncreas) para Cirúrgica (04.07.03.003-4 ¿
Colecistectomia Videolaparoscopica). 
O procedimento cirúrgico foi realizado por meio do Convênio São Carlos no valor de R$ 3.150,00 (três mil cento e
cinquenta reais) como consta em cópia de cheque nº 900096/CEF, datado de 16/09/2017, tendo o Hospital emitido a Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) nº 2134 datada de 03/10/2017 no valor de R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) em
nome da paciente na qual não consta a descrição dos serviços prestados.
Em desacordo com o Art. 196 da Constituição Federal, de 05/10/1988; Inciso II do Art. 7º da Lei 8.080, de 19/09/1990; Itens
2 e 2.1 da Portaria SAS/MS nº 113, de 04/09/1997. Verificou-se o descumprimento do item II da Cláusula Oitava dos
Contratos nº 245/2013 e nº 181/2018 celebrados entre a SES/MG e a FSC estabelece obrigação à instituição hospitalar de
garantir a assistência igualitária e integral, sem discriminação de qualquer natureza aos usuários do SUS, igualdade de
acesso e qualidade do atendimento nas ações e serviços contratados.
O valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais) pago indevidamente pela usuária do SUS deve ser
atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU e ressarcido à mesma ou ao seu representante legal, conforme
determina a alínea XIX do Item V.B Eixo Gestão Hospitalar do Documento Descritivo do Contrato nº 181/2018 e Alínea (r)
Item II Dos Compromissos do (a) Contratado (a) do Contrato 245/2013 celebrados entre o Estado de Minas Gerais, por
intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde, e a Fundação São Carlos, visando à prestação de ações e serviços de
saúde ao SUS, que estabelece à contratada a responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou seu
representante, por profissional, vinculado ou preposto, em razão da execução do contrato.
O detalhamento dos fatos evidenciados se encontra no anexo X.

Fonte da Evidência: - Prontuário da paciente Sra. B.S do período de 14 a 17/09/2017.
- Livro de Cirurgia da Fundação São Carlos do dia 16/09/2017.
- Cópia do Cheque Nº 900096 da Caixa Econômica Federal datado de 16/09/2017.
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- Cópia da Nota Fiscal Nº 2134 emitida pela Fundação São Carlos datada de 03/10/2017.
- Contratos nº 245/2013 e nº 181/2018 celebrados entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a
Fundação São Carlos.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''Ao início, cumpre seja

denunciado que a presente situação já foi objeto de análise e conclusão no Relatório Preliminar da Auditoria nº 540 do SNA
Estadual, por meio da constatação nº 543895, à fl. 5, representando bis in idem a macular o procedimento, pois o mesmo
órgão faz duas análises e constatações acerca de um mesmo fato.
Para cognição da instância administrativa que irá receber e avaliar a presente manifestação esclareça-se que o fato/caso
examinado na presente constatação como não conforme é o mesmo declarado conforme na Auditoria n° 540, do mesmo
SNA (doc. Anexo).
Por ocasião da análise da equipe encarregada da Auditoria nº 540, do SNA Estatual foi relatado, como Evidência, que "a
equipe de auditores ouviu e registrou através de Termo de Declaração, o esposo da paciente U.G.O., o médico cirurgião
responsável pela cirurgia Dr. M.R.A. e o Diretor Técnico do Hospital São Carlos, A.F.S.N., QUE DECLARARAM A OPÇÃO
DA PACIENTE PARA REALIZAR A CIRURGIA EM CARÁTER PARTICULAR. Verificado o prontuário da paciente B.S.,
que o procedimento realizado colecistectomia vídeo laparoscópica demonstra caráter eletivo." (grifamos).
Entretanto, para que não restem dúvidas quanto à lisura do procedimento e da conduta da Fundação manifestante quanto
ao episódio que lhe rendeu a declaração de não conforme para a Constatação ora sob exame, o contexto será novamente
objeto de justificativa:
Trata-se do atendimento médico prestado pelo Hospital envolvendo a paciente BS, de 30 anos, residente em Lagoa da
Prata-MG.
A paciente apresentou-se com dor abdominal e recebeu atendimento na UPA 24 horas de Lagoa da Prata, sem
resolutividade. No dia 14 de setembro de 2017, a Fundação teve notícia de que a Sra. BS, junto ao esposo, procurou
atendimento particular no consultório médico do Dr. MRA. Após avaliação, foi a paciente encaminhada para internação
clínica, sob prescrição médica, para alívio da dor. Atendendo à recomendação, a paciente apresentou-se e foi internada,
pelo SUS, no Hospital São Carlos, para tratamento clínico no mesmo dia 14/09/2017.
Foi relatado pelo médico assistencial que a paciente possuía cálculo na vesícula biliar, o que estava lhe causando a dor,
mas que não tratava-se o caso de uma urgência médica. Diante de tal contexto, o protocolo estabelece que a situação se
resolva com uma cirurgia eletiva. O médico assistencial explicou sobre o trâmite para se realizar a cirurgia eletiva pelo
SUS. O esposo da paciente, juntamente com esta, optaram, então, por realizar a cirurgia de forma particular, aderindo
espontânea e livremente ao pacote de serviços ofertados pelo Hospital São Carlos, entendendo como aceitável o custo e
proveitoso o beneficio (solução mais rápida do problema de saúde).
B.S, com efeito, recebeu alta da internação hospitalar pelo SUS. Ato contínuo no dia 16/09/2017, foi novamente internada,
de forma particular, e submeteu-se a exitoso procedimento cirúrgico às 13:00 horas, com alta definitiva no dia 17/09/2017.
Nesta ordem de ideias, a Fundação São Carlos responsavelmente declara que não houve qualquer desvio ou ilicitude no
atendimento prestado a paciente B.S e reitera que procede, em todas as situações, de modo a prestar o melhor e mais
eficiente serviço aos usuários, tanto do SUS como de qualquer convênio ou a particulares.
Ademais, o presente contexto foi investigado no Inquérito Civil n° 0372.17.000620-2, da 2ª Promotoria de Justiça Da
Comarca de Lagoa da Prata, o qual foi arquivado e o Gestor de Saúde Municipal tornou-se alvo de inquérito policial por
crime de denunciação caluniosa.
Na Promoção de Arquivamento do IC acima mencionado, o Ministério Público pontua que "a acessibilidade universal e
igualitária às ações e serviços de saúde, prevista no artigo 196 da Constituição da República de 1988 (CR), somada a
integralidade do Atendimento estabelecido como diretriz do SUS (artigo 198, inciso II, da CR), são parâmetros jurídicos, de
densidade constitucional, que sugerem repulsa a quaisquer critérios capazes de criar distinções ou privilégios em favor de
usuários, miseráveis ou afortunados, que venham a buscar atendimentos médicos, dos mais simples aos mais complexos,
pela rede pública de saúde (SUS)."
E prossegue o digno RMP: "Aliás, o tema já foi objeto do Parecer Técnico Jurídico nº 007/2018, emitido pelo Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-SAÚDE), no qual restou afirmado que "o
prestador filantrópico ou sem fins lucrativos pode utilizar seu patrimônio para prestar serviços tanto para o SUS quanto
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para terceiros, mediante convênios e particulares, assegurados o mínimo legal de atendimentos SUS previstos no
instrumento de contratação¿, competindo ¿à administração hospitalar, nos casos de atendimentos particulares de
internações hospitalares, quando da manifestação inequívoca do paciente e/ou seus familiares pela migração/tratamento
SUS, devido a fatores econômicos financeiros, providenciar sua inserção na Rede SUS por meio do cadastro no SUSFácil
, para os fins de sua regulação assistencial. Enquanto não garantido esse acesso na Rede Sus, permanecem as
obrigações assistenciais pelo prestador hospitalar". 
Por fim, a Promotor arremata que, "o precitado Parecer Técnico Jurídico nº 007/2018 deixam claro, portanto, que o SUS,
enquanto rede executora das ações e serviços públicos de saúde retrata dever do Estado (artigos 196/198 da CR), mas
faculdade para o cidadão, relativamente ao seu acesso e efetivo uso. Vale dizer, se para o Estado há a obrigação de oferta
de ações e serviços públicos de saúde, o emprego prático deles pelos cidadãos é de caráter facultativo, opcional, sendo
perfeitamente possível, inclusive, conforme já destacado, a migração entre as redes pública e privada de saúde (e vice-
versa). O entendimento contrário significaria afronta, por exemplo, ao artigo 199 da CR, que prescreve ser livre a iniciativa
privada a assistência à saúde, assertiva esta que evidencia, ao mesmo tempo, a franca liberdade de opção, por qualquer
cidadão brasileiro, pelas ações e serviços privados de saúde, com os ônus financeiros a eles inerentes, abrindo mão,
portanto, sem qualquer óbice, ao acesso público e gratuito aos mesmos serviços que, eventualmente, sejam
disponibilizados pelo Estado à conta do SUS."
Na página nº 5 da Promoção de Arquivamento acima referida, e que se encontra em anexo também, há a transcrição de
parte essencial da declaração de B.S e seu esposo UGO prestada no IC, na qual se lê: "os declarantes esclarecem que a
cirurgia particular foi uma decisão tomada de livre e espontânea vontade dos próprios declarantes, diante da informação
de que a cirurgia pelo SUS por ter sido considerada de natureza eletiva, iria demorar muito". (grifamos).
Com efeito, o Relato apresentado como ''Evidência'' da ''não conformidade'' na constatação nº 595662 não tem
procedência, conduzindo a que seja ela revista para inocentar a manifestante e reverter à ordem de devolução do recurso
utilizado para pagamento da assistência prestada em caráter particular, por opção do usuário''.

Análise da Justificativa: Foram encaminhadas junto à justificativa cópia do Relatório de Auditoria nº 540 SES/MG e cópia da Decisão
Administrativa que determinou o arquivamento dos autos do IC/MPMG/2ª PJ/LP nº 0372.17.000620-2.
Não obstante a decisão proferida no IC nº 0372.17.000620-2 e o resultado da Auditoria nº 540 SES/MG, em
relação à assistência prestada à usuária do SUS B.S. no período de 14 a 17/09/2017, importa ressaltar que a
presente auditoria procedeu à verificação sob o enfoque exclusivo da integralidade. 
O Art. 198 da Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece que ¿as ações e serviços públicos de saúde
integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com
as seguintes diretrizes: I- ... ; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuízo dos serviços assistenciais; III- ...". 
O Art. 7º, Capítulo II, da Lei Orgânica da Saúde nº 8080, de 19/09/1990, estabelece que "as ações e serviços
públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os
níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de
complexidade do sistema; III - ...; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie; ...".
O Sistema Único de Saúde foi construído sob princípios e diretrizes que se apresentam como as bases
fundamentais para garantia do direito à saúde. São as bases orientadoras das práticas de saúde, que devem
nortear e garantir o acesso aos serviços públicos de saúde a quem dele necessitar e a oferta integral da
assistência de forma a atender a todas as necessidades individuais e coletivas dos cidadãos em todos os
níveis de atenção. 
Neste sentido, não se pode dar aos princípios e diretrizes do SUS uma interpretação que fuja ao seu objetivo
principal de garantir o direito à saúde, sob pena de colocar em cheque as normas constitucionais e todo o
arcabouço normativo do SUS construído sob tais bases. 
Quanto aos conceitos de universalidade, igualdade e integralidade apresentados pelo auditado junto à sua
justificativa é importante ressaltar que, por força do Art. 7º da Lei nº 8080, de 19/09/1990, conforme já citado, os
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serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS estão submetidos à incorporação dos
mesmos nas ações e serviços de saúde contratualizados, ou seja, no trato com os usuários das políticas
públicas de saúde. 
Tais preceitos encontram ressonância no Inciso IV da Cláusula Quinta Das Condições Gerais do Contrato nº
181/2018 celebrado entre a SES/MG e a instituição hospitalar auditada: Todas as ações e serviços de saúde
executados pela contratada em decorrência do presente contrato serão custeados integralmente com
recursos públicos do SUS e, portanto, não determinarão custos financeiros para o usuário em hipótese
alguma.
Para melhor clareza, cita-se parte da interpretação dada pela desembargadora Marga Inge Barth Tessler em
seu artigo intitulado: As recomendações do Conselho Nacional de Justiça em face das demandas judiciais
envolvendo a assistência à saúde, publicado na Revista do Tribunal Regional Federal 4. Região. ¿ Vol. 1, n. 1
(jan./mar. 1990). Porto Alegre, 1990.: 
1. Universalidade: "Extrai-se o princípio dos artigos 194, inciso I, e 196 da Constituição Federal de 1988 e do
artigo 7º da Lei nº 8.080/1990, e a sua consequência é a concretização da possibilidade de que todos tenham
acesso igual aos serviços (...). A universalidade está relacionada à gratuidade do acesso aos serviços, e o
objetivo de tal formulação é o fortalecimento da coesão social, evitando a estigmatização do pobre, bem como
a queda na qualidade do serviço. (...) Não o limita aos pobres. (...) Nesse aspecto, entende-se desnecessária a
perquirição sobre rendimentos dos beneficiários dos serviços do SUS. Não pode ser negado a quem tem
renda, pois tal pessoa só por isso não deixou de ter direitos sociais."
2. Igualdade ou Equidade: "O princípio foi estabelecido para sepultar a política de favores, ou a cultura do favor,
ou a ideia de que quem não podia pagar seria tratado como indigente. Por outro lado, o princípio da igualdade
não tolera distinção entre usuários pagantes e não pagantes. Era a chamada "diferença de classe", isto é, a
separação de ambientes, o oferecimento de melhores acomodações e refeições aos que podiam pagar. Tudo
isso desprestigia o princípio da igualdade e não contribui para a prestação de um serviço digno e eficiente para
todos. Por outro lado, a igualdade deve ser compreendida dentro da universalidade. Todos estão incluídos e
são iguais em consideração e direitos. As pessoas não podem ser excluídas ou privilegiadas".
3. Integralidade: "A pessoa tem direito de ser atendida e assistida sempre que necessitar, desde o atendimento
básico até a alta complexidade. O que define o atendimento deve ser a necessidade da pessoa. Significa que
todas as ações e serviços de saúde são uma realidade una e inseparável. (...) A integralidade é a não
fragmentação das políticas. Não quer dizer oferta de todo e qualquer medicamento, produto ou insumo, mas o
bastante para o atingimento de seus fins. A integralidade é atendida quando promovido o razoável
atendimento do fim."
O auditado apresentou em sua defesa citações aleatórias do Parecer Técnico Jurídico nº 007/2018, emitido
pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde/MPMG/CAO-SAÚDE que
trata especificamente da sobreposição de pacientes particulares e conveniados, em leitos de UTI, em
detrimento às demandas de pacientes SUS originadas da Central de Regulação do SUSFácil/SES/MG. As
citações apresentadas não favorecem o contraditório por não estarem diretamente relacionadas ao fato
constatado na presente auditoria sobre a ausência da integralidade na assistência prestada a usuária do SUS,
fato que resultou na cobrança pelo procedimento cirúrgico realizado. 
Quanto ao argumento apresentado pelo auditado de que a própria usuária e seu esposo "esclarecem que a
cirurgia particular foi uma decisão tomada de livre e espontânea vontade dos próprios declarantes, diante da
informação de que a cirurgia pelo SUS, por ter sido considerada de natureza eletiva, iria demorar muito",
observa-se um entendimento controverso nas alegações da Promoção de Arquivamento do IC nº
0372.17.000620-2 sobre os princípios e diretrizes do SUS já colocados acima, em vista da ocorrência de
fragmentação da assistência prestada ( falta de atendimento integral) e da ausência de aplicação do princípio
da universalidade que, se observados, proporcionaria o mesmo atendimento tempestivo que foi dado à usuária
sem o pagamento pelo procedimento.
O fato é que não existe no arcabouço normativo do SUS, nos protocolos de regulação assistencial SUS, nos
manuais técnicos operacionais do SIH/SUS nenhuma orientação que respalde a migração do atendimento
SUS para o privado de procedimentos que fazem parte do rol de serviços de saúde ofertados pela Tabela de
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Procedimentos SUS, na qual está incluído o procedimento em análise. Conforme constatado, a paciente já
estava internada para tratamento clínico pelo SUS e precisava ser submetida a uma cirurgia para solucionar o
quadro clínico inicial, nesse caso, a orientação do Manual Técnico Operacional do SIH é para mudança de
procedimento de "clínico" para "cirúrgico". O atendimento a estas orientações dispensaria a Alta Hospitalar
pelo SUS, a migração do atendimento de SUS para Privado, a cobrança pelo procedimento cirúrgico, e
proporcionaria o atendimento imediato da necessidade cirúrgica da paciente, pois, conforme o disposto na
Portaria SAS/MS nº 113, de 04/09/1997, a emissão da AIH assegurará o pagamento das despesas médico-
hospitalares em conformidade com os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde e publicados no Diário
Oficial e garantirá a gratuidade total da assistência prestada, sendo vedada a profissionais e/ou às unidades
assistenciais públicas ou privadas, contratadas, ou conveniadas a cobrança ao paciente ou seus familiares, de
complementariedade, a qualquer título.
Importante ressaltar que, consta nas anotações de enfermagem do prontuário da paciente do dia 14/09/2017
às 20:30H (dia da internação SUS) o registro de previsão da cirurgia para o dia 16/09: "...aguarda cirurgia de
CVL agendada para o dia 16/09, em soroterapia, medicada conforme prescrição.". Idêntica informação na
evolução de enfermagem do dia 15/09 às 22:00H: "...aguardando cirurgia de CVL, oriento jejum...". Portanto,
não se cogitava sobre a possibilidade dessa migração ocorrida de SUS para privado desde a internação da
paciente pelo SUS. Contudo, no dia 16/09 às 09:30H recebe alta hospitalar SUS e é novamente internada,
agora em caráter particular, pelo mesmo médico num intervalo de apenas 12 minutos para realização do
mesmo procedimento cirúrgico (CVL) previsto anteriormente, o qual já havia sido programado durante sua
internação pelo SUS. 
Vejamos a decisão proferida na Nota Técnica nº 002/2010 emitida pelo Centro de Apoio Operacional das
Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde/MPMG/CAO-SAÚDE: "qualquer conduta que enseja cobrança de
procedimentos de usuários do SUS em relação a procedimentos prestados pelos serviços públicos ou
privados contratados ou conveniados fere o princípio da gratuidade e aqueles basilares do SUS, da
universalidade, da igualdade de acesso e o da integralidade. A ressalva contida no art. 43 da Lei 8.080/90 não
pode ser interpretada de forma a contrariar os referidos princípios, sob pena de estar em desacordo com todo o
sistema normativo do SUS."
O Art. 43 da Lei nº 8080, de 19/09/1990 determina: a gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada
nos serviços públicos contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos
com as entidades privadas. O Contrato nº 245/2013 celebrado entre a SES/MG e a FSC com interveniência da
SMS de Lagoa da Prata, vigente à época, estabeleceu no Inciso II, Item 1.1 que a definição das metas
quantitativas e qualitativas descritas no anexo foram pactuadas conjuntamente pela contratante, contratada e
Interveniente e consideraram "todas as ações e serviços disponíveis pelo hospital, inclusive a estrutura
tecnológica, a capacidade instalada e a equipe multiprofissional. Ficando demonstrado que, mediante
ausência de ressalvas contratuais, todos os serviços de saúde ofertados pela FSC deveriam ser oferecidos
aos usuários do SUS de forma gratuita".
A Nota Técnica 011/2019 emitida pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da
Saúde/MPMG/CAO-SAÚDE que trata de situação semelhante esclarece no Item 2.6: 
"... Não há previsão legal para que essas entidades conveniadas ao SUS, exaustivamente regulamentadas,
possam instituir um quarto tipo de relação jurídica com seus usuários, consistente na oferta de atendimento
médico-hospitalar diferenciado, condicionado a sua contribuição para um melhor atendimento. A fim de
esclarecer melhor essa questão, citamos trecho do Parecer Técnico Jurídico nº 002/2013, produzido por este
Centro de Apoio: Embora a Constituição Federal, no artigo 196, não tenha previsto expressamente a
gratuidade das ações e serviços de saúde pelo SUS, é de se observar, por obviedade, que ela é imanente ao
sistema normativo que cuida do direito fundamental à saúde, pois decorre da garantia constitucional do acesso
universalizado e igualitário. Não obstante, sua lei regulamentadora, Lei federal n° 8.080/90, no seu artigo 43,
foi determinante: Art. 43 - A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos
contratados, ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades
privadas. Ao dispor sobre a gratuidade das ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS, a Lei Federal nº
8.080/90 ressalvou as cláusulas dos contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas. Esta
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ressalva, no entanto, deve ser interpretada em consonância com os princípios basilares do SUS,
universalidade, igualdade e integralidade. Dessa forma, incompreensível qualquer eventual faculdade dada
aos gestores do Sistema Único de Saúde, em qualquer de suas esferas, no sentido de estabelecer preços para
realização de consultas ou procedimentos no âmbito do SUS. (...) 
Além dessa ressalva, é de se afirmar que qualquer outra concessão que admita pagamento, por parte do
usuário, fere a noção de unicidade constitucional do sistema. Neste sentido, considera-se indevida qualquer
tipo de cobrança praticada por prestadores de serviços vinculados ao SUS, por força das metas físicas
contratadas, já que estaria em franca contradição com o que informa o princípio da gratuidade. Ainda que
reconheçamos o fato da desatualização dos critérios e valores para a remuneração de serviços e parâmetros
de cobertura assistencial, na forma do artigo 26 da Lei federal nº 8.080/90, sob responsabilidade exclusiva do
Ministério da Saúde, aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde, essa circunstância não autoriza a violação
legal, bem como contratual, de modo a permitir a cobrança de procedimentos SUS pela entidade hospitalar.
A prática de cobrança de ações e procedimentos públicos de saúde em desfavor dos usuários dependentes
desses recursos é atentatória aos princípios constitucionais e direitos fundamentais do cidadão, de modo a
ressaltar prática de improbidade administrativa por seus responsáveis, sem prejuízo da responsabilização
criminal. Sendo assim, exigir que o paciente que deveria receber atendimento hospitalar gratuito efetue o
pagamento do atendimento do qual estava necessitado, antecipadamente ou mesmo posteriormente, é
procedimento flagrantemente ilegal e imoral, ferindo, portanto, os princípios da legalidade e moralidade
administrativa".
Ante o exposto, mantém-se a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Garantir assistência igualitária e integral, sem discriminação de qualquer natureza aos usuários do SUS, igualdade de

acesso e qualidade do atendimento nas ações e serviços contratados em cumprimento ao disposto na legislação do
SUS e na Contratualização: item II, da Cláusula Oitava do Contrato n° 181/2018 celebrado com a SES/MG; 

Implementar as instruções constantes no Manual Técnico Operacional do Sistema de Informação Hospitalar nos casos
em que couber a solicitação de mudança de procedimento com o diagnóstico clínico para cirúrgico (item 8 Mudança de
Procedimento, subitem 8.2 de Clínica Médica (03.03.07.012-9 Tratamento de Transtorno das Vias Biliares e Pâncreas)
para Cirúrgica (04.07.03.003-4 Colecistectomia Vídeo laparoscópica)), dentre outros.

Observar o disposto no art. 3° da Portaria de Consolidação n° 1, de 28 de setembro de 2017, o qual versa que toda
pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção,
proteção, tratamento e recuperação da saúde.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Para conhecimento da recomendação para a FSC devolver à usuária B.S o valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e
cinquenta reais) considerando que cabe à gestão responsável pela Contratualização monitorar e acompanhar a
recomendação ao Hospital, bem como tomar as devidas providências e decisões, com base no relatório da auditoria,
caso não seja cumprido.

Destinatários da Recomendação

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Relatório Consolidado

Gerado em: 26/08/2020 - 16:58:56 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº
18766

 

Página 38 de 230

 

  Acessado em 28/08/2020 14:28:29 por WILHAMS RAMOS DE SOUZA

A
ce

ss
o 

12
66

52
4

Atividade homologada e encerrada em: 27/08/2020 17:12:47 por Bruno Neves Nunes



Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS 18.715.516/0024-74
 

Recomendação: Ressarcir a usuária do SUS, B.S, em relação ao procedimento cirúrgico que foi realizado por meio do Convênio São
Carlos no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais), em cumprimento ao disposto no Item XXV Das
Obrigações da Contratada do Contrato nº 181/2018: "Responsabilizar-se por eventual cobrança indevida feita ao
paciente ou ao seu representante, por profissional, empregado ou preposto; em razão da execução deste Contrato." O
ressarcimento deverá ser efetuado diretamente à usuária ou ao seu representante legal e a comprovação encaminhada
à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG, por meio da Superintendência Regional de Saúde de
Minas Gerais em Divinópolis - SRS/SES/MG (Contratante), e à Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata
(Interveniente).

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595665
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas
Constatação: Pagamento realizado pelo exame de tomografia computadorizada efetuado pela usuária do SUS A.N.D.S.G. na

Fundação São Carlos.
Evidência: Durante o desenvolvimento das atividades da fase operativa desta auditoria na Fundação São Carlos de Lagoa da Prata foi

verificado que a paciente do SUS A.N.D.S.G deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) Geraldo Diniz
Borges de Lagoa da Prata no dia 05/10/2019 às 20:44H vítima de acidente automobilístico com quadro de ferida corto
contusa em braço direito associado a precordialgia e cervicalgia. Foi medicada, realizada sutura da ferida e solicitado
exames de Tomografia de Crânio, Cervical e Abdome Total conforme prescrição do médico assistente da UPA 24h D.O.C.
(CRM 57012). Em atendimento à solicitação médica a paciente deu entrada na Fundação São Carlos de Lagoa da Prata no
dia 05/10/2019 às 21:35H, durante o atendimento na UPA, realizou os exames conforme indicado e pagou pelos mesmos o
valor de R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais) por meio das Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFSe) emitidas
pela Fundação São Carlos em nome da paciente: nº 11070 de R$700,00 ( Setecentos reais) e nº 11071 de R$920,00 (
novecentos e vinte reais) datadas de 07/10/2019 nas quais não constam a descrição dos serviços prestados. No dia
06/10/2019 a paciente foi reavaliada pela clínica médica na UPA 24h às 07:40H e encaminhada a ortopedia.
A condução do atendimento prestado à paciente no Sistema Único de Saúde (SUS) pela Fundação São Carlos
descumpriu os princípios e diretrizes estabelecidas pela Constituição Federativa do Brasil de 05/10/1988, a Lei nº 8.080,
de 19/09/1990, e o Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2019, de 02/01/2019, firmado entre o município de Lagoa da
Prata e o Hospital São Carlos no tocante à garantia da integralidade e da gratuidade das ações e dos serviços nos
atendimentos públicos e privados contratados e conveniados ao SUS: i) O Art. 196 da Constituição Federal, de 05/10/1988
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação; ii) O Inciso II do Art. 7º da Lei 8.080, de 19/09/1990 prevê que as ações e serviços
públicos de saúde e os serviços privados e contratados ou conveniados que integram o SUS deverão obedecer a
integralidade da assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; iii) A Cláusula
Primeira Do Objeto do Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2019, de 02/01/2019, firmado entre o município de Lagoa
da Prata e a Fundação São Carlos com fundamento no Processo Licitatório nº 215/2018 Pregão nº 107/2018 prevê a
prestação de serviços de exames especializados de Tomografia Computadorizada para atender aos usuários da Unidade
de Pronto Atendimento (UPA 24h) no município por um período de 12 meses.
O valor de R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais)pago indevidamente pela usuária do SUS deve ser atualizado pelo
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Sistema de Atualização de Débitos do TCU e ressarcido à mesma ou ao seu representante legal pela Fundação São
Carlos pelo descumprimento da Cláusula Primeira Do Objeto do Contrato de Prestação de Serviços Nº 001/2019, de
02/01/2019, firmado entre o município de Lagoa da Prata e a Fundação São Carlos que prevê a prestação de serviços de
exames especializados de Tomografia Computadorizada para atender aos usuários da Unidade de Pronto Atendimento
(UPA 24h) no município por um período de 12 meses.

Fonte da Evidência: - Prontuário de Atendimento da paciente Sra. A.N.D.S.G, de 05/10/2019, no estabelecimento UPA 24h Geraldo
Diniz Borges de Lagoa da Prata;
- Cópia do Receituário da Sra. A.N.D.S.G com a solicitação dos exames de tomografias, de 05/10/2019;
- Cópia do Registro de Atendimento/Prontuário Nº 17350 de caráter particular da paciente Sra. A.N.D.S.G na
Fundação São Carlos, de 05/10/2019;
- Cópias das Notas Fiscais Nº 11070 e Nº 11071, de 07/10/2019;
- Cópia do Contrato Nº 001/2019, de 02/01/2019, firmado entre o Município de Lagoa da Prata e a Fundação São
Carlos.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''Para uma melhor análise e

reversão da "não conformidade" apontada na constatação acima, esclarece a Fundação São Carlos que o paciente
A.N.D.S.G. não estava internado, sendo ele proveniente da UPA 24hs, o qual não teve o exame autorizado pelos Diretores
da referida Unidade de Pronto Atendimento.
Explica-se: A Fundação São Carlos, conforme demonstrado anteriormente, não recebe "teto" do Município para a
realização de exame de tomografia computadorizada para usuários do SUS que não estejam internados, ou seja, não tem
contratualização ambulatorial para esse fim.
Tal situação é de fácil constatação, no entanto, a auditagem precisaria levar em conta a seguinte realidade assistencial: o
Município somente disponibiliza "teto" para exames ambulatoriais quando não encontra outra saída, e, ainda assim, no
mínimo possível. Exemplo disso foi quando da inclusão do Hospital São Carlos na Rede Urgência e Emergência, como
Hospital Nível III, e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou risíveis R$ 3.009,99 (três mil e nove reais e noventa e
nove centavos) para consulta especializada.
Desde 2016, para se ter uma ideia, o Município, ao contrário de disponibilizar "teto" para exames de tomografia para
pacientes não internados, prefere comprar os exames de Tomografia para pacientes da Upa 24h através dos Contratos nº
259/2016, 40/2017, 86/2018 e 004/2019, em anexo. E isso, depois que foi estabelecido um rígido fluxo e normas para tanto
entre elas a determinação de que somente os diretores da UPA 24 horas autorizariam a realização do exame de imagem,
mediante carimbo e assinatura nos pedidos (exemplos anexo). Inclusive a prestação de contas é feita por meio da relação
dos nomes e dos pedidos assinados, e só assim são realizados os pagamentos.
Foi exatamente essa a situação do paciente A.N.D.S.G., ou seja, ele foi atendido na UPA 24hs., ocasião em que o médico
que o atendeu solicitou o exame de tomografia. Ocorre que, no caso do referido paciente, o exame não foi autorizado pelos
Diretores da UPA e o critério para autorização é dos Diretores da UPA, cabendo ao Hospital somente a execução. Repita-
se, nesse caso, o pedido não veio assinado, carimbado e escrito autorizado pelos Diretores e o paciente, então, optou de
livre e espontânea vontade, por fazer o exame em caráter particular.
Assim, se inconformidade há, no aspecto, esta não pode ser atribuída à atuação e/ou conduta do ente auditado, porquanto
a Fundação São Carlos atua, com a devida vênia do entendimento esposado pela Auditoria, nos exatos limites da
legalidade.
Ademais, o representante do Ministério Público Estadual com atuação na Comarca de Lagoa da Prata/MG, em cuja
jurisdição está a Fundação São Carlos, pontuou, com acerto, no inquérito Civil nº 00372 17 000620-2, que "a
acessibilidade universal e igualitária às ações e serviços de saúde, prevista no artigo 196 da Constituição da República de
1988 (CR), somada à integralidade do atendimento estabelecida como diretriz do SUS (artigo 198, inciso II, da CR), são
parâmetros jurídicos de densidade constitucional, que sugere repulsa a quaisquer critérios capazes de criar distinções ou
privilégios em favor de usuários miseráveis ou afortunados, que venham a buscar atendimento."
Em prosseguimento à análise acima referida, o Ministério Público também informa que "o tema já foi objeto do Parecer
Técnico Jurídico nº 007/2018, emitido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde
(CAO-SAÚDE), no qual restou afirmado que "o prestador filantrópico ou sem fins lucrativos pode utilizar seu patrimônio
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para prestar serviços tanto para o SUS quanto para terceiros, mediante convênios e particulares, assegurados o mínimo
legal de atendimentos SUS previstos no instrumento de contratação¿, competindo "à administração hospitalar, nos casos
de atendimentos particulares de internações hospitalares, quando da manifestação inequívoca do paciente e/ou seus
familiares pela migração/tratamento SUS, devido a fatores econômicos financeiros, providenciar sua inserção na Rede
SUS por meio do cadastro no SUSFácil , para os fins de sua regulação assistencial. Enquanto não garantido esse acesso
na Rede SUS, permanecem as obrigações assistenciais pelo prestador hospitalar." 
E finaliza o Parquet, que, "o precitado Parecer Técnico Jurídico nº 007/2018 deixam claro, portanto, que o SUS, enquanto
rede executora das ações e serviços públicos de saúde retrata dever do Estado (artigos 196/198 da CR), mas faculdade
para o cidadão, relativamente ao seu acesso e efetivo uso. Vale dizer, se para o Estado há a obrigação de oferta de ações e
serviços públicos de saúde, o emprego prático deles pelos cidadãos é de caráter facultativo, opcional, sendo perfeitamente
possível, inclusive, conforme já destacado, a migração entre as redes pública e privada de saúde (e vice-versa). O
entendimento contrário significaria afronta, por exemplo, ao artigo 199 da CR, que prescreve ser livre a iniciativa privada a
assistência à saúde, assertiva esta que evidencia, ao mesmo tempo, a franca liberdade de opção, por qualquer cidadão
brasileiro, pelas ações e serviços privados de saúde, com os ônus financeiros a eles inerentes, abrindo mão, portanto, sem
qualquer óbice, ao acesso público e gratuito aos mesmos serviços que, eventualmente, sejam disponibilizados pelo
Estado à conta do SUS''.

Análise da Justificativa: Foram encaminhadas junto à justificativa: i) cópias do Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2019, cópia do
Contrato nº 001/2019, do Contrato nº 86/2018, do Termo Aditivo ao Contrato 40/2017 e do Contrato 040/2017,
firmados entre a Fundação São Carlos e a SMS de Lagoa da Prata, os quais tratam da contratação de empresa
para prestação de serviços de exames de tomografia computadorizada para atender aos pacientes da UPA 24
H; ii) cópias de sete Laudos para Solicitação/Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (BPA1) autorizados
no exercício de 2019 pelo município de Lagoa da Prata/MG para realização de exames de tomografias
computadorizadas no HSC, cada laudo veio acompanhado de uma guia timbrada com o logotipo da Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata/Secretaria Municipal de Saúde informando se tratar de consulta
especializada/TC/HSC; iv) cópias de nove receituários provenientes da UPA 24 H de Lagoa da Prata/MG, os
quais solicitaram realização de exames de tomografias computadorizadas. Destes, apenas o da usuária
A.N.D.S.G. não contém informação sobre autorização. 
Em primeiro plano cumpre esclarecer que o Sistema Único de Saúde foi construído sob princípios e diretrizes
que se apresentam como as bases fundamentais para garantia do direito à saúde. São as bases orientadoras
das práticas de saúde que devem nortear e garantir o acesso aos serviços públicos de saúde a quem dele
necessitar, e a oferta integral da assistência de forma a atender a todas as necessidades individuais e coletivas
dos cidadãos em todos os níveis de atenção. 
Neste sentido, não se pode dar aos princípios e diretrizes do SUS uma interpretação que fuja ao seu objetivo
principal de garantir o direito à saúde, sob pena de pôr em xeque as normas constitucionais e todo o arcabouço
normativo do SUS construído sob tais bases. 
Quanto aos conceitos de universalidade, igualdade e integralidade apresentados pela Fundação São Carlos,
junto à sua justificativa, é importante ressaltar que por força do Art. 7º da Lei nº 8080, de 19/09/1990, os
serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS estão submetidos à incorporação dos
mesmos nas ações e serviços de saúde contratualizados, ou seja, no trato com os usuários das políticas
públicas de saúde.
Tais preceitos encontram ressonância no Inciso IV da Cláusula Quinta Das Condições Gerais do Contrato nº
181/2018 celebrado entre a SES/MG e a instituição hospitalar auditada: ¿Todas as ações e serviços de saúde
executados pela contratada em decorrência do presente contrato serão custeados integralmente com
recursos públicos do SUS e, portanto, não determinarão custos financeiros para o usuário em hipótese
alguma¿.
Na análise da documentação encaminhada pela Fundação São Carlos verifica-se que: i) sempre existiu uma
relação contratual entre o município de Lagoa da Prata/MG e a Fundação durante o período auditado (2017 a
2019) para atender as demandas de tomografias computadorizadas da UPA 24H; ii) existe uma previsão na
Programação Pactuada e Integrada (PPI) de Lagoa da Prata/MG para atendimento de tomografias
computadorizadas no Hospital São Carlos que são solicitadas e autorizadas por meio dos Laudos para
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Solicitação/Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (BPA1), conforme demonstram as sete amostras
apresentadas pela FSC; iii) Estas solicitações/autorizações via BPA1 não se confundem com as demandas de
tomografias da UPA 24H, pois, estas se apresentam em receituário próprio timbrado ¿ UPA 24H/Prefeitura
Municipal de Lagoa da Prata, ao passo que as solicitações/autorizações via BPA1 são acompanhadas de
papel timbrado da Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata/Secretaria Municipal de Saúde no qual é
especificado ¿consulta especializada¿. 
É possível apurar que a Fundação São Carlos atende às demandas de tomografias computadorizadas do
município por três vias: pacientes exclusivos da UPA 24h, por meio do contrato firmado com o município de
Lagoa da Prata; PPI e pacientes internados, por meio da relação contratual estabelecida com a SES/MG com
cobranças nas AIHs. Porém, a análise em tela diz respeito à cobrança de exames de tomografias
computadorizadas pela FSC a paciente do SUS advinda da UPA 24H, exames estes, que deveriam ser pagos
por meio do Contrato nº 001/2019, firmado entre a FSC e o município de Lagoa da Prata, tendo em vista que o
Contrato garante o pagamento das demandas exclusivas encaminhadas pela UPA 24H.
A FSC alega, em relação ao Contrato 001/2019, que ¿foi estabelecido um rígido fluxo e normas para tanto
entre elas a determinação de que somente os diretores da UPA 24 horas autorizariam a realização do exame
de imagem, mediante carimbo e assinatura nos pedidos (exemplos anexos). Inclusive a prestação de contas é
feita por meio da relação dos nomes e dos pedidos assinados, e só assim são realizados os pagamentos¿.
Quanto ao fato, ressalta-se que foram solicitados no Comunicado de Auditoria os fluxos de encaminhamento e
de regulação estabelecidos entre as partes relativos às demandas de tomografias computadorizadas da UPA
24H. Esta documentação não foi apresentada, nem durante a fase operativa desta auditoria, nem tampouco
nesta oportunidade de apresentação do contraditório. Tendo sido apresentado pela FSC, durante a fase
operativa, apenas um documento denominado ¿Fluxograma designado para exames de tomografia com
contraste no HSC¿, elaborado pelo próprio hospital, que trata dos cuidados a serem observados e atendidos
pela UPA 24H quando do encaminhamento de pacientes para realização de tomografias computadorizadas
com contraste. Este documento trata de exigências clínicas e de acompanhamento quando da necessidade da
aplicação de contraste e não de protocolos e fluxos estabelecidos entre as partes, com definição clara de
estratégias de encaminhamento dos pacientes para garantir o acesso aos exames conforme determinações
da Política Nacional de Regulação do SUS.
Verifica-se que das nove requisições de exames de tomografia computadorizada da UPA 24H apresentados
pela FSC, no intuito de justificar a obrigatoriedade de autorização mediante carimbo para que os exames
sejam realizados, apenas a requisição da usuária A.N.D.S.G. não apresenta tal informação. Contudo, é
prudente afirmar que a ausência de uma normativa que defina os fluxos de acesso aos exames pressupõe a
obrigatoriedade de atendimento das requisições advindas da UPA 24H, em vista desse direito estar garantido
por uma contratação específica para esse fim: prestação de serviços de exames especializados (tomografia
computadorizada) para atender aos usuários da UPA ¿ Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas no
município. 
Conforme as normativas do SUS, o apoio diagnóstico é imprescindível para que a UPA 24H cumpra seu papel
na Rede de Atenção às Urgências e Emergências, de modo a definir a conduta necessária para cada caso em
um tempo-resposta que considere as necessidades do atendimento. No caso em tela, a decisão sobre a
necessidade de exames de tomografias computadorizadas para elucidação diagnóstica é competência do
médico assistente da UPA 24H e, se o mesmo requisitou a realização de tais exames, é evidente que a
instituição contratada para esse fim deva atender à requisição médica às expensas do SUS.
Além disso, há de se considerar o entendimento de que uma amostragem de oito requisições pode não
corresponder à realidade do cotidiano hospitalar, e o acatamento da justificativa apresentada pela FSC poderá
implicar em prejuízo assistencial aos cidadãos dependentes dos serviços públicos de saúde daquela região. 
Face ao exposto, fica mantida a inconformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
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DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Para conhecimento da recomendação para a FSC devolver à usuária do SUS A.N.D.S.G., o valor de R$ 1.620,00 (um

mil seiscentos e vinte reais), considerando que cabe à gestão responsável pela Contratualização monitorar e
acompanhar a recomendação ao Hospital, bem como tomar as devidas providencias e decisões com base no relatório
da auditoria, caso não seja cumprido.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS 18.715.516/0024-74
 

Recomendação: Cumprir ao disposto na legislação referente aos princípios e diretrizes estabelecidos pelo SUS quanto à garantia da
integralidade e da gratuidade das ações e dos serviços nos atendimentos públicos e privados contratados e
conveniados ao SUS: o Art. 196 da Constituição Federal/1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; 

Atender o disposto no Inciso II do Art. 7º da Lei 8.080/1990 prevê que as ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados e contratados ou conveniados que integram o SUS deverão obedecer a integralidade da assistência,
entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

Assegurar aos usuários do SUS o estabelecido no Parágrafo Único, Art. 4º, Título I da Portaria de Consolidação nº 1, de
28/09/2017 que estabelece que é direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com
garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado...".

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Ressarcir o valor de R$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais) à usuária do SUS A.N.D.S.G., ou a seu representante
legal, por terem sido cobrados, indevidamente pela Fundação São Carlos, exames de tomografia realizados pela
usuária na FSC, em cumprimento ao disposto no Item XXV Das Obrigações da Contratada do Contrato nº 181/2018:
"Responsabilizar-se por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, por profissional,
empregado ou preposto; em razão da execução deste Contrato." O ressarcimento deverá ser efetuado diretamente à
usuária ou ao seu representante legal e a comprovação encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
- SES/MG, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Minas Gerais em Divinópolis - SRS/SES/MG
(Contratante), e à Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata (Interveniente).

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11

 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595667
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Qualidade da Atenção/Resolutividade
Constatação: Gestante de alto risco C.M.R. em trabalho de parto não foi admitida pela Fundação São Carlos no município de Lagoa

da Prata/MG em agosto de 2019.
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Evidência: Da análise do vídeo apresentado pela denúncia na SEAUD/MG no dia 15/10/2019 no qual a usuária do SUS C.M.R.
reclama desassistência, por parte dos serviços de saúde disponibilizados no município de Lagoa da Prata, quando em
trabalho de parto no dia 05/08/2019, em entrevista realizada e gravada com a usuária por telefone no dia 20/12/2019, e no
exame da documentação apresentada pela Fundação São Carlos e pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da
Prata, foi verificado que a mesma entrou em trabalho de parto com rompimento da bolsa amniótica por volta das 4:40H do
dia 05/08/2019 quando se deslocou para a UPA 24 Horas de Lagoa da Prata/MG e foi avaliada pela médica clínica geral
F.C.A. com obstrução do trabalho de parto devido a apresentação complexa evoluindo para contrações rítmicas e perca de
tampão mucoso com necessidade de abordagem cirúrgica obstétrica; que houve negativas de vaga pela Fundação São
Carlos por falta de profissional obstetra, conforme consta no laudo de Internação/Evolução do SUSFácil do dia
05/08/2019, o que confirma as declarações da parturiente; que houve negativas de vagas por parte de hospitais de outros
municípios que compõem a rede de atenção à saúde da região, Divinópolis, Bom Despacho, Santo Antônio do Monte,
conforme relato da parturiente; que mediante as negativas de vagas pelo SUS a UPA sugeriu atendimento particular na
Fundação São Carlos com o médico M.R.A. uma vez que o mesmo não estava mais atendendo pelo SUS naquela
instituição, conforme relatado pela usuária em entrevista; que foi por meio do contato do pai da paciente com a direção da
Santa Casa de Bom Despacho é que foi conseguida a vaga para atendimento; que a UPA providenciou então sua
transferência para a Santa Casa de Bom Despacho por meio da USA/SAMU onde foi realizado o parto cesariano. Durante
a entrevista, a parturiente registrou ainda reclamações sobre a falta de orientação adequada por parte da Policlínica
Municipal e por parte do Centro Estadual de Atenção Especializada Viva Vida de Santo Antônio do Monte/MG em relação
ao adequado encaminhamento aos serviços de assistência ao parto de alto-risco.
Em desacordo: i) Alíneas I, II, IV e VI do Art. 597 da Portaria de Consolidação nº 5, de 03/10/2017, (Art. 2º da Portaria
GM/MS nº 569, de 01/06/2000; Parágrafo 3º do Item III ¿ Da Inserção do Fundação nas Redes de Atenção à Saúde, do
Documento Descritivo do Termo de Contrato nº 0181/2018 firmado entre a SES/MG e a FSC; Subitem 6.1, Item 6, do
Anexo I da RDC ANVISA/MS nº 36, de 03/06/2008. 
O detalhamento dos fatos evidenciados se encontra no anexo XI.

Fonte da Evidência: - Laudo/Evolução do SUSFácil da usuária C.M.R. do dia 05/08/2019;
- Cópia do Prontuário de Acompanhamento do Pré-Natal da Secretaria Municipal de Saúde da usuária C.M.R.;
- Cópia do Prontuário de Acompanhamento do Pré-Natal da usuária no Centro Estadual de Atenção Especializada
Viva Vida de Santo Antônio do Monte/MG;
- Gravação de entrevista à usuária do dia 20/12/2019;
- Fluxo de Atendimento/Acolhimento de Gestante da Fundação São Carlos.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''A refutação da presente

"Constatação" e da declaração de "não conformidade" a ela apontada, merecerá um resgate histórico de todo um estado
de coisas que jamais foi omitido ao DENASUS ou a qualquer órgão, instituição ou Poder da República que tenha, no
presente ou no passado, interação com a Fundação São Carlos. 
Ao início, mostra-se essencial deixar consignado que a mencionada falha assistencial objeto da presente "Constatação"
de não conformidade não procede e a Fundação São Carlos, que por cautela se socorreu do Poder Judiciário, encontra-se
amparada por Decisão Judicial.
Quer isso dizer, que a matéria está sub judice e, por força da r. Decisão proferida na Ação Declaratória nº
000130055.68.2019.8.13.0372 pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Lagoa da Prata/MG, em substituição, foi deferida
tutela antecipada consubstanciada em "autorizar a autora SUSPENDER, a partir do dia 10/04/2019 os atendimentos de
urgência e emergência contratualizados na Rede de Resposta, bem como o funcionamento dos serviços de UTI para
pacientes SUS, caso não haja regularizarão nos repasses pelo ESTADO DE MINAS GERAIS até a data fixada."
Na verdade, e isso está demonstrado na ação e nos recursos aviados em face da r. Decisão acima mencionada, o Estado
reconhece que está inadimplente com as Resoluções n°. 5.514, de 6 de dezembro de 2016 e 5.975/2017, as quais, juntas,
somam o valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) e são exatamente referentes a parcelas
extraordinárias da Rede Resposta.
Somem-se a isso, três parcelas ordinárias da Rede Resposta, atinentes a dezembro/18, janeiro e fevereiro/19 que,
somadas, chegam a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e mais as Resoluções 5.508/16, 6.061, 5.607/17 e 6.001118,
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referentes ao ProHosp e Extrapolamento de UTI, que perfazem mais de R$ 617.600,00 (seiscentos e dezessete mil e
seiscentos reais).
Ou seja, a Secretaria Estadual de Fazenda deixou de repassar em favor do Fundo Estadual de Saúde, e este ao prestador,
parte significativa do fluxo de repasses regulares de recursos do tesouro estadual cujo objetivo era evitar prejuízos na
continuidade das ações e serviços de saúde relativas aos programas e politicas de autoria do próprio Estado e previstos na
legislação orçamentária. 
A planilha, atualizada até a época da entrada com a ação, é a que vai abaixo, com toda comprovação constante dos
referidos autos do processo, bem assim a confissão do Estado consubstanciada na resposta a notificação premonitória
também constante do caderno processual: (anexou planilha). 
Nada obstante a demonstração cabal da inadimplência superior a 90 dias, no que se refere às contrapartidas a cargo do
Estado de Minas Gerais, as quais foram, repise-se, admitidas por este mesmo ente, o município também se omite em sua
responsabilidade de prover a saúde publica.
Mesmo que seja enfadonho repetir sempre, impõe-se destacar aqui, de início, que a pretensão manifestada pela
Fundação São Carlos na Ação que ajuizou não foi ou é discutir a densidade constitucional do direito a saúde e/ou a
essencialidade dos serviços públicos que devem assegurar aquele direito a quem reclame. Ao mesmo tempo em que a
Fundação São Carlos afirma e reconhece a natureza fundamental do direito a saúde consagrado no artigo 196 da
Constituição da República de 1988 (CR), admite também como certo e induvidoso que o mesmo dispositivo constitucional
impõe ao Estado, ao Poder Público, portanto, o dever de assegurar aquele direito aos administrados.
Nessa perspectiva, mais uma vez é essencial destacar, que a Fundação São Carlos é uma entidade privada, sem fins
lucrativos, não podendo ser comparada ao Estado, enquanto Poder Público, ao menos para fins de cumprimento absoluto
e incondicional de obrigações de saúde emanadas do texto constitucional, porque esse raciocínio, levado as últimas
consequências, pode simplesmente trazer como corolário exatamente aquilo que se buscou e que se busca evitar com a
ação declaratória ajuizada pela Fundação São Carlos: a absoluta inviabilidade financeira da entidade para a manutenção
de todos, e não apenas de alguns serviços essenciais de saúde que presta o que, naturalmente, seria muito mais
desastroso aos munícipes locais e regionais que utilizam os serviços do Hospital São Carlos. 
A se destacar, que os repasses efetuados pelo Estado para custeio dos serviços hospitalares e ambulatoriais prestados
pela Fundação são feitos para esta na qualidade de participante complementar dos serviços públicos de saúde, e
constituem base indispensável para o funcionamento de toda uma estrutura hospitalar, notadamente para o pagamento de
salários, honorários médicos e aquisição de insumos, inclusive medicamentos.
Não foi por outro motivo que, reconhecendo a insuficiência dos repasses financeiros de origem federal e buscando, em
tese, a cumprimento da sua obrigação constitucional de aplicação de recursos próprios no SUS, o Estado de Minas Gerais
criou programas ou políticas que se traduzem em complementação de recursos financeiros para o co-financiamento dos
serviços ambulatoriais e hospitalares. Bem assim, o município, até 2016, subvencionava por meio de convênios a
Fundação, sendo tais repasses mensais utilizados para pagamento de serviços médicos de sobreavisos nas clínicas,
inclusive ginecologia e obstetrícia, e realização de cirurgias eletivas, os quais representaram significativos avanços
assistenciais. Ocorre que, como dito acima, os convênios e subvenções não foram renovados desde outubro de 2016. 
A se acrescentar, que os instrumentos contratuais e pactuações têm, por óbvio, natureza contratual; e a unilateral e
injustificável paralisação das contrapartidas financeiras por parte, principalmente, do Estado contribuiu, sobremaneira,
para com o desequilíbrio econômico de toda a pactuação envolvendo a Fundação e os entes federativos. Essa correlação
de fatos, associada à catastrófica defasagem da tabela de serviços SUS, precipitou gravíssima crise financeira na
Instituição, uma vez que em todo planejamento financeiro e assistencial que baseou a abertura dos 10 (dez) leitos de UTI e
a adesão a Rede de Urgência (Rede Resposta) foram consideradas duas fontes de recursos: receitas Estaduais
vinculadas aos programas de incremento aos quais aderiu e a manutenção das subvenções municipais.
Todo o escopo da medida judicial pleiteada está amparado nos art. 476, 186,187 e 884, todos do Código Civil, assim como
no art. 78, XV, da Lei nº. 8.666/93. A fragilização dos prestadores de serviços de saúde filantrópicos, portanto, avança em
crescente deterioração patrimonial e pode desencadear precarização irreversível na assistência a comprometer a própria
continuidade de existência do Hospital, bem como de suas atividades como um todo. 
A r. Decisão judicial q u e autorizou a Fundação, em caso de necessidade, a suspender atendimentos, portanto,
reconheceu o risco iminente de comprometimento da própria existência da Fundação São Carlos e do Hospital São Carlos,
em se permanecendo o estado de inadimplência financeira do Estado de Minas Gerais, sendo desnecessário dizer que a
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contrapartida financeira é obrigação das mais elementares assumida pelo ente estatal, por força dos atos normativos e dos
instrumentos contratuais firmados com a Fundação São Carlos e devidamente citados na petição inicial da ação sub
judice. 
A pura e simples declaração de "não conformidade" para a constatação ora em exame, desconsiderou, com
redobradíssima vênia, os riscos concretos de perdas de vidas humanas d e pacientes que, a época, estiveram em
atendimento ou internação clínica e/ou nos leitos de UTI do Hospital São Carlos, pois, o nosocômio estava, no período, na
iminência de não mais dispor de profissionais médicos, de materiais e insumos para atender a contento ao serviço médico
de urgência, por falta de repasse de recursos financeiros pelo Estado de Minas Gerais, que, diga-se mais uma vez, não
nega a existência da dívida. 
A propósito, convém destacar que a Fundação São Carlos não mantém vínculo trabalhista com os profissionais médicos
que prestam serviços no Hospital São Carlos. Estes profissionais são contratados por intermédio de pessoas jurídicas, que
são pagas por produção ou plantões médicos, de maneira que à Fundação São Carlos resta apenas esforçar-se na
parlamentação, como de fato veio fazendo até a conquista da Liminar Judicial, em março de 2019, para que as empresas e
os médicos prestadores de serviço não rescindissem os contratos firmados com o ente fundacional. 
De sorte que, não teve a Fundação São Carlos como garantir que os seus prestadores de serviços médicos continuassem
a aceitar passivamente o estado de coisas de então. 
A corroborar, a não mais poder, o que acima vai exposto, basta uma leitura rasa do teor da comunicação enviada pelos
médicos componentes do corpo clínico do Hospital, dando conta da paralisação e consequente rescisão dos contratos
médicos firmados com a entidade, conforme faz prova o documento anexo às presentes razões.
No entanto, essas ponderações apenas estão a reforçar a necessidade de se analisar a questão controvertida, não sob a
natureza constitucional do direito à saúde e sob a feição essencial dos serviços que lhe sejam próprios, mas sob a ótica do
inadimplemento legal e contratual de obrigações financeiras impostas pelo Estado de Minas Gerais. Inadimplemento esse,
não fosse o socorro judicial, seria bastante para comprometer a própria existência da Fundação São Carlos e do Hospital
São Carlos, com danos irreversíveis e de muito maior proporção para os usuários locais e regionais dos serviços prestados
no Hospital São Carlos a conta SUS, serviços esses que, frise-se bem, continuaram a ser prestados, porque o pedido de
suspensão formulado pela Fundação São Carlos foi PARCIAL, e não total.
Todo esse estado de coisas, por certo, não era ou é indiferente ao DENASUS, ao Ministério Publico ou ao Conselho
Regional de Medicina. Prova disso é que, por intermédio da Diretora Técnica do Hospital São Carlos de Lagoa da
Prata/MG, Dra. Isabela Antunes Ferreira, desde o final do ano de 2018, a Instituição vem denunciando que enfrenta
problemas nas escalas de sobreaviso dos médicos, assim como na assistência em geral, devido a um histórico imbróglio
envolvendo uma minoria de médicos cuja base de atuação profissional é o Hospital São Carlos, resumido no seguinte
desdobramento: (i) Ao longo do último quadriênio, ou mesmo em épocas mais remotas, o nosocômio mantinha contratos
com um grupo de empresas médicas, seus sócios ou associados (cirurgiões, anestesistas, pediatras e obstetras), que
faziam todo o serviço de SUS do Hospital, tanto eletivos quanto urgências. (ii) Como mostram as escalas disponibilizadas
para a Auditoria por ocasião dos trabalhos in loco, desde o ano passado essas empresas e os profissionais a elas
vinculados entregaram escalas com furos, e, além disso, não permitiam, mediante boicote, a contratação de outros
profissionais médicos para fechar as escalas em questão, fato esse repassado e discutido várias vezes com o gestor de
saúde, o Ministério Público e com o delegado do CRM. Todos esses fatos se agravaram ao longo do primeiro semestre do
ano de 2019. (iii) Em razão do estado de coisas acima mencionado, não se obteve resposta concreta de nenhum dos
serviços e nesse período a Instituição passou por severos percalços em relação à prestação adequada de serviços
médicos a população de Lagoa da Prata. (iv) A situação chegou ao seu estado de maior gravidade no final do mês de
março/19 e inicio de abril, já que as empresas médicas então contratadas, assim como os profissionais a elas vinculados,
optaram por uma paralisação das cirurgias eletivas, por não cumprir com o fechamento das escalas desde o final do ano
passado e por suspender até mesmo as urgências desde maio. (v) Em meio a todas as dificuldades, os contratos médicos
relacionados às escalas de plantões e cirurgias, os quais não estavam sendo cumpridos, tiveram término em junho/2019,
simplesmente por vencimento do termo de vigência pactuado. (vi) Encerrados os contratos por decurso de prazo, o
Hospital São Carlos, que já não tinha interesse em trazer a recontratação, e no uso de suas prerrogativas, contratou nova
equipe para efetuar os serviços médicos no Hospital, resolvendo-se o quadro de risco assistencial causado pela postura
dos profissionais denunciantes.
A Fundação São Carlos, portanto, com vistas a solucionar o problema emergencial criado e planejar-se para a
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continuidade da prestação de serviços para a qual esta vocacionada e apta, envidou todos os esforços, procedeu
amparada em seus Estatutos e na Lei quando, ainda sob preocupante saúde financeira, econômica e orçamentaria,
convidou a WBCO WITAE Services Médicos e Consultórios Ltda. para prestar-lhe serviços médicos nas especialidades de
Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cirúrgica e execução de cirurgias eletivas. Apenas depois de encerrados, por termo
final, os contratos que vigoraram entre a Instituição e os médicos e empresas contratadas, em 30 de junho de 2019, a nova
equipe iniciou negociação para assumir serviços de sua competência e para os quais disponibilizam profissionais
titulados.
Esclarece, para frisar, que, além de paralisação ilegal na prestação de serviços médicos, houve manifestação escrita dos
então prestadores, extremando sua intenção e propósito de não renovar a contratação, alegando que a instituição tem um
débito junto aos mesmos. A Fundação São Carlos, então, diante da posição das antigas empresas médicas contratadas
até 30/06/2019, do não interesse da instituição em renovar os contratos findos e da necessidade maior, consubstanciada
no atendimento ao escopo assistencial contratualizado junto ao SUS, lançou mão da alternativa legitima e legal de
contratação de empresa e profissionais, devidamente inscritos no Conselho de Classe e titulados para as respectivas
especialidades médicas pertinentes.
Nesta ordem de ideias e dada à prevalência do interesse público em detrimento do particular, por exigência da nova
equipe/empresa contratada, a Instituição emitiu declaração circunstanciada acerca do assunto e comunicou a Curadoria
de Fundações a sua posição. 
De posse das informações e da mencionada declaração, o Ministério Público encaminhou Ofício ao CRM, na pessoa da
Dra. Claudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, Presidente, por meio do qual reconhece como legitima a resolução
encaminhada pela Fundação São Carlos e, entre outros aspectos, consignou que:
"Se por mais não for, a contratação de novos médicos pela Fundação São Carlos é questão que há de ser tratada como de
interesse público, a se sobrepor sobre eventuais interesses privados ou classistas, porque, conforme destacado, a
entidade possui vínculos contratuais com o Estado de Minas Gerais para prestação de serviços públicos a conta do SUS,
cujas normas são de direito e interesse públicos. Assim é que a Fundação São Carlos, guiada pelo dever de fiel
cumprimento de suas finalidades estatutárias e envidando hercúleos esforços para manter-se na prestação dos serviços
SUS contratualizados com o Estado de Minas Gerais, sem solução de continuidade, e mesmo diante da realidade
financeira hostil, está iminência de firmar contrato com a empresa WBCO WITAE SERVIÇOS MÉDICOS &
CONSULTORIA LTDA, cujo representante legal é o Dr. Wilmar de Oliveira Filho (CRM-MG n° 15.732) sendo certo que a
postura do Ministério Público por todas as razões fáticas e jurídicas acima expedidas, será o de velamento da Fundação
São Carlos, a fim de que a entidade, atenta ao seu Estatuto, possa dar prosseguimento aos relevantes serviços de saúde
publica e privada que vem sendo prestados pelo Hospital São Carlos em nível local e regional¿. (grifamos). 
De sorte que, ante o contexto sob exame, a pequena falha assistencial detectada na presente Constatação é, data vênia,
amplamente justificada e justificável. 
Na verdade, e isso é de se lamentar profundamente, o que parece se buscar com a presente declaração de "não
conformidade" é tentar conferir ares de legitimidade a verdadeiros boicotes e omissão de socorro levados a efeito por
determinados profissionais. 
Nem mesmo a acusação de inadimplência, que teria motivado o movimento paredista radical e sem qualquer garantia de
continuidade em percentuais mínimos na prestação de serviço essencial, conseguiram os referidos profissionais e
empresas demonstrar.
Não foi por outro motivo que o Ministério Público do Trabalho, por ocasião da Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil
nº 000225.2019.03.010/9, o qual denunciava que profissionais médicos estavam sendo obrigados a trabalhar sem
remuneração, assim se manifestou: 
(...) "Para apurar os fatos, cerca dez empresas médicas também foram intimadas para se manifestarem e informarem se
há atraso na quitação de suas remunerações. Não obstante a reiteração de algumas intimações, apenas 04 (quatro)
empresas se manifestaram até o momento. Todas as empresas médicas informaram, contudo, que não há débitos em
aberto e/ou atrasados. Não houve qualquer alegação de eventual fraude à relação de emprego (Peticionamentos datados
de 26/10/19, 30/07/2019, 1°/08/2019 e 17/09/2019). Ainda para instrução dos autos, a Promotoria de Justiça da Comarca
de Lagoa da Prata encaminhou ofício informando que os débitos relativos a pagamentos médicos estão sendo discutidos
na Ação Declaratória nº 0372.19.0013055-5, ajuizada pela própria inquirida em face ao Estado de Minas Gerais e o
município de Lagoa da Prata, não cabendo a instituição adotar providências administrativas ou judiciais para fins de
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resguardar direitos patrimoniais médicos. Encaminhou também cópia de um Ofício enviado pelo MPE ao Conselho
Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, informando-lhe entre outras situações, que a inquirida possui
autonomia, na condição de fundação privada, para optar por encerrar ou renovar os contratos firmados com as empresas
médicas, principalmente diante da notória precariedade financeira advinda dos atrasos dos repasses dos Governos
Estadual e Municipal. Também foi informado que a inquirida estaria envidando esforços para manter a prestação do
serviço público e o atendimento a população sem solução de continuidade."
Por óbvio, a instituição se programou para enfrentar o problema e se resguardou quanto às consequências das decisões
que tomou. Não foi diferente com a nova Equipe Médica, haja vista que esta cercou-se de todas as cautelas legais e
regulamentares para viabilizar a prestação do serviço, consignando-se, mais uma vez que, tanto o SUS, por intermédio da
Secretaria Estadual de Saúde, quanto o CRM já estavam cientes da situação e, em momento algum, impuseram qualquer
restrição à solução emergencial encontrada para o atendimento a necessidade última relacionada ao serviço de saúde,
qual seja, a assistência. Prova disso é que o Dr. Eduardo Chula, presente em nome do CRM, na reunião de mediação
sanitária ocorrida na Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária
Oeste, aos 18.06.2019, manifestou-se no seguinte sentido: (...) DR. EDUARDO CHULA disse que, como delegado
regional do CRM/MG está aqui representando o corpo clínico do hospital, o qual está insatisfeito com a administração da
Fundação São Carlos; Que há salários atrasados há meses, chegando até 1 ano; Os médicos alegam que não existe um
canal de comunicação entre o corpo clínico e a atual administração. Informou que o CRM/MG solicitou ao hospital uma
escala médica a qual não foi enviada. Informou que os médicos fizeram uma carta coletiva solicitando demissão conjunta,
diante do grau de insatisfação, mas depois de algumas negociações resolveram permanecer. Disse que as escalas estão
incompletas, o que preocupa o CRM/MG, pois está gerando desassistência. 
Esclarecem, por fim, a manifestante, que as imprecações relacionadas às pontuais negativas de atendimento não
procedem, seja porque a Fundação estava amparada em Decisão Judicial para fazê-lo, seja porque se viu impossibilitada
em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, como por exemplo, uma greve ilegal de médicos.
A realidade é que o Hospital estava descoberto e foi enredado em um período de dificuldade assistencial em razão dos
fatos retro mencionados, até que foi atendido pela nova equipe. E mais, com pouco mais de seis meses de prestação de
serviços, os números atuais em relação à assistência são melhores do que os anteriores, todos os profissionais
contratados são titulados nas respectivas especialidades objetos da contratação (o que não acontecia com os anteriores
profissionais médicos e empresas), a equipe é maior, o nível de satisfação dos pacientes é superior, o tempo de
permanência dos pacientes é menor, o número de partos cesarianos caiu, entre outros aspectos positivos. 
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de "não conformidade" para a constatação ora examinada,
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: A Fundação São Carlos (FSC) anexou junto a justificativa as seguintes cópias: Contrato de Prestação de
Serviços Médicos, Coordenação Assistencial e Outras Providências, datado de 31/07/2019; 1° Termo Aditivo
ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos, Coordenação Assistencial e Outras Providências, datado de
01/02/2020; Escalas Médicas de algumas especialidades de janeiro a dezembro de 2019; Manifestação do
Corpo Clínico da FSC junto à administração da FSC datadas de 24/05/2019, 04/06/2019, 08/07/2019,
04/07/2019, 08/07/2019, 27/06/2019, 08/07/2019; Ofício 01/2019 da Direção Clínica do HSC para o CRM/MG,
Direção do HSC, SMS de Lagoa da Prata, CMS de Lagos da Prata e Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata
que trata da paralização de serviços médicos; e Carta de 9 (nove) médicos pertencentes ao corpo clínico da
FSC, datada de 22/04/2019, endereçada ao Prefeito Municipal de Lagoa da Prata informando suspensão do
atendimento de serviços médicos na FSC.
Em sua manifestação a Fundação São Carlos confirma a ocorrência de desassistência, por parte do hospital, à
gestante de alto risco em trabalho de parto, além de descrever toda problemática trabalhista ocorrida entre
membros do corpo clínico e a administração hospitalar, sobre a qual justifica ser um dos motivos que motivou a
desassistência. O outro motivo seria a falta de repasses financeiros, por parte da SES/MG e da SMS de Lagoa
da Prata, na vigência de contratos de subvenção, em complementação à Tabela de Procedimentos SUS.
No que pese as dificuldades enfrentadas pela Fundação São Carlos, discorridas no contraditório apresentado,
é prudente afirmar que a presente constatação foi programada de forma pontual em decorrência da denúncia
apresentada, e buscou priorizar a verificação sobre a qualidade da assistência prestada à usuária, resultando
na comprovação de que não foi prestada por parte do HSC. 
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No Contrato nº 001/2018 firmado entre a SES/MG e a FSC com interveniência da SMS de Lagoa da Prata/MG
consta como obrigações da contratada: i) Submeter-se às regras de regulação do acesso instituída pela
SES/MG e SMS, conforme pactuação entre gestores, disponibilizando a totalidade das ações e serviços de
saúde contratados para a regulação do gestor; ii) Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a
execução dos serviços, mantendo a regularidade de suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e fiscais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto do Contrato, bem como sua situação junto
aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades; iii) Esclarecer ao usuário do SUS sobre seus direitos e
demais informações necessárias, pertinentes aos serviços oferecidos; v) Justificar ao interveniente, ao
paciente, ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não
realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos no contrato; vi)
Comunicar imediatamente à interveniente, com proposta de solução, visando a não interrupção da assistência
aos usuários do SUS, a existência de equipamento que, por ventura venha a presentar defeito técnico, ou
necessitem de intervalo de usos para manutenção, ou substituição, bem como a ausência de profissionais
para desempenho das ações e serviços de saúde contratados. 
Conforme visto, a FSC buscou solucionar as questões administrativas em relação ao corpo clínico e em
relação às questões financeiras, contudo não apresentou proposta, junto aos gestores estadual e municipal do
SUS, de alternativas de mudança do fluxo de atendimento a fim de evitar prejuízos assistenciais aos usuários
dependentes de seus serviços naquela região, enquanto perdurasse aquele período de crise, conforme
previsto na contratualização. 
Importa também ressaltar que o Termo de Contrato nº 181/2018 para prestação de ações e serviços de saúde
que contemplam a atenção hospitalar no âmbito do SUS foi firmado entre a SES/MG e a FSC, com
interveniência do município de Lagoa da Prata/MG por meio de sua SMS. O referido Termo prevê obrigações e
responsabilidades para as três partes além daquelas estabelecidas nas legislações que regem o SUS: i)
Pactuar mecanismos que assegurem o acesso às ações e serviços de saúde da Contratada de forma
regulada; ii) Contribuir para a elaboração e implantação/implementação de protocolos assistenciais,
operacionais, administrativos e de encaminhamento de usuários entre os estabelecimentos das Redes de
Atenção à Saúde (RAS) para as ações e serviços de saúde; iii) Garantir acesso, atendimento e
referenciamento entre pontos de atenção da RAS, com a finalidade de assegurar a integralidade da
assistência.
No SUS, um efetivo sistema de referência e contra referência é primordial para garantia do acesso, da
continuidade do cuidado e da integralidade da atenção. Para tanto, é necessário um esforço entre os gestores
e prestadores de serviços na organização e articulação das Redes de Atenção à Saúde, o que inclui a
construção de protocolos e fluxos de encaminhamentos dos pacientes para outros níveis de atenção. Os
usuários precisam ser bem informados e orientados quanto aos seus encaminhamentos assistenciais desde a
Atenção Básica. No caso em tela, essa responsabilidade e competência são da SES, SMS e HSC que, em
conjunto, devem traçar a melhor forma de atender as necessidades de saúde da população em todos os níveis
de atenção, conforme preconiza a Política Nacional de Regulação e o Contrato nº 001/2018 estabelecido entre
as partes. 
O que se verifica é que não existe um fluxo estabelecido entre as partes de encaminhamento das gestantes de
alto risco para realização de parto. Apenas a FSC apresentou um fluxo que orienta o atendimento às gestantes
dentro do hospital, assinado apenas por um obstetra. Neste fluxo consta que as parturientes devem ser
avaliadas por um obstetra e que no caso de gestação de alto risco, a mesma deve ser encaminhada para
maternidade habilitada em alto risco. O fato indica que a SMS não participou da elaboração do fluxo
apresentado pela FSC, além de não ter apresentado referido fluxo conforme solicitado no comunicado de
auditoria. Em declaração datada de 09/12/2019, a SRS/SES/MG informou à equipe de auditoria que
desconhece os fluxos de gestantes do município de Lagoa da Prata para atenção ao parto. 
A parturiente não foi admitida pela FSC em decorrência da falta de obstetra no plantão médico.
Ante o exposto, fica mantida a inconformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
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Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10

IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Assegurar a todas as gestantes o preconizado nas legislações do SUS no que tange a assistência à gestante de acordo

com os itens I, II, IV e VI do Art. 597 da Portaria de Consolidação n° 05, de 28 de setembro de 2017, que estabelece o
direito ao acesso e atendimento digno de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério;

Atender a Regulamentação da Anvisa no Subitem 6.1 do item 6 da RDC Anvisa n° 36, de 03 de junho de 2008, o qual
estabelece que o Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve ter equipe dimensionada, quantitativa e
qualitativamente, atendendo as normatizações vigentes e de acordo com a proposta assistencial e perfil de demanda.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595671
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Recursos Humanos
Constatação: Falta de profissional neonatologista/pediatra durante o parto da parturiente M.F.S. na Fundação São Carlos.
Evidência: De acordo com os registros do prontuário médico, a paciente M.F.S. deu entrada na Fundação São Carlos às 08:10H do

dia 19/08/2019 relatando contrações uterinas com 38 semanas e 3 dias de gravidez. Foi avaliada no PA da instituição
hospitalar pela enfermeira Carolina que informou não haver médico ginecologista/obstetra para atendimento. Ao exame
da enfermagem foi constatado colo posterior fechado, baixo, fino, sem perdas de líquidos ou sangramentos. A enfermeira
passou o caso para médica Fernanda, clínica geral do PA da Fundação São Carlos, que solicitou, às 09:00H, ao Hospital
Sofia Feldman de Belo Horizonte avaliação da parturiente, porém, a mesma recusou ir até Belo Horizonte somente para
avaliação por ser muito longe. A médica realiza contato por telefone com médico obstetra Osmany que solicita realização
do exame de cardiotocografia com duração de 20 minutos. A médica envia foto do resultado para o obstetra que solicita a
repetição do exame. A foto do resultado do novo exame de cardiotocografia é encaminhado ao médico solicitante. A
parturiente é liberada às 12:00H com orientação de retorno ao serviço no caso de sangramento ou perda de líquido. 
Às 14:25H do mesmo dia a parturiente retorna à Fundação proveniente da UPA 24Horas onde foi avaliada pela médica
Thais que constatou dilatação de 4 cm. A paciente ficou em observação na Fundação São Carlos. Às 15:00H houve
rompimento da bolsa gestacional quando a enfermeira constatou dilatação de 8cm. A médica clínica geral foi informada e
tentou vaga em hospitais mais próximos para transferência, sem sucesso. A mesma solicita internação às 14:55H e a
parturiente é encaminhada ao bloco cirúrgico. 
No prontuário da paciente apresentado à equipe de auditoria não consta registros detalhados sobre a realização do parto.
(...)
(...)O Caderno de Obstetrícia 2019 da Fundação São Carlos registra informações questionáveis em relação aos
profissionais de saúde que prestaram assistência à paciente. Consta registrado que a parturiente foi assistida pelo Auxiliar
Abel com uma interrogação em cima do nome, pelo Anestesista Jaime e Fernanda que não possuem esta especialidade,
estando o espaço destinado ao registro do nome do pediatra sem nenhuma informação.
As escalas de médicos das especialidades pediatria e ginecologia/obstetrícia do mês de agosto/2019 não foram
apresentadas à equipe de auditoria conforme solicitado no Comunicado de Auditoria. (...) Em desacordo com os Itens 6.1
Profissional que Assiste ao Parto e 6.8 Assistência ao Recém-Nascido, das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto
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Normal/2017, aprovadas pela Portaria SAS/MS nº 353, de 14/02/2017; Parágrafo 3º do Item III - Da Inserção do Hospital
nas Redes de Atenção à Saúde, do Documento Descritivo do Contrato nº 0181/2018 firmado entre a SES/MF e a FSC;
Alíneas c e d do Inciso I do Art. 5º da Resolução CFM nº 1.638 de 10/07/2002 (...)
(...) Na análise da produção hospitalar SIH/SP/Serviços Profissionais da AIH nº 311910167415-0 foi verificado que houve
cobrança do procedimento 0310010020 (assistência ao recém-nascido no momento do nascimento) no valor de R$ 55,20
(cinquenta e cinco reais e vinte centavos) sendo que não restou comprovada a realização deste procedimento por
profissional capacitado (pediatra). (...) A cobrança do procedimento 0310010020 (assistência ao recém-nascido no
momento do nascimento) por profissional não capacitado configura Dano ao Erário Federal (...) o valor original de R$55,20
(cinquenta e cinco reais e vinte centavos) referente ao pagamento supracitado realizado com os recursos federais sem a
devida comprovação dos serviços prestados deverá ser devolvido pela Fundação São Carlos ao Fundo Nacional de Saúde
(FNS) após atualização por meio do Sistema de Atualização de Débito do TCU.
O detalhamento dos fatos evidenciados se encontra no anexo XII.

Fonte da Evidência: - Prontuário Médico da paciente M.F.S.; 
- Cópia do Espelho da AIH 311910167415-0;
- Cópia do Caderno de Obstetrícia 2019 da Fundação São Carlos;
- Formulário de Entrevista assinado pela paciente no dia 12/12/2019 em sua residência;
- Produção Hospitalar da Fundação São Carlos (SIH/Serviços Profissionais) extraída do Banco de Dados
SIH/SP/SUS, disponível em http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0901&item=1&acao=25.
Acesso em 20/11/2019, às 16:36h.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''O apontamento de não

conformidade para a presente constatação também não procede. Nenhum prejuízo ao erário pode ser atribuído a atuação
da manifestante, tendo em vista que na AIH 311910167415-0 foi cobrado o procedimento 0310010020 (assistência ao
recém nascido no momento do nascimento) no valor de R$ 55,20 por constar no prontuário anotação feita pelo pediatra Dr.
Abel Luiz de Oliveira, onde o mesmo relata informações que são observadas em sala de parto como apgar (doc. Anexos). 
Impõe-se, pois seja a manifestante inocentada do apontamento de ''inconformidade'', bem como isentada de qualquer
devolução ao erário, vez que o profissional, sob responsabilidade técnica, declarou prestação do serviço".

Análise da Justificativa: A Fundação São Carlos anexou cópia do prontuário da paciente à justificativa. A cópia do prontuário já havia
sido entregue à equipe de auditoria e analisado na ocasião da execução da fase operativa. 
Em reanálise à documentação que subsidiou a constatação em pauta a equipe de auditoria reitera os fatos
verificados de não conformidade quanto à presença do pediatra no momento do nascimento: i) O pediatra
A.L.O. registrou evolução no dia do nascimento, 19/07/2019, contudo não registrou o horário do atendimento,
em desobediência à Resolução CFM nº 1.638 de 10/07/2002 (publicada no D.O.U. de 9/08/2002, Seção I,
p.184-5); ii) Consta no Caderno de Obstetrícia informações contraditórias quanto aos profissionais que
prestaram assistência ao parto, sendo que a FSC não prestou nenhum esclarecimento sobre o fato. iii) A
escala médica de pediatria do mês de agosto/2019 não foi apresentada conforme solicitado no Comunicado de
Auditoria. iv) Vale ressaltar que o procedimento só pode ser cobrado quando ocorrer a presença do
pediatra/neonatologista no momento do nascimento.
Em vista da falta de apresentação de documentação comprobatória para respaldar o contraditório dos fatos
apontados na presente constatação, mantém-se a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Devolver ao Fundo Nacional de Saúde, visando à elisão do dano ocorrido com recursos de origem federal indicado no
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Capítulo Proposição de Devolução do presente Relatório, do valor de R$55,20 (cinquenta e cinco reais e vinte
centavos), com acréscimos legais, em conformidade com o Sistema de Atualização de Débitos do Tribunal de Contas da
União (TCU).

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Implementar o disposto na legislação vigente do SUS referente a normas do Conselho Federal de Medicina Resolução
CFM Nº1.638/2002, artº 5º, Inciso I, Alíneas: c) Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os
procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram, assinados
eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico; d) Nos prontuários em suporte de papel é
obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais
prestadores do atendimento. São também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM; 

Cumprir o disposto no Documento Descritivo do Contrato 181/2018 que trata em seu item III "...Conforme estabelecido
no Anexo II da Portaria de Consolidação nº 3, de 28/09/2017 e no Título VIII, Capítulo I, Seção I da Portaria de
Consolidação nº 6, de 28/09/2017, que trata do Programa Rede Cegonha no âmbito do SUS as ações de atenção à
saúde mulher e à saúde criança deveram adotar modelo de atenção com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ou
crescimento e ao desenvolvimento da criança de 0 aos 24 meses..."; Assim como o Item XV do Capítulo V.B Eixo GH do
Contrato nº 0181/2018 firmado entre a SES/MG e a FSC no qual estabelece à contratada registre e apresente de forma
correta e sistemática os dados de produção para o SIA, SIH ou outros Sistemas de Informação de produção de ações e
serviços de saúde do SUS;

Atender ao disposto nos Itens 6.1 Profissional que Assiste ao Parto e 6.8 Assistência ao Recém-Nascido, das Diretrizes
Nacionais de Assistência ao Parto Normal/2017, aprovadas pela Portaria SAS/MS nº 353, de 14/02/2017.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: À Secretaria de Atenção Especializada à Saúde para conhecimento da presente constatação e adoção dos
procedimentos a seu cargo, conforme estabelece o Anexo I, Inciso IV do Artigo 17, do Decreto nº 9.795, de 17/05/2019,
visando à elisão do dano e/ou impropriedade ocorrida com recursos de origem federal indicado no Capítulo Proposição
de Devolução do presente Relatório, do valor de R$ 55,20 (cinquenta e cinco reais e vinte centavos)com acréscimos
legais, observados os princípios norteadores dos processos administrativos.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - SAES/MS 00.394.544/0127-87
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595681
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas
Constatação: A Fundação São Carlos efetivou cobrança pela assistência de neonatologista/pediatra não ocorrida na sala de parto,

das pacientes K.C.N. e M.A.S.M.
Evidência: - No prontuário da paciente K.C.N. consta na evolução do berçário os seguintes registros: i) do dia 11/09/2019, às 11:26H

`Nasceu RN de K.C.N. de parto cesáreo aos cuidados da obstetra Lorena e pediatra ?. Recém-nascido do sexo masculino
com pouca secreção oral e nasal, foi aspirado...., o pediatra não estava no momento do nascimento.... ii) do dia
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11/09/2019, às 14:00H ̀ Admito RN proveniente do bloco cirúrgico aos cuidados do Dr. Abel, porém, ainda não foi avaliado.
Consta na evolução da enfermagem do dia 11/09/2019, às 10:40H `Gestante deu entrada no bloco cirúrgico às 11:26H,
nasceu RN de genitália masculino, apresentado à mãe... Ato cirúrgico sem intercorrências, após término paciente
encaminhada ao leito mãe e filho em boas condições. RN aguardando avaliação pediátrica. Consta avaliação
multidisciplinar do pediatra Abel nos dias 11/09/2019 e 12/09/2019 sem registro do horário do atendimento. Foi cobrado na
AIH 311910179883-5, dia da internação 11/08/2019, o valor de R$ 55,20 (cinquenta e cinco reais e vinte centavos)
referente ao procedimento 0310010020 sem que o mesmo tenha sido realizado.
- No prontuário da paciente M.A.S.M. consta no carimbo do berçário: Data do Nascimento 30/07/2019, Hora do
Nascimento 23:04H, obstetra Isadora e pediatra Isadora, tendo sido verificado que Isadora (I.B.S.) foi a médica clínica
geral que registrou as evoluções do parto e nascimento. As evoluções do berçário não fazem referência ao pediatra que
prestou assistência ao RN no momento do nascimento. Consta evolução multidisciplinar do RN no dia 30/07/2019
assinada pela médica clínica geral I.B.S. A prescrição e a avaliação do RN com pediatra só ocorreu no dia 31/07/2019, um
dia após o nascimento. Foi cobrado na AIH 311910148541-2 data da internação 30/07/2019, o valor de R$ 55,20
(cinquenta e cinco reais e vinte centavos) referente ao procedimento 0310010020 sem que o mesmo tenha sido realizado.
Em desacordo com: i) os Itens 192 e 193 do Capítulo 6.8 Assistência ao recém-nascido/ Assistência imediatamente após o
parto das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal, aprovadas pela Portaria SAS/MS nº 353, de 14/02/2017,
que define o atendimento ao recém-nascido e recomenda a presença de um médico pediatra adequadamente treinado em
todos os passos da reanimação neonatal; ii) Item XV do Capítulo V.B Eixo GH do Contrato nº 0181/2018 firmado entre a
SES/MG e a FSC no qual estabelece que à contratada registre e apresente de forma correta e sistemática os dados de
produção para o SIA, SIH ou outros Sistemas de Informação de produção de ações e serviços ...; e iii) Itens II e XXIV do
Capítulo V.A EA do Contrato nº 0181/2018 firmado entre a SES/MG e a FSC que estabelecem à contratada cumprir os
requisitos assistenciais e parâmetros definidos pelas portarias específicas de cada serviço... e garantir a adesão do corpo
clinico da instituição às normatizações aos protocolos, às diretrizes clínicas e aos procedimentos vigentes no SIGTAP,
responsabilizando-se pelo ônus financeiro decorrente do descumprimento.
O fato verificado configura Dano ao Erário Federal conforme disposto no Acordão TCU nº 1072/2017: `... tratando-se de
débito decorrente de Dano ao Erário propriamente dito, cabe ao gestor responsável pela irregularidade a obrigação de
devolver os recursos, visto que, nessas situações, não há evidências de que eles tenham sido aplicados em prol de alguma
finalidade pública, devendo a recomposição ser feita ao Fundo Nacional de Saúde, em respeito ao disposto no inciso VII,
Art. 2º, do Decreto 3.964/2001 combinado com o Art. 33, § 4º, da Lei 8.080/1990. Desta forma, o valor original de R$110,40
(cento e dez reais e quarenta centavos) deverá ser devolvido pela Fundação São Carlos ao FNS após atualização por meio
do Sistema de Atualização de Débito do TCU.

Fonte da Evidência: - Cópia dos Prontuários Médicos das pacientes K.C.N. e M.A.S.M. na Fundação São Carlos;
- Cópia dos Espelhos das AIH 311910179883-5 e 311910148541-2.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''O apontamento de não

conformidade para a presente Constatação também não procede. Nenhum prejuízo ao erário pode ser atribuído à atuação
da manifestante, tendo em vista que: (i) na AIH 3119101485412 o RN foi avaliado pela pediatra Tatiana Costa Marques
CRM 64216 como consta um prontuário anexo. A paciente K.C.N. deu entrada às 8:55H com oligodramico (volume
deficiente de líquido amniótico), podendo causar sofrimento fetal e possibilitar complicações maternas e fetais. Assim o
obstetra, em razão da urgência e buscando o melhor atendimento à gestante e ao RN, optou, por sua conta e risco, por
iniciar o procedimento, antes da chegada do Pediatra; o qual logo em seguida chegou e procedeu à assistência; (ii) na AIH
3119101485412 o RN foi avaliado pelo pediatra Abel Luiz de Oliveira, CRM 10419, como consta no prontuário. A paciente
deu entrada às 22:28H já em período expulsivo.
Impõe-se, pois seja a manifestante inocentada do apontamento de ''inconformidade'', bem como isentada de qualquer
devolução de valores ao erário, vez que o profissional, sob responsabilidade técnica, declarou a prestação do serviço''.

Análise da Justificativa: A Fundação São Carlos anexou cópia dos prontuários das pacientes K.C.N e M.A.S.M à justificativa. Essas
cópias já haviam sido entregues à equipe de auditoria e analisadas na ocasião da execução da fase operativa. 
Em reanálise da documentação que subsidiou a constatação em pauta a equipe de auditoria reitera os fatos
verificados de não conformidade quanto à presença do pediatra no momento do nascimento: i) Em relação à
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AIH 3119101485412 de M.A.S.M , o recém nascido nasceu no dia 30/07/2019, às 23:04, consta no carimbo de
evolução do atendimento ao recém nascido no momento do nascimento que o seu atendimento foi realizado
pela médica Isadora que é Clínica Geral e que, inclusive, realizou prescrição ao recém nascido no dia do
nascimento (30/07/2019 sem mencionar o horário); a prescrição e a avaliação do RN com a pediatra T.C.M só
ocorreu no dia 31/07/2019 sem mencionar o horário, um dia após o nascimento. ii) Em relação à AIH
311910179883-5 de K.C.N, consta que o RN nasceu no dia 11/09/2019 às 11:26H e há clara informação de
que o pediatra não estava no momento do nascimento; ainda em evolução do RN do dia 11/09/2019 às 14:00H
consta ... "dmito RN proveniente do bloco cirúrgico aos cuidados do Dr. Abel, porém, ainda não foi avaliado"; no
dia 11/09/2019 o pediatra registrou evolução ao RN sem mencionar o horário. iii) Vale ressaltar que o
procedimento só pode ser cobrado quando ocorrer a presença do pediatra/neonatologista no momento do
nascimento.
A FSC não apresentou nenhum fato novo ao que já havia sido verificado, e nem encaminhou documentação
comprobatória para respaldar o contraditório dos fatos apontados na presente constatação. 
Ante o exposto, mantém-se a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Implementar o disposto na legislação vigente do SUS referente a normas do Conselho Federal de Medicina Resolução

CFM Nº 1.638/2002, artº 5º, Inciso I, Alíneas: c) Evolução diária do paciente, com data e hora, discriminação de todos os
procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os realizaram, assinados
eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico; d) Nos prontuários em suporte de papel é
obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais
prestadores do atendimento. São também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM; 

Cumprir o compromisso assumido no Contrato 181/2018 e as disposições do Anexo II da Portaria de Consolidação nº 3,
de 28/09/2017 e no Título VIII, Capítulo I, Seção I da Portaria de Consolidação nº 6, de 28/09/2017, "...Programa Rede
Cegonha no âmbito do SUS as ações de atenção à saúde mulher e à saúde criança deverão adotar modelo de atenção
com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ou crescimento e ao desenvolvimento da criança de 0 aos 24 meses...";
Assim como o Item XV do Capítulo V.B Eixo GH do Contrato nº 0181/2018 firmado entre a SES/MG e a FSC no qual
estabelece à contratada registre e apresente de forma correta e sistemática os dados de produção para o SIA, SIH ou
outros Sistemas de Informação de produção de ações e serviços; 

Atender os Itens 6.1 Profissional que Assiste ao Parto e 6.8 Assistência ao Recém-Nascido, das Diretrizes Nacionais de
Assistência ao Parto Normal/2017, aprovadas pela Portaria SAS/MS nº 353, de 14/02/2017.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: À Secretaria de Atenção Especializada à Saúde para conhecimento da presente constatação e adoção dos
procedimentos a seu cargo, conforme estabelece o Anexo I, Inciso IV do Artigo 17, do Decreto nº 9.795, de 17/05/2019,
visando o acompanhamento do atendimento da recomendação feita à Fundação São Carlos de Lagoa da Prata na
presente constatação para correção da inconformidade apontada.

Destinatários da Recomendação

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Relatório Consolidado

Gerado em: 26/08/2020 - 16:58:56 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº
18766

 

Página 54 de 230

 

  Acessado em 28/08/2020 14:28:29 por WILHAMS RAMOS DE SOUZA

A
ce

ss
o 

12
66

52
4

Atividade homologada e encerrada em: 27/08/2020 17:12:47 por Bruno Neves Nunes



Nome CPF/CNPJSECRETARIA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE - SAES/MS 00.394.544/0127-87
 

Recomendação: Devolver ao FNS do valor de R$110,40 (cento e dez reais e quarenta centavos) devidamente corrigido por meio do
Sistema de Atualização de Débito do TCU, relativo a cobrança indevida do acompanhamento do
pediatra/neonatologista no momento dos partos das usuárias do SUS Sra. K.C.N e Sra. M.A.S.M., em respeito ao
disposto no inciso VII, Art. 2º, do Decreto 3.964/2001 combinado com o Art. 33, § 4º, da Lei 8.080/1990.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595682
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Recursos Humanos
Constatação: Ausência de pediatra na sala de parto da Fundação São Carlos para prestar assistência ao recém-nascido no

momento do nascimento.
Evidência: Na análise dos prontuários médicos das pacientes N.S.M., D.L.S. e E.M.G. foi verificado a ausência de pediatra na sala de

parto no momento do nascimento: 
- Na evolução do berçário do RN da parturiente N.S.M. consta Dia do Nascimento 30/08/2019, Horário do Nascimento
04:30H e Obstetra Osmany não constando o nome nem registro da evolução médica do profissional pediatra que teria
assistido ao recém-nascido no momento do nascimento. Consta evolução multiprofissional da pediatra M.A.V. nos dias
30/08/2019 e 31/08/2019 sem o horário da assistência. Na AIH nº 3119101720702 não foi cobrado o procedimento
0310010020 Atendimento ao Recém-nascido (RN) no Momento do Nascimento, o que confirma a ausência deste
profissional na sala de parto.
- Na evolução do berçário do RN da parturiente D.L.S. consta Dia do Nascimento 28/08/2019, Horário do Nascimento
10:42H e Obstetra Lourena não constando o nome nem registro da evolução médica do profissional pediatra que teria
assistido ao recém-nascido no momento do nascimento. Consta no dia 28/08/2019, às 11:25H que o RN foi avaliado pela
pediatra Márcia. Na AIH nº 311910167834-1 não foi cobrado o procedimento 0310010020 Atendimento ao Recém-
nascido (RN) no Momento do Nascimento, o que confirma a ausência deste profissional na sala de parto.
- Na evolução do berçário do RN da parturiente E.M.G. consta Dia do Nascimento 27/09/2019, Horário do Nascimento
13:02H e Obstetra Jaime não constando o nome nem registro da evolução médica do profissional pediatra que teria
assistido ao recém-nascido no momento do nascimento. A enfermagem relata que ̀ Nasceu RN de E.M.G. de parto natural
aos cuidados do obstetra Dr. Jaime. Nasceu sem avaliação do pediatra. Consta no dia 28/09/2019, sem registro de horário
que o RN foi avaliado pelo pediatra Abel. Na AIH nº 311910190928-6 não foi cobrado o procedimento 0310010020
Atendimento ao Recém-nascido (RN) no Momento do Nascimento, o que confirma a ausência deste profissional na sala de
parto.
Os fatos verificados estão em desacordo: i) Art. 1º da Portaria SAS/MS nº 371, de 07/05/2014 que institui as diretrizes para
a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido (RN) no momento do nascimento em
estabelecimentos de saúde que realizam partos. Parágrafo único. O atendimento ao recém-nascido consiste na
assistência por profissional capacitado, médico (preferencialmente pediatra ou neonatologista) ou profissional de
enfermagem (preferencialmente enfermeiro obstetra ou neonatal), desde o período imediatamente anterior ao parto, até
que o RN seja encaminhado ao Alojamento Conjunto com sua mãe, ou à Unidade Neonatal (Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal, Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional ou da Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal
Canguru), ou ainda, no caso de nascimento em quarto de pré-parto, parto e puerpério (PPP) seja mantido junto à sua mãe,
sob supervisão da própria equipe profissional responsável pelo PPP; ii) o Subitem 6.1, Item 6, do Anexo I da RDC
ANVISA/MS nº 36, de 03/06/2008, que estabelece que o Serviço de Atenção Obstétrica e Neonatal deve ter equipe
dimensionada, quantitativa e qualitativamente, atendendo as normatizações vigentes, e de acordo com a proposta
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assistencial e perfil de demanda e com a Portaria SAS/MS nº 96, de 14/06/1994.
Fonte da Evidência: - Cópias dos Prontuários Médicos das parturientes N.S.M., D.L.S. e E.M.G da Fundação São Carlos;

- Cópias dos Espelhos das AIH nº. 3119101720702, 311910167834-1 e 311910190928-6.
Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''O apontamento de não

conformidade para a presente Constatação também não procede. Nenhum prejuízo ao erário pode ser atribuído à atuação
da manifestante, tendo em vista que: (i) Na AIH 3119101909286 consta anotação, como mostra cópia de prontuário anexa,
feita pela pediatra Marcia Amaral Vaz, CRM 61141, onde ela relata apgar. O setor de faturamento, em prejuízo da
Fundação e não para a assistência, não observou tal informação no prontuário e não fez cobrança; (ii) Na AIH
3119101678341 consta anotação da pediatra Marcia Amaral Vaz, CRM 61141, como mostra cópia de prontuário. O setor
de faturamento, em prejuízo da Fundação e não para a assistência, não observou tal informação no prontuário e não fez
cobrança; (iii) Na AIH 319101720702 consta anotação da pediatra Marcia Amaral Vaz, CRM 61141, como mostra cópia de
prontuário. O setor de faturamento, em prejuízo da Fundação e não para a assistência, não observou tal informação no
prontuário e não fez cobrança.
Impõe-se, pois seja a manifestante inocentada do apontamento de inconformidade''.

Análise da Justificativa: A Fundação São Carlos anexou cópia dos prontuários das pacientes E.M.G, D.L.S, e N.S.M à justificativa.
Essas cópias já haviam sido entregues à equipe de auditoria e analisadas na ocasião da execução da fase
operativa. 
Em reanálise da documentação que subsidiou a constatação em pauta a equipe de auditoria reitera os fatos
verificados de não conformidade quanto à ausência de pediatra no momento do nascimento. Ressalta-se a
falta de evolução clara e precisa do corpo clínico da HSC em relação ao dia e horário que a assistência foi
prestada aos pacientes, mediante a obrigatoriedade legal da presença do profissional pediatra/neonatologista
no momento do nascimento. 
A FSC não apresentou nenhum fato novo ao que já havia sido verificado, e nem encaminhou documentação
comprobatória para respaldar o contraditório dos fatos apontados na presente constatação. 
Ante o exposto, a equipe de auditoria mantém a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Implementar o disposto na contratualização e na legislação vigente do SUS referente as normas do Conselho Federal

de Medicina Resolução CFM Nº1.638/2002, Artº 5º, Inciso I, Alíneas: c) Evolução diária do paciente, com data e hora,
discriminação de todos os procedimentos aos quais o mesmo foi submetido e identificação dos profissionais que os
realizaram, assinados eletronicamente quando elaborados e/ou armazenados em meio eletrônico; d) Nos prontuários
em suporte de papel é obrigatória a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a
identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São também obrigatórias a assinatura e o respectivo
número do CRM; 

Cumprir o compromisso assumido no Contrato 181/2018 trata em seu item III "...trata do Programa Rede Cegonha no
âmbito do SUS as ações de atenção à saúde mulher e à saúde criança deveram adotar modelo de atenção com foco na
atenção ao parto, ao nascimento, ou crescimento e ao desenvolvimento da criança de 0 aos 24 meses...", Anexo II da
Portaria de Consolidação nº 3, de 28/09/2017 e no Título VIII, Capítulo I, Seção I da Portaria de Consolidação nº 6, de
28/09/2017;

Atender as determinações do Art. 1º da Portaria SAS/MS nº 371, de 07/05/2014, em relação a assistência ao recém-
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nascido no momento do nascimento.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595683
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Recursos Humanos
Constatação: Escalas de plantões médicos incompletas nas competências julho e agosto de 2019 na Fundação São Carlos.
Evidência: Na análise das escalas de plantões médicos do período de julho a dezembro de 2019 apresentadas pela Fundação São

Carlos verificou-se que na competência de julho de 2019 só ocorreu a cobertura de clínica médica, ficando sem cobertura
médica das especialidades cirurgia geral, anestesia, ginecologia/obstetrícia e pediatria. Na competência de agosto de
2019 ocorreu a cobertura de clínica médica, clínica cirúrgica e anestesia (sobreaviso) ficando sem cobertura para
ginecologia/obstetrícia e pediatria. As cópias das escalas de plantão foram apresentadas com carimbo e assinatura de
profissionais médicos responsáveis. 
O fato verificado está em desacordo com as Alíneas II e III do Item V B do Eixo de Gestão Hospitalar do Documento
Descritivo do Contrato de Serviços Hospitalares e Ambulatoriais ou somente Hospitalares do Termo de Contrato nº
0181/2018 firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e a Fundação São Carlos de Lagos da
Prata/MG as quais estabelecem à contratada: Garantir que os serviços de assistência à saúde sejam prestados por
profissionais contratados e remunerados pelo (a) contratado (a), sem ônus ou obrigações para o gestor municipal e
estadual, sendo considerados, para efeitos deste Contrato, como profissionais do próprio estabelecimento hospitalar: os
membros do Seu corpo clínico; os profissionais que tenham vinculo de emprego como próprio hospital; o profissional
autônomo que, eventualmente ou permanentemente, preste formalmente serviços para o hospital, ou por este autorizado
e cadastrado como terceiro no SCNES. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução dos serviços,
mantendo a regularidade de suas obrigações, trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e parafiscais, que incidam
ou venham incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas
atividades, cabendo-lhe apresentar ao órgão ou entidade contratante, sempre que estes julgarem necessário, as
comprovações dessa regularidade.

Fonte da Evidência: - Cópias das Escalas de Plantões Médicos do período julho a dezembro de 2019 da Fundação São Carlos.
Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''A exemplo da Constatação

595667, a refutação da presente ¿Constatação¿ e da declaração de ''não conformidade'' a ela apontada, impõe a repetição
do resgate histórico de todo um estado de coisas que jamais foi omitido ao DENASUS ou a qualquer órgão, instituição ou
Poder da República que tenha, no presente ou no passado, interação com a Fundação São Carlos.
Ao início, mostra-se essencial deixar consignado que a mencionada falha assistencial objeto da presente Constatação de
não conformidade não procede e a Fundação São Carlos, que por cautela se socorreu do Poder Judiciário, encontra-se
amparada por Decisão Judicial.
Quer isso dizer, que a matéria está sub judice e, por força da r. Decisão proferida na Ação Declaratória n° 00130055-
68.2019.8.13.0372 pelo MM. Juiz da 2a. Vara da Comarca de Lagoa da Prata/MG, em substituição, foi deferida tutela
antecipada consubstanciada em autorizar a autora SUSPENDER, a partir do dia 10/04/2019, os atendimentos de urgência
e emergência contratualizados na Rede de Resposta, bem como o funcionamento dos serviços de UTI para pacientes
SUS, caso não haja regularização nos repasses pelo ESTADO DE MINAS GERAIS até a data fixada.
Na verdade, e isso está demonstrado na ação e nos recursos aviados em face da r. Decisão acima mencionada, o Estado
reconhece que está inadimplente com as Resoluções no. 5.514, de 6 de dezembro de 2016 e 5.975/2017, as quais, juntas,
somam o valor de R$960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) e são exatamente referentes a parcelas extraordinárias
da Rede Resposta.
Some-se a isso, três parcelas ordinárias da Rede Resposta, atinentes a dezembro/18, janeiro e fevereiro/19 que,
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somadas, chegam a R$200.000,00 (duzentos mil reais); e mais as Resoluções 5.508/16, 6.061, 5.607/17 e 6.001/18,
referentes ao ProHosp e Extrapolamento de UTI, que perfazem mais de R$ 617.600,00 (seiscentos e dezessete mil e
seiscentos reais).
Ou seja, a Secretaria Estadual de Fazenda deixou de repassar em favor do Fundo Estadual de Saúde; e este ao prestador,
parte significativa do fluxo de repasses regulares de recursos do tesouro estadual cujo objetivo era evitar prejuízos na
continuidade das ações e serviços de saúde, relativas aos programas e políticas de autoria do próprio Estado e previstos
na legislação orçamentária.
A planilha, atualizada até a época da entrada com a ação, é a que vai abaixo, com toda a comprovação constante dos
referidos autos do processo, bem assim a confissão do Estado consubstanciada na resposta à notificação premonitória
também constante do caderno processual. (anexou a planilha)
Nada obstante a demonstração cabal da inadimplência, superior a 90 (noventa) dias, no que se refere às contrapartidas a
cargo do Estado de Minas Gerais, as quais foram, repise-se, admitidas por este mesmo ente, o município também se omite
em sua responsabilidade de prover a saúde pública. Mesmo que seja enfadonho repetir sempre, impõe-se destacar aqui,
de início, que a pretensão manifesta pela Fundação São Carlos na Ação que ajuizou não foi ou é discutir a densidade
constitucional do direito à saúde e/ou a essencialidade dos serviços públicos que devem assegurar aquele direito a quem
quer que o reclame. Ao mesmo tempo em que a Fundação São Carlos afirma e reconhece a natureza fundamental do
direito à saúde consagrado no artigo 196 da Constituição da República de 1988 (CR), admite também como certo e
induvidoso que o mesmo dispositivo constitucional impões ao Estado, ao Poder Público, portanto, o dever de assegurar
aquele direito aos administrados.
Nessa perspectiva, mais uma vez é essencial destacar, que a Fundação São Carlos é uma entidade privada, sem fins
lucrativos, não podendo ser comparada ao Estado, enquanto Poder Público, ao menos para fins de cumprimento absoluto
e incondicional de obrigações de saúde emanadas do texto constitucional, porque esse raciocínio, levado às últimas
consequências, pode simplesmente trazer como corolário exatamente aquilo que se buscou e que se busca evitar com a
ação declaratória ajuizada pela Fundação São Carlos: a absoluta inviabilidade financeira da entidade para a manutenção
de todos, e não apenas de alguns serviços essenciais de saúde que presta, o que, naturalmente, seria muito mais
desastroso aos munícipes locais e regionais que utilizam os serviços do Hospital São Carlos.
A se destacar, que os repasses efetuados pelo Estado para custeio dos serviços hospitalares e ambulatoriais prestados
pela Fundação, são feitos para esta na qualidade de participante complementar dos serviços públicos de saúde, e
constituem base indispensável para o funcionamento de toda uma estrutura hospitalar, notadamente para o pagamento de
salários, honorários médicos e aquisição de insumos, inclusive medicamentos.
Não foi por outro motivo, que, reconhecendo a insuficiência dos repasses financeiros de origem federal e buscando, em
tese, o cumprimento da sua obrigação constitucional de aplicação de recursos próprios no SUS, o ESTADO DE MINAS
GERAIS criou programas ou políticas que se traduzem em complementação de recursos financeiros para o co-
financiamento dos serviços ambulatoriais e hospitalares. Bem assim, o município, até 2016, subvencionava por meio
Convênios a Fundação, sendo tais repasses mensais utilizados para pagamento de serviços médicos de sobreavisos nas
clínicas, inclusive ginecologia e obstetrícia, e realização de cirurgias eletivas, os quais representaram significativos
avanços assistenciais. Ocorre que, como dito acima, os convênios/subvenções não foram renovados desde outubro de
2016.
A se acrescentar, que os instrumentos contratuais e pactuações referidos têm, por óbvio, natureza contratual; e a unilateral
e injustificável paralização das contrapartidas financeiras por parte, principalmente, do Estado contribuiu, sobremaneira,
para com o desequilíbrio econômico de toda a pactuação envolvendo a Fundação e os entes federativos. Essa correlação
de fatos, associada à catastrófica defasagem da tabela de serviços SUS, precipitou gravíssima crise financeira na
Instituição, uma vez que em todo planejamento financeiro e assistencial que baseou a abertura dos 10 (dez) leitos de UTI e
a adesão à Rede de Urgência (Rede Resposta) foram consideradas duas fontes de recursos: receitas Estaduais
vinculadas aos programas de incremento aos quais aderiu e a manutenção das subvenções municipais.
Todo o escopo da medida judicial pleiteada está amparado nos art. 476, 186, 187 e 884, todos do Código Civil, assim como
no art. 78, XV, da Lei n° 8.666/93. A fragilização dos prestadores de serviços de saúde filantrópicos, portanto, avança em
crescente deterioração patrimonial e pode desencadear precarização irreversível na assistência, a comprometer a própria
continuidade de existência do Hospital, bem como de suas atividades como um todo.
A r. Decisão judicial que autorizou a Fundação, em caso de necessidade, a suspender atendimentos, portanto,
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reconheceu o risco iminente de comprometimento da própria existência da Fundação São Carlos e do Hospital São Carlos,
em se permanecendo o estado de inadimplência financeira do Estado de Minas Gerais, sendo desnecessário dizer que a
contrapartida financeira é obrigação das mais elementares assumida pelo ente estatal, por força dos atos normativos e dos
instrumentos contratuais firmados com a Fundação São Carlos e devidamente citados na petição inicial da ação sub
judice.
A pura e simples declaração de não conformidade para a Constatação ora em exame desconsiderou, com redobradíssima
vênia, os riscos concretos de perdas de vidas humanas de pacientes que, à época, estiveram em atendimento ou
internação clínica e/ou nos leitos de UTI do Hospital São Carlos, pois o Nosocômio estava, no período, na iminência de não
mais dispor de profissionais médicos, de materiais e de insumos para atender a contento ao serviço médico de urgência,
por falta de repasse de recursos financeiros pelo Estado de Minas Gerais, que, diga-se mais uma vez, não nega a
existência da dívida.
A propósito, convém destacar que a Fundação São Carlos não mantém vínculo trabalhista com os profissionais médicos
que prestam serviços no Hospital São Carlos. Estes profissionais são contratados por intermédio de pessoas jurídicas, que
são pagas por produção ou por plantões médicos, de maneira que à Fundação São Carlos resta apenas esforçar-se na
parlamentação, como de fato veio fazendo até a conquista da Liminar Judicial, em março de 2019, para que as empresas e
os médicos prestadores de serviço não rescindissem os contratos firmados com o ente fundacional.
De sorte que, não teve a Fundação São Carlos como garantir que os seus prestadores de serviços médicos continuassem
a aceitar passivamente o estado de coisas de então.
A corroborar, a não mais poder, o que acima vai exposto, basta uma leitura rasa do teor da comunicação enviada pelos
médicos componentes do corpo clínico do Hospital, dando em conta da paralização e consequente rescisão dos contratos
médicos firmados com a entidade, conforme faz prova o documento anexo às presentes razões.
No entanto, essas ponderações apenas estão a reforçar a necessidade de se analisar a questão controvertida, não sob a
natureza constitucional do direito à saúde e sob a feição essencial dos serviços que lhe sejam próprios, mas sob a ótica do
inadimplemento legal e contratual de obrigações financeiras impostas pelo Estado de Minas Gerais. Inadimplemento esse,
não fosse o socorro judicial, seria bastante para comprometer a própria existência da Fundação São Carlos e do Hospital
São Carlos, com danos irreversíveis e de muito maior proporção para os usuários locais e regionais dos serviços prestados
no Hospital São Carlos à conta SUS, serviços esses que, frise-se bem, continuaram a ser prestados, porque o pedido de
suspensão formulado pela Fundação São Carlos foi PARCIAL, e não total.
Todo esse estado de coisas, por certo, não era ou é indiferente ao DENASUS, ao Ministério Público ou ao Conselho
Regional de Medicina. Prova disso é que, por intermédio da Diretora Técnica do Hospital São Carlos de Lagoa da
Prata/MG, Dra. Izabela Antunes Ferreira, desde o final do ano de 2018, a Instituição vem denunciando que enfrenta
problemas nas escalas de sobreaviso dos médicos, assim como na assistência em geral, devido a um histórico imbróglio
envolvendo uma minoria de médicos cuja base de atuação profissional é o Hospital São Carlos, resumido no seguinte
desdobramento: (i) Ao longo do último quadriênio, ou mesmo em épocas mais remotas, o Nosocômio mantinha contratos
com um grupo de empresas médicas, seus sócios e associados (cirurgiões, anestesistas, pediatras e obstetras), que
faziam todo o serviço de SUS do Hospital, tanto eletivos quanto urgências. (ii) Como mostram as escalas disponibilizadas
para a Auditoria por ocasião dos trabalhos in loco, desde o ano passado essas empresas e os profissionais a elas
vinculados entregaram escalas com furos, e, além disso, não permitiam, mediante boicote, a contratação de outros
médicos para fechar as escalas em questão. Fato esse repassado e discutido várias vezes com o Gestor de Saúde, o
Ministério Público e com o delegado do CRM. Todos esses fatos se agravaram ao longo do primeiro semestre do ano de
2019. (iii) Em razão do estado de coisas acima mencionado, não se obteve resposta concreta de nenhum dos serviços e
nesse período a Instituição passou por severos percalços em relação à prestação adequada de serviços médicos a
população de Lagoa da Prata. (iv) A situação chegou ao seu estado de maior gravidade no final do mês de março/19 e
início de abril, já que as empresas médicas então contratadas, assim como os profissionais a elas vinculados, optaram por
uma paralisação das cirurgias eletivas, por não cumprir com o fechamento das escalas desde o final do ano passado e por
suspender até mesmo as urgências desde maio. (v) Em meio a todas as dificuldades, os contratos médicos relacionados
às escalas de plantões e cirurgias, os quais não estavam sendo cumpridos, tiveram término em junho/2019, simplesmente
por vencimento do termo de vigência pactuado. (vi) Encerrados os contratos por decurso de prazo, o Hospital São Carlos,
que já não tinha interesse em fazer a recontratação, e no uso de suas prerrogativas, contratou nova equipe para efetuar os
serviços médicos no Hospital, resolvendo-se o quadro de risco assistencial causado pela postura dos profissionais
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denunciantes.
A Fundação São Carlos, portanto, com vistas a solucionar o problema emergencial criado e planejar-se para a
continuidade da prestação de serviços para a qual está vocacionada e apta, envidou todos os esforços, procedeu
amparada em seus Estatutos e na Lei quando, ainda sob preocupante saúde financeira, econômica e orçamentária,
convidou a WBCO WITAE Serviços Médicos e Consultórios Ltda. para prestar-lhe serviços médicos nas especialidades de
Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cirúrgica e execução de cirurgias eletivas. Apenas depois de encerrados, por termo
final, os contratos que vigoraram entre a Instituição e os médicos e empresas contratadas, em 30 de junho de 2019, a nova
equipe iniciou negociação para assumir serviços de sua competência e para os quais disponibilizam profissionais
titulados.
Esclarece, para frisar, que, além de paralização ilegal na prestação de serviços médicos, houve manifestação escrita dos
então prestadores, externando sua intenção e propósito de não renovar a contratação, alegando que a instituição tem um
débito junto aos mesmos. A Fundação São Carlos, então, diante da posição das antigas empresas médicas contratadas
até 30 de junho de 2019, do não interesse da Instituição em renovar os contratos findos e da necessidade maior,
consubstanciada no atendimento ao escopo assistencial contratualizado junto ao SUS, lançar mão da alternativa legítima
e legal de contratação de empresa e profissionais, devidamente inscritos no Conselho de Classe e titulados para as
respectivas especialidades médicas pertinentes.
Nesta ordem de ideias e dada a prevalência do interesse público em detrimento do particular, por exigência da nova
equipe/empresa contratada, a Instituição emitiu declaração circunstanciada acerca do assunto e comunicou à Curadoria
de Fundações a sua posição.
De posse das informações e da mencionada declaração, o Ministério Público encaminhou Ofício ao CRM, na pessoa da
Dra. Cláudia Navarro Carvalho Duart Lemos, Presidente, por meio do qual reconhece como legítima a resolução
encaminhada pela Fundação São Carlos e, entre outros aspectos, consignou que:
''Se por mais não for, a contratação de novos médicos pela Fundação São Carlos é questão que há de ser tratada de
interesse público, a se sobrepor sobre eventuais interesses privados ou classistas, porque, conforme já destacado, a
entidade possui vínculos contratuais com o Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços públicos à conta do SUS,
cujas normas são de direito e interesse públicos. Assim é que a Fundação São Carlos, guiada pelo dever de fiel
cumprimento de suas finalidades estatutárias, e enviando hercúleos esforços para manter-se na prestação dos serviços
SUS contratualizados com o Estado de Minas Gerais, sem solução de continuidade, e mesmo diante da realidade
financeira hostil, está na iminência de firmar contrato com a empresa WBCO WITAE SERVIÇOS MÉDICOS &
CONSULTORIA LTDA, cujo representante legal é o Dr. Wilmar de Oliveira Filho, (CRM-MG n°15.732), sendo certo que a
postura do Ministério Público, por todas as razões fáticas e jurídicas acima expedidas, será o de velamento da Fundação
São Carlos, a fim de que a entidade, atenta ao seu Estatuto, possa dar prosseguimento aos relevantes serviços de saúde
pública e privada que vêm sendo prestados pelo Hospital São Carlos, em nível local e regional''. (grifamos).
De sorte que, ante o contexto sob vexame, a pequena falha assistencial detectada na presente Constatação é, data vênia,
amplamente justificada e justificável.
Na verdade, e isso é de se lamentar profundamente, o que parece se buscar com a presente declaração de não
conformidade é tentar conferir ares de legitimidade a verdadeiros boicote e omissão de socorro levados a efeito por
determinados profissionais.
Nem mesmo a acusação de inadimplência, que teria motivado o movimento paredista radical e sem qualquer garantia de
continuidade em percentuais mínimos na prestação de serviço essencial, conseguiram os referidos profissionais e
empresas demonstrar.
Não foi por outro motivo que o Ministério Público do Trabalho, por ocasião da Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil
n° 000225.2019.03.010/09, o qual denunciava que profissionais médicos estavam sendo obrigados a trabalhar sem
remuneração, assim se manifestou: 
(...) ¿Para apurar os fatos, cerca dez empresas médicas também foram intimadas para se manifestarem se há atraso na
quitação de suas remunerações. Não obstante a reiteração de algumas intimações, apenas 04 (quatro) empresas se
manifestaram até o momento. Todas as empresas médicas informaram, contudo, que não há débitos em aberto e/ou
atrasados. Não houve qualquer alegação de eventual fraude à relação de emprego (Peticionamentos datados de
26/07/19, 30/07/19, 1°/08/2019 e 17/09/2019). Ainda para a instrução dos autos, a Promotoria de Justiça da Comarca de
Lagoa da Prata encaminhou oficio informando que os débitos relativos a pagamentos médicos estão sendo discutidos na
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Ação Declaratória n°0372.19.0013055-5, ajuizada pela própria inquirida em face do Estado de Minas Gerais e o Município
de Lagoa da Prata, não cabendo à Instituição adotar providências administrativas ou judiciais para fins de resguardar
direitos patrimoniais médicos. Encaminhou, também, cópia de um oficio enviado pelo MPE ao Conselho Regional de
Medicina do Estado de Minas Gerais, informando-lhe entre outras situações, que a inquirida possui autonomia, na
condição de fundação privada, para optar por encerrar ou renovar os contratos firmados com as empresas médicas,
principalmente diante da notória precariedade financeira advinda dos atrasos dos repasses dos Governos Estadual e
Municipal. Também foi informado que a inquirida estaria envidando esforços para manter a prestação do serviço público e
o atendimento à população sem solução de continuidade.¿
Por óbvio, a Instituição se programou para enfrentar o problema e se resguardou quanto às consequências das decisões
que tomou. Não foi diferente com a nova Equipe Médica, haja vista que esta cercou-se de todas as cautelas legais e
regulamentares para viabilizar a prestação do serviço, consignando-se, mais uma vez que, tanto o SUS, por intermédio da
Secretaria Estadual de Saúde, quanto o CRM já estavam cientes da situação e, em momento algum, impuseram qualquer
restrição à solução emergencial encontrada para o atendimento à necessidade última relacionada ao serviço de saúde,
qual seja, a assistência. Prova disso é que o Dr. Eduardo Chula, presente em nome do CRM, na reunião de mediação
sanitária ocorrida na Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária
Oeste, aos 18.06.2019, manifestou-se no seguinte sentido: (...) DR. EDUARDO CHULA disse que, como delegado
regional do CRM-MG, está aqui representando o corpo clínico do hospital, o qual está insatisfeito com a administração da
Fundação São Carlos; Que há salários atrasados há meses, chegando até 1 ano; Os médicos alegam que não existe um
canal de comunicação entre o corpo clínico e a atual administração. Informou que o CRM-MG solicitou ao hospital uma
escala médica, a qual não foi enviada. Informou que os médicos fizeram uma carta coletiva, solicitando demissão conjunta,
diante do grau de insatisfação, mas depois de algumas negociações, resolveram permanecer. Disse que as escalas estão
incompletas, o que preocupa o CRM-MG, pois está gerando desassistência.
Esclarecem, por fim, a manifestante, que as imprecações relacionadas a pontuais negativas de atendimento não
procedem, seja porque a Fundação estava amparada em Decisão Judicial para fazê-lo, seja porque se viu impossibilitada
em razão de circunstâncias alheias à sua vontade, como, por exemplo, uma greve ilegal de médicos.
A realidade é que o Hospital estava descoberto e foi enredado, durante todo o mês de julho/2019, em um período de
dificuldade assistencial em razão dos fatos retro mencionados, até que, a partir de 31 de julho de 2019, foi atendido pela
nova Equipe. E mais, com pouco mais de seis meses de prestação de serviços, os números atuais em relação à
assistência são melhores do que os anteriores, todos os profissionais contratados são titulados nas respectivas
especialidades objetos da contratação (o que não acontecia com os anteriores profissionais médicos e empresas), a
equipe é maior, o nível de satisfação dos pacientes é superior, o tempo de permanência dos pacientes é menor, o número
de partos cesáreos caiu, entre outros aspectos positivos.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de ''não conformidade'' para a Constatação ora examinada,
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: A Fundação São Carlos (FSC) anexou junto à justificativa as seguintes cópias: Contrato de Prestação de
Serviços Médicos, Coordenação Assistencial e Outras Providências datado de 31/07/2019; 1º Termo Aditivo
ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos, Coordenação Assistencial e Outras Providências datado de
01/02/2020; Escalas Médicas de agosto a dezembro/2019. 
Em sua manifestação a Fundação São Carlos confirma a ocorrência de Escalas de plantões médicos
incompletas nas competências julho e agosto de 2019, e descreve toda a problemática trabalhista ocorrida
entre membros do corpo clínico e a administração hospitalar, sobre a qual justifica ser um dos motivos que
motivou a inconformidade. O outro motivo seria a falta de repasses financeiros, por parte da SES/MG e da SMS
de Lagoa da Prata na vigência de contratos de subvenção em complementação à Tabela de Procedimentos
SUS.
No que pese as dificuldades enfrentadas pela Fundação São Carlos, discorridas no contraditório apresentado,
é prudente afirmar que a presente constatação foi programada de forma pontual em decorrência da denúncia
apresentada, e buscou priorizar a verificação sobre o enfoque de desassistência causada pela falta de
profissionais médicos no âmbito hospitalar. 
No Contrato nº 181/2018 firmado entre a SES/MG e a FSC com interveniência da SMS de Lagoa da Prata/MG
consta como obrigações da contratada: i) Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a execução
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dos serviços, mantendo a regularidade de suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
fiscais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto do Contrato, bem como sua situação junto aos órgãos
oficiais fiscalizadores de suas atividades; ii) Justificar ao interveniente, ao paciente, ou ao seu representante,
por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato profissional
necessário à execução dos procedimentos previstos no contrato; iii) Comunicar imediatamente à
interveniente, com proposta de solução, visando a não interrupção da assistência aos usuários do SUS, a
existência de equipamento que, por ventura venha a presentar defeito técnico, ou necessitem de intervalo de
usos para manutenção, ou substituição, bem como a ausência de profissionais para desempenho das ações e
serviços de saúde contratados. iv) II Considerações Gerais: O (a) contratado, conforme previsto pelo Art. 45 da
Lei 8.080/90, garantirá acesso aos serviços pactuados de forma regular e contínua, segundo a programação
específica, para cada uma de suas áreas de atuação em consonância com a proposta organizacional da saúde
para o município e região, submetendo-se ainda às penalidades previstas no caso de descumprimento.
Conforme visto, a FSC buscou solucionar as questões administrativas em relação ao corpo clínico e em
relação às questões financeiras, contudo não apresentou proposta, junto aos gestores estadual e municipal do
SUS, de alternativas assistenciais, mediante a falta de profissionais médicos no nosocômio, a fim de evitar
prejuízos assistenciais aos usuários dependentes de seus serviços naquela região, enquanto perdurasse
aquele período de crise, conforme previsto na contratualização. 
Contudo, a FSC demonstra estar tomando medidas para regularizar as escalas médicas do nosocômio em
vista do encaminhamento de cópias do Contrato de Prestação de Serviços Médicos, Coordenação
Assistencial e Outras Providências datado de 31/07/2019, e do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de
Serviços Médicos, Coordenação Assistencial e Outras Providências datado de 01/02/2020. 
Ante o exposto, a equipe de auditoria acata parcialmente a justificativa.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Cumprir o disposto nas Alíneas: II e III do Item V B do Eixo de Gestão Hospitalar do Documento Descritivo do Contrato nº

0181/2018 as quais estabelecem à contratada: Garantir que os serviços de assistência à saúde sejam prestados por
profissionais contratados e remunerados pelo (a) contratado (a), sem ônus ou obrigações para o gestor municipal e
estadual, sendo considerados, para efeitos deste Contrato, como profissionais do próprio estabelecimento hospitalar:
os membros do Seu corpo clínico; os profissionais que tenham vinculo de emprego como próprio Fundação; o
profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, preste formalmente serviços para o Fundação, ou por
este autorizado e cadastrado como terceiro no SCNES; Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a
execução dos serviços, mantendo a regularidade de suas obrigações, trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
fiscais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais
fiscalizadores de suas atividades, cabendo-lhe apresentar ao órgão ou entidade contratante, sempre que estes
julgarem necessário, as comprovações dessa regularidade. 

Cumprir o Inciso V, Art. 5º, Seção I, Capítulo II, Anexo 2 do Anexo XXIV, da Portaria de Consolidação nº 2, de
03/10/2017, em relação ao cumprimento do compromisso assumido de disponibilizar e manter regularidade nas escalas
médicas das clínicas contratualizadas.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
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Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595684
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Faturamento/Produção/cobranças SUS
Constatação: A Fundação São Carlos não cumpriu a meta de internação/mês prevista no contrato Nº 181/2018.
Evidência: Em consulta ao Sistema de Internação Hospitalar (SIH/SUS) foi verificado que a Fundação São Carlos de Lagoa da Prata

reduziu substancialmente o número de internações SUS desde a competência abril/2019. O levantamento feito do período
de abril/2019 a setembro/2019 apresenta uma redução de 33% do número de internações realizadas em relação ao
mesmo período do exercício anterior. 
A produção hospitalar registrada no SIH/SUS apresenta os seguintes dados para internações: abril/2018 (269), maio/2018
(220), junho/2018 (205), julho/2018 (234), agosto/2018 (231), setembro/2018 (224), abril/2019 (205), maio/2019 (192),
junho/2019 (174), julho/2019 (109), agosto/2019 (137) e setembro/2019 (111). A média de internações/mês foi de 230 no
período de abril a setembro/2018 e de 154 no período de abril a setembro/2019. A meta prevista no Contrato nº 0181/2018,
de 06/12/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e a Fundação São Carlos de
Lagoa da Prata é de 312 internações/mês.
Os fatos verificados descumprem: i) O Item II do Art. 2º da Política Nacional de Regulação(Capítulo I do Anexo XXVI da
Portaria de Consolidação Nº 02, de 28/09/2017) Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas Secretarias Estaduais e
Municipais de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo de Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde; tem
como objetivo garantir a adequada prestação de serviços à população e seu objeto é a produção das ações diretas e finais
de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos
gestores públicos, definindo estratégias e macro diretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência e Controle da
Atenção à Saúde, também denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços executando ações de
monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito do SUS; ii) e o
Item II Considerações Gerais do Contrato nº 0181/2018, de 06/12/2018, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES/MG) e a Fundação São Carlos de Lagoa da Prata, o qual estabelece que o(a) contratado(a), conforme
previsto pelo Art. 45 da Lei 8.080, de 19/09/1990, garantirá acesso aos serviços pactuados de forma regular e contínua,
segundo a programação específica para cada uma de suas áreas de atuação, em consonância com a proposta
organizacional da saúde para o município e região, submetendo-se ainda às penalidades previstas em lei no caso de
descumprimento.

Fonte da Evidência: - Ofício Nº 1924/2019 da SMS de Lagoa da Prata/MG, de 12/12/2019, com a relação da fila de espera de usuários
do SUS por cirurgias eletivas. 
- Produção hospitalar da Fundação São Carlos extraída do Banco de Dados SIH/SUS, disponível 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0901&item=1&acao=25. Acesso em 20/11/2019, às
16:36h.
- Cópia do Contrato Nº 0181/2018, de 06/12/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES/MG) e a Fundação São Carlos.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''A exemplo das Constatações

595667 e 595683, a refutação da presente Constatação e da declaração de não conformidade a ela apontada, impõe, mais
uma vez, repetição do resgate histórico de todo um estado de coisas que jamais foi omitido ao DENASUS ou a qualquer
órgão, instituição ou Poder da República que tenha, no presente ou no passado, interação com a Fundação São Carlos.
Ao início, mostra-se essencial deixar consignado que a mencionada falha assistencial objeto da presente Constatação de
não conformidade não procede e a Fundação São Carlos, que por cautela se socorreu do Poder Judiciário, encontra-se
amparada por Decisão Judicial.
Quer isso dizer, que a matéria está sub judice e, por força da r. Decisão proferida na Ação Declaratória n° 00130055-
68.2019.8.13.0372 pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Lagoa da Prata/MG, em substituição, foi deferida tutela
antecipada consubstanciada em autorizar a autora SUSPENDER, a partir do dia 10/04/2019, os atendimentos de urgência
e emergência contratualizados na Rede de Resposta, bem como o funcionamento dos serviços de UTI para pacientes
SUS, caso não haja regularização nos repasses pelo ESTADO DE MINAS GERAIS até a data fixada.
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Na verdade, e isso está demonstrado na ação e nos recursos aviados em face da r. Decisão acima mencionada, o Estado
reconhece que está inadimplente com as Resoluções no. 5.514, de 6 de dezembro de 2016 e 5.975/2017, as quais, juntas,
somam o valor de R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) e são exatamente referentes a parcelas
extraordinárias da Rede Resposta.
Some-se a isso, três parcelas ordinárias da Rede Resposta, atinentes a dezembro/18, janeiro e fevereiro/19 que,
somadas, chegam a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e mais as Resoluções 5.508/16, 6.061, 5.607/17 e 6.001/18,
referentes ao ProHosp e Extrapolamento de UTI, que perfazem mais de R$ 617.600,00 (seiscentos e dezessete mil e
seiscentos reais).
Ou seja, a Secretaria Estadual de Fazenda deixou de repassar em favor do Fundo Estadual de Saúde; e este ao prestador,
parte significativa do fluxo de repasses regulares de recursos do tesouro estadual cujo objetivo era evitar prejuízos na
continuidade das ações e serviços de saúde, relativas aos programas e políticas de autoria do próprio Estado e previstos
na legislação orçamentária.
A planilha, atualizada até a época da entrada com a ação, é a que vai abaixo, com toda a comprovação constante dos
referidos autos do processo, bem assim a confissão do Estado consubstanciada na resposta à notificação premonitória
também constante do caderno processual: (anexou planilha).
Nada obstante a demonstração cabal da inadimplência, superior a 90 (noventa) dias, no que se refere às contrapartidas a
cargo do Estado de Minas Gerais, as quais foram, repise-se, admitidas por este mesmo ente, o município também se omite
em sua responsabilidade de prover a saúde pública.
Mesmo que seja enfadonho repetir sempre, impõe-se destacar aqui, de início, que a pretensão manifestada pela
Fundação São Carlos na Ação que ajuizou não foi ou é discutir a densidade constitucional do direito à saúde e/ou a
essencialidade dos serviços públicos que devem assegurar aquele direito a quem quer que o reclame. Ao mesmo tempo
em que a Fundação São Carlos afirma e reconhece a natureza fundamental do direito à saúde consagrado no artigo 196 da
Constituição da República de 1988 (CR), admite também como certo e induvidoso que o mesmo dispositivo constitucional
impões ao Estado, ao Poder Público, portanto, o dever de assegurar aquele direito aos administrados.
Nessa perspectiva, mais uma vez é essencial destacar, que a Fundação São Carlos é uma entidade privada, sem fins
lucrativos, não podendo ser comparada ao Estado, enquanto Poder Público, ao menos para fins de cumprimento absoluto
e incondicional de obrigações de saúde emanadas do texto constitucional, porque esse raciocínio, levado às últimas
consequências, pode simplesmente trazer como corolário exatamente aquilo que se buscou e que se busca evitar com a
ação declaratória ajuizada pela Fundação São Carlos: a absoluta inviabilidade financeira da entidade para a manutenção
de todos, e não apenas de alguns serviços essenciais de saúde que presta, o que, naturalmente, seria muito mais
desastroso aos munícipes locais e regionais que utilizam os serviços do Hospital São Carlos.
A se destacar, que os repasses efetuados pelo Estado para custeio dos serviços hospitalares e ambulatoriais prestados
pela Fundação, são feitos para esta na qualidade de participante complementar dos serviços públicos de saúde, e
constituem base indispensável para o funcionamento de toda uma estrutura hospitalar, notadamente para o pagamento de
salários, honorários médicos e aquisição de insumos, inclusive medicamentos.
Não foi por outro motivo, que, reconhecendo a insuficiência dos repasses financeiros de origem federal e buscando, em
tese, o cumprimento da sua obrigação constitucional de aplicação de recursos próprios no SUS, o Estado de Minas Gerais
criou programas ou políticas que se traduzem em complementação de recursos financeiros para o co-financiamento dos
serviços ambulatoriais e hospitalares. Bem assim, o município, até 2016, subvencionava por meio de Convênios a
Fundação, sendo tais repasses mensais utilizados para pagamento de serviços médicos de sobreavisos nas clínicas,
inclusive ginecologia e obstetrícia, e realização de cirurgias eletivas, os quais representaram significativos avanços
assistenciais. Ocorre que, como dito acima, os convênios/subvenções não foram renovados desde outubro de 2016.
A se acrescentar, que os instrumentos contratuais e pactuações referidos têm, por óbvio, natureza contratual, e a unilateral
e injustificável paralisação das contrapartidas financeiras por parte, principalmente, do Estado contribuiu, sobremaneira,
para com o desequilíbrio econômico de toda a pactuação envolvendo a Fundação e os entes federativos. Essa correlação
de fatos, associada à catastrófica defasagem da tabela de serviços SUS, precipitou gravíssima crise financeira na
Instituição, uma vez que em todo planejamento financeiro e assistencial que baseou a abertura dos 10 (dez) leitos de UTI e
a adesão à Rede de Urgência (Rede Resposta) foram consideradas duas fontes de recursos: receitas Estaduais
vinculadas aos programas de incremento aos quais aderiu e a manutenção das subvenções municipais.
Todo o escopo da medida judicial pleiteada está amparado nos art. 476, 186, 187 e 884, todos do Código Civil, assim como
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no art. 87, XV, da Lei n° 8.666/93. A fragilização dos prestadores de serviços de saúde filantrópicos, portanto, avança em
crescente deterioração patrimonial e pode desencadear precarização irreversível na assistência, a comprometer a própria
continuidade de existência do Hospital, bem como de suas atividades como um todo.
A r. Decisão judicial que autorizou a Fundação, em caso de necessidade, a suspender atendimentos, portanto,
reconheceu o risco iminente de comprometimento da própria existência da Fundação São Carlos e do Hospital São Carlos,
em se permanecendo o estado de inadimplência financeira do Estado de Minas Gerais, sendo desnecessário dizer que a
contrapartida financeira é obrigação das mais elementares assumida pelo ente estatal, por força dos atos normativos e dos
instrumentos contratuais firmados com a Fundação São Carlos e devidamente citados na petição inicial da ação sub
júdice.
A pura e simples declaração de não conformidade para a Constatação ora em exame, desconsiderou, com
redobradíssima vênia, os riscos concretos de perdas de vidas humanas de pacientes que, à época, estiveram em
atendimento ou internação clínica e/ou nos leitos de UTI do Hospital São Carlos, pois o Nosocômio estava, no período, na
iminência de não mais dispor de profissionais médicos, de materiais e de insumos para atender a contento ao serviço
médico de urgência, por falta de repasse de recursos financeiros pelo Estado de Minas Gerais, que, diga-se mais uma vez,
não nega a existência da dívida.
A propósito, convém destacar que a Fundação São Carlos não mantém vínculo trabalhista com os profissionais que
prestam serviços no Hospital São Carlos. Estes profissionais são contratados por intermédio de pessoas jurídicas, que são
pagas por produção ou por plantões médicos, de maneira que à Fundação São Carlos resta apenas esforçar-se na
parlamentação, como de fato veio fazendo até a conquista da Liminar Judicial, em março de 2019, para que as empresas e
os médicos prestadores de serviço não rescindissem os contratos firmados com o ente fundacional.
De sorte que, não teve a Fundação São Carlos como garantir que os seus prestadores de serviços médicos continuassem
a aceitar passivamente o estado de coisas de então.
A corroborar, a não mais poder, o que acima vai exposto, basta uma leitura rasa do teor da comunicação enviada pelos
médicos componentes do corpo clínico do Hospital, dando conta da paralisação e consequente rescisão dos contratos
médicos firmados com a entidade, conforme faz prova o documento anexo às presentes razões.
No entanto, essas ponderações apenas estão a reforçar a necessidade de se analisar a questão controvertida, não sob a
natureza constitucional do direito à saúde e sob a feição essencial dos serviços que lhe sejam próprios, mas sob a ótica do
inadimplemento legal e contratual de obrigações financeiras impostas pelo Estado de Minas Gerais. Inadimplemento esse,
não fosse o socorro judicial seria bastante para comprometer a própria existência da Fundação São Carlos e do Hospital
São Carlos, com danos irreversíveis e de muito maior proporção para os usuários locais e regionais dos serviços prestados
no Hospital São Carlos à conta SUS, serviços esses que, frise-se bem, continuaram a ser prestador, porque o pedido de
suspensão formulado pela Fundação São Carlos foi parcial e não total.
Todo esse estado de coisas, por certo não era ou é indiferente ao DENASUS, ao Ministério Público ou ao Conselho
Regional de Medicina. Prova disso é que, por intermédio da Diretora Técnica do Hospital São Carlos de Lagoa da
Prata/MG, Dra. Izabela Antunes Ferreira, desde o final do ano de 2018, a Instituição vem denunciando que enfrenta
problemas nas escalas de sobreaviso dos médicos, assim como na assistência em geral, devido a um histórico imbróglio
envolvendo uma minoria de médicos cuja base de atuação profissional é o Hospital São Carlos, resumido no seguinte
desdobramento: (i) Ao longo do último quadriênio, ou mesmo em épocas mais remotas, o nosocômio mantinha contratos
com um grupo de empresas médicas, seus sócios e associados (cirurgiões, anestesistas, pediatras e obstetras), que
faziam todo o serviço de SUS do Hospital, tanto eletivos quanto urgências. (ii) Como mostram as escalas disponibilizadas
para a Auditoria por ocasião dos trabalhos in loco, desde o ano passado essas empresas e os profissionais a elas
vinculados entregaram escalas com furos e, além disso, não permitiam, mediante boicote, a contratação de outros
médicos para fechar as escalas em questão. Fato esse repassado e discutido várias vezes com o Gestor de Saúde, o
Ministério Público e com o delegado do CRM. Todos esses fatos se agravaram ao longo do primeiro semestre do ano de
2019. (iii) Em razão do estado de coisas acima mencionado, não se obteve resposta concreta de nenhum dos serviços e
nesse período a Instituição passou por severos percalços em relação a prestação adequada de serviços médicos a
população de Lagoa da Prata. (iv) A situação chegou ao seu estado de maior gravidade no final do mês de março/19 e
início de abril, já que as empresas médicas então contratadas, assim como os profissionais a elas vinculados, optaram por
uma paralisação das cirurgias eletivas, por não cumprir com o fechamento das escalas desde o final do ano passado e por
suspender até mesmo as urgências desde maio. (v) Em meio a todas as dificuldades, os contratos médicos relacionados
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às escalas de plantões e cirurgias, os quais não estavam sendo cumpridos, tiveram término em junho/2019, simplesmente
por vencimento do termo de vigência pactuado. (vi) Encerrados os contratos por decurso de prazo, o Hospital São Carlos,
que já não tinha interesse em fazer a recontratação, e no uso de suas prerrogativas, contratou nova equipe para efetuar os
serviços médicos no Hospital, resolvendo-se o quadro de risco assistencial causado pela postura dos profissionais
denunciantes.
A Fundação São Carlos, portanto, com vistas a solucionar o problema emergencial criado e planejar-se para a
continuidade da prestação de serviços para a qual está vocacionada e apta, envidou todos os esforços, procedeu
amparada em seus Estatutos e na Lei quando, ainda sob preocupante saúde financeira, econômica e orçamentária,
convidou a WBCO WITAE Serviços Médicos e Consultórios Ltda. para prestar-lhe serviços médicos nas especialidades de
Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cirúrgica e execução de cirurgias eletivas. Apenas depois de encerrados, por termo
final, os contratos que vigoraram entre a Instituição e os médicos e empresas contratadas, em 30 de junho de 2019, a nova
equipe iniciou negociação para assumir serviços de sua competência e para os quais disponibilizam profissionais
titulados.
Esclarece, para frisar, que, além de paralisação ilegal na prestação de serviços médicos, houve manifestação escrita dos
então prestadores, externando sua intenção e propósito de não renovar a contratação, alegando que a instituição tem um
débito junto aos mesmos. A Fundação São Carlos, então, diante da posição das antigas empresas médicas contratadas
até 30 de junho de 2019, do não interesse da Instituição em renovar os contratos findos e da necessidade maior,
consubstanciada no atendimento ao escopo assistencial contratualizado junto ao SUS, lançou mão da alternativa legítima
e legal de contratação de empresa e profissionais, devidamente inscritos no Conselho de Classe e titulados para as
respectivas especialidades médicas pertinentes.
Nesta ordem de ideias e dada a prevalência do interesse público em detrimento do particular, por exigência da nova
equipe/empresa contratada, a Instituição emitiu declaração circunstanciada acerca do assunto e comunicou à Curadoria
de Fundações a sua posição.
De posse das informações e da mencionada declaração, o Ministério Público encaminhou Ofício ao CRM, na pessoa da
Dra. Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, Presidente, por meio do qual reconhece como legítima a resolução
encaminhada pela Fundação São Carlos e, entre outros aspectos, consignou que:
¿Se por mais não for, a contratação de novos médicos pela Fundação São Carlos é questão que há de ser tratada como de
interesse público, a se sobrepor sobre eventuais interesses privados ou classistas, porque, conforme já destacado, a
entidade possui vínculos contratuais com o Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços públicos à conta do SUS,
cujas normas são de direito e interesse públicos. Assim é que a Fundação São Carlos, guiada pelo dever de fiel
cumprimento de suas finalidades estatutárias, e enviando hercúleos esforços para manter-se na prestação dos serviços
SUS contratualizados com o Estado de Minas Gerais, sem solução de continuidade, e mesmo diante da realidade
financeira hostil, está na iminência de firmar contrato com a empresa WBCO WITAE SERVIÇOS MÉDICOS &
CONSULTORIA LTDA, cujo representante legal é o Dr. Wilmar de Oliveira Filho, (CRM-MG n° 15.732), sendo certo que a
postura do Ministério Público, por todas as razões fáticas e jurídicas acima expedidas, será o de velamento da Fundação
São Carlos, a fim de que a entidade, atenta ao seu Estatuto, possa dar prosseguimento aos relevantes serviços de saúde
pública e privada que vêm sendo prestados pelo Hospital São Carlos, em nível local e regional". (grifamos)
De sorte que, ante o contexto sob exame, a pequena falha assistencial detectada na presente Constatação é, data vênia,
amplamente justificada e justificável.
Na verdade, e isso é de se lamentar profundamente, o que parece se buscar com a presente declaração de não
conformidade é tentar conferir ares de legitimidade a verdadeiros e omissão de socorro levados a efeito por determinados
profissionais.
Nem mesmo a acusação de inadimplência, que teria motivado o movimento paraquedista radical e sem qualquer garantia
de continuidade em percentuais mínimos na prestação de serviço essencial, conseguiram os referidos profissionais e
empresas demonstrar.
Não foi por outro motivo que o Ministério Público do Trabalho, por ocasião da Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil
n° 000225.2019.03.010/9, o qual denunciava que profissionais médicos estavam sendo obrigados a trabalhar sem
remuneração, assim se manifestou:
(...) ¿Para apurar os fatos, cerca de dez empresas médicas também foram intimadas para se manifestarem e informarem
se há atraso na quitação de suas remunerações. Não obstante a reiteração de algumas intimações, apenas 04 (quatro)
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empresas se manifestaram até o momento. Todas as empresas médicas informaram, contudo, que não há débitos em
aberto e/ou atrasados. Não houve qualquer alegação de eventual fraude à relação de emprego (Peticionamentos datados
de 26/07/19, 30/07/2019, 1°/08/2019 e 17/09/2019). Ainda para a instrução dos autos, a Promotoria de Justiça da
Comarca de Lagoa da Prata encaminhou oficio informando que os débitos relativos a pagamentos médicos estão sendo
discutidos na Ação Declaratória n°0372.19.0013055-5, ajuizada pela própria inquirida em face do Estado de Minas Gerais
e o Município de Lagoa da Prata, não cabendo à Instituição adotar providências administrativas ou judiciais para fins de
resguardar direitos patrimoniais médicos. Encaminhou, também, cópia de um ofício enviado pelo MPE ao Conselho
Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, informando-lhe entre outras situações, que a inquirida possui
autonomia, na condição de fundação privada, para optar por encerrar ou renovar os contratos firmados com as empresas
médicas, principalmente diante da notória precariedade financeira advinda dos atrasos dos repasses dos Governos
Estadual e Municipal. Também foi informado que a inquirida estaria envidando esforços para manter a prestação do
serviço público e o atendimento à população sem solução de continuidade".
Por óbvio, a Instituição se programou para enfrentar o problema e se resguardou quanto às consequências das decisões
que tomou. Não foi diferente com a nova Equipe Médica, haja vista que esta cercou-se de todas as cautelas legais e
regulamentares para viabilizar a prestação do serviço, consignando-se, mais uma vez que, tanto o SUS, por intermédio da
Secretaria Estadual de Saúde, quanto o CRM já estavam cientes da situação e, em momento algum, impuseram qualquer
restrição à solução emergencial encontrada para o atendimento à necessidade última relacionada ao serviço de saúde,
qual seja, a assistência. Prova disso é que o Dr. Eduardo Chula, presente em nome do CRM, na reunião de mediação
sanitária ocorrida na Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária
Oeste, aos 18.06.2019, manifestou-se no seguinte sentido:
(...) DR. EDUARDO CHULA disse que, como delegado regional do CRM-MG, está aqui representando o corpo clínico do
hospital, o qual está insatisfeito com a administração da Fundação São Carlos; Que há salários atrasados há meses,
chegando até 1 ano; Os médicos alegam que não existe um canal de comunicação entre o corpo clínico e a atual
administração. Informou que o CRM-MG solicitou ao hospital uma escala médica, a qual não foi enviada. Informou que os
médicos fizeram uma carta coletiva, solicitando demissão conjunta. Diante do grau de insatisfação, mas depois de
algumas negociações, resolveram permanecer. Disse que as escalas estão incompletas, o que preocupa o CRM-MG, pois
está gerando desassistência.
Esclarecem, por fim, a manifestante, que as imprecações relacionadas a pontuais negativas de atendimento não
procedem, seja porque a Fundação estava amparada em Decisão Judicial para fazê-lo, seja porque se viu impossibilitada
em razão de circunstâncias alheiras à sua vontade, como, por exemplo, uma greve ilegal de médicos.
A realidade é que o Hospital estava descoberto e foi enredado, durante todo o mês de julho/2019, em um período de
dificuldade assistencial em razão dos fatos retromencionados, até que, a partir de 31 de julho de 2019, foi atendido pela
nova Equipe. E mais, com pouco mais de seis meses de prestação de serviços, os números atuais em relação à
assistência são melhores do que os anteriores, todos os profissionais contratados são titulados nas respectivas
especialidades objetos da contratação (o que não acontecia com os anteriores profissionais médicos e empresas), a
equipe é maior, o nível de satisfação dos pacientes é superior, o tempo de permanência dos pacientes é menos, o número
de partos cesáreos caiu, entre outros aspectos positivos.
Por fim, analisando o Termo de Contratualização n°245/2013, no que tange ao Anexo Técnico I, metas hospitalares, o
Hospital São Carlos, apresentou principalmente na clínica cirúrgica, números expressivos, inclusive superando a meta
proposta. Com essa série histórica, foi possível aumentar o teto financeiro, através do Primeiro Termo Aditivo a
Contratualização n°245/2013. Essa série histórica somente foi possível com os repasses regulares do Estado e parceria
com o município, através de convênio de repasse financeiro. Com a inadimplência por parte do Estado, e ausência de
apoio municipal, foi necessário reestruturar toda parte financeira assistencial da Instituição.
O período da competência Abril/2019 a setembro 2019 foi exatamente o período crítico de transição da Equipe Médica. E
será alvo de avaliação pela comissão de acompanhamento da contratualização.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de não conformidade para a Constatação ora examinada,
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: Em sua manifestação a Fundação São Carlos confirma a inconformidade apontada de não cumprimento da
meta de internação/mês prevista no contrato Nº 181/2018, além de descrever toda problemática trabalhista
ocorrida entre membros do corpo clínico e a administração hospitalar, sobre a qual justifica ser uma das causas
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que motivou a falta de cobertura das internações programadas no contrato. O outro motivo seria a falta de
repasses financeiros, por parte da SES/MG e da SMS de Lagoa da Prata, na vigência de contratos, de
subvenção em complementação à Tabela de Procedimentos SUS.
No que pese as dificuldades enfrentadas pela Fundação São Carlos, discorridas no contraditório apresentado,
é prudente a análise de que o não cumprimento das metas contratuais de internações/mês ocasionou vazios
assistenciais na RAS e, consequentemente, prejuízos assistenciais aos usuários dependentes daquele
serviço de saúde naquela região que, conforme mencionado pela FSC no contraditório, deverá ser alvo de
avaliação pela comissão de acompanhamento da contratualização.
No Contrato nº 181/2018 firmado entre a SES/MG e a FSC com interveniência da SMS de Lagoa da Prata/MG
consta como obrigações da contratada: i) Submeter-se às regras de regulação do acesso instituída pela
SES/MG e SMS, conforme pactuação entre gestores, disponibilizando a totalidade das ações e serviços de
saúde contratados para a regulação do gestor; ii) Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a
execução dos serviços, mantendo a regularidade de suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e fiscais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto do Contrato, bem como sua situação junto
aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades; iii) Esclarecer ao usuário do SUS sobre seus direitos e
demais informações necessárias, pertinentes aos serviços oferecidos; v) Justificar ao interveniente, ao
paciente, ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não
realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos no contrato; vi)
Comunicar imediatamente à interveniente, com proposta de solução, visando a não interrupção da assistência
aos usuários do SUS, a existência de equipamento que, por ventura venha a apresentar defeito técnico, ou
necessitem de intervalo de usos para manutenção, ou substituição, bem como a ausência de profissionais
para desempenho das ações e serviços de saúde contratados. 
Conforme visto, a Fundação São Carlos não apresentou proposta, junto aos gestores estadual e municipal do
SUS, de alternativas de mudança do fluxo de atendimento e da grade de referência, a fim de evitar prejuízos
assistenciais aos usuários dependentes de seus serviços naquela região, enquanto perdurasse aquele
período de crise, conforme previsto na contratualização. 
Contudo, a FSC demonstra estar tomando medidas para regularizar as escalas médicas do nosocômio, e
consequentemente, normalizar o atendimento de acordo com o acordado, mediante encaminhamento de
cópias do Contrato de Prestação de Serviços Médicos, Coordenação Assistencial e Outras Providências
datado de 31/07/2019, e do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos, Coordenação
Assistencial e Outras Providências datado de 01/02/2020. 
Ante o exposto, a equipe de auditoria acata parcialmente a justificativa.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Cumprir o compromisso assumido no Item II Considerações Gerais do Contrato nº 0181/2018, de 06/12/2018, em

relação ao cumprimento de metas assistenciais;

Atender as disposições do Art. 45 da Lei nº 8.080, de 19/09/1990, garantia do acesso aos serviços pactuados de forma
regular e contínua, segundo a programação específica para cada uma de suas áreas de atuação, em consonância com
a proposta organizacional da saúde para o município e região, submetendo-se ainda às penalidades previstas em lei no
caso de descumprimento; assim como:

No Item II do Art. 2º da Política Nacional de Regulação (Capítulo I do Anexo XXVI da Portaria de Consolidação Nº 02, de
28/09/2017) Regulação da Atenção à Saúde: exercida pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, conforme
pactuação estabelecida no Termo de Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde; tem como objetivo garantir a
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adequada prestação de serviços à população e seu objeto é a produção das ações diretas e finais de atenção à saúde,
estando, portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos,
definindo estratégias e macro diretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde,
também denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços executando ações de monitoramento,
controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito do SUS.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595689
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas
Constatação: Cobrança de Tomografia Computadorizada de crânio e Radiografia de tórax e abdome do paciente A.J. (do SUS)

durante sua internação em 2019, na Fundação São Carlos.
Evidência: Na análise das Notas Fiscais emitidas pela Fundação São Carlos no período de janeiro de 2018 a outubro de 2019 e dos

Espelhos das Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do mesmo período verificou-se dupla cobrança de exames
de tomografia e de radiografia de torax realizados durante o período de internação do paciente A.J. (CPF 128.732.096-15). 
Consta na AIH nº 3119100252477, período de internação de 08/02/2019 a 21/02/2019, a cobrança de tomografia do crânio
e radiografias de tórax e abdomen, tendo sido emitidas as Notas Fiscais (NF) n.º 8097, de 07/02/2019, valor R$ 531,00
(quinhentos e trinta e um reais) e nº 8323, de 27/02/2019, valor R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
Em contato telefônico com o filho do paciente (E.D.J.) gravado no dia 27/01/2019 foi relatado que as referidas Notas
Fiscais referem-se ao pagamento de exames de tomografias e radiografias cobradas pela Fundação São Carlos durante o
período em que seu pai esteve internado, o que caracteriza cobrança indevida dos pacientes SUS de procedimentos
faturados e pagos na AIH. 
Ressalta-se que nas referidas Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Fundação São Carlos não constam a especificação
dos serviços que foram prestados, sendo informado no item Discriminação dos Serviços apenas Serviços Prestados. 
Os procedimentos adotados encontram-se em desacordo: i) com o os princípios e diretrizes estabelecidas pela
Constituição Federativa do Brasil, de 05/10/1988 (Art. 196), a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, e a Portaria SAS/MS nº 113, de
04/09/1997: ii) O Inciso II do Art. 7º da Lei 8.080, de 19/09/1990 prevê que as ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados e contratados ou conveniados que integram o SUS deverão obedecer a integralidade da assistência,
entendida como... iii) Os Itens 2 e 2.1 da Portaria SAS/MS nº 113, de 04/09/1997, estabelecem que a emissão da AIH
garante o internamento em enfermaria, com sanitários e banheiros proporcionais ao número de leitos e assegura o
pagamento das despesas médico-hospitalares em conformidade com os valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde,
assim como a gratuidade total da assistência prestada, sendo vedada a profissionais e/ou às Unidades Assistenciais
públicas ou privadas, contratadas, ou conveniadas a cobrança ao paciente ou seus familiares, de complementariedade, a
qualquer titulo.
Verifica-se o descumprimento do Contrato nº 181/2018 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua
Secretaria de Estado de Saúde, e a Fundação São Carlos, visando à prestação de ações e serviços de saúde ao SUS: i) O
item II da Cláusula Oitava estabelece obrigação à instituição hospitalar de garantir a assistência igualitária e integral, sem
discriminação de qualquer natureza aos usuários do SUS, igualdade de acesso e qualidade do atendimento nas ações e
serviços contratados e ii) O item IV da Cláusula Oitava estabelece a garantia da disponibilização para usuários do SUS de
100% (cem por cento) da estrutura física, tecnológica e de recursos humanos constantes no Documento Descritivo. 
O valor total de R$751,00 (setecentos e cinquenta e um reais) pago indevidamente pelo usuário do SUS deve ser
atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU e ressarcido ao mesmo ou ao seu representante legal pela
Fundação São Carlos, conforme determina a alínea XIX do Item V.B Eixo Gestão Hospitalar do Documento Descritivo do
Contrato nº 181/2018 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde, e a
Fundação São Carlos, visando à prestação de ações e serviços de saúde ao SUS, que estabelece à contratada a

 

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Relatório Consolidado

Gerado em: 26/08/2020 - 16:58:56 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº
18766

 

Página 69 de 230

 

  Acessado em 28/08/2020 14:28:29 por WILHAMS RAMOS DE SOUZA

A
ce

ss
o 

12
66

52
4

Atividade homologada e encerrada em: 27/08/2020 17:12:47 por Bruno Neves Nunes



responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante, por profissional, vinculado ou preposto,
em razão da execução do contrato.

Fonte da Evidência: - Cópia da Notas Fiscais nº 8097, de 07/02/2019 e nº 8323, de 27/02/2019 emitidas pela Fundação São Carlos; 
- Espelho da AIH nº 3119100252477;
- Gravação do contato telefônico com E.D.J. no dia 27/01/2019.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em correspondência datada de 19/05/2020: ''Esclarece a Fundação

São Carlos que não houve cobrança de procedimentos durante a internação do paciente A.J. No dia 08/0212019, o citado
paciente estava na UPA24hs e, portanto, não internado no Hospital pelo SUS. O médico da UPA24hs solicitou tomografia
de crânio, a qual não foi autorizada pela Diretoria da Unidade de Pronto Atendimento pelo contrato de compra de exames
de imagem. Diante de tanto, o paciente optou pela realização do exame em caráter particular, o que ocorreu as 11:01hs do
mesmo dia 08/02/2019. Pelo referido exame o paciente pagou R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Ainda na UPA24hs, o
paciente em questão foi cadastrado no SUSfacil, pela UPA, as 15:18hs do dia 08/02/2019; sendo que, as 15:20hs,foi aceito
no Hospital São Carlos para internação.
O desdobramento fático acima mencionado e comprovado pela documentação anexa corrobora a afirmação de que,
quando da realização da tomografia de crânio, as 11:01hs (ver laudo da TC), o paciente não estava internado e o exame
pedido na UPA não foi autorizado pela Direção daquela Unidade de Pronto Atendimento para ser feito a conta do SUS.
Quanto a Nota Fiscal no valor de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais), conforme comprova o documento anexo, esta
refere-se a uma outra tomografia realizada pelo paciente, em caráter particular, no dia 25/01/2019, dias antes, portanto, de
sua internação no dia 8 de fevereiro de 2019, as 15:20hs.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de "não conformidade" para a constatação ora examinada,
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: Na análise da documentação apresentada foi possível verificar que: i) o paciente A.J. foi admitido pela FSC por
meio do Sistema de Regulação SusFácil no dia 08/02/2019, às 15:18H, e internado na FSC no mesmo dia, às
15:20H, conforme consta na Ficha de Atendimento da FSC; ii) houve solicitação de TC para o paciente A.J. por
parte da UPA Geraldo Diniz Borges de Lagoa da Prata antes da internação do mesmo na FSC, pois consta no
Laudo do Sistema de Regulação SUSFácil do dia 08/02/2019 a informação de que havia exame de TC em
andamento; iii) Consta no Laudo do Exame de TC do crânio expedido pela FSC: data do exame 08/02/2019 às
12:11:41H, procedência: paciente externo, convênio: particular, solicitante: Dr. Matheus. Em consulta ao
SCNES foi verificado que, na competência 02/2019, o médico Matheus M.F. fazia parte da equipe médica da
UPA Geraldo Diniz Borges de Lagoa da Prata. A data e hora do Laudo desse Exame de TC evidencia que o
mesmo foi realizado antes da internação do paciente na FSC.
Verificou-se também que durante a internação do paciente na FSC, 08/02/2019 a 21/02/2019, foi realizado
exame de TC do crânio conforme consta na AIH 3119100252477, sendo que no Laudo do Exame de TC do
crânio do dia 10/02/2019 às 10:42:32H, expedido pela FSC, consta procedência: paciente interno, convênio
SUS.
Neste sentido, ficou entendido que não ocorreu dupla cobrança ao paciente A.J. por exames de TC, conforme
consta na evidência da presente constatação, ficando comprovado que o exame de TC de crânio foi realizado
duas vezes naquela ocasião: uma vez a pedido da UPA Geraldo Diniz Borges de Lagoa da Prata cobrado ao
paciente por meio da N.F. nº 8323, e outra vez durante a internação do paciente na FSC com cobrança na AIH.
Contudo, consta no Inciso IV da Cláusula Quinta Das Condições Gerais do Contrato nº 181/2018 celebrado
entre a SES/MG e a instituição hospitalar auditada: ¿Todas as ações e serviços de saúde executados pela
contratada em decorrência do presente contrato serão custeados integralmente com recursos públicos do
SUS e, portanto, não determinarão custos financeiros para o usuário em hipótese alguma¿; e sempre existiu,
no período auditado, uma relação contratual entre o município de Lagoa da Prata/MG e a FSC para atender as
demandas de tomografias computadorizadas específicas da UPA 24H (Contratos 001/2019, 86/2018,
040/2017, e Termo Aditivo do Contrato 40/2017). 
Ressalta-se a inexistência de fluxos de acesso e de encaminhados estabelecidos entre as partes (SMS e FSC)
para atender à demanda de tomografias computadorizadas da UPA 24H, conforme determinações da Política
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Nacional de Regulação. Essa documentação foi solicitada no Comunicado de Auditoria e não foi apresentada,
nem na fase operativa desta auditoria, nem tampouco nesta oportunidade de apresentação do contraditório. 
Sendo prudente afirmar que, a ausência de uma normativa que defina os fluxos de acesso aos exames de TC
pressupõe a obrigatoriedade de atendimento das requisições advindas da UPA 24H, em vista desse direito
estar garantido por uma contratação específica para esse fim: prestação de serviços de exames
especializados (tomografia computadorizada) para atender aos usuários da UPA Unidade de Pronto
Atendimento 24 Horas no município. 
Conforme as normativas do SUS, o apoio diagnóstico é imprescindível para que a UPA 24H cumpra seu papel
na Rede de Atenção às Urgências e Emergências, de modo a definir a conduta necessária para cada caso em
um tempo-resposta que considere as necessidades do atendimento. No caso em tela, a decisão sobre a
necessidade de exames de tomografias computadorizadas para elucidação diagnóstica é competência do
médico assistente da UPA 24H e, se o mesmo requisitou a realização de tais exames, é evidente que a
instituição contratada para esse fim deva atender à requisição médica às expensas do SUS.
Em relação à NF nº 8097, de 07/02/2019, valor R$ 531,00, foi verificado que a mesma não tem relação com o
atendimento que o paciente recebeu na UPA e no HSC durante o período de internação (08/02/2019 a
21/02/2019), o que não justifica o ressarcimento deste valor.
Ante o exposto, fica mantida a inconformidade e a proposição de devolução do valor ora apurado de R$ 220,00
(duzentos e vinte reais), pago indevidamente pelo usuário do SUS, devendo ser atualizado pelo Sistema de
Atualização de Débitos do TCU e ressarcido ao mesmo ou ao seu representante legal.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ

DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
NAIARA INACIO DE SOUZA 058.127.766-01
 
Recomendação: Cumprir o disposto na legislação referente aos princípios e diretrizes estabelecidos pelo SUS quanto à garantia da

integralidade e da gratuidade das ações e dos serviços nos atendimentos públicos e privados contratados e
conveniados ao SUS: o Art. 196 da Constituição Federal/1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação; o Inciso II do Art. 7º
da Lei 8.080/1990 prevê que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados e contratados ou
conveniados que integram o SUS deverão obedecer a integralidade da assistência, entendida como um conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em
todos os níveis de complexidade do sistema;

Atender o disposto no Inciso VII, Capítulo III, Art. 8º, da Portaria de Consolidação nº 2, de 03/10/2017, de garantir a
gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários do SUS.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Ressarcir o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) ao usuário do SUS A.J. ou ao seu representante legal por
exames de tomografia cobrados indevidamente pela Fundação São Carlos, em cumprimento ao disposto no Item XXV
Das Obrigações da Contratada do Contrato nº 181/2018: "Responsabilizar-se por eventual cobrança indevida feita ao
paciente ou ao seu representante, por profissional, empregado ou preposto em razão da execução deste Contrato." O
ressarcimento deverá ser efetuado diretamente ao usuário ou ao seu representante legal e a comprovação
encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG, por meio da Superintendência Regional de
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Saúde de Minas Gerais em Divinópolis - SRS/SES/MG (Contratante), e à Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da
Prata (Interveniente).

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ

FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Para conhecimento da recomendação para a FSC devolver ao usuário A.J., considerando que cabe à gestão
responsável pela Contratualização monitorar e acompanhar a recomendação ao Hospital, bem como tomar as devidas
providencias e decisão com base no relatório da auditoria caso não seja cumprido.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS 18.715.516/0024-74
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595690
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Relação com usuários/queixas/cobranças indevidas
Constatação: Cobrança em duplicidade de procedimentos realizados em pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) na Fundação

São Carlos durante o período de internação.
Evidência: Na análise das Notas Fiscais emitidas pela Fundação São Carlos no período de janeiro de 2018 a outubro de 2019 e dos

Espelhos das Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do mesmo período verificou-se emissão de Notas Fiscais
em nome de pacientes em períodos equivalentes ao da internação. O fato caracteriza dupla cobrança, do paciente na NF e
nas AIH faturadas e pagas, conforme demonstrado no ANEXO I. 
Ressalta-se que todas as Notas Fiscais de Serviços emitidas pela Fundação São Carlos, analisadas pela equipe de
auditoria não constam a especificação dos serviços que foram prestados, sendo informado no item Discriminação dos
Serviços apenas ̀ Serviços Prestados¿.
Os procedimentos adotados encontram-se em desacordo: i) com o os princípios e diretrizes estabelecidas pela
Constituição Federativa do Brasil de 05/10/1988 (Art. 196), a Lei nº 8.080, de 19/09/1990, e a Portaria SAS/MS nº 113, de
04/09/1997: ii) O Inciso II do Art. 7º da Lei 8.080, de 19/09/1990 prevê que as ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados e contratados ou conveniados que integram o SUS deverão obedecer a integralidade da assistência,
entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; iii) Os Itens 2 e 2.1 da Portaria SAS/MS nº 113, de
04/09/1997, estabelecem que a emissão da AIH garante o internamento em enfermaria, com sanitários e banheiros
proporcionais ao número de leitos e assegura o pagamento das despesas médico-hospitalares em conformidade com os
valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde, assim como a gratuidade total da assistência prestada, sendo vedada a
profissionais e/ou às Unidades Assistenciais públicas ou privadas, contratadas, ou conveniadas a cobrança ao paciente ou
seus familiares, de complementariedade, a qualquer titulo.
Verifica-se o descumprimento do Contrato nº 181/2018 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua
Secretaria de Estado de Saúde, e a Fundação São Carlos, visando à prestação de ações e serviços de saúde ao SUS: i) O
item II da Cláusula Oitava estabelece obrigação à instituição hospitalar de garantir a assistência igualitária e integral, sem
discriminação de qualquer natureza aos usuários do SUS, igualdade de acesso e qualidade do atendimento nas ações e
serviços contratados e ii) O item IV da Cláusula Oitava estabelece a garantia da disponibilização para usuários do SUS de
100% (cem por cento) da estrutura física, tecnológica e de recursos humanos constantes no Documento Descritivo. 
O valor total de R$ 38.136,00 (trinta e oito mil, cento e trinta e seis reais) pago indevidamente pelos usuários SUS à
Fundação São Carlos, deverá ser atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU e ressarcido aos mesmos ou
aos seus representantes legais pela Fundação São Carlos, conforme demonstrado no ANEXO I em cumprimento ao
disposto na alínea XIX do Item V.B Eixo Gestão Hospitalar do Documento Descritivo do Contrato nº 181/2018 celebrado
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entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde, e a Fundação São Carlos, visando
à prestação de ações e serviços de saúde ao SUS, que estabelece à contratada a responsabilizar-se por cobrança
indevida feita ao paciente ou seu representante, por profissional, vinculado ou preposto, em razão da execução do
contrato.

Fonte da Evidência: - Cópias das Notas Fiscais do período de janeiro de 2018 a outubro de 2019, especificamente as demonstradas no
ANEXO I;
- Espelho das AIH do período de janeiro de 2018 a outubro de 2019, especificamente as demonstradas no ANEXO
I.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em correspondência datada de 19/05/2020: ''Esclarece a Fundação

São Carlos que não houve cobrança de procedimentos durante as internações dos pacientes constantes do demonstrativo
do ANEXO I (p.p. 45/48 do Relatório Preliminar).
As situações presentes no mencionado demonstrativo do ANEXO I são similares àquela apontada como 'não conforme" na
constatação 595689, analisada retro.
Tratam-se de pacientes provenientes da UPA24hs que, horas antes das respectivas intimações, não tiveram
procedimentos autorizados pela Diretoria da UPA24hs e optaram por fazê-los em caráter particular. Mais isso, frise-se, em
momento anterior às respectivas internações. As Notas Fiscais, se confrontadas com os horários constantes dos laudos
dos exames, bem como dos horários de internação (toda a documentação referida está em anexo PASTA I e ll)
comprovam a presente afirmação.
Mais uma vez, mostra-se importante, dado o volume de casos constantes do demonstrativo de p.p. 445/48, deixar clara a
razão dessa aparente incongruência ocorrer:
E que, a Fundação São Carlos, conforme demonstrado anteriormente, não recebe "teto" do Município para a realização de
procedimentos/exames para usuários do SUS que não estejam internados, ou seja, não tem contratualização ambulatorial
para esse fim. O município somente disponibiliza "teto" para exames ambulatoriais quando não encontra outra saída, e,
ainda assim, no mínimo possível.
Desde 2016, para se ter uma ideia, o município, ao contrário de disponibilizar "teto" para exames destinados a pacientes
não internados, prefere comprá-los para os pacientes da Upa 24h através dos Contratos nº 259/2016, 40/2017, 86/2018 e
001/2019, em anexo. E isso, depois que foi estabelecido um rígido fluxo e normas para tanto; entre elas a determinação de
que somente os diretores da UPA 24h autorizariam a realização do exame de imagem, mediante carimbo e assinatura nos
pedidos (exemplos em anexo). Inclusive, a prestação de contas e feita por meio da relação dos nomes e dos pedidos
assinados, e assim, são realizados os pagamentos.
Foram exatamente estas as situações dos pacientes cujas iniciais estão constando do demonstrativo do ANEXO I deste
Relatório Preliminar (p.p 45/48). Ou seja, eles foram atendidos na UPA 24hs., ocasião em que os médicos que os
atenderam solicitaram os respectivos exames; isso antes dos cadastros no SUSfácil e das internações. Ocorre que, nos
casos do demonstrativo do ANEXO I, os exames não foram autorizados pelos Diretores da UPA. E o critério para
autorização é dos Diretores da UPA, cabendo ao Hospital somente a execução. Repita-se, nestes casos, os pedidos não
vieram assinados, carimbados e escrito "autorizado" pelos Diretores. Os pacientes, então, optaram de livre e espontânea
vontade, por fazerem os exames em caráter particular.
Com efeito, o Relato apresentado como "Evidencia" da "não conformidade" na constatação nº 595690 não tem
procedência, conduzindo a que seja ela revista para inocentar a manifestante reverter a ordem de devolução do recurso, o
qual foi auferido como pagamento da assistência prestada em caráter particular, por opção do usuário, em momento
anterior as respectivas internações e quando não autorizados os procedimentos pela Direção da UPA 24hs''.

Análise da Justificativa: A FSC encaminhou documentos para respaldar o contraditório das inconformidades verificadas na presente
constatação e argumentou sobre cada caso, um a um, conforme o que foi exposto no Anexo I. 
A equipe de auditoria analisou caso a caso confrontando os dados evidenciados com a documentação agora
encaminhada e verificou que, na maioria dos casos, esta documentação não foi suficiente para reverter os
fatos constatados pelos seguintes motivos: 
i) a maioria das cobranças realizadas pela FSC a pacientes SUS são de exames solicitados pela UPA e não
poderiam ser efetuadas, uma vez que são contrárias ao exposto no Inciso IV da Cláusula Quinta Das
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Condições Gerais do Contrato nº 181/2018 celebrado entre a SES/MG e a instituição hospitalar auditada:
"Todas as ações e serviços de saúde executados pela contratada em decorrência do presente contrato serão
custeados integralmente com recursos públicos do SUS e, portanto, não determinarão custos financeiros para
o usuário em hipótese alguma"; e sempre existiu uma relação contratual entre o município de Lagoa da
Prata/MG e a FSC durante o período auditado (2017 a 2019) para atender as demandas de tomografias
computadorizadas específicas da UPA 24H (Contratos 001/2019, 86/2018, 040/2017, e Termo Aditivo do
Contrato 40/2017).
ii) as cobranças de exames e consultas a pacientes internados não encontram respaldo no Item XIX, Eixo
Gestão Hospitalar do Contrato nº 181/2018: Item III e IV Das Obrigações da Contratada do Contrato nº
181/2018: Garantir que todo profissional de saúde vinculado ao corpo clínico da Contratada assegure
atendimento aos pacientes do SUS, no âmbito das ações e serviços contratados e de acordo com sua
formação e capacidade técnica; Garantir a disponibilidade para usuários do SUS de 100% (cem por cento) da
estrutura física, tecnológica e de recursos humanos constantes no Documento Descritivo.
iii) quanto às alegações de que as cobranças se referem a atendimentos de caráter particular, a FSC não
apresentou os prontuários médicos, as requisições dos exames, dentre outros para respaldar tais afirmativas,
mediante a necessidade de confronto dos mesmos com os laudos dos exames apresentados para acatamento
ou não do argumento apresentado. O confronto entre as Notas Fiscais, os horários das internações e os
horários constantes nos laudos dos exames, conforme exposto na justificativa, não favoreceram uma análise
conclusiva. 
A FSC informa que as requisições de exames da UPA não vieram assinados, carimbados e escritos
"autorizado" pelos Diretores. Quanto ao fato, ressalta-se a inexistência de fluxos de acesso e de
encaminhamentos estabelecidos entre as partes (SES/MG, SMS e FSC) para atender as demandas
tomografias computadorizadas da UPA 24H, conforme determinações da Política Nacional de Regulação.
Essa documentação foi solicitada no Comunicado de Auditoria e não foi apresentada, nem na fase operativa
desta auditoria, nem tampouco nesta oportunidade de apresentação do contraditório. Sendo prudente afirmar
que, a ausência de uma normativa que defina os fluxos de acesso aos exames de TC pressupõe a
obrigatoriedade de atendimento das requisições advindas da UPA 24H, em vista desse direito estar garantido
por uma contratação específica para esse fim: prestação de serviços de exames especializados (tomografia
computadorizada) para atender aos usuários da UPA Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas no município. 
Conforme as normativas do SUS, o apoio diagnóstico é imprescindível para que a UPA 24H cumpra seu papel
na Rede de Atenção às Urgências e Emergências, de modo a definir a conduta necessária para cada caso em
um tempo-resposta que considere as necessidades do atendimento. No caso em tela, a decisão sobre a
necessidade de exames de tomografias computadorizadas para elucidação diagnóstica é competência do
médico assistente da UPA 24H, e se o mesmo requisitou a realização de tais exames é evidente que a
instituição contratada para esse fim deva atender à requisição médica a expensas do SUS.
As análises das justificativas apresentadas pela FSC, de cada caso evidenciado, encontram-se consolidadas
no Anexo I-A do presente relatório, o qual demonstra três justificativas acatadas e a especificação do montante
de R$ 34.691,00 (Trinta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais) que deverá ser devolvido a cada
paciente (85 pacientes, conforme especificado no Anexo I-A), em virtude da não apresentação de
documentação suficiente para reverter a inconformidade apontada, em cumprimento ao disposto no Item XXV
Das Obrigações da Contratada do Contrato nº 181/2018: "Responsabilizar-se por eventual cobrança indevida
feita ao paciente ou ao seu representante, por profissional, empregado ou preposto; em razão da execução
deste Contrato."
Justificativa parcialmente acatada.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
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NAIARA INACIO DE SOUZA 058.127.766-01 
Recomendação: Cumprir os compromissos assumidos no item II da Cláusula Oitava do Contrato nº 181/2018 em relação a garantia da

assistência igualitária e integral, sem discriminação de qualquer natureza aos usuários do SUS, igualdade de acesso e
qualidade do atendimento nas ações e serviços contratados; assim como no item IV da Cláusula Oitava do Contrato nº
181/2018 que estabelece a garantia da disponibilização para usuários do SUS de 100% (cem por cento) da estrutura
física, tecnológica e de recursos humanos constantes no Documento Descritivo. 

Atender às requisições de exames de TC da UPA 24H em conformidade com o Contrato nº 001/2019 firmado com a
SMS de Lagoa da Prata;

Cumprir as determinações do Inciso VII, Capítulo III, Art. 8º, da Portaria de Consolidação nº 2, de 03/10/2017, de garantir
a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários do SUS.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Ressarcir aos usuários do SUS ou aos seus representantes legais o valor total de R$ 34.691,00 (Trinta e quatro mil,
seiscentos e noventa e um reais) pagos indevidamente pelos usuários SUS à Fundação São Carlos conforme
demonstrado no ANEXO I-A em cumprimento ao disposto na alínea XIX do Item V.B Eixo Gestão Hospitalar do
Documento Descritivo do Contrato nº 181/2018 celebrado com a Secretaria de Estado de Saúde que estabelece à
contratada a responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou seu representante, por profissional,
vinculado ou preposto, em razão da execução do contrato. Os ressarcimentos deverão ser efetuados diretamente aos
usuários ou aos seus representes legais e as comprovações encaminhadas à Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais - SES/MG, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Minas Gerais em Divinópolis - SRS/SES/MG
(Contratante), e à Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata (Interveniente).

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Para conhecimento da recomendação para a FSC devolver aos usuários conforme demonstrados no Anexo I-A,
considerando que cabe à gestão responsável pela Contratualização monitorar e acompanhar a recomendação ao
Hospital, bem como tomar as devidas providencias e decisão com base no relatório da auditoria caso não seja cumprido.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS 18.715.516/0024-74
 

Tópico: REGULACAO DA GESTAO

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595473
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Inexistência de Comissão de Acompanhamento da Contratualização entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas

Gerais - SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata.
Evidência: A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG não apresentou documentos comprobatórios acerca da

existência da Comissão de Acompanhamento da Contratualização - CAC, referente ao Termo de Contratualização n°
245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013, com vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura, bem
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como, atinente ao Primeiro Termo Aditivo à Contratualização nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016.
A inexistência de Comissão de Acompanhamento da Contratualização está em desconformidade com a Portaria de
Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo II, Art. 5º, Inciso VII e Capítulo V, Seção IV,
Art. 32, Caput.

Fonte da Evidência: Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013; Primeiro Termo Aditivo à
Contratualização nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Não procede a anotação de

''inconformidade'' para a Constatação acima, pois os Processos de criação e implantação Comissões de
Acompanhamento Controle e Avaliação das Contratualizações será coordenado pela Superintendência de Contratação
de Serviços de Saúde/Subsecretaria de Regulação em Saúde conforme clausula quarta do Protocolo de
Acompanhamento, Controle e Avaliação.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de "não conformidade" para a Constatação ora examinada
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: O Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013, com vigência de 60
(sessenta) meses a partir da data de assinatura e o Primeiro Termo Aditivo à Contratualização nº 245/2013,
assinado em 16 de dezembro de 2016, foram formalizados entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais - SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da
Prata.
A Portaria GM/MS n° 3.410, de 30 de dezembro de 2013, vigente à época da Contratualização previa, em seu
Capítulo V - Da Contratualização; Seção IV - Da Comissão de Acompanhamento da Contratualização; Art. 32,
a obrigatoriedade da instituição, pelo ente federativo contratante, da ''Comissão de Acompanhamento da
Contratualização, que será composta, no mínimo, por 1 (um) representante do ente federativo contratante e
um representante do hospital contratualizado''. A Portaria GM/MS n° 3.410, de 30 de dezembro de 2013 se
encontra, atualmente, revogada totalmente pela Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017,
Anexo XXIV, Anexo 2, a qual manteve a exigência explicitada.
A Equipe de Auditoria não acata a justificativa apresentada, uma vez que é responsabilidade, também da
Contratada, zelar pela plena atuação da Comissão de Acompanhamento da Contratualização, incluindo a
instituição desta, e, no caso em comento, não foram apresentados documentos que comprovassem a
composição e atuação da Comissão no período de vigência do Termo de Contratualização n° 245/2013 e do
seu Termo Aditivo. Comissão esta, que obrigatoriamente deveria ser composta por, no mínimo, 1 (um)
representante da Fundação São Carlos.
Ressalta-se que cada uma das signatárias possui responsabilidades que foram objeto dos respectivos
Relatórios de Auditoria.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Adotar mecanismos objetivando o pleno cumprimento das cláusulas explicitadas nos instrumentos contratuais

assinados entre as partes, bem como das diretrizes da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017,
Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo II, Art. 5º, Inciso VII e Capítulo V, Seção IV, Art. 32, Caput os quais definem,
respectivamente, a obrigatoriedade de se instituir e garantir o funcionamento regular e adequado da Comissão de
Acompanhamento da Contratualização, bem como que a Comissão deve ser composta, no mínimo, por 1 (um)
representante do ente federativo contratante e um representante do hospital contratualizado.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
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Grupo: Regulação Constatação Nº: 598810
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Inexistência de Comissão de Acompanhamento da Contratualização entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas

Gerais - SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata.
Evidência: A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG apresentou documentos acerca da existência da Comissão

de Acompanhamento da Contratualização - CAC, referente ao Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de dezembro de
2018, com vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura. Entretanto, os documentos não estão assinados
e não apresentam data.
A inexistência de Comissão de Acompanhamento da Contratualização está em desconformidade com a Portaria de
Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Capítulo II, Art. 5º, Inciso VII e Capítulo V, Seção IV,
Art. 32, Caput.

Fonte da Evidência: Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de dezembro de 2018 e documentos sem número, exarados pela
Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde - Subsecretaria de Regulação em Saúde/SES/MG e
extratos de publicação passíveis de análise no endereço eletrônico
http://www.saude.mg.gov.br/images/documentos/Membros-da-Comissao-de-acompanhamento-de-contrato-
CAC-Lagoa-da-Prata.pdf.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Não procede a anotação de

''inconformidade'' para a Constatação acima, pois os Processos de criação e implantação Comissões de
Acompanhamento Controle e Avaliação das Contratualizações será coordenado pela Superintendência de Contratação
de Serviços de Saúde/Subsecretaria de Regulação em Saúde conforme clausula quarta do Protocolo de
Acompanhamento, Controle e Avaliação.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de ''não conformidade'' para a Constatação ora examinada
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: A Equipe de Auditoria acata a justificativa e altera para a conformidade da constatação, uma vez que, em
relatórios específicos de cada auditado, foram apresentadas justificativas que afastam a referida não
conformidade.

Acatamento da Justificativa: Sim
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595492
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Falha na atuação da Comissão de Acompanhamento da Contratualização formalizada entre a Secretaria de Estado de

Saúde de Minas Gerais SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de
Lagoa da Prata.

Evidência: Não foram apresentados documentos comprobatórios da atuação da Comissão de Acompanhamento da
Contratualização, no que tange ao Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013, com
vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura e no tocante ao Primeiro Termo Aditivo à Contratualização
nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016. 
O Termo de Contratualização explicita, claramente em sua Cláusula Sexta Da Comissão de Avaliação, a obrigatoriedade
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da instituição e atuação desta.
Além de descumprir cláusulas explícitas dos instrumentos contratuais assinados entre as partes, tal conduta está em
desconformidade com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Art. 32, § 1º,
Incisos I A III, a qual prevê que a Comissão de Acompanhamento da Contratualização monitorará a execução das ações e
serviços de saúde pactuados, devendo: I - avaliar o cumprimento das metas qualiquantitativas e físico-financeiras; II -
avaliar a capacidade instalada; e III - readequar as metas pactuadas, os recursos financeiros a serem repassados e outras
que se fizerem necessárias.

Fonte da Evidência: Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013 e Primeiro Termo Aditivo à
Contratualização nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Não procede a anotação de

''inconformidade'' para a Constatação acima, pois os Processos de criação e implantação Comissões de
Acompanhamento Controle e Avaliação das Contratualizações será coordenado pela Superintendência de Contratação
de Serviços de Saúde/Subsecretaria de Regulação em Saúde conforme clausula quarta do Protocolo de
Acompanhamento, Controle e Avaliação.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de ''não conformidade'' para a Constatação ora examinada
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: O Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado em 05 de dezembro de 2013, com vigência de 60
(sessenta) meses a partir da data de assinatura e o Primeiro Termo Aditivo à Contratualização nº 245/2013,
assinado em 16 de dezembro de 2016, foram formalizados entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais - SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da
Prata.
A Portaria GM/MS n° 3.410, de 30 de dezembro de 2013, vigente à época da Contratualização previa, em seu
Capítulo V - Da Contratualização; Seção IV - Da Comissão de Acompanhamento da Contratualização; Art. 32,
a obrigatoriedade da instituição, pelo ente federativo contratante, da "Comissão de Acompanhamento da
Contratualização, que será composta, no mínimo, por 1 (um) representante do ente federativo contratante e
um representante do hospital contratualizado." A Portaria GM/MS n° 3.410, de 30 de dezembro de 2013 se
encontra, atualmente, revogada totalmente pela Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017,
Anexo XXIV, Anexo 2, a qual manteve a exigência explicitada.
A Equipe de Auditoria não acata a justificativa apresentada, uma vez que é responsabilidade, também da
Contratada, zelar pela plena atuação da Comissão de Acompanhamento da Contratualização e, no caso em
comento, não foram apresentados documentos que comprovassem a atuação da Comissão no período de
vigência do Termo de Contratualização n° 245/2013 e do seu Termo Aditivo. Comissão esta, que
obrigatoriamente deveria ser composta por, no mínimo, 1 (um) representante da Fundação São Carlos.
Ressalta-se que cada uma das signatárias possui responsabilidades que foram objeto dos respectivos
Relatórios de Auditoria.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Adotar mecanismos objetivando o pleno cumprimento das cláusulas explicitadas nos instrumentos contratuais

assinados entre as partes, bem como das diretrizes da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017,
Anexo XXIV, Anexo 2, Art. 32, § 1º, Incisos I A III, a qual prevê que a Comissão de Acompanhamento da
Contratualização monitorará a execução das ações e serviços de saúde pactuados, devendo: I - avaliar o cumprimento
das metas qualiquantitativas e físico-financeiras; II - avaliar a capacidade instalada; e III - readequar as metas
pactuadas, os recursos financeiros a serem repassados e outras que se fizerem necessárias.

Destinatários da Recomendação
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Nome CPF/CNPJFUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Regulação Constatação Nº: 598811
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Falha na atuação da Comissão de Acompanhamento da Contratualização formalizada entre a Secretaria de Estado de

Saúde de Minas Gerais - SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de
Lagoa da Prata.

Evidência: No tocante ao Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de dezembro de 2018, com vigência de 60 (sessenta) meses a partir
da data de assinatura, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais apresentou a Ata da Reunião da Comissão de
Acompanhamento da Contratualização CAC, ocorrida no dia 14 de novembro de 2019, bem como o Relatório de
Monitoramento do Contrato, tendo como período avaliado os meses de maio a agosto de 2019. Referido documento
aponta, inclusive, a necessidade de devolução de valores mensais nos pagamentos a serem efetuados ao nosocômio, por
descumprimento de parâmetros pactuados.
O Contrato n° 181/2018, no §2° da Cláusula Nona - Do Acompanhamento, Controle e Avaliação do Contrato explicita que
o desempenho da CONTRATADA, por meio dos indicadores estabelecidos no Documento Descritivo, será acompanhado
e apurado pela Comissão de Acompanhamento do Contrato, a cada 04 (quatro) meses: reunião em julho, monitorando as
competências de janeiro a abril, descontando eventuais valores no período de julho a outubro; reunião em novembro,
monitorando as competências de maio a agosto, descontando eventuais valores no período de novembro a fevereiro e
reunião em março, monitorando as competências de setembro a dezembro, descontando eventuais valores no período de
março a junho.
Não foram apresentados documentos comprobatórios da primeira reunião, que deveria ter ocorrido em julho de 2019,
tendo em vista o início do contrato em 06 de dezembro de 2018.
Além de descumprir cláusulas explícitas dos instrumentos contratuais assinados entre as partes, tal conduta está em
desconformidade com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Art. 32, § 1º,
Incisos I A III, a qual prevê que a Comissão de Acompanhamento da Contratualização monitorará a execução das ações e
serviços de saúde pactuados, devendo: I - avaliar o cumprimento das metas qualiquantitativas e físico-financeiras; II -
avaliar a capacidade instalada; e III - readequar as metas pactuadas, os recursos financeiros a serem repassados e outras
que se fizerem necessárias.

Fonte da Evidência: Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de dezembro de 2018; Ata da Reunião da Comissão de Acompanhamento
da Contratualização - CAC e Relatório de Monitoramento do Contrato, datados de 14 de novembro de 2019.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Não procede a anotação de

''inconformidade'' para a Constatação acima, pois os Processos de criação e implantação Comissões de
Acompanhamento Controle e Avaliação das Contratualizações será coordenado pela Superintendência de Contratação
de Serviços de Saúde/Subsecretaria de Regulação em Saúde conforme clausula quarta do Protocolo de
Acompanhamento, Controle e Avaliação.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de ''não conformidade'' para a Constatação ora examinada
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: O Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de dezembro de 2018, com vigência de 60 (sessenta) meses a partir
da data de assinatura, contempla a Contratualização formalizada entre a Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais - SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de
Lagoa da Prata.
Em sua Cláusula Oitava - Das Obrigações; Tópico I - Das Obrigações Comuns; Item VI, o documento assim
determina que, entre outras, é obrigação comum dos signatários ''zelar pelo adequado funcionamento da
Comissão de Acompanhamento do Contrato, por meio da indicação dos seus representantes e do
fornecimento das informações solicitadas dentro do prazo''.
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A Cláusula Oitava ¿ Das Obrigações; Tópico II ¿ Das Obrigações da Contratada, Item XXXVII dispõe que,
entre outras, a Contratada é obrigada a ''realizar monitoramento e avaliação das metas físico-financeiras
pactuadas neste Contrato, bem como auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e
controle de riscos''.
Portanto, a Equipe de Auditoria não acata a justificativa apresentada, uma vez que é responsabilidade,
também da Contratada, zelar pela plena atuação da Comissão de Acompanhamento da Contratualização.
Ressalta-se que cada uma das signatárias possui responsabilidades que foram objeto dos respectivos
Relatórios de Auditoria.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: À Fundação São Carlos para que adote mecanismos objetivando o pleno cumprimento das cláusulas explicitadas nos

instrumentos contratuais assinados entre as partes, bem como das diretrizes da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de
setembro de 2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Art. 32, § 1º, Incisos I A III, a qual prevê que a Comissão de Acompanhamento
da Contratualização monitorará a execução das ações e serviços de saúde pactuados, devendo: I - avaliar o
cumprimento das metas qualiquantitativas e físico-financeiras; II - avaliar a capacidade instalada; e III - readequar as
metas pactuadas, os recursos financeiros a serem repassados e outras que se fizerem necessárias.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595504
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Irregularidades nos pagamentos referentes à execução financeira da contratualização formalizada entre a Secretaria

de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal
de Saúde de Lagoa da Prata.

Evidência: A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG apresentou, no tocante ao Contrato n° 181/2018, assinado
em 06 de dezembro de 2018, com vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura, a Ata da Reunião da
Comissão de Acompanhamento da Contratualização - CAC, ocorrida no dia 14 de novembro de 2019, bem como o
Relatório de Monitoramento do Contrato, tendo como período avaliado os meses de maio a agosto de 2019. Referido
documento aponta, inclusive, a necessidade de devolução de valores mensais nos pagamentos a serem efetuados ao
nosocômio, por descumprimento de parâmetros pactuados. O valor mensal a ser devolvido, durante 4 meses (novembro
de 2019 a fevereiro 2020), é de R$ 53.654,98 (cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito
centavos), perfazendo o valor total de R$ 214.619,92 (duzentos e quatorze mil seiscentos e dezenove reais e noventa e
dois centavos).
O Contrato n° 181/2018, no §2° da Cláusula Nona - Do Acompanhamento, Controle e Avaliação do Contrato explicita que
o desempenho da CONTRATADA, por meio dos indicadores estabelecidos no Documento Descritivo, será acompanhado
e apurado pela Comissão de Acompanhamento do Contrato, a cada 04 (quatro) meses: reunião em julho, monitorando as
competências de janeiro a abril, descontando eventuais valores no período de julho a outubro; reunião em novembro,
monitorando as competências de maio a agosto, descontando eventuais valores no período de novembro a fevereiro e
reunião em março, monitorando as competências de setembro a dezembro, descontando eventuais valores no período de
março a junho.
Há irregularidades nos pagamentos referentes à execução financeira da contratualização formalizada com a Fundação
São Carlos, uma vez que o relatório apresentado indicou a necessidade de glosas. A conduta está em desacordo com o
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Art. 63, § 1°, Incisos I, II e III e § 2º, Incisos I, II e III da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 os quais explicitam que a
liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos
comprobatórios do respectivo crédito, e em desconformidade com a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de
2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Art. 32, § 1º, Incisos I A III, a qual prevê que a Comissão de Acompanhamento da
Contratualização monitorará a execução das ações e serviços de saúde pactuados, devendo: I - avaliar o cumprimento das
metas qualiquantitativas e físico-financeiras; II - avaliar a capacidade instalada; e III - readequar as metas pactuadas, os
recursos financeiros a serem repassados e outras que se fizerem necessárias.

Fonte da Evidência: Contrato n° 181/2018 (assinado em 06 de dezembro de 2018); Ata da Reunião da Comissão de Acompanhamento
da Contratualização - CAC e Relatório de Monitoramento do Contrato (exarados em 14 de novembro de 2019).

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Quanto à presente Constatação é

necessário dizer que o Hospital São Carlos, em 5/11/2019, recebeu via e-mail Convocação para reunião da Comissão de
acompanhamento do Contrato, referente ao 2º Quadrimestre. Esta foi realizada em 14/11/2019. Na referida assentada, foi
comunicado à Fundação que seria necessária a devolução, por quatro meses, da quantia de R$ 53.656,98 (cinquenta e
três mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), totalizando R$ 214.619,92 (duzentos e quatorze
mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), pelo não cumprimento de metas no período de grave
turbulência enfrentado pela instituição, a qual estava, inclusive, sob o pálio de uma Decisão Judicial que lhe garantia
prerrogativas atinentes á chamada ''exceção do contrato não cumprido''. Ou seja, a questão, repita-se, estava sub judice.
Em que pese a devolução do recurso já se tenha aperfeiçoado, o fato de não se ter batido as metas contratadas se deu por
motivo de força maior, passível de discussão. Não há irregularidade na espécie ou prejuízos ao SUS. Aliás, como já fora
exaustivamente demonstrado em linhas pretéritas, todo o imbróglio envolvendo a Fundação São Carlos, por certo, não era
ou é indiferente ao DENASUS, ao Ministério Público ou ao Conselho Regional de Medicina. Prova disso é que, por
intermédio da Diretora Técnica do Hospital São Carlos de Lagoa da Prata/MG, Dra. lzabela Antunes Ferreira, desde o final
do ano de 2018, a Instituição vem denunciando que enfrenta problemas nas escalas de sobreaviso dos médicos, assim
como na assistência em geral, devido a um histórico imbróglio envolvendo uma minoria de médicos cuja base de atuação
profissional é o Hospital São Carlos, resumido no seguinte desdobramento: (i) Ao longo do último quadriênio, ou mesmo
em épocas mais remotas, o Nosocômio mantinha contratos com um grupo de empresas médicas, seus sócios e
associados (cirurgiões, anestesistas, pediatras e obstetras), que faziam todo o serviço de SUS do Hospital, tanto eletivos
quanto urgências. (ii) Como mostram as escalas disponibilizadas para a Auditoria por ocasião dos trabalhos in loco, desde
o ano passado essas empresas e os profissionais a elas vinculados entregaram escalas com furos, e além disso não
permitiam, mediante boicote, a contratação de outros médicos para fechar as escalas em questão. Fato esse repassado e
discutido várias vezes com o Gestor de Saúde, o Ministério Público e com o delegado do CRM. Todos esses fatos se
agravaram ao longo do primeiro semestre do ano de 2019. (iii) Em razão do estado de coisas acima mencionado, não se
obteve resposta concreta de nenhum dos serviços e nesse período a Instituição passou por severos percalços em relação
a prestação adequada de serviços médicos a população de Lagoa da Prata. (iv) A situação chegou ao seu estado de maior
gravidade no final do mês de março/19 e início de abril, já que as empresas médicas então contratadas, assim como os
profissionais a elas vinculados, optaram por uma paralisação das cirurgias eletivas, por não cumprir com o fechamento das
escalas desde o final do ano passado e por suspender até mesmo as urgências desde maio.(v) Em meio a todas as
dificuldades, os contratos médicos relacionados às escalas de plantões e cirurgias, os quais não estavam sendo
cumpridos, tiveram término em junho/2019, simplesmente por vencimento do termo de vigência pactuado. (vi) Encerrados
os contratos por decurso de prazo, o Hospital São Carlos, que já não tinha interesse em fazer a recontratação, e no uso de
suas prerrogativas, contratou nova equipe para efetuar os serviços médicos no Hospital, resolvendo-se o quadro de risco
assistencial causado pela postura dos profissionais denunciantes.
A Fundação São Carlos, portanto, com vistas a solucionar o problema emergencial criado e planejar-se para a
continuidade da prestação de serviços para a qual está vocacionada e apta, envidou todos os esforços, procedeu
amparada em seus Estatutos e na Lei quando, ainda sob preocupante saúde financeira, econômica e orçamentária,
convidou a WBCO WITAE Serviços Médicos e Consultórios Ltda para prestar-lhe serviços médicos nas especialidades de
Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cirúrgica e execução de cirurgias eletivas. Apenas depois de encerrados, por termo
final, os contratos que vigoraram entre a Instituição e os médicos e empresas contratadas, em 30 de junho de 2019, a nova
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equipe iniciou negociação para assumir serviços de sua competência e para os quais disponibilizam profissionais
titulados.
Esclarece, para frisar, que, além de paralização ilegal na prestação de serviços médicos, houve manifestação escrita dos
então prestadores, externando sua intenção e propósito de não renovar a contratação, alegando que a instituição tem um
débito junto aos mesmos. A Fundação São Carlos, então, diante da posição das antigas empresas médicas contratadas
até 30 de junho de 2019, do não interesse da Instituição em renovar os contratos findos e da necessidade maior,
consubstanciada no atendimento ao escopo assistencial contratualizado junto ao SUS, lançou mão da alternativa legítima
e legal de contratação de empresa e profissionais, devidamente inscritos no Conselho de Classe e titulados para as
respectivas especialidades médicas pertinentes.
Nesta ordem de ideias e dada a prevalência do interesse público em detrimento do particular, por exigência da nova
equipe/empresa contratada, a Instituição emitiu declaração circunstanciada acerca do assunto e comunicou à Curadoria
de Fundações a sua posição.
De posse das informações e da mencionada declaração, o Ministério Público encaminhou Ofício ao CRM, na pessoa da
Dra. Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, Presidente, por meio do qual reconhece como legítima a resolução
encaminhada pela Fundação São Carlos e, entre outros aspectos, consignou que:

"Se por mais não for, a contratação de novos médicos pela Fundação São Carlos é questão que há de ser tratada como de
interesse público, a se sobrepor sobre eventuais interesses privados ou classistas, porque, conforme já destacado, a
entidade possui vínculos contratuais com o Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços públicos à conta do SUS,
cujas normas são de direito e interesse públicos.
Assim é que a Fundação São Carlos, guiada pelo dever de fiel cumprimento de suas finalidades estatutárias, e envidando
hercúleos esforços para manter-se na prestação dos serviços SUS contratualizados com o Estado de Minas Gerais, sem
solução de continuidade, e mesmo diante da realidade financeira hostil, está na iminência de firmar contrato com a
empresa WBCO WITAE SERVIÇOS MÉDICOS & CONSULTORIA LTDA cujo representante legal é o Dr. Wilmar de
Oliveira Filho, (CRM-MG nº 15.732), sendo certo que a postura do Ministério Público, por todas as razões fáticas e jurídicas
acima expedidas, será o de velamento da Fundação São Carlos, a fim de que a entidade, atenta ao seu Estatuto, possa dar
prosseguimento aos relevantes serviços de saúde pública e privada que vêm sendo prestados pelo Hospital São Carlos,
em nível local e regional." (grifamos).

De sorte que, ante o contexto sob exame, a pequena falha assistencial detectada na presente Constatação é, data venia,
amplamente justificada e justificável.
Na verdade, e isso é de se lamentar profundamente, o que parece se buscar com a presente declaração de "não
conformidade" é tentar conferir ares de legitimidade a verdadeiros boicote e omissão de socorro levados a efeito por
determinados profissionais.
Nem mesmo a acusação de inadimplência, que teria motivado o movimento paredista radical e sem qualquer garantia de
continuidade em percentuais mínimos na prestação de serviço essencial, conseguiram os referidos profissionais e
empresas demonstrar.
Não foi por outro motivo que o Ministério Público do Trabalho, por ocasião da Promoção de Arquivamento do Inquérito Civil
nº 000225.2019.03.010/9, o qual denunciava que profissionais médicos estavam sendo obrigados a trabalhar sem
remuneração, assim se manifestou:

(...)"Para apurar os fatos, cerca dez empresas médicas também foram intimadas para se manifestarem e informarem se há
atraso na quitação de suas remunerações.
Não obstante a reiteração de algumas intimações, apenas 04 (quatro) empresas se manifestaram até o momento. Todas
as empresas médicas informaram, contudo, que não há débitos em aberto e/ou atrasados. Não houve qualquer alegação
de eventual fraude à relação de emprego (Peticionamentos datados de 26/07/19, 30/07/2019, 1°/08/2019 e 17/09/2019).
Ainda para a instrução dos autos, a Promotoria de Justiça da Comarca de Lagoa da Prata encaminhou ofício informando
que os débitos relativos a pagamentos médicos estão sendo discutidos na Ação Declaratória nº 0372.19.001305-55,
ajuizada pela própria inquirida em face do Estado de Minas Gerais e o Município de Lagoa da Prata, não cabendo à
instituição adotar providências administrativas ou judiciais para fins de resguardar direitos patrimoniais médicos.
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Encaminhou, também, cópia de um ofício enviado pelo MPE ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas
Gerais, informando-lhe entre outras situações, que a inquirida possui autonomia, na condição de fundação privada, para
optar por encerrar ou renovar os contratos firmados com as empresas médicas, principalmente diante da notória
precariedade financeira advinda dos atrasos dos repasses dos Governos Estadual e Municipal. Também foi informado que
a inquirida estaria envidando esforços para manter a prestação do serviço público e o atendimento à população sem
solução de continuidade.''
Por óbvio, a Instituição se programou para enfrentar o problema e se resguardou quanto às consequências das decisões
que tomou. Não foi diferente com a nova Equipe Médica, haja visto que esta cercou-se de todas as cautelas legais e
regulamentares para viabilizar a prestação do serviço, consignando-se, mais uma vez que, tanto o SUS, por intermédio da
Secretaria Estadual de Saúde, quanto o CRM já estavam cientes da situação e, em momento algum, impuseram qualquer
restrição à solução emergencial encontrada para o atendimento à necessidade última relacionada ao serviço de saúde,
qual seja, a assistência. Prova disso é que o Dr. Eduardo Chula, presente em nome do CRM, na reunião de mediação
sanitária ocorrida na Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária
Oeste, aos 18.06.2019, manifestou-se no seguinte sentido:
(...) DR. EDUARDO CHULA disse que, como delegado regional do CRM-MG, está aqui representando o corpo clínico do
hospital, o qual está insatisfeito com a administração da Fundação São Carlos; Que há salários atrasados há meses,
chegando até 1 ano; Os médicos alegam que não existe um canal de comunicação entre o corpo clínico e a atual
administração. Informou que o CRM-MG solicitou ao hospital uma escala médica, a qual não foi enviada. Informou que os
médicos fizeram uma carta coletiva, solicitando demissão conjunta, diante do grau de insatisfação, mas depois de algumas
negociações, resolveram permanecer. Disse que as escalas estão incompletas, o que preocupa o CRM-MG, pois está
gerando desassistência.
Esclarecem, por fim, a manifestante, que as imprecações relacionadas a pontuais negativa de atendimento não procedem,
seja porque a Fundação estava amparada em Decisão Judicial para fazê-lo, seja porque se viu impossibilitada em razão
de circunstâncias alheias à sua vontade, como por exemplo uma greve ilegal de médicos.
A realidade é que o Hospital estava descoberto e foi enredado, durante todo o mês de Julho/2019, em um período de
dificuldade assistencial em razão dos fatos retro mencionados, até que, a partir de 31 de julho de 2019, foi atendido pela
nova Equipe. E mais, com pouco mais de seis meses de prestação de serviços, os números atuais em relação à
assistência são melhores do que os anteriores, todos os profissionais contratados são titulados nas respectivas
especialidades objetos da contratação (o que não acontecia com os anteriores profissionais médicos e empresas), a
equipe é maior, o nível de satisfação dos pacientes é superior, o tempo de permanência dos pacientes é menor, o número
de partos cesários caiu, entre outros aspectos positivos.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de "não conformidade" para a Constatação ora examinada,
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: A Equipe de Auditoria acata parcialmente as justificativas uma vez que, apesar de terem sido apresentados
documentos acerca da reunião ocorrida no dia 14 de novembro de 2019, houve o não cumprimento de metas e
casos de desassistência na prestação de serviços, ensejando a necessidade de devolução de valores, por
meio de glosas na Contratualização.
Também não foram apresentados documentos comprobatórios acerca das demais iniciativas tomadas pela
Comissão para verificação de fatos pontuados em constatações específicas do presente relatório.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
LUCAS DE OLIVEIRA NUNES 073.130.026-29
NAIARA INACIO DE SOUZA 058.127.766-01
 
Recomendação: Adotar providências para atendimento, em situações futuras, do Art. 63, § 1°, Incisos I, II e III e § 2º, Incisos I, II e III da Lei

nº 4.320, de 17 de março de 1964 os quais explicitam que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito
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adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito; 

Atender o disposto na Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, Anexo XXIV, Anexo 2, Art. 32, § 1º,
Incisos I A III, a qual prevê que a Comissão de Acompanhamento da Contratualização monitorará a execução das ações
e serviços de saúde pactuados, devendo: I - avaliar o cumprimento das metas qualiquantitativas e físico-financeiras; II -
avaliar a capacidade instalada; e III - readequar as metas pactuadas, os recursos financeiros a serem repassados e
outras que se fizerem necessárias.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Assistência Média e Alta Complexidade Constatação Nº: 595679
Subgrupo: Assistência Hospitalar
Item: Acesso/Atendimento à Demanda
Constatação: Ausência de cadastramento de gestante no Sistema SUSFácil pelo Hospital São Carlos para regulação do acesso,

levando a posterior pagamento, pela usuária do SUS, do procedimento realizado.
Evidência: Na análise do Prontuário Médico da paciente L.C.M.S. na FSC verificou-se que, conforme a ficha de

anamnese/acolhimento a mesma deu entrada no estabelecimento às 08:15h do dia 04/07/2019 sendo avaliada pela
médica clínica geral F.G.S com idade gestacional de 37 + 3, contração, dilatação de 4/5 cm, colo fino, nega perda de
líquido, com rajas de sangue, batimento cardiofetal 158BPM. Além desse registro, consta a evolução médica do médico
cirurgião M.R.A. na realização de um parto cesariano em caráter particular.
Em contato telefônico com a paciente gravado no dia 18/12/2019 foi relatado: realização do pré-natal pelo SUS
acompanhado pela médica obstetra G.O.S.F. na Policlínica Municipal 1; o parto estava programado para ser realizado na
FSC e custeado pelo SUS; no dia 04/07/2019 pela manhã iniciou com dores e que foi feito contato com a FSC que a
informou que não adiantava ela ir para a Fundação pois não estava funcionando; que foi em companhia da sogra para a
FSC; foi examinada por uma enfermeira que a informou 5 cm de dilatação, colo super baixo, que a Fundação não dispunha
de médico obstetra para realizar o parto e que poderia realizar a transferência da mesma para atendimento em Belo
Horizonte, porém, não sabia se conseguiria um atendimento tempestivo para o parto; que a enfermeira colocou nas mãos
delas a decisão sobre ir ou não para atendimento em Belo Horizonte; que diante do fato a sogra saiu da Fundação e foi até
o consultório do médico M.R.A. e pediu ao mesmo para ir à Fundação fazer o parto, porém, só dispunha de R$ 6.000,00
(seis mil reais); que o médico ligou para a Fundação para negociar a redução do preço para a paciente; que a Fundação
não baixou o preço e que o médico definiu a cobrança de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) pelo seu trabalho e que o
preço total pago pelo parto cesariano foi de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não consta no Prontuário da
Paciente o registro de evolução da triagem realizada pela enfermagem. Não consta no Sistema de Regulação SUSFácil
nenhuma solicitação de vaga para internação da paciente em outro estabelecimento de referência para realização do
parto, comprovando que a falta de médico obstetra e a ausência de regulação levou a usuária do SUS a pagar pelo
procedimento, contrariando os princípios da integralidade e gratuidade das ações e serviços de saúde do SUS. A médica
F.G.S. que registrou os dados da paciente constantes na Ficha de Atendimento e Anamnese da Fundação São Carlos no
dia 04/07/2019 não consta na Escala de Plantões Médicos do mês de julho/2019 apresentadas à equipe de auditoria. Foi
emitida pela Fundação São Carlos uma Nota Fiscal de Serviços nº 10022 em 17/07/2019, no valor de R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais) no nome da paciente por serviços prestados.
Em desacordo com o Art. 196 da CF, de 05/10/1988; Inciso II do Art. 7º da Lei 8.080, de 19/09/1990; item II da Cláusula
Oitava do Contrato nº 181/2018 celebrado entre a SES/MG e a FSC; Alíneas I, II, IV e VI do Art. 597 da Portaria de
Consolidação nº 5, de 03/10/2017, (Art. 2º da Portaria GM/MS nº 569, de 01/06/2000); Item II do Art. 2º da Política Nacional
de Regulação(Capítulo I do Anexo XXVI da Portaria de Consolidação Nº 02, de 28/09/2017). O valor de R$ 6.000,00 (seis
mil reais) pago indevidamente pela usuária do SUS deve ser atualizado pelo Sistema de Atualização de Débitos do TCU e
ressarcido à mesma ou ao seu representante legal pela Fundação São Carlos, conforme determina a alínea XIX do Item
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V.B Eixo Gestão Hospitalar do Documento Descritivo do Contrato nº 181/2018 celebrado entre a SES/MF e a FSC, visando
à prestação de ações e serviços de saúde ao SUS, que estabelece à contratada a responsabilizar-se por cobrança
indevida feita ao paciente ou seu representante, por profissional, vinculado ou preposto, em razão da execução do
contrato. 
O detalhamento dos fatos evidenciados se encontra no anexo XIII.

Fonte da Evidência: - Cópia do Prontuário de Acompanhamento do Pré-Natal da usuária L.C.M.S. pela Secretaria Municipal de Saúde
de Lagoa da Prata;
- Cópia do Prontuário nº 53544 da usuária L.C.M.S. da Fundação São Carlos;
- Gravação de entrevista à usuária do dia 18/12/2019;
- Cópia da Nota Fiscal de Serviços nº 10022, de 17/07/2019.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''A situação objeto do

apontamento de não conformidade refere-se ao período em que o serviço de ginecologia e obstetrícia não estava
funcionando na Fundação, em razão do movimento paredista empreendido por um grupo de médicos contratados.
Para que não restem dúvidas acerca da conduta e postura da Fundação, mais uma vez se faz necessário o relato da
conjuntura fato objeto da presente Constatação:
Conforme relatou a Diretoria Técnica do Hospital São Carlos de Lagos da Prata/MG, Dra. Izabela Antunes Ferreira ao
CRM, desde o final do ano de 2018, a Instituição vem denunciando que enfrenta problemas nas escalas de sobreaviso dos
médicos, assim como na assistência em geral, devido a um histórico imbróglio envolvendo uma minoria de médicos cuja
base de atuação profissional é o Hospital São Carlos, resumido no seguinte desdobramento: (i) Ao longo do último
quadriênio, ou mesmo em épocas mais remotas, o Nosocômio mantinha contratos com um grupo de empresas médicas,
seus sócios e associados (cirurgiões, anestesistas, pediatras e obstetras), que faziam todo o serviço SUS do Hospital,
tanto eletivos quanto urgências. (ii) Como mostram as escalas disponibilizadas para a Auditoria por ocasião dos trabalhos
in loco, desde o ano passado essas empresas e os profissionais a elas vinculados entregaram escalas com furos, e, além
disso, não permitiam, mediante boicote, a contratação de outros médicos para fechar as escalas em questão. Fato esse
repassado e discutido várias vezes com o Gestor de Saúde, o Ministério Público e com o delegado do CRM. Todos esses
fatos se agravaram ao longo do primeiro semestre do ano de 2019. (iii) Em razão do estado de coisas acima mencionado,
não se obteve resposta concreta de nenhum dos serviços e nesse período a Instituição passou por severos percalços em
relação a prestação adequada de serviços médicos a população de Lagoa da Prata. (iv) A situação chegou ao seu estado
de maior gravidade no final do mês de março/19 e início de abril, já que as empresas médicas então contratadas, assim
como os profissionais a elas vinculados, optaram por uma paralisação das cirurgias eletivas, por não cumprir com o
fechamento das escalas desde o final do ano passado e por suspender até mesmo as urgências desde maio. (v) Em meio a
todas as dificuldades, os contratos médicos relacionados às escalas de plantões e cirurgias, os quais não estavam sendo
cumpridos, tiveram término em junho/2019, simplesmente por vencimento do termo de vigência pactuado. (vi) Encerrados
os contratos por decurso de prazo, o Hospital São Carlos, que já não tinha interesse em fazer a recontratação, e no uso de
suas prerrogativas, contratou nova equipe para efetuar os serviços médicos no Hospital, resolvendo-se o quadro de risco
assistencial causado pela postura dos profissionais denunciantes.
O caso objeto do apontamento de não conforme está bem documentado e, neste ato, releva esclarecer que, conforme
relatado pela Dra. Fernanda Gonçalves, CRM 6732968 (doc. Anexo), a paciente foi informada que, em razão da não
operatividade do serviço de ginecologia e obstetrícia, pelo SUS, na Fundação São Carlos, ela seria transferida para o
hospital Sofia Feldman. A paciente, acompanhada por familiar, optou em solicitar a presença do seu obstetra, Dr. Marcio
Raimundo para a realização de cesárea. A paciente fez opção pelo parto cesariano particular, uma vez que já tinha se
programado financeiramente para tal circunstância; o que também declarados pela Enfermeira Carolina de Cassia Pereira
Lopes (doc. Anexo).
Nesta ordem de ideias, a Fundação São Carlos responsavelmente declara que não houve desvio ou ilicitude no
atendimento prestado à paciente L.C.M.S e reitera que procede, em todas as situações, de modo a prestar o melhor e mais
eficiente serviço aos usuários, tanto do SUS como de qualquer convênio ou a particulares.
Ademais, contexto parecido foi investigado no Inquérito Civil n°0372.17.000620-2, da 2a Promotoria de Justiça Da
Comarca de Lagoa da Prata, o qual foi arquivado e o Gestor de Saúde Municipal tornou-se alvo de inquérito policial por
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crime de denunciação caluniosa.
Na Promoção de Arquivamento do IC acima mencionado, o Ministério Público pontua que ''a acessibilidade universal e
igualitária às ações e serviços de saúde, prevista no artigo 196 da Constituição da República de 1988 (CR), somada à
integralidade do atendimento estabelecida como diretriz do SUS (artigo 198, inciso II, da CR), são parâmetros jurídicos, de
densidade constitucional, que sugerem repulsa a quaisquer critérios capazes de criar distinções ou privilégios em favor de
usuários, miseráveis ou afortunados, que venham a buscar atendimentos médicos, dos mais simples aos mais complexos,
pela rede pública de saúde (SUS).''
E prossegue o digno RMP: "Aliás, o tema já foi objeto do Parecer Técnico Jurídico n°007/2018, emitido pelo Centro de
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-SAÚDE), no qual restou afirmado que "o
prestador filantrópico ou sem fins lucrativos pode utilizar seu patrimônio para prestar serviços tanto para o SUS quanto
para terceiros, mediante convênios e particulares, assegurados o mínimo legal de atendimentos SUS previstos no
instrumento de contratação", competindo "à administração hospitalar, nos casos de atendimentos particulares de
internações hospitalares, quando da manifestação inequívoca do paciente e/ou seus familiares pela migração/tratamento
SUS, devido a fatores econômicos financeiros, providenciar sua inserção na Rede-SUS, por meio do cadastro no
SUSFÁCIL, para os fins de sua regulação assistencial. Enquanto não garantido esse acesso na Rede-SUS, permanecem
as obrigações assistenciais pelo prestador hospitalar.''
Por fim, o Promotor arremata que, "o precitado Parecer Técnico Jurídico n° 007/2018 deixa claro, portanto, que o SUS,
enquanto rede executora das ações e serviços públicos de saúde retrata dever do Estado (artigos 196/198 da CR), mas
faculdade para o cidadão, relativamente ao seu acesso e efetivo uso. Vale dizer, se para o Estado há a obrigação de oferta
de ações e serviços públicos de saúde, o emprego prático deles pelos cidadãos é de caráter facultativo, opcional, sendo
perfeitamente possível, inclusive, conforme já destacado, a migração entre as redes pública e privada de saúde (e vice-
versa). O entendimento contrário significaria afronta, por exemplo, ao artigo 199 da CR, que prescreve ser livre à iniciativa
privada a assistência à saúde, assertiva esta que evidencia, ao mesmo tempo, a franca liberdade de opção, por qualquer
cidadão brasileiro, pelas ações e serviços privados de saúde, com os ônus financeiros a eles inerentes, abrindo mão,
portanto, sem qualquer óbice, ao acesso público e gratuito aos mesmos serviços que, eventualmente, sejam
disponibilizados pelo Estado à conta do SUS''.
Não resta dúvida de que, no caso sob exame, a realização do procedimento (parto cesáreo) em caráter particular é fruto de
uma decisão tomada de livre e espontânea vontade pela paciente e seus acompanhantes, diante da informação, de que
teria que se transferir para outra Unidade Hospitalar com Maternidade fora de Lagoa da Prata/MG.
Com efeito, o Relato apresentado como ''Evidência'' da ''não conformidade'' na Constatação n°595679 não tem
procedência, conduzindo a que seja ela revista para inocentar a manifestante e reverter a ordem de devolução do recurso
utilizado para pagamento da assistência prestada em caráter particular por opção do paciente''.

Análise da Justificativa: A Fundação São Carlos alega que o fato se deu durante o período em que o serviço de ginecologia e obstetrícia
não estava funcionando na Fundação, em razão do movimento paredista empreendido por um grupo de
médicos contratados. Contudo, não se manifesta em relação ao não cadastramento da gestante no Sistema
Susfácil para atendimento em outro hospital da RAS, em vista da ausência de obstetra no nosocômio. 
Na análise, verifica-se também que apenas parte do corpo clínico paralisou o atendimento e que a paralisação
afetou apenas o Sistema Único de Saúde, uma vez que o médico cirurgião M.R.A., membro do corpo clínico do
nosocômio, realizou o parto da usuária SUS em caráter particular, descumprindo norma estabelecida no
Contrato nº 181/2018 e na Portaria GM/MS nº 3.410, de 30 de dezembro de 2013, revogada pelo Capítulo I do
Anexo 2 do ANEXO XXIV da Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, em relação à garantia
de que todo profissional de saúde vinculado ao corpo clínico da instituição contratada assegure atendimento
aos pacientes do SUS no âmbito das ações e serviços contratados, de acordo com sua formação técnica.
Ante o exposto, mantêm-se a não conformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
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IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Ressarcir à usuária do SUS L.C.M.S ou seu representante legal pelo pagamento indevido no valor de R$ 6.000,00 (seis

mil reais) em razão do descumprimento do Inciso VII, Capítulo III, Art. 8º, da Portaria de Consolidação nº 2, de
03/10/2017, de garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos usuários do SUS e em
cumprimento ao disposto no Item XXV Das Obrigações da Contratada do Contrato nº 181/2018: "Responsabilizar-se
por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, por profissional, empregado ou preposto; em
razão da execução deste Contrato." O ressarcimento deverá ser efetuado diretamente à usuária ou ao seu
representante legal e a comprovação encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG, por
meio da Superintendência Regional de Saúde de Minas Gerais em Divinópolis - SRS/SES/MG (Contratante), e à
Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata (Interveniente).

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Cumprir o disposto na legislação do SUS quanto a garantia do acesso aos serviços públicos de acordo com o item II, do
art.2º, Capítulo I, Anexo XXVI da Portaria de Consolidação 02/2017: "...tem como objetivo garantir a adequada
prestação de serviços à população e seu objeto é a produção das ações diretas e finais de atenção à saúde, estando,
portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, definindo
estratégias e macrodiretrizes para a Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, também
denominada de Regulação Assistencial e controle da oferta de serviços executando ações de monitoramento, controle,
avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da assistência à saúde no âmbito do SUS.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Recomendação: Para conhecimento da recomendação para a FSC devolver à usuária L.C.M.S., considerando que cabe à gestão
responsável pela Contratualização monitorar e acompanhar a recomendação ao Hospital, bem como tomar as devidas
providencias e decisão com base no relatório da auditoria caso não seja cumprido.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE MINAS GERAIS 18.715.516/0024-74
 

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595513
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Alimentação de Sistemas Informatizados
Constatação: Divergência de dados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde SCNES referente à empresa

Radiologia T.A LTDA - ME.
Evidência: A Fundação São Carlos possui por prestador de serviços radiológicos no setor de radiologia e tomografia a empresa

Radiologia T.A LTDA - ME, CNPJ 19.793.621/0001-06. Referida relação jurídica deu-se por meio de diversos contratos,
renovados periodicamente, sendo que os dois últimos apresentados à equipe são denominados como Contrato n°
052/2018, assinado em 02 de janeiro de 2018, com vigência até 31 de dezembro de 2018 e Contrato n° 009/2019,
assinado em 02 de janeiro de 2019, com vigência até 31 de dezembro de 2019.
Os dois instrumentos contratuais possuem idêntico teor, alterando apenas a data de assinatura e vigência.
Em consulta ao sítio eletrônico do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde SCNES, acessado em 03
de fevereiro de 2020, verificou-se divergência entre os dados cadastrais no Sistema, nos Contratos firmados entre a
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empresa e a Fundação São Carlos e no sítio eletrônico da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, acessado em
03 de fevereiro de 2020.
No SCNES consta como endereço da prestadora de serviços: Praça Olinto Pinto Ribeiro, n° 132, Bairro Centro, Lagoa da
Prata, Minas Gerais, CEP: 35.590-000.
Nos Contratos n° 052/2018 e 009/2019, o logradouro informado é Rua Araguari, n° 383, Bairro Centro, Moema, Minas
Gerais, CEP: 35.604-000.
Na Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o endereço consta como Rua Araguari, n° 883, Bairro Centro, Moema,
Minas Gerais, CEP: 35.604-000.
Os fatos acima descritos podem ser visualizados no ANEXO VI do presente relatório.
A divergência está em desacordo com o Art. 1º da Portaria SAS/MS nº 134, de 4 de abril de 2011, o qual define que
constituiu responsabilidade dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal/DF, bem como dos gerentes de todos
os estabelecimentos de saúde na correta inserção, manutenção e atualização sistemática dos cadastros no SCNES dos
profissionais de saúde em exercício nos seus respectivos serviços de saúde, públicos e privados.

Fonte da Evidência: Contrato n° 052/2018, assinado em 02 de janeiro de 2018; Contrato n° 009/2019, assinado em 02 de janeiro de
2019; Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde SCNES, acessado em 03 de fevereiro de
2020 e sítio eletrônico da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, acessado em 03 de fevereiro de 2020.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: A Fundação São Carlos apresentou a seguinte justificativa atinente à Constatação: ''Informa a Equipe de Auditoria na

presente Constatação que, ao consultar o sítio eletrônico do SCNES, em 3 de fevereiro de 2020, constatou divergência no
endereço da empresa Radiologia T.A. LTDA - ME. 
Em que pese a quase irrelevância do apontamento de ''não conformidade'', a Fundação tem a esclarecer que exige
documentação atualizada dos prestadores de serviços quanto da contratação em eventuais renovações ou aditamentos.
Na espécie, foi a empresa de radiologia, por intermédio de seu Contador (declaração anexa), quem cadastrou dados
divergentes e não o Hospital.
No caso da empresa implicada, o cadastro feito diz respeito ao endereço que, desde o ano de 2014, consta da Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais (contrato social anexo). Há, de fato, um pequeno erro de grafia no número da sede
da empresa no contrato. Ao invés de estar escrito nº 883, constou 383 do contrato.
Tal situação será notificada à empresa para que seja procedido a um aditivo ao contrato, bem assim uma conferência no
SCNES com o fito de se proceder a eventual atualização do cadastro naquele órgão.
Diante da mínima gravidade da constatação, requer a Fundação seja o apontamento de ''não conformidade'' relevado''.

Análise da Justificativa: A auditada informa que o equívoco se deu por parte da Contratada, porém, é responsabilidade da Contratante
exigir, verificar e inserir nos sistemas oficiais, SCNES no caso, dados fidedignos, a fim de subsidiar as
eventuais ações de controle interno.
Não foi apresentada documentação que afastasse totalmente a irregularidade.
Em consulta ao Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, acessado em 24 de
julho de 2020, os dados não foram retificados.
Ante o exposto, a equipe de auditoria acata parcialmente a justificativa.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Exercer suas atribuições conforme preconiza o Art. 1º da Portaria SAS/MS nº 134, de 4 de abril de 2011, o qual define

que constitui responsabilidade dos gestores municipais, estaduais e do Distrito Federal/DF, bem como dos gerentes de
todos os estabelecimentos de saúde a correta inserção, manutenção e atualização sistemática dos cadastros no
SCNES dos profissionais de saúde em exercício nos seus respectivos serviços de saúde, públicos e privados; e
conforme o Inciso VI do Art. 131 da Portaria de Consolidação n° 1, de 28 de setembro de 2017, o qual define que a
instituição privada com a qual a Administração Pública celebrará contrato deverá, entre outros, assegurar a veracidade
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das informações prestadas ao SUS.
Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11

 

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595685
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Fundação São Carlos, ocupa leitos de UTI adulto contratados para SUS com pacientes de convênio.
Evidência: Durante o desenvolvimento das atividades da fase operativa desta auditoria na Fundação São Carlos de Lagoa da Prata foi

verificado que os leitos de UTI/SUS foram indevidamente ocupados por pacientes de convênios. O Censo Diário de
Pacientes Internados na unidade da instituição hospitalar no período em pauta registrou internações de pacientes do
Convênio UNIMED nos dias: 30/08/2019 com 11 dias permanência, 23/10/2019 com 04 dias de permanência, 06/11/2019
com 01 dia de permanência, 07/11/2019 com 02 dias de permanência, 08/11/2019 com 08 dias de permanência,
13/11/2019 com 03 dias de permanência.
A Fundação São Carlos possui 10 leitos de UTI cadastrados no Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(SCNES) como leitos SUS e mantém no Contrato nº 0181/2018, de 06/12/2018, celebrado com a Secretaria Estadual de
Saúde de Minas Gerais (SES/MG) a habilitação destes 10 leitos de UTI para atendimento ao SUS. 
A utilização de leitos de UTI/SUS por convênios descumpre o princípio constitucional de equidade e da supremacia do
interesse público, uma vez que impede o direcionamento destes serviços para população usuária dos serviços públicos
que são as que mais necessitam, privilegiando o setor privado. Ademais, não ocorreu o devido ressarcimento ou
remuneração por parte da operadora UNIMED ao SUS. O fato se apresenta em desacordo: i) com o subitem VIII, Item II,
Das Obrigações da Contratada, Cláusula Oitava Das Obrigações, do Contrato nº 0181/2018, de 06/12/2018, firmado entre
a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e a Fundação São Carlos de Lagoa da Prata, o qual
estabelece a submissão da contratada às regras de regulação do acesso instituída pela Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES/MG) e pela Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata (SMS), conforme pactuação entre
gestores, disponibilizando a totalidade das ações e serviços de saúde contratados para a regulação do gestor; ii) com a
Política Nacional de Atenção Hospitalar (Origem: PRT GM/MS nº 3390/2013), Itens I e II, Art. 18, Seção II, Capítulo III,
Anexo XXIV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28/09/2017, que estabelece que a gestão da atenção hospitalar
será pautada na garantia do acesso e qualidade da assistência e no cumprimento de metas pactuadas na contratualização
com o gestor; e iii) Art. 32 da Lei nº 9.656, de 03/06/1998 que determina ̀  Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de
atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em
instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte da Evidência: - Visitas in loco na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação São Carlos nos dias 10,11 e 12/12/2019;
- Censo de Leitos Diário UTI do período de agosto a dezembro de 2019;
- Registros do Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) com última atualização em
07/11/2019 do quantitativo de leitos de UTI/SUS da Fundação São Carlos. CNESfichaCompletaEstabelecimento
consulta no dia 20/11/2019 às 11:13H: (http://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta);
- Cópia do Contrato Nº 0181/2018, de 06/12/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES/MG) e a Fundação São Carlos.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''Ao início, cumpre seja

denunciado que a presente situação já foi objeto de análise e conclusão no Relatório Preliminar da Auditoria n° 540 do
SNA Estadual, por meio da "Constatação n° 529746, representando bis in idem a macular o procedimento, pois o mesmo
órgão faz duas análises e constatações acerca de um mesmo fato.
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Para cognição da instância administrativa que irá receber e avaliar a presente manifestação, esclareça-se que o fato/caso
examinado na presente Constatação como ¿não conforme¿, pende de pronunciamento final em recurso administrativo
interposto pela Fundação São Carlos. Na Auditoria n° 540/2018 a Constatação está informada com a seguinte locução:
"Leitos contratados para o SUS da UTI do Hospital São Carlos são ocupados por pacientes de saúde suplementar."
Assim, no mesmo diapasão do que foi articulado quando da apresentação de justificativas na Auditoria n°540/2018,
afigura-se como essencial deixar consignado, mais uma vez, que não existe reserva de vagas na UTI para pacientes de
convênios. A grande maioria dos pacientes admitidos na UTI são pacientes do SUS, no entanto o Hospital São Carlos, em
razão da resolutividade não alcançar determinadas complexidades; em razão de atender pacientes de toda a região Oeste
de saúde; em razão de ter porta aberta para todas as urgências do município e microrregião se vê na contingência de ser
obrigado a admitir, quando há disponibilidade de leitos, pacientes de convênio na UTI. No entanto, tais admissões são
realizadas quando oriundas da sala vermelha, da unidade de internação ou do bloco cirúrgico do Hospital durante
intercorrências críticas com necessidades de intervenções imediatas de terapia intensiva.
Diante de tal quadro, considerando que, nos meses em que foram detectadas eventuais não conformidades, as metas
física e financeira não são batidas, isto em função da falta de demanda dentro da complexidade da UTI do Hospital São
Carlos. Assim entende respeitosamente a Fundação São Carlos, que a admissão de pacientes de convênio nos leitos de
UTI, quando oriundos da sala vermelha ou da internação/bloco durante intercorrências críticas com necessidades de
intervenções imediatas de terapia intensiva, não representa fator de constatação de não conformidade. Até mesmo
porque, segundo o Responsável Técnico pala UTI o declara, sob o ponto de vista médico, todos os recursos devem ser
utilizados pela preservação da vida, seja ela qual for, sob pena de se caracterizar omissão de socorro.
Quer-se com tudo isso dizer que, ao contrário do que foi apontado pela Comissão, não há admissão de pacientes de
convênios em detrimento da demanda SUS. O que se pratica, à luz do que determina o bom senso e as regras gerais da
boa assistência, é que, havendo disponibilidade de leito na UTI, havendo paciente oriundo da sala vermelha ou da
internação/bloco com intercorrência crítica com necessidade de terapia intensiva dentro da complexidade atendida pela
Unidade, tal paciente é admitido.
Reforça-se, portanto, que os pouquíssimos atendimentos realizados fora do SUS, se deram em razão da disponibilidade
de leito, da gravidade do quadro clínico, da ausência de condições de transferência para outras instituições e pelo grave
risco envolvido.
Sendo a UTI do Hospital São Carlos, a única estrutura de cuidados críticos do município de Lagoa da Prata, a decisão
sobre a admissão de pacientes envolve análises complexas, visto que existem inúmeras variáveis que devem ser
contempladas: gravidade dos pacientes, situação de urgência e emergência, prognóstico, disponibilidade de leitos,
complexidade compatível com a estrutura, dentre outros; tornando-se impraticável o bloqueio de leitos por categoria
(convênios), em face do direito à vida e do tratamento igualitário que deve ser garantido a todos. Portanto, é uma decisão
médica, e não administrativa.
Importa constatar que, mesmo internado, quando necessário, pacientes da rede suplementar, não há prejuízo
assistencial, uma vez que, no cômputo geral sempre foi ultrapassada, em muito, a meta contratada de 200 diárias/mês.
Esclareça-se, em complemento, que, no período analisado de 2019, o Hospital tem contratadas 2400 diárias SUS e foram
realizadas 3113 diárias.
Por derradeiro, pondere-se, juntamente com o Ministério Público no Inquérito Civil n° 0372 17 000620-2, que "a
acessibilidade universal e igualitária às ações e serviços de saúde, prevista no artigo 196 da Constituição da República de
1988 (CR), somada à integralidade do atendimento estabelecida como diretriz do SUS (artigo 198, inciso II, da CR), são
parâmetros jurídicos, de densidade constitucional, que sugerem repulsa a quaisquer critérios capazes de criar distinções
ou privilégios em favor de usuários, miseráveis ou afortunados, que venham buscar atendimento."
Em prosseguimento à análise acima referida, o Ministério Público também informa que ¿o tema já foi objeto do Parecer
Técnico Jurídico n° 007/2018, emitido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde
(CAO-SAÚDE), no qual restou afirmado que "o prestador filantrópico ou sem fins lucrativos pode utilizar seu patrimônio
para prestar serviços tanto para o SUS quanto para terceiros, mediante convênios e particulares, assegurados o mínimo
legal de atendimentos SUS previstos no instrumento de contratação", competindo "à administração hospitalar, nos casos
de atendimentos particulares de internações hospitalares, quando da manifestação inequívoca do paciente e/ou seus
familiares pela migração/tratamento SUS, devido a fatores econômicos financeiros, providenciar sua inserção na Rede-
SUS, por meio do cadastro no SUSFÁCIL, para os fins de sua regulação assistencial. Enquanto não garantido esse acesso
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na Rede-SUS, permanecem as obrigações assistenciais pelo prestador hospitalar''.
Análise da Justificativa: Por força do Art. 7º da Lei nº 8080, de 19/09/1990, em relação aos conceitos de universalidade, igualdade e

integralidade apresentados, é importante ressaltar que os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o SUS, estão submetidos à incorporação dos mesmos nas ações e serviços de saúde
contratualizados, ou seja, no trato com os usuários das políticas públicas de saúde. 
A FSC deve submeter-se às regras de regulação do acesso instituídas pela Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES/MG) e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibilizando a totalidade das ações
e serviços de saúde contratados para a regulação do gestor, conforme as regras estabelecidas no Contrato nº
181/2018. 
Todos os 10 leitos de UTI da FSC estão habilitados para atendimento ao SUS e estão submetidos às normas
de Regulação do SUSfácil/SES/MG, por meio do qual todas as solicitações leitos, incluídos os de UTI, são
analisadas, priorizadas e concedidas pelo médico regulador do SUS, considerando as necessidades de saúde
dos pacientes, segundo critérios clínicos estabelecidos. 
Cita-se o posicionamento do Ministério da Saúde em informações prestadas pela Coordenação Geral de
Atenção Hospitalar do MS, p. 760-1, vol. III, do IC 188/93: ¿Se adotado como política a disponibilização de
leitos públicos para atendimento particular entendemos estar fortalecendo o caráter discriminador, contrário
aos referenciais de igualdade e equidade no acesso aos serviços de saúde estabelecidos pela Lei Orgânica."
A alegação da FSC de que a ocupação de leitos de UTI SUS por pacientes de convênios não causa prejuízo
assistencial aos usuários SUS não procede, em vista da ocorrência das negativas de vagas para internações
UTI/SUS quando os mesmos estavam ocupados por convênios, conforme foi verificado na constatação
595686. 
Ressalta-se que o fato já foi objeto de verificação na Auditoria nº 540 da SES/MG, que constatou essa prática
no período de junho/2013 a março/2018, e recomendou à FSC o cumprimento das obrigações assumidas
referentes aos Leitos de UTI/SUS contratualizados. Contudo, a FSC não adotou as práticas recomendadas
pela SES/MG.
Segundo o Art. 32. da Lei nº 9.656, de 03/06/1998, as operadoras de planos de saúde deverão ressarcir ao
SUS os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores
e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do
Sistema Único de Saúde, conforme as normativas estabelecidas pela ANS.
Ante o exposto, fica mantida a inconformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Cumprir a contratualização quanto a utilização dos leitos hospitalares conforme disposto subitem VIII, Item II, Das

Obrigações da Contratada, Cláusula Oitava Das Obrigações, do Contrato nº 0181/2018, de 06/12/2018 : " A contratada
deve submeter às regras de regulação do acesso instituída pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
SES/MG e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conforme pactuação entre gestores, disponibilizando a
totalidade das ações e serviços de saúde contratados para a regulação do gestor;

Atender o disposto nos Itens I e II, Art. 18, Seção II, Capítulo III, Anexo XXIV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de
28/09/2017, que estabelece que a gestão da atenção hospitalar será pautada na garantia do acesso e qualidade da
assistência e no cumprimento de metas pactuadas na contratualização com o gestor.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
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FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595686
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Fundação São Carlos, ocupa leitos de UTI adulto contratados para SUS com pacientes de convênio e nega vaga para a

regulação (SUSFácil).
Evidência: Durante a fase operativa desta auditoria na FSC foi verificada a ocorrência de negativas de internação na Unidade de

Terapia Intensiva, por parte da instituição hospitalar, para pacientes SUS nas mesmas datas em que os leitos estavam
indevidamente ocupados por pacientes de convênios. As solicitações dos leitos de UTI foram originadas da Central de
Regulação do Sistema SUSFácil/SES/MG e as justificativas das negativas registradas neste sistema pelo Fundação foram
fundamentadas sob a alegação de indisponibilidade de leitos, conforme relatórios extraídos do próprio sistema e
apresentados à equipe de auditoria. 
O Censo Diário de Pacientes Internados na unidade da instituição hospitalar registrou, no período em pauta, as seguintes
internações de pacientes do Convênio UNIMED:
- Sr. A.L.V - internação 30/08/2019 e alta em 09/09/2019 com 11 dias de permanência;
- Sr. P.F.C - internação 23/10/2019 e alta em 26/10/2019 com 04 dias de permanência; 
- Sra. O.R.D - internação 07/11/2019 e alta em 08/11/2019 com 02 dia de permanência;
- Sra. L.H.C.R.M - 08/11/2019 e alta em 15/11/2019 com 08 dias de permanência;
- Sr. J.T.R - 13/11/2019 e alta em 15/11/2019 com 03 dias de permanência.
As negativas de leitos de UTI registradas no Sistema SUSFácil/SES/MG com justificativas de que não havia
disponibilidade de vagas nos referidos leitos para os pacientes do SUS ocorreram nas seguintes datas: 
- Sr. J.D.P em 01/09/2019, Sra. M.L.S em 03/09/2019, Sra. M.F.G.C em 04/09/2019, Sr. I.C.V em 05/09/2019, Sra. V.F.D.A
em 05/09/2019, Sr. R.M.S em 08/09/2019, Sra. R.S.F.M em 08/09/2019, Sra. M.C.M.F em 08/09/2019. Datas que
coincidem com a internação e permanência do paciente da UNIMED Sr. A.L.V a partir do dia 30/08/2019.
- Sra. S.M.V em 23/10/2019, Sr. L.P.C em 24/10/2019. Datas que coincidem com a internação e permanência do paciente
da UNIMED Sr. P.F.C a partir do dia 23/10/2019.
- Sr. G.M.S em 07/11/2019, data que coincide com a internação da paciente Sra. O.R.D no dia 07/11/2019.
- Sr. J.F.S em 10/11/2019, data que coincide com a internação da paciente Sra. L.H.C.R.M a partir de 08/11/2019.
- Sr. M.A.S em 14/11/2019, Sr. J.C.F em 15/11/2019, Sr. M.A.L em 15/11/2019. Datas que coincidem com a internação do
paciente da UNIMED Sr. J.T.R a partir do dia 13/11/2019. 
Em pesquisa no sistema dw.saude.gov.br Espelhos de AIH aprovados e rejeitados após 2008 disponível em
http://ads.saude.gov.br/servlet/mstrWeb não foram encontradas AIH emitidas pela Fundação São Carlos para os
pacientes de convênio que ocupavam leitos de UTI/SUS nas respectivas competências (agosto a dezembro de 2019) não
restando comprovada dupla cobrança (SUS e Convênio).
A ocupação de leitos de UTI/SUS por pacientes de convênios com negativa para os pacientes do SUS descumpre o
princípio constitucional de equidade e da supremacia do interesse público, uma vez que impede o direcionamento destes
serviços para população usuária dos serviços públicos que são as que mais necessitam, privilegiando o setor privado.
Ademais, o fato se apresenta em desacordo: i) com o subitem VIII, Item II, Das Obrigações da Contratada, Cláusula Oitava
Das Obrigações, do Contrato nº 0181/2018, de 06/12/2018, firmado entre a SES/MG e a FSC, o qual estabelece a
submissão da contratada às regras de regulação do acesso instituída pela SES/MG e pela SMS, conforme pactuação
entre gestores, disponibilizando a totalidade das ações e serviços de saúde contratados para a regulação do gestor; e ii)
com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (Origem: PRT GM/MS nº 3390/2013), Itens I e II, Art. 18, Seção II, Capítulo
III, Anexo XXIV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28/09/2017, que estabelece que a gestão da atenção
hospitalar será pautada na garantia do acesso e qualidade da assistência e no cumprimento de metas pactuadas na
contratualização.

Fonte da Evidência: - Visitas in loco na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação São Carlos nos dias 10,11 e 12/12/2019;
- Censo de Leitos Diário UTI da Fundação São Carlos do período de agosto a dezembro de 2019;
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- Registros do Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) com última atualização em
07/11/2019 do quantitativo de leitos de UTI/SUS do Fundação São Carlos. CNESfichaCompletaEstabelecimento
consulta no dia 20/11/2019 às 11:13H: (http://cnes.datasus.gov.br/pages/profissionais/consulta);
- Cópia do Contrato Nº 0181/2018, de 06/12/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES/MG) e a Fundação São Carlos;
- Consulta no sistema dw.saude.gov.br Espelhos de AIH aprovados e rejeitados após 2008 disponível em
http://ads.saude.gov.br/servlet/mstrWeb no dia 19/04/2020 às 19:09H.
- Relatórios de negativas de internações na UTI da Fundação São Carlos do período de agosto a dezembro de
2019 extraídos do Sistema SUSFácil/SES/MG e apresentados à equipe de auditoria.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em documento datado de 19/05/2020: ''Ao início, cumpre seja

denunciado que a presente situação já foi objeto de análise e conclusão no Relatório Preliminar da Auditoria n°540 do SNA
Estadual, por meio da "Constatação n°529788, representando bis in idem a macular o procedimento, pois o mesmo órgão
faz duas análises e constatações acerca de um mesmo fato.
Para cognição da instância administrativa que irá receber e avaliar a presente manifestação, esclareça-se que o fato/caso
examinado na presente Constatação como "não conforme", pende de pronunciamento final em recurso administrativo
interposto pela Fundação São Carlos. Na Auditoria n°540/2018 a Constatação está informada com a seguinte locução:
"Negativas de leitos de UTI no Hospital São Carlos para pacientes SUS, com registros de ocupação de leitos por pacientes
conveniados".
Assim, no mesmo diapasão do que foi articulado quando da apresentação de justificativas na Auditoria n° 540/2018,
afigura-se como essencial deixar consignado, mais uma vez, que, ao contrário do que foi apontado pela Comissão, não há
admissão de pacientes de convênios em detrimento da demanda SUS; e que não existe reserva de vagas na UTI para
pacientes de convênios.
A grande maioria dos pacientes admitidos na UTI são pacientes do SUS, no entanto o Hospital São Carlos, em razão da
resolutividade não alcançar determinadas complexidades; em razão de atender pacientes de toda a região Oeste de
saúde; em razão de ter porta aberta para todas as urgências do município e microrregião se vê na contingência de ser
obrigado a admitir, quando há disponibilidade de leitos, pacientes de convênio na UTI. No entanto, tais admissões são
realizadas quando oriundas da sala vermelha, da unidade de internação ou do bloco cirúrgico do Hospital durante
intercorrências críticas com necessidades de intervenções imediatas de terapia intensiva.
Diante de tal quadro, considerando que, nos meses em que foram detectadas eventuais não conformidades, as metas
física e financeira não são batidas, isto em função da falta de demanda dentro da complexidade da UTI do Hospital São
Carlos. Assim entende respeitosamente a Fundação São Carlos, que a admissão de pacientes de convênio nos leitos de
UTI, quando oriundos da sala vermelha ou da internação/bloco durante intercorrências críticas com necessidades de
intervenções imediatas de terapia intensiva, não representa fator de constatação de não conformidade. Até mesmo
porque, segundo o Responsável Técnico pela UTI o declara, sob o ponto de vista médico, todos os recursos devem ser
utilizados pela preservação da vida, seja ela qual for, sob pena de se caracterizar omissão de socorro.
Quer-se com tudo isso dizer que, ao contrário do que foi apontado pela Comissão, o que se pratica, à luz do que determina
o bom senso e as regras gerais da boa assistência, é que, havendo disponibilidade de leito na UTI, havendo paciente
oriundo da sala vermelha ou da internação/bloco com intercorrência crítica com necessidade de terapia intensiva dentro da
complexidade atendida pela Unidade, tal paciente é admitido.
Reforça-se, portanto, que os pouquíssimos atendimentos realizados fora do SUS, se deram em razão da disponibilidade
de leito, da gravidade do quadro clínico, da ausência de condições de transferência para outras instituições e pelo grave
risco envolvido.
Sendo a UTI do Hospital São Carlos, a única estrutura de cuidados críticos do município de Lagoa da Prata, a decisão
sobre a admissão de pacientes envolve análises complexas, visto que existem inúmeras variáveis que devem ser
contempladas: gravidade do pacientes, situação de urgência e emergência, prognóstico, disponibilidade de leitos,
complexidade compatível com a estrutura, dentre outros; tornando-se impraticável o bloqueio de leitos por categoria
(convênios), em face do direito à vida e do tratamento igualitário que deve ser garantido a todos. Portanto, é uma decisão
médica, e não administrativa.
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Importa constatar que, mesmo internando, quando necessário, pacientes da rede suplementar, não há prejuízo
assistencial, uma vez que, no cômputo geral sempre foi ultrapassada, em muito, a meta contratada de 200 diárias/mês.
Esclareça-se, em complemento, que, no período analisado de 2019, o Hospital tem contratadas 2400 diárias SUS e foram
realizadas 3113 diárias.
Por derradeiro, pondere-se, juntamente com o Ministério Público no Inquérito Civil n°0372 17 000620-2, que "a
acessibilidade universal e igualitária às ações e serviços de saúde, prevista no artigo 196 da Constituição da República de
1988 (CR), somada à integralidade do atendimento estabelecida como diretriz do SUS (artigo 198, inciso II, da CR), são
parâmetros jurídicos, de densidade constitucional, que sugere repulsa a quaisquer critérios capazes de criar distinções ou
privilégios em favor de usuários, miseráveis ou afortunados, que venham a buscar atendimento¿
Em prosseguimento à análise acima referida, o Ministério Público também informa que ¿o tema já foi objeto do Parecer
Técnico Jurídico n°007/2018, emitido pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde
(CAO-SAÚDE), no qual restou afirmado que ¿o prestador filantrópico ou sem fins lucrativos pode utilizar seu patrimônio
para prestar serviços tanto para o SUS quanto para terceiros, mediante convênios e particulares, assegurados o mínimo
legal de atendimentos SUS previstos no instrumento da contratação¿, competindo ¿à administração hospitalar, nos casos
de atendimentos particulares de internações hospitalares, quando da manifestação inequívoca do paciente e/ou seus
familiares pela migração/tratamento SUS, devido a fatores econômicos financeiros, providenciar sua inserção na Rede-
SUS, por meio do cadastro no SUSFÁCIL, para os fins de sua regulação assistencial. Enquanto não garantido esse acesso
na Rede-SUS, permanecem as obrigações assistenciais pelo prestador hospitalar''.

Análise da Justificativa: Por força do Art. 7º da Lei nº 8080, de 19/09/1990, em relação aos conceitos de universalidade, igualdade e
integralidade apresentados é importante ressaltar que os serviços privados contratados ou conveniados, que
integram o SUS, estão submetidos à incorporação dos mesmos nas ações e serviços de saúde
contratualizados, ou seja, no trato com os usuários das políticas públicas de saúde. 
A Fundação São Carlos - FSC deve submeter-se às regras de regulação do acesso instituídas pela Secretaria
de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibilizando
a totalidade das ações e serviços de saúde contratados para a regulação do gestor, conforme as regras
estabelecidas no Contrato nº 181/2018. 
Todos os 10 leitos de UTI da FSC estão habilitados para atendimento ao SUS e estão submetidos às normas
de Regulação do SUSfácil/SES/MG, por meio do qual todas as solicitações de leitos, incluídos os de UTI, são
analisadas, priorizadas e concedidas pelo médico regulador do SUS, considerando às necessidades de saúde
dos pacientes, segundo critérios clínicos estabelecidos. 
Cita-se o posicionamento do Ministério da Saúde em Informações prestadas pela Coordenação Geral de
Atenção Hospitalar do MS, p. 760-1, vol. III, do IC 188/93: "Se adotado como política a disponibilização de leitos
públicos para atendimento particular entendemos estar fortalecendo o caráter discriminador, contrário aos
referenciais de igualdade e equidade no acesso aos serviços de saúde estabelecidos pela Lei Orgânica".
A alegação da Fundação São Carlos de que a ocupação de leitos de UTI SUS por pacientes de convênios não
causa prejuízo assistencial dos usuários SUS não procede, em vista da ocorrência das negativas de vagas
para internações UTI/SUS quando os mesmos estavam ocupados por convênios, conforme constatado. 
Ressalta-se que o fato já foi objeto de verificação na Auditoria nº 540 da SES/MG, que constatou essa prática
no período de junho/2013 a março/2018, e recomendou à FSC o cumprimento das obrigações assumidas
referentes aos Leitos de UTI/SUS contratualizados. Contudo, a FSC não adotou as práticas recomendadas
pela SES/MG.
Ante o exposto, fica mantida a inconformidade.

Acatamento da Justificativa: Não
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
FELIPE FELIX ALVES 066.125.706-10
IZABELA ANTUNES FERREIRA 097.244.486-65
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
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Recomendação: Cumprir a contratualização quanto ao serviços contratados de acordo com o subitem VIII, Item II, Das Obrigações da

Contratada, Cláusula Oitava Das Obrigações, do Contrato nº 0181/2018, de 06/12/2018 : " A contratante deve submeter
às regras de regulação do acesso instituída pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais SES/MG e pela
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conforme pactuação entre gestores, disponibilizando a totalidade das ações e
serviços de saúde contratados para a regulação do gestor;

Atender o disposto nos Itens I e II, Art. 18, Seção II, Capítulo III, Anexo XXIV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de
28/09/2017, que estabelece que a gestão da atenção hospitalar será pautada na garantia do acesso e qualidade da
assistência e no cumprimento de metas pactuadas na contratualização com o gestor.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
 

Grupo: Regulação Constatação Nº: 595688
Subgrupo: Controle e Avaliação
Item: Contratualização
Constatação: Existência de Fila de Espera de usuários do SUS para realização de cirurgias eletivas e redução da produção de

cirurgias eletivas no período de julho a setembro de 2019.
Evidência: A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Lagoa da Prata apresentou uma Fila de Espera, atualizada em 12/12/2019, de

41 pacientes que aguardavam para avaliação realização de cirurgias eletivas na Fundação São Carlos deste o mês de
agosto de 2019. 
Em consulta ao Sistema de Internação Hospitalar (SIH/SUS) foi verificada a redução de 46% na produção hospitalar de
cirurgias eletivas no período de julho a setembro de 2019 em relação ao exercício anterior. No período de julho a setembro
de 2018 foram realizadas 357 cirurgias eletivas e no período de julho a setembro de 2019 foram realizadas 194 cirurgias
eletivas. No período de janeiro a setembro de 2018 a Fundação apresentou uma média de 114 cirurgias eletivas/mês
realizadas e no período de janeiro a setembro de 2019 a média foi de 85 cirurgias eletivas/mês realizadas.
Durante a execução da fase operativa desta auditoria na Fundação São Carlos de Lagoa da Prata foi verificado a
existência de um fluxo de encaminhamento de cirurgias eletivas da SMS de Lagoa da Prata para a Fundação São Carlos
por meio da Regulação. A Fundação São Carlos libera agendamento para avaliação médica e apresentação da
documentação necessária para liberação do procedimento cirúrgico (autorização AIH, exames diagnósticos,
encaminhamentos, etc.) nas terças e quintas-feiras para cirurgia-geral e segundas e quintas-feiras para cirurgias
ginecológicas. Após essa avaliação é agendado o procedimento. Apesar da existência de um fluxo de encaminhamento
estabelecido entre as partes (SES/MG, SMS e FSC), fica evidente que a redução significativa do quantitativo de cirurgias
eletivas realizadas na Fundação São Carlos tem impactado significativamente no atendimento da população. 
Os fatos verificados descumprem: i) O Art.2º da Lei n°.8.080, de 19/09/1990, que estabelece que a saúde é um direito
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, e que o dever
do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução
de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário
às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; ii) O Item II do Art. 2º da Política Nacional de
Regulação(Capítulo I do Anexo XXVI da Portaria de Consolidação Nº 02, de 28/09/2017) Regulação da Atenção à Saúde:
exercida pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, conforme pactuação estabelecida no Termo de
Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde; tem como objetivo garantir a adequada prestação de serviços à população
e seu objeto é a produção das ações diretas e finais de atenção à saúde, estando, portanto, dirigida aos prestadores
públicos e privados, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, definindo estratégias e macro diretrizes para a
Regulação do Acesso à Assistência e Controle da Atenção à Saúde, também denominada de Regulação Assistencial e
controle da oferta de serviços executando ações de monitoramento, controle, avaliação, auditoria e vigilância da atenção e
da assistência à saúde no âmbito do SUS; iii) o Item II Considerações Gerais do Contrato nº 0181/2018, de 06/12/2018,
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firmado entre a SES/MG e a Fundação São Carlos, o qual estabelece que o(a) contratado(a) garantirá acesso aos serviços
pactuados de forma regular e contínua, segundo a programação específica para cada uma de suas áreas de atuação, em
consonância com a proposta organizacional da saúde para o município e região, submetendo-se ainda às penalidades
previstas em lei no caso de descumprimento; e iv) o Parágrafo único, Art. 70 da Constituição Federal, de 05/10/1988, que
determina que prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta,
assuma obrigações de natureza pecuniária.

Fonte da Evidência: - Ofício Nº 1924/2019 da SMS de Lagoa da Prata/MG, de 12/12/2019, com a relação da fila de espera de usuários
do SUS por cirurgias eletivas. 
- Produção Hospitalar da Fundação São Carlos extraída do Banco de Dados SIH/SUS, disponível 
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0901&item=1&acao=25. Acesso em 20/11/2019, às
16:36h.
- Cópia do Contrato Nº 0181/2018, de 06/12/2018, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES/MG) e a Fundação São Carlos.

Conformidade: Não Conforme
Justificativa: Justificativa apresentada pela Fundação São Carlos em correspondência datada de 19/05/2020: ''Como já fora

exaustivamente demonstrado em linhas pretéritas, o período de julho a setembro de 2019 foi o clímax negativo de todo o
imbróglio envolvendo a Fundação São Carlos, o Estado de Minas Gerais, o Município e um grupo de médicos
descontentes com a situação, exatamente aqueles que compunham as equipes cirúrgicas e faziam os plantões. Tal
contexto, por certo, não era ou é indiferente ao DENASUS, ao Ministério Público ou ao Conselho Regional de Medicina.
Prova disso é que, por intermédio da Diretora Técnica do Hospital São Carlos de Lagoa da Prata/MG, Dra. Izabela Antunes
Ferreira, desde o final do ano de 2018, a Instituição vem denunciando que enfrenta problemas nas escalas de sobreaviso
dos médicos, assim como na assistência em geral, devido a um histórico imbróglio envolvendo uma minoria de médicos
cuja base de atuação profissional é o Hospital São Carlos, resumido no seguinte desdobramento:
(i) Ao longo do último quadriênio, ou mesmo em épocas mais remotas, o Nosocômio mantinha contratos com um grupo de
empresas médicas, seus sócios e associados (cirurgiões, anestesistas, pediatras e obstetras), que faziam todo o serviço
de SUS do Hospital, tanto eletivos quanto urgências.
(ii) Como mostram as escalas disponibilizadas para a Auditoria por ocasião dos trabalhos in loco, desde o ano passado
essas empresas e os profissionais a elas vinculados entregaram escalas com furos, e, além disso, não permitiam,
mediante boicote, a contratação de outros médicos para fechar as escalas em questão. Fato esse repassado e discutido
várias vezes com o Gestor de Saúde, o Ministério Público e com o delegado do CRM. Todos esses fatos se agravaram ao
longo do primeiro semestre do ano de 2019.
(iii) Em razão do estado de coisas acima mencionado, não se obteve resposta concreta de nenhum dos serviços e nesse
período a instituição passou por severos percalços em relação a prestação de serviços adequada de serviços médicos a
população de Lagoa da Prata.
(iv) A situação chegou ao seu estado de maior gravidade no final do mês de março/19 e início de abril, já que as empresas
médicas então contratadas, assim como os profissionais a ela vinculados, optaram por uma paralisação das cirurgias
eletivas, por não cumprir com o fechamento das escalas desde o final do ano passado e por suspender até mesmo as
urgências desde maio.
(v) Em meio a todas as dificuldades, os contratos médicos relacionados às escalas de plantões e cirurgias, os quais não
estavam sendo cumpridos, tiveram término em junho/2019, simplesmente por vencimento do termo de vigência pactuado.
(vi) Encerrados os contratos por decurso de prazo, o Hospital São Carlos, que já não tinha interesse em fazer a
recontratação, e no uso de suas prerrogativas, contratou nova equipe para efetuar os serviços médicos no Hospital,
resolvendo-se o quadro de risco assistencial causado pela postura dos profissionais denunciantes.
A Fundação São Carlos, portanto, com vistas a solucionar o problema emergencial criado e planejar-se para a
continuidade da prestação de serviços para a qual está vocacionada e apta, envidou todos os esforços, procedeu
amparada em seus Estatutos e na Lei quando, ainda sob preocupante saúde financeira, econômica e orçamentária,
convidou a WBCO WITAE Serviços Médicos e Consultórios Ltda. para prestar-lhe serviços médicos nas especialidades de
Obstetrícia, Pediatria, Anestesiologia, Cirúrgica e execução de cirurgias eletivas. Apenas depois de encerrados, por termo
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final, os contratos que vigoraram entre a Instituição e os médicos e empresas contratadas, em 30 de junho de 2019, a nova
equipe iniciou negociação para assumir serviços de sua competência e para os quais disponibilizam profissionais
titulados.
Esclarece, para frisar, que, além de paralização ilegal na prestação de serviços médicos, houve manifestação escrita dos
então prestadores, externando sua intenção e propósito de não renovar a contratação, alegando que a instituição tem um
débito junto aos mesmos. A Fundação São Carlos, então, diante da posição das antigas empresas médicas contratadas
até 30 de junto de 2019, do não interesse da Instituição em renovar os contratos findos e da necessidade maior,
consubstanciada no atendimento ao escopo assistencial contratualizado junto ao SUS, lançou mão da alternativa legítima
e legal de contratação de empresa e profissionais, devidamente inscritos no Conselho de Classe e titulados para as
respectivas especialidades médicas pertinentes.
Nesta ordem de ideias e dada a prevalência do interesse público em detrimento do particular, por exigência da nova
equipe/empresa contratada, a Instituição emitiu declaração circunstanciada acerca do assunto e comunicou à Curadoria
de Fundações a sua posição.
De posse das informações e da mencionada declaração, o Ministério Público encaminhou Oficio ao CRM, na pessoa da
Dra. Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, Presidente, por meio do qual reconhece como legítima a resolução
encaminhada pela Fundação São Carlos e, entre outros aspectos, consignou que:
¿Se por mais não for, a contratação de novos médicos pela Fundação São Carlos é questão que há de ser tratada como de
interesse público, a se sobrepor sobre eventuais interesses privados ou classistas, porque, conforme já destacado, a
entidade possui vínculos contratuais com o Estado de Minas Gerais para a prestação de serviços públicos à conta do SUS,
cujas normas são de direito e interesse públicos.
Assim é que a Fundação São Carlos, guiada pelo dever de fiel cumprimento de suas finalidades estatutárias, e envidando
hercúleos esforços para manter-se na prestação dos serviços SUS contratualizados com o Estado de Minas Gerais, sem
solução de continuidade, e mesmo diante da realidade financeira hostil, está na iminência de firmar contrato com a
empresa WBCO WITAE SERVIÇOS MÉDICOS & CONSULTORIA LTDA, cujo representante legal é o Dr. Wilmar de
Oliveira Filho, (CRM-MG n°15.732), sendo certo que a postura do Ministério Público, por todas as razões fáticas e jurídicas
acima expedidas, será o de velamento da Fundação São Carlos, a fim de que a entidade, atenta ao seu Estatuto, possa dar
prosseguimento aos relevantes serviços de saúde pública e privada que vêm sendo prestados pelo Hospital São Carlos,
em nível local e regional. ¿(grifamos).
De sorte que, ante o contexto sob exame, a pequena falha detectada na presente Constatação é, data vênia, amplamente
justificada e justificável.
Por óbvio, a Instituição se programou para enfrentar o problema e se resguardou quanto às consequências das decisões
que tomou. Não foi diferente com a nova Equipe Médica, haja vista que esta cercou-se de todas as cautelas legais e
regulamentares para viabilizar a prestação de serviço, consignando-se, mais uma vez que, tanto o SUS, por intermédio da
Secretaria Estadual de Saúde, quanto o CRM já estavam cientes da situação e, em momento algum, impuseram qualquer
restrição à solução emergencial encontrada para o atendimento à necessidade última relacionada ao serviço de saúde,
qual seja, a assistência.
Esclarece, por fim, a manifestante, que as imprecações relacionadas à pontual baixa de produção de cirurgias eletivas e
filas de espera não procedem, posto que a Fundação se viu impossibilitada em razão de circunstâncias alheias à sua
vontade, como por exemplo uma greve ilegal de médicos.
A realidade é que o Hospital estava descoberto e foi enredado, durante todo o mês de julho/2019, em um período de
dificuldade assistencial em razão dos fatos retromencionados, até que, a partir de 31 de julho de 2019, foi atendido pela
nova Equipe. E mais, com pouco mais de seis meses de prestação de serviços, os números atuais em relação à
assistência são melhores do que os anteriores, todos os profissionais contratados são titulados nas respectivas
especialidades objetos da contratação (o que não acontecia com os anteriores profissionais médicos e empresas), a
equipe é maior, o nível de satisfação dos pacientes é superior, o tempo de permanência dos pacientes é menor, o número
de partos cesáreos caiu, entre outros aspectos positivos.
De sorte que não há nenhuma consistência no apontamento de ''não conformidade'' para a Constatação ora examinada,
impondo-se sua reversão''.

Análise da Justificativa: Em sua manifestação, a Fundação São Carlos confirma a inconformidade apontada sobre a existência de Fila
de Espera de usuários SUS para realização de cirurgias eletivas e redução da produção de cirurgias eletivas
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no período de julho a setembro de 2019, além de descrever toda problemática trabalhista ocorrida entre
membros do corpo clínico e a administração hospitalar.
Em que pesem as dificuldades enfrentadas pela Fundação São Carlos, discorridas no contraditório
apresentado, é prudente a análise de que a falta de cobertura médica para atender os compromissos
assumidos com o SUS ocasionou vazios assistenciais na RAS e, consequentemente, prejuízos assistenciais
aos usuários dependentes de seus serviços de saúde naquela região.
No Contrato nº 181/2018 firmado entre a SES/MG e a FSC com interveniência da SMS de Lagoa da Prata/MG
consta como obrigações da contratada: i) Submeter-se às regras de regulação do acesso instituída pela
SES/MG e SMS, conforme pactuação entre gestores, disponibilizando a totalidade das ações e serviços de
saúde contratados para a regulação do gestor; ii) Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para a
execução dos serviços, mantendo a regularidade de suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e fiscais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto do Contrato, bem como sua situação junto
aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades; iii) Esclarecer ao usuário do SUS sobre seus direitos e
demais informações necessárias, pertinentes aos serviços oferecidos; v) Justificar ao interveniente, ao
paciente, ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não
realização de qualquer ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos no contrato; vi)
Comunicar imediatamente à interveniente, com proposta de solução, visando a não interrupção da assistência
aos usuários do SUS, a existência de equipamento que, por ventura venha a presentar defeito técnico, ou
necessitem de intervalo de usos para manutenção, ou substituição, bem como a ausência de profissionais
para desempenho das ações e serviços de saúde contratados. 
Conforme visto, a FSC não apresentou proposta, junto aos gestores estadual e municipal do SUS, de
alternativas de mudança do fluxo de atendimento e da grade de referência a fim de evitar prejuízos
assistenciais aos usuários dependentes de seus serviços, enquanto perdurasse aquele período de crise,
conforme previsto na contratualização. 
Contudo, a FSC demonstra estar tomando medidas para regularizar as escalas médicas do nosocômio, e
consequentemente, normalizar o atendimento conforme o acordado, mediante encaminhamento de cópias do
Contrato de Prestação de Serviços Médicos, Coordenação Assistencial e Outras Providências datado de
31/07/2019, e do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Médicos, Coordenação Assistencial e
Outras Providências datado de 01/02/2020. 
Ante o exposto, a equipe de auditoria acata parcialmente a justificativa.

Acatamento da Justificativa: Parcialmente
Responsável(eis)
Nome CPF/CNPJ
DANIELLE SARAIVA VILELA 027.460.596-14
JOSE LIBERIO DE MELO 200.142.106-06
 
Recomendação: Cumprir o compromisso assumido no disposto no subitem VIII, Item II,Considerações Gerais do Contrato nº 0181/2018,

de 06/12/2018 o qual estabelece que: " A contratada deve submeter às regras de regulação do acesso instituída pela
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais SES/MG e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), conforme
pactuação entre gestores, disponibilizando a totalidade das ações e serviços de saúde contratados para a regulação do
gestor;

Atender ao disposto nos Itens I e II, Art. 18, Seção II, Capítulo III, Anexo XXIV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2,
de 28/09/2017, que estabelece que a gestão da atenção hospitalar será pautada na garantia do acesso e qualidade da
assistência e no cumprimento de metas pactuadas na contratualização com o gestor.

Destinatários da Recomendação

Nome CPF/CNPJ
FUNDACAO SAO CARLOS - HOSPITAL SAO CARLOS DE LAGOA DA PRATA 02.877.511/0001-11
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VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO

Origem: SEAUD/MG Data: 27/04/2020
Ofício Nº: 193 Data: 27/04/2020 AR Nº: BO367701459BR
Data de Envio do AR: 27/04/2020 Data de Recebimento do AR: 04/05/2020
Recebedor do AR: Ros.
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:
073.130.026-29 LUCAS DE OLIVEIRA NUNES GERENTE FINANCEIRO 13/04/2015  
 

Origem: SEAUD/MG Data: 27/04/2020
Ofício Nº: 191 Data: 27/04/2020 AR Nº: BO367701445BR
Data de Envio do AR: 27/04/2020 Data de Recebimento do AR: 04/05/2020
Recebedor do AR: Ros.
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:

058.127.766-01 NAIARA INACIO DE SOUZA
SUPERVISORA DE
FATURAMENTO

01/08/2010  

 

Origem: SEAUD/MG Data: 27/04/2020
Ofício Nº: 190 Data: 27/04/2020 AR Nº: BO367701431BR
Data de Envio do AR: 27/04/2020 Data de Recebimento do AR: 04/05/2020
Recebedor do AR: Ros.
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:
097.244.486-65 IZABELA ANTUNES FERREIRA DIRETORA TÉCNICA 14/09/2018  
 

Origem: SEAUD/MG Data: 27/04/2020
Ofício Nº: 189 Data: 27/04/2020 AR Nº: BO367701428BR
Data de Envio do AR: 27/04/2020 Data de Recebimento do AR: 04/05/2020
Recebedor do AR: Ros.
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:
066.125.706-10 FELIPE FELIX ALVES DIRETOR CLÍNICO 21/05/2018  
 

Origem: SEAUD/MG Data: 27/04/2020
Ofício Nº: 188 Data: 27/04/2020
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:
109.076.167-80 AMARILIO FERNANDES SOBRINHO NETO DIRETOR TÉCNICO 20/11/2013 14/09/2018
 

Origem: SEAUD/MG Data: 27/04/2020
Ofício Nº: 187 Data: 27/04/2020 AR Nº: BO367701405BR
Data de Envio do AR: 27/04/2020 Data de Recebimento do AR: 04/05/2020
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Recebedor do AR: Ros.
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:

027.460.596-14 DANIELLE SARAIVA VILELA
SUPERINTENDENTE
ADMINISTRATIVA

03/01/2012  

 

Origem: SEAUD/MG Data: 27/04/2020
Ofício Nº: 186 Data: 27/04/2020 AR Nº: BO367701391BR
Data de Envio do AR: 27/04/2020 Data de Recebimento do AR: 04/05/2020
Recebedor do AR: Ros.
NOTIFICADOS - PESSOA FÍSICA
CPF: Nome: Cargo: Início: Término:
200.142.106-06 JOSE LIBERIO DE MELO PRESIDENTE 03/01/2012  
 

VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO

Garantindo o direito constitucional da ampla defesa, conforme Inciso LV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
e de acordo com o Capítulo II do Anexo VII da Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017 foram efetuados os procedimentos
arrolados a seguir: enviado o OFÍCIO Nº 186/2020/MG/SEAUD/DENASUS/MS ao Presidente da Fundação São Carlos, Sr. José Libério de
Melo, AR BO367701391BR, recebido em 04/05/2020; enviado o OFÍCIO Nº 187/2020/MG/SEAUD/DENASUS/MS à Superintendente
Administrativa da Fundação São Carlos, Sra. Danielle Saraiva Vilela, AR BO367701405BR, recebido em 04/05/2020; enviado o OFÍCIO Nº
188/2020/MG/SEAUD/DENASUS/MS ao Ex-Diretor Técnico da Fundação São Carlos, Sr. Amarilio Fernandes Sobrinho Neto, AR
BO367701414BR, recebido em 04/06/2020; enviado OFÍCIO Nº 189/2020/MG/SEAUD/DENASUS/MS ao Diretor Clínico da Fundação São
Carlos, Sr. Felipe Félix Alves, AR BO367701428BR, recebido em 04/05/2020; enviado o OFÍCIO Nº 190/2020/MG/SEAUD/DENASUS/MS à
Diretora Técnica da Fundação São Carlos, Sra. Izabela Antunes Ferreira, AR BO367701431BR, recebido em 04/05/2020; enviado o OFÍCIO
Nº 191/2020/MG/SEAUD/DENASUS/MS à Supervisora de Faturamento da Fundação São Carlos, Sra. Naiara Inácio de Souza, AR
BO367701445BR, recebido em 04/05/2020; enviado o OFÍCIO Nº 193/2020/MG/SEAUD/DENASUS/MS ao Gerente Financeiro da
Fundação São Carlos, Sr. Lucas de Oliveira Nunes, AR BO367701459BR, recebido em 04/05/2020. 
Os referidos Ofícios solicitam a justificativa e/ou manifestação acerca das não conformidades apontadas no relatório preliminar de auditoria.
Decorrido o prazo legalmente previsto, as justificativas apresentadas foram devidamente analisadas pela equipe e estão registradas no
corpo do relatório.

VIII - CONCLUSÃO

A presente auditoria foi executada de forma integrada com o Componente Estadual do Sistema Nacional de Auditoria – SNA, sendo realizada
na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG/Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis/MG, tendo como
Unidades Visitadas a Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata/MG e a Fundação São Carlos, mantenedora do Hospital São Carlos,
sito em Lagoa da Prata/MG.
A ação objetivou averiguar as denúncias explicitadas no Requerimento n° 137/2019, exarado pela Câmara Municipal de Lagoa da Prata em
02 de setembro de 2019 e no documento sem número, de autoria das cidadãs Vera Lúcia Nogueira Silva Ribeiro, Romilda Maria Aparecida e
Cristiele Rezende Alves, todas cidadãs do município de Lagoa da Prata, recebido, nesta SEAUD/MS/MG, no dia 15 de outubro de 2019.
Ambos elencam diversas irregularidades no âmbito do Hospital São Carlos, causando problemas à população do município de Lagoa da
Prata e região. O requerimento emanado pela Câmara Municipal acompanha, inclusive, mais de 3 (três) mil assinaturas de munícipes que
requisitavam auditoria no nosocômio.
No âmbito do Hospital São Carlos há diversos pontos a serem ressaltados. No que tange às Contratualizações, apesar dos instrumentos
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terem sido devidamente formalizados e contemplarem as cláusulas mínimas previstas na legislação, há deficiências significativas na gestão /
acompanhamento dos serviços prestados.
Não foram apresentados documentos comprobatórios acerca do acompanhamento do Termo de Contratualização n° 245/2013, assinado
em 05 de dezembro de 2013, com vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de assinatura, bem como do Primeiro Termo Aditivo à
Contratualização nº 245/2013, assinado em 16 de dezembro de 2016, formalizados entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais -
SES/MG e a Fundação São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata.
A ausência de documentos prejudicou a análise desta Equipe de Auditoria, inviabilizando averiguar a plena execução dos serviços prestados
nos 60 (sessenta) meses de vigência da Contratualização, bem como averiguar a adequação dos pagamentos efetuados.
No que diz respeito ao Contrato n° 181/2018, assinado em 06 de dezembro de 2018, com vigência de 60 (sessenta) meses a partir da data de
assinatura, o qual contempla a Contratualização formalizada entre a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG e a Fundação
São Carlos, com interveniência da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata, há a comprovação de atuação da Comissão de
Acompanhamento da Contratualização, atuação esta, que ensejou glosas referentes a falhas na execução contratual, por parte do
nosocômio.
Tal fato elucida ainda mais a problemática trazida à baila quanto à não comprovação do acompanhamento do Contrato n° 245/2013, uma vez
que eventuais falhas, no período de vigência do contrato, não teriam sido objeto de apreciação pelos signatários.
Do ponto de vista da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS foram constatadas irregularidades no que
concerne a cobranças indevidas de exames e procedimentos aos usuários do SUS, resultando na proposição de ressarcimento aos mesmos.
Grande parte dos exames de Tomografia Computadorizada requisitados pela UPA Geraldo Diniz Borges estão sendo cobrados
indevidamente aos usuários do SUS pela FSC, descumprindo o contrato firmado entre o município de Lagoa da Prata e o nosocômio para
atendimento exclusivo destas demandas, não tendo sido apresentado um fluxo de acesso dos usuários aos exames.
Foram também verificadas ausência de fluxos de encaminhamento e de acesso de parturientes aos serviços hospitalares, escalas médicas
incompletas e ausência de pediatra na sala de parto para prestar assistência ao recém-nascido no momento do nascimento com cobrança do
procedimento nas AIH. Este fato acarretou na proposição de devolução do valor cobrado indevidamente de R$165,60 (Cento e sessenta e
cinco reais e sessenta centavos), a ser atualizado pelo Sistema de Atualização de Débito do TCU e devolvido ao Fundo Nacional de Saúde.
Enfatiza-se que no tocante aos exames de tomografia, raios-x e ultrassonografia, houve sub utilização destes por parte dos usuários SUS, o
que não corrobora com a justificativa apresentada pela Fundação São Carlos, no momento da prestação das contas do Convênio o qual
possibilitou, entre outros, a aquisição dos equipamentos Tomógrafo, Ultrassom e Aparelho de Raios-x. No tópico benefícios alcançados, a
Conveniada explicitou, como principais metas atingidas: a ''melhoria apreciável nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS)'' e que o ''convênio 802051/2014 foi fundamental para o fortalecimento técnico e operacional do Sistema Único de saúde, gerando mais
conforto e segurança para o paciente''.
Em relação aos prontuários médicos analisados, destaca-se a incompletude dos mesmos que não contemplavam os espelhos das AIH
arquivadas, além de irregularidades na guarda e gestão dos mesmos devido à inadequação do SAME para a plena gestão arquivística. Não
foi disponibilizada à Equipe de Auditoria a integralidade dos prontuários solicitados, o que acarretou na proposição de devolução relativa à
cobrança de 4 (quatro) AIH no valor total de R$2.796,35 (dois mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) que deverá ser
atualizado por meio do Sistema de Atualização de Débito do TCU e devolvido ao Fundo Nacional de Saúde (FNS).
É o relatório.

IX - PROPOSIÇÃO DA DEVOLUÇÃO

1 - Prejuízo: Sim
1.1 - Fundo de Origem: Federal
1.1.1 - Devolução p/ o Fundo: Federal
1.1.1.1 - Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta Complexidade

Data Fato Gerador: 08/08/2018 Devolução Nº: 357930 Constatação Nº: 595661
Complemento do Bloco: MAC Teto da Média e Alta Complexidade Hospitalar.
Documentos Comprobatórios: AIH 311810188175-2.

Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor
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AIH 3118101881752 Ausência de Prontuário Médico.

Fundamento Legal: Art. 5° da Lei nº 8.429, de 02/06/1992.

725,99

 
 
 Total da Data do Fato Gerador: 08/08/2018 725,99

Data Fato Gerador: 27/08/2018 Devolução Nº: 357931 Constatação Nº: 595661
Complemento do Bloco: MAC Teto da Média e Alta Complexidade Hospitalar.
Documentos Comprobatórios: AIH 311810201095-8.

Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor
 
AIH 3118102010958 Ausência de Prontuário Médico.

Fundamento Legal: Art. 5° da Lei nº 8.429, de 02/06/1992.

404,74

 
 
 Total da Data do Fato Gerador: 27/08/2018 404,74

Data Fato Gerador: 22/01/2019 Devolução Nº: 357932 Constatação Nº: 595661
Complemento do Bloco: MAC Teto da Média e Alta Complexidade Hospitalar.
Documentos Comprobatórios: AIH 311910015598-5.

Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor
 
AIH 3119100155985 Ausência de Prontuário.

Fundamento Legal: Art. 5° da Lei nº 8.429, de 02/06/1992.

1.260,88

 
 
 Total da Data do Fato Gerador: 22/01/2019 1.260,88

Data Fato Gerador: 30/07/2019 Devolução Nº: 357937 Constatação Nº: 595681
Complemento do Bloco: MAC Teto da Média e Alta Complexidade Hospitalar.
Documentos Comprobatórios: AIH 3119101485412.

Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor
 
AIH 3119101485412 Ausência de pediatra na sala de parto no momento do nascimento.

Fundamento Legal: Portaria SAS/MS nº 353, de 14/02/2017.
Art. 5° da Lei nº 8.429, de 02/06/1992.

55,20

 
 
 Total da Data do Fato Gerador: 30/07/2019 55,20

Data Fato Gerador: 19/08/2019 Devolução Nº: 357935 Constatação Nº: 595671
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Complemento do Bloco: MAC Teto da Média e Alta Complexidade Hospitalar.
Documentos Comprobatórios: AIH 3119101674150.

Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor
 
AIH 3119101674150 Ausência de pediatra na sala de parto no momento do nascimento.

Fundamento Legal: Portaria SAS/MS nº 353, de 14/02/2017.
Art. 5° da Lei nº 8.429, de 02/06/1992.

55,20

 
 
 Total da Data do Fato Gerador: 19/08/2019 55,20

Data Fato Gerador: 05/09/2019 Devolução Nº: 357933 Constatação Nº: 595661
Complemento do Bloco: MAC Teto da Média e Alta Complexidade Hospitalar.
Documentos Comprobatórios: AIH 3119101736960.

Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor
 
AIH 3119101736960 Ausência de Prontuário Médico.

Fundamento Legal: Art. 5° da Lei nº 8.429, de 02/06/1992.

404,74

 
 
 Total da Data do Fato Gerador: 05/09/2019 404,74

Data Fato Gerador: 11/09/2019 Devolução Nº: 357936 Constatação Nº: 595681
Complemento do Bloco: MAC Teto da Média e Alta Complexidade Hospitalar.
Documentos Comprobatórios: AIH 3119101798835.

Documento Tipo Documento Nº Motivo Valor
 
AIH 3119101798835 Ausência de pediatra na sala de parto no momento do nascimento.

Fundamento Legal: Portaria SAS/MS nº 353, de 14/02/2017.
Art. 5° da Lei nº 8.429, de 02/06/1992.

55,20

 
 
 Total da Data do Fato Gerador: 11/09/2019 55,20

 
Total do Bloco de Financiamento: MAC - Média e Alta
Complexidade

2.961,95

 Total do Fundo p/ Devolução: Federal 2.961,95
 Total Fundo de Origem: Federal 2.961,95
 Total Prejuízo: Sim 2.961,95

 Total Geral: 2.961,95
 
Qualificação do(s) Responsável(eis)
Nome: JOSE LIBERIO DE MELO

SNA - Sistema Nacional de Auditoria do SUS
MS/SGEP/Departamento Nacional de Auditoria do SUS

Relatório Consolidado

Gerado em: 26/08/2020 - 16:58:56 Fonte: Sisaud/SUS

Auditoria nº
18766

 

Página 103 de 230

 

  Acessado em 28/08/2020 14:28:29 por WILHAMS RAMOS DE SOUZA

A
ce

ss
o 

12
66

52
4

Atividade homologada e encerrada em: 27/08/2020 17:12:47 por Bruno Neves Nunes



CPF: 200.142.106-06
Cargo/Função: PRESIDENTE
Período Exercício: Desde 03/01/2012
Endereço Comercial: RUA CIRILO MACIEL, 222, CENTRO, LAGOA DA PRATA/MG
Endereço Residencial: RUA MARIO CORREA LACERDA, 260, SOL NASCENTE, LAGOA DA PRATA/MG
Devolução Nº(s): 357930, 357931, 357932, 357933, 357935, 357936, 357937

Nome: NAIARA INACIO DE SOUZA
CPF: 058.127.766-01
Cargo/Função: SUPERVISORA DE FATURAMENTO
Período Exercício: Desde 01/08/2010
Endereço Comercial: RUA CIRILO MACIEL, 222, CENTRO, LAGOA DA PRATA/MG
Endereço Residencial: RUA DOM PEDRO II, 444, AMERICO SILVA, LAGOA DA PRATA/MG
Devolução Nº(s): 357930

Nome: IZABELA ANTUNES FERREIRA
CPF: 097.244.486-65
Cargo/Função: DIRETORA TÉCNICA
Período Exercício: Desde 14/09/2018
Endereço Comercial: RUA CIRILO MACIEL, 222, CENTRO, LAGOA DA PRATA/MG
Endereço Residencial: RUA DR MOACIR FRANCO, 600, APTO 204, CENTRO, SÃO GOTARDO/MG
Devolução Nº(s): 357930, 357931, 357932, 357933, 357935, 357936, 357937

Nome: FELIPE FELIX ALVES
CPF: 066.125.706-10
Cargo/Função: DIRETOR CLÍNICO
Período Exercício: Desde 21/05/2018
Endereço Comercial: RUA CIRILO MACIEL, 222, CENTRO, LAGOA DA PRATA/MG
Endereço Residencial: RUA 27 DE DEZEMBRO, 563, CENTRO, LAGOA DA PRATA/MG
Devolução Nº(s): 357930, 357935, 357936

Nome: DANIELLE SARAIVA VILELA
CPF: 027.460.596-14
Cargo/Função: SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVA
Período Exercício: Desde 03/01/2012
Endereço Comercial: RUA CIRILO MACIEL, 222, CENTRO, LAGOA DA PRATA/MG
Endereço Residencial: ALAMEDA DAS ANDORINHAS, 481, CIDADE JARDIM, LAGOA DA PRATA/MG
Devolução Nº(s): 357930, 357935, 357936

Nome: AMARILIO FERNANDES SOBRINHO NETO
CPF: 109.076.167-80
Cargo/Função: DIRETOR TÉCNICO
Período Exercício: 20/11/2013 a 14/09/2018
Endereço Comercial: RUA CIRILO MACIEL, 222, CENTRO, LAGOA DA PRATA/MG
Endereço Residencial: RUA LUIZ GUADALUPE, 500, APARTAMENTO 204, CENTRO, LAGOA DA PRATA/MG
Devolução Nº(s): 357930
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X - FOLHA DE ASSINATURA

Joao Batista Da Silva 
CPF: 408.281.236-91

COORDENADOR

Equipe:
Nome CPF
Luciana Barroso Goulart 001.446.936-74
Regina Augusta Oliveira De Souza 663.435.936-91
Flávia Lúcia de Barros Barezani 432.550.516-49
Michael Robson Dos Santos 076.421.166-83
Joao Batista Da Silva 408.281.236-91
Andre Resende De Sousa 046.246.996-45
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