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Parecer da Secretaria Executiva sobre o Convênio com a Rede Mário Gatti de Urgência e 
Emergência 

Reunião do Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Campinas 

28/08/2019 
 

A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde realizou três discussões a respeito da 

proposta de Convênio entre Secretaria Municipal de Saúde e a Rede Mário Gatti de Urgência e 

Emergência (RMGUE), analisando os termos apresentados e o contexto de criação da dita autarquia 

e seu atual modo de funcionamento. Uma série de considerações foi elaborada e serão apresentadas 

neste documento, abrangendo tanto as questões referentes à proposta de criação desta rede e seu 

modo de operação, como as questões referentes à proposta de convênio apresentadas pela gestão 

nos termos do Processo SEI - PMC.2018.00037822-83.  

 

A criação da Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência ocorreu como proposta do executivo 

municipal e sua aprovação como Lei Municipal não foi construída com o Conselho Municipal de 

Saúde e não foi submetida para aprovação em reunião plenária. O tema da criação da autarquia  

RMGUE vem sendo discutido pelas diversas instâncias de controle social, tendo sido deliberado na 

XI Conferência Municipal de Saúde de Campinas, realizada em abril de 2019, que a Lei 

Complementar nº 191, de 8 de março de 2018, que cria a referida Rede seja revogada. A 

Conferência Municipal de Saúde é a instância máxima de controle social e decidiu pela extinção da 

Rede. 

 

Da forma como foi proposta e criada a RMGUE, estabeleceu-se um duplo comando das políticas 

públicas de saúde na cidade. A Autarquia Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência tornou-se 

responsável pelos serviços hospitalares públicos, pelos pronto-atendimentos e pelo Serviço 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, sendo submetida diretamente ao gabinete do Prefeito, 

possuindo gestão independente e autônoma em relação a Secretaria Municipal de Saúde. O duplo 

comando fica explícito no estabelecimento de um contrato de metas de gestão através dos 3 Planos 

de Trabalho (documentos SEI 1494963, 1494964 e 1494966), Justificativa (documento SEI 

1544310) e Minuta do ajuste (documento SEI 1585213) que estabelecem uma relação entre 

RMGUE e SMS idêntica às relações estabelecidas com entidades privadas, filantrópicas, sem fins 

lucrativos e organizações sociais. Neste modelo de contratualização, a SMS irá monitorar 

indicadores e não fará parte da gestão dos serviços, o que transforma os serviços públicos de 

urgência, emergência e hospitalares do município em prestadores de serviços comuns, desvirtuando 

o caráter pretensamente público da RMGUE.  

 

 A RMGUE permite que sejam realizadas contrações de empresas terceirizadas para a realização dos 

serviços necessários à prestação de assistência à população, questão que contraria todas as 

deliberações do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências Municipais e é motivo de 

preocupação das instâncias de controle social, pois no Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi – 

CHPEO, todo o serviço está sendo terceirizado por inúmeras empresas de contratação de 

profissionais de saúde, que vêm precarizando a forma de contratação dos trabalhadores e reduzindo 

salários. Esta questão pode ser constatada pela comparação entre os salários pagos aos trabalhadores 

nos últimos 5 anos, em que o hospital foi gerido pela OS SPDM, posteriormente pela OS Vitalle 

Saúde e atualmente pela RMGUE, que contrata empresas, que, por sua vez, contratam trabalhadores 

com salários até 50% menores.  
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Diante de um sistema de gestão que propõe a terceirização para a contratação de trabalhadores, a 

RMGUE vem realizando inúmeros contratos com empresas privadas, sendo que já ocorreu a 

privatização do serviço de raio x dos pronto-atendimentos e está em curso a privatização de todo o  

 

serviço de farmácia. O Conselho Municipal de Saúde de Campinas vem solicitando para a gestão da 

RMGUE e para a gestão da Secretaria Municipal de Saúde a apresentação de prestação de contas 

detalhada, com abertura de custos dos serviços, dos contratos e das transferências de recursos para a 

referida Rede. Entretanto, até o presente momento nenhum documento foi enviado ao Conselho 

Municipal de Saúde e não há manifestação sobre uma previsão de como e quando a prestação de 

contas será realizada.  

 

A proposta de convênio foi apreciada pela Secretaria Executiva do Conselho e além das questões já 

relacionadas a estrutura da RMGUE, foram identificados uma série de problemas e fragilidades na 

proposta apresentada.  

 

1. A proposta convenial é parcial e só prevê a contratualização de recursos financeiros 

advindos dos entes federal e estadual, sem previsão de prestação de contas para o CMS dos 

recursos municipais que são repassados à RMGUE. Esta parcialidade não permite o 

conhecimento dos repasses municipais, dos custos dos serviços e do planejamento de 

aplicação de recursos financeiros do SUS Campinas nesta na RMGUE.   

2. Nos planos apresentados, a autarquia RMGUE não prevê a criação do plano de cargos e 

carreiras, conforme estabelecido pelo Ministério Público e Tribunal de Contas Estadual. A 

previsão de contratação emergencial para suprir a falta de profissionais com a apresentação 

do Projeto de Lei Complementar 54/17, apresentado à Câmara Municipal de Campinas e 

votada já no dia 26 de agosto de 2019, reforça a falta de planejamento para a realização de 

concursos públicos e criação do plano de cargos e salários da RMGUE. 

3. A modalidade assistencial da RMGUE fragmenta o cuidado e se desresponsabiliza pela 

integralidade de cuidado. Exemplo disto é a proposta de fechamento da farmácia de 

dispensação de medicamentos do PA CAMPO GRANDE, farmácia esta que foi conquistada 

com muita luta e que foi a primeira farmácia de dispensação 24 horas da cidade. As 

deliberações das conferências indicavam que este serviço deveria ser ampliado para todos os 

PAs.  

4. A relação de duplo comando e a independência da RMGUE em relação à SMS ficam 

explícitas no estabelecimento de mecanismos de controle e acompanhamento baseados em 

metas de gestão que não são capazes de assegurar monitoramento de fatores críticos como  a 

disponibilidade de insumos ou materiais (medicamentos padronizados, por exemplo). Só 

serão analisados os problemas quando houver reclamações ou questionamentos dos 

usuários.  

5. O Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi (CHPEO) recebe financiamento do governo 

estadual para ofertar alguns serviços de forma regionalizada. O convênio que permite este 

financiamento precisará ser renovado e não estão claros quais serão os novos termos deste 

convênio, havendo interesse do estado em ampliar a regionalização, incluindo os 

atendimentos em saúde mental. Cabe ressaltar que os 20 leitos de internação do CHPEO são 

os únicos leitos psiquiátricos em hospital geral da cidade de Campinas regulados pelo 

próprio município.   

6. Em relação à realização de exames laboratoriais não há qualquer previsão da retomada ou 

estruturação de serviços públicos, mantendo a lógica terceirização e a privatização dos 

serviços.  

 

mailto:saude.cms@campinas.sp.gov.br
http://cmsaudecampinas.wordpress.com/


                        CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 
 

--------- 
Av. Anchieta, 200 - 17º Andar –  Centro – Campinas/SP – CEP 13015-904 

Fone: (19) 2116-0184   E-mail: saude.cms@campinas.sp.gov.br 
Blog: http://cmsaudecampinas.wordpress.com 

 

7. Do modo como estão propostos, os critérios mínimos de compra de serviços em relação ao 

projeto assistencial da saúde mental da enfermaria do CHPEO deixam a desejar, sem 

explicitar metas para alterar a atual situação de práticas manicomiais pouco efetivas 

atualmente vigentes fruto da desconstrução do modelo assistencial, equipe multiprofissional 

reduzida e estrutura e manutenção precárias.  

8. Em relação aos leitos do HMMG que se encontram fechados, foi apresentado o déficit de 

leitos nos diferentes setores. Entretanto não foram informadas questões como o quantitativo 

necessário de profissionais para reabrir tais leitos, os critérios utilizados para este 

dimensionamento de pessoal, bem como o impacto financeiro de tais contratações.  

9. Nos convênios não há a previsão de realização de matriciamento dos serviços de 

especialidades para as unidades de atenção básica.  

10. Nos convênios há a previsão de horizontalização da carga horária dos trabalhadores e não há 

a previsão da existência de plantonistas. Isso cria uma ferramenta para a RMGUE assediar 

trabalhadores para mudar o regime de trabalho e não obriga a rede a negociar isso junto aos 

trabalhadores e sindicato.  

11. Em relação à abertura da UPA Carlos Lourenço, não foram esclarecidos quais serão os 

recursos de investimento e custeio, bem como o método de contratação de profissionais, 

prazos para sua abertura e forma de funcionamento. Soubemos pela imprensa que o serviço 

será ofertado de forma parcial, sem funcionamento aos finais de semana e sem equipe 

completa.   

 

Sendo assim, recomendamos ao Pleno do Conselho Municipal de Saúde a não aprovação do 

presente convênio, considerando as questões expostas acima.  
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