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Aos Srs. Conselheiros e Conselheiras Municipais de Saúde de Campinas. 
 

                                                                               Campinas, 29 de março de 2017. 

 

Na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, dia 22/03, a maioria dos 

conselheiros decidiu por aprovar a prestação de contas do ano de 2016, apresentada pela 

Secretaria Executiva, colocando cinco ressalvas. Esta aprovação se deu após uma 

votação nominal, como consta em ata já enviada. A Comissão Fiscal (CF) havia se 

reunido, porém, como não houve quórum, não emitiram parecer. Haviam sido convidados 

todos os membros da CF e também os membros da CF Fiscal da Gestão anterior que 

também não compareceram.  

Defendemos a proposta de que, nessas circunstâncias, a Secretaria Executiva 

apresentasse ao pleno uma proposta por alguns motivos:  

 

1. Consideramos que é responsabilidade da Secretaria Executiva colocar à disposição do 

pleno o debate realizado a respeito das contas de 2016 (que nos tomou boa parte da 

tarde), contribuindo para o esclarecimento e o papel fiscalizatório do Conselho. 

Consideramos a impossibilidade da Comissão Fiscal se reunir novamente antes do 

pleno (a reunião frustrada por falta de quórum da CF ocorreu na véspera do pleno e 

não havia mais tempo de agendar outra reunião); 

2. Na história do controle social do SUS, as prestações de contas foram estabelecidas 

com o propósito de que os conselhos, em cada nível, fiscalizem se o percentual 

definido em lei para a saúde está sendo cumprido pela gestão e de que modo. Em 

nenhuma instância do SUS, dos órgãos do Controle Social ou em qualquer documento 

se pretende que o Conselho exerça o papel de Auditoria Contábil, o que é tarefa de 

outros órgãos. Em Campinas, com todo o enfrentamento que tem sido feito pelo 

Conselho Municipal frente aos gravíssimos problemas da saúde no município, os 

processos de análise e aprovação das prestações de conta têm costumeiramente se 

transformado numa "queda de braço". O desdobramento disso tem se traduzido no 

acionamento do Ministério Público, saindo do espaço do Conselho e passando para a 

justiça, sem que haja um envolvimento coletivo dos conselheiros e sem que haja maior 

publicização das questões. Procurando experimentar uma nova maneira de fazer este 
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enfrentamento é que a maioria da Executiva se propôs apresentar a proposta e abrir 

um processo que não termina na aprovação do pleno. Assim, acreditamos que 

estaremos fazendo um real enfrentamento, fortalecendo o Conselho, trazendo para 

dentro dele o debate da prestação de contas e acumulando forças para influenciar de 

forma real na mudança do quadro de carências do SUS e desassistência que estamos 

vivendo no nível nacional e em nossa cidade. 

3. A decisão da Executiva não foi por unanimidade, foi por maioria. A divergência 

ocorreu, no entanto, dentro da forma mais democrática possível e em respeito às 

divergências, como é natural num órgão colegiado de representações diversas como é 

o Conselho. 

4. Saímos da reunião da executiva, direto para a reunião do pleno, sem que tivéssemos 

tempo para levar a proposta de ressalvas por escrito. As ressalvas foram 

apresentadas oralmente ao pleno por Francielly, que é membro da mesa diretora e 

participou da reunião da executiva.  

5. Depois do pleno, muitos conselheiros solicitaram receber essas ressalvas por escrito 

para que possam acompanhar os desdobramentos do encaminhamento. Estamos 

então atendendo essa solicitação. As ressalvas devem ser compreendidas e debatidas 

por todos para obtermos mais elementos para o necessário enfrentamento, que 

devemos sempre fazer numa ação coesa e qualificada. A cópia da Prestação de 

Contas já foi enviada antes do pleno aos conselheiros e os Srs.(as) devem estar de 

posse dela. As ressalvas são as seguintes:  

 

I. A prestação de contas foi realizada contemplando um convênio celebrado entre a 

Secretaria Municipal de Saúde e a Instituição Padre Haroldo para execução do Projeto 

Casa da Gestante. Este convênio não foi aprovado pelo pleno anterior do Conselho 

Municipal de Saúde. Solicitamos que todos os documentos referentes ao convênio tal qual 

foi celebrado e o plano de trabalho para o referido serviço sejam encaminhados para a 

Executiva do CMS, a fim de ser examinada pela Comissão de Saúde Mental e rediscutida 

no Pleno do CMS.  

 

II. No documento de prestação de contas apresentado ao CMS, está demonstrado um corte 

de aproximadamente 140 milhões no orçamento da saúde, comparando-se o que foi 

efetivado em 2016 (R$ 1.406.676.868,89) em relação à previsão orçamentária para 2017 
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(R$ 1.261.060.532,00). Mesmo que haja complementação orçamentária, o valor previsto 

no orçamento para 2017 (R$ 1.261.060.532,00) é menor que o valor previsto em 2016 

(R$ 1.283.414.690,00), ou seja, está previsto um valor menor em mais de 20 milhões 

para a saúde em Campinas no ano de 2017. Considerando-se os aumentos inflacionários 

e a redução comparativa do orçamento, está claro que a Secretaria Municipal de Saúde 

de Campinas prevê cortes de serviços. Solicitamos um relatório detalhado e comparativo 

dos orçamentos com a demonstração exata dos setores/ serviços em que estão sendo 

realizados os cortes. 

 

III.O dinheiro gasto com contratos de prestação de serviços com prestadores cresceu 

11,04%, enquanto o crescimento do gasto com os serviços próprios foi de 6,59 %, 

comparando-se os anos de 2015 e 2016. Isso demonstra que a Secretaria Municipal de 

Saúde aumentou em maior proporção as despesas com serviços de terceiros do que com 

serviços próprios. Solicitamos informações do crescimento de despesa de cada convênio 

da SMS, incluindo os desembolsos para a SPDM, com esclarecimentos que nos permitam 

avaliar o porquê desse crescimento percentual e com que justificativa ele se deu. 

 

IV.Os contratos de terceirização de serviços de limpeza e segurança são feitos pelo gabinete 

do Prefeito para toda a Prefeitura. Queremos saber a parte exata da despesa da saúde 

com esses convênios, dados de outras secretárias (Educação, por exemplo) para 

podermos estabelecer comparação. Queremos também dados que permitam avaliar a 

evolução dessas despesas nos últimos anos.   

 

V. O detalhamento apresentado na prestação de contas se refere a valores previstos de 

serem gastos pela SMS em 2016, mas que não foram liquidados (pagos). O valor 

liquidado, de acordo com o relatório, foi de R$ 894.667.007,97. Em contrapartida, o valor 

destinado foi de R$ 1.406.676.868,89, portanto 500 milhões não foram liquidados até 

dezembro de 2016. Solicitamos os dados da prestação de contas do que foi liquidado 

efetivamente e o que será efetivamente pago, pois sabemos que, por exemplo, muitos 

contratos não foram e não estão sendo honrados gerando falta de medicamentos e 

exames.  
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         Os esclarecimentos dos gestores sobre essas questões deverão ser 

entregues à Comissão Executiva e à Comissão Fiscal e apresentada no próximo pleno. 

 

Cordialmente, 

 

Maria Haydée de Jesus Lima 

Presidenta do Conselho Municipal de Saúde 
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