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Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-CMS

OFÍCIO

Campinas, 02 de maio de 2022.

Ofício CMS 49.2022

 

Ilmo. Sr. Henrique Milhina Moreira

Diretor do Departamento Administrativo

Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência

 

 

Prezado Diretor 

 

O Conselho Municipal de Saúde de Campinas, criado pela Lei Municipal nº 6369, de 27 de
dezembro de 1990, no uso de suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº
13.230 de 21 de dezembro de 2007 e pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e Nº 8.142/90, por sua
presidenta infra assinada, vem respeitosamente perante V. Sa. expor e solicitar o que segue.

 

Considerando:

As informações encaminhadas em 28/03/2022 por V. Sa. por email referentes a contratos
de pessoal terceirizado, debatidas em reunião da Comissão de Atenção Hospitalar,
Urgência e Emergência deste Conselho em 25/04/2022;
Os encaminhamentos definidos nesta reunião de enviar as observações e questionamentos
delineados (em anexo em formato de slides, especialmente entre págs. 30-37) e
solicitar a presença de V. Sa. na próxima reunião da referida Comissão, que se realizará no
dia 23/05/2022, às 19h, de maneira virtual, em link da sala Zoom,
https://us02web.zoom.us/j/81368540950?
pwd=R3duMGNaWVBPT3NCY0xVc3ZSS3B5QT09,  ID da reunião: 813 6854 0950, Senha
de acesso: 785083, Localizar seu número local: https://us02web.zoom.us/u/kWceOoArP;

 

Neste sentido, solicitamos a V. Sa. que as respostas a tais questionamentos possam ser
apresentadas na referida reunião da Comissão, de modo que possamos esclarecê-los,
aprofundar reflexões e entendimentos a respeito deles no sentido de cumprir nossas
responsabilidades junto ao Conselho, para o aprimoramento do atendimento prestado e garantia
dos direitos da população de Campinas.
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https://us02web.zoom.us/j/81368540950?pwd=R3duMGNaWVBPT3NCY0xVc3ZSS3B5QT09
https://us02web.zoom.us/u/kWceOoArP


 

Esperando contar com a atenção ao nosso pedido, colocando-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos, reiteramos nossos votos de estima e respeito, despedimo-nos,

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por NAYARA LÚCIA SOARES OLIVEIRA, Presidenta
do Conselho Municipal de Saúde , em 02/05/2022, às 07:36, conforme art. 10 do Decreto 18.702
de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 5584192 e o código CRC 9E606BC3.

PMC.2022.00034917-68 5584192v2
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COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CAMPINAS 

ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

25.04.2022
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 Contém os contratos assistenciais, principalmente com atuação no CHPEO
envolvendo fornecimento de mão de obra.

 As cargas horárias são distintas das realizadas por servidores e, por vezes, envolve
a característica de “posto" de trabalho, o que significa que mais de uma pessoa
possa ser necessária para atendimento pleno do contratado.

 Reflete um retrato do mês de fevereiro/2022 e, portanto, podem haver alterações de
quantitativos e profissionais de remessas anteriores.

 Todos os processos estão a disposição para eventuais consultas que o conselho julgar
necessário.
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SPX 
SERVICOS 

DE 
IMAGEM 

LTDA

▪ Nº DO PROCESSO: 1510/2018

▪ PREGÃO PRESENCIAL: 02/19

▪ Nº DO TERMO: 017/2019

▪ OBJETO: Prestação de serviços de 
exames diagnósticos por imagens.
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Planilha de julho 2021

MÉDICOS: 29

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 3

ATENDENTES CLÍNICOS: 12

ENFERMEIRO: 4

TÉCNICO DE ENFERMAGEM: 15

67 TÉCNICO RADIOLOGIA

Planilha fevereiro 2022

Médicos: 22

Administrativos :18

Enfermagem:14 (não especifica se 
técnicos ou enfermeiros)

Técnico de radiologia: 67
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PERINATAL 
SERVIÇOS 
MÉDICOS 

LTDA

▪ Nº DO PROCESSO: 1926/18

▪ PREGÃO PRESENCIAL: 05/19

▪ Nº DO TERMO: 37/19

▪ OBJETO: Prestação de serviços
médicos na área de terapia
intensiva adulto com fornecimento de 
instrumentos
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Planilha de julho 2021:

58 médicos

Planilha fevereiro 
2022

1 médico 
coordenador

61 médicos (ou 
postos de trabalho?)
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PRONOMED 
CLÍNICA 
MÉDICA 

LTDA

▪ Nº DO PROCESSO: HMMG.2021.00000027-07

▪ PREGÃO ELETRÔNICO: 41/21

▪ Nº DO TERMO: 132/21

▪ OBJETO: Prestação de serviços médicos e 
equipe de apoio técnico especializados na área
de nefrologia e terapia renal substitutiva móvel.
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Planilha julho 2021

5 MÉDICOS

5 TÉCNICOS DE ENFERMAGEM

Planilha fevereiro 2022

4 Técnicos de enfermagem

1 Enfermeira

4 Médicos plantonistas
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SOC. DE 
APOIO

HUMANITÁRIO
E DESENV. 

DOS 
SERVIÇOS DE 

SAÚDE –
SHDSS

▪ Nº DO PROCESSO:1927/18

▪ PREGÃO PRESENCIAL: 
11/19

▪ Nº DO TERMO: 54/19

▪ OBJETO:  Prestação de 
serviços médicos na área de 
ortopedia
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Planilha julho 2021

Médicos: 28

Auxiliar administrativo: 1

Planilha fevereiro 
2022

Médicos (postos 
de trabalho?): 6

Médicos 
ortopedistas: 30
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SAÚDE 
CONCIERGE 

LTDA.

▪ Nº DO PROCESSO: HMMG.2021.00000625-13

▪ PREGÃO ELETRÔNICO: 181/21

▪ Nº DO TERMO: 255/21

▪ OBJETO:  Prestação de serviços profissionais
na área específica de serviço de atenção
domiciliar multiprofissional

Esta empresa não estava na planilha de 
julho/2021.
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 Saúde Concierge LTDA. Fevereiro 2022

Médicas clínicas: 3

Médico Assistencial: 1

Enfermeiras assistenciais: 2

Técnicos de enfermagem: 8

Fisioterapeutas: 3

Auxiliar administrativo: 1

Assistente Social: 1

Nutricionista: 1                                              

 Beneficência de Cesário Lange - Julho/2021

Médicos: 4

Enfermeiro: 4

Técnicos de enfermagem: 9

Fisioterapeutas: 2

Auxiliar administrativo: 1

Serviço Social: 1

Nutricionista: 1

Psicólogo: 1

Motorista: 3
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CENTRO DE 
ESTUDOS E 
PESQUISAS 
“DR. JOÃO 
AMORIM”  
CEJAM 

▪ Nº DO PROCESSO: 2497/18

▪ PREGÃO PRESENCIAL: 08/19

▪ Nº DO TERMO: 25/19

▪ OBJETO: Serviços de enfermagem,
fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional, psicologia, serviço social e
técnico de imobilização de gesso.
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21 - ASSISTENTE SOCIAL

6 - AUXILIAR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

169 - ENFERMEIRO

1 - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO

67 - FISIOTERAPEUTA

6 - FONOAUDIÓLOGO

1 - JOVEM APRENDIZ

1 - MÉDICO DO TRABALHO

20 - NUTRICIONISTA

3 - PSICÓLOGO

3 - TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO

685 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

10 - TÉCNICO DE GESSO

2 - TERAPEUTA OCUPACIONAL 
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Assistente Social Chefia - 1

Assistente Social - 19

Coordenação de enfermagem - 1

Enf. Núcleo Regulação e Internação - 1 

ENFERMEIRO - 138

ENFERMEIRO CHEFIA - 11

ENFERMEIRO LÍDER - 5

FISIOTERAPEUTA - 71

FISIOTERAPEUTA CHEFIA - 1

FONO - CHEFIA - 1

FONOAUDIÓLOGO - 8

NUTRI CHEFIA - 1

NUTRICIONISTA - 15

PSICOLOGO - 2

PSICOLOGO CHEFIA - 1

TEC. DE ENFERMAGEM - 579

TECNICO DE GESSO - 6

TECNICO DE GESSO AMB - 2

TERAP OCUPACIONAL - 6

Em 2022 não 

constam os 

profissionais de 

saúde do 

trabalhador que 

estavam 

contratados em 

2021

Total Enfermeiros: 156
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CENTRO DE 
ESTUDOS E 
PESQUISAS 
“DR. JOÃO 
AMORIM” 
CEJAM

▪ Nº DO PROCESSO: HMMG.2021.00000507-79
▪ PREGÃO ELETRÔNICO: 95/21
▪ Nº DO TERMO: 173/21

▪ OBJETO: Prestação de serviços médicos na área de 
CIRURGIA GERAL, incluindo profissional qualificado em
Cirurgia Torácica

Planilha fevereiro/2022: 

Médico Cirurgião: 22

Médico PL Cirurgia: 1

Médico plantonista: 1 

Total: 24 médicos

Planilha de julho/2021: 

Total: 24 médicos
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CENTRO DE 
ESTUDOS E 
PESQUISAS 
“DR. JOÃO 
AMORIM”
CEJAM

▪ Nº DO PROCESSO: 1318/18

▪ PREGÃO ELETRÔNICO: 21/18

▪ Nº DO TERMO: 11/19

▪ OBJETO: Prestação de serviços médicos na área
de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e 
pescoço

▪ Fevereiro/2022: 13 Médicos Otorrino

▪ Julho/2021: 11 médicos
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CENTRO DE 
ESTUDOS E 
PESQUISAS 
“DR. JOÃO 
AMORIM”
CEJAM

▪ Nº DO PROCESSO: 0376/19

▪ PREGÃO PRESENCIAL: 14/19

▪ Nº DO TERMO: 69/19

▪ OBJETO: Prestação de serviços nas
áreas multidisciplinares de saúde
mental
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Planilha de julho 2021

MÉDICOS - 48

ENFERMEIROS – 5

TERAPEUTA OCUPACIONAL - 1 

PSICÓLOGOS - 1

SERVIÇO SOCIAL – 1

TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - 20

Planilha fevereiro 2022

MEDICO PSIQUIATRA - 21

MEDICO ESPECIALISTA - 1

ENFERMEIRO - 5

TERAP OCUPACIONAL - 1

PSICOLOGO - 1

ASSISTENTE SOCIAL - 1

TEC. DE ENFERMAGEM - 31
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HERA 
SERVIÇOS 
MÉDICOS 

LTDA.

▪ Nº DO PROCESSO: 1317/18

▪ PREGÃO PRESENCIAL: 09/18

▪ Nº DO TERMO: 51/18

▪ OBJETO:  Prestação de serviços médicos
específicos na área de pronto socorro adulto, com 
fornecimento de equipamentos;

▪ Fevereiro/2022: 84 Médicos Clínicos

▪ Julho/2021: 50 médicos
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HERA 
SERVIÇOS 
MÉDICOS 

LTDA.

▪ Nº DO PROCESSO: 1316/18
▪ PREGÃO PRESENCIAL: 08/18
▪ Nº DO TERMO: 53/18

▪ OBJETO: Prestação de atendimento médico na linha de 
cuidado em pediatria, compreendendo psi - pronto 
socorro infantil, uti pediátrica e enfermaria de pediatria, 
incluindo cirurgia pediátrica para retaguarda à uti

▪ Fevereiro/2022: 55 Médicos

▪ MÉDICO PEDIATRA - 51
▪ MÉDICO NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO - 1

▪ CIRURGIA PEDIÁTRICA - 3

▪ Julho/2021: 50 médicos
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HYGEA 
GESTÃO & 

SAÚDE 
LTDA. - ME

▪ Nº DO PROCESSO: 1319/18
▪ PREGÃO PRESENCIAL: 11/18
▪ Nº DO TERMO: 52/18

▪ OBJETO:  Prestação de serviços médicos e de 
apoio na área de anestesiologia com fornecimento de 
equipamentos

▪ Fevereiro/2022: 31 Médicos anestesiologistas

▪ Julho/2021: 33 médicos

Anexo  (5584194)         SEI PMC.2022.00034917-68 / pg. 25



HYGEA 
GESTÃO & 

SAÚDE 
LTDA. - ME

▪ Nº DO PROCESSO: 1320/18
▪ PREGÃO PRESENCIAL: 03/19
▪ Nº DO TERMO: 19/19

▪ OBJETO: Prestação de serviços médicos na
área de cardiologia e cardiologia pediátrica.

▪ Fevereiro/2022: 11 Médicos cardiologistas

▪ Julho/2021: 17 médicos
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HYGEA 
GESTÃO & 

SAÚDE 
LTDA. - ME

▪ Nº DO PROCESSO: 2154/18
▪ PREGÃO PRESENCIAL: 13/18
▪ Nº DO TERMO: 59/18

▪ OBJETO: Prestação de serviços médicos na área
de enfermaria de clínica médica e especialidades
clínicas ambulatoriais com fornecimento de 
instrumentos.

▪ Fevereiro/2022: 59 Médicos clínico geral

▪ Julho/2021: 53 médicos
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HYGEA 
GESTÃO & 

SAÚDE 
LTDA. - ME

▪ Nº DO PROCESSO: 1925/18
▪ PREGÃO PRESENCIAL: 20/18
▪ Nº DO TERMO: 36/19

▪ OBJETO: Prestação de serviços médicos na área
de neurologia clínica.

▪ Fevereiro/2022: 14 Médicos neurologistas

▪ Julho/2021: 16 médicos e 6 auxiliares
administrativos
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AMO 
ASSISTÊNCIA 

MÉDICA 
OTORRINO 

OFTALMOLÓGICA 
DE CAMPINAS S/S 

LTDA.

▪ Nº DO PROCESSO: 1322/18
▪ PREGÃO PRESENCIAL:12/18
▪ Nº DO TERMO: 48/18

▪ OBJETO: Prestação de serviços médicos na
área de oftalmologia com fornecimento de 
equipamentos para o CHPEO.

▪ Fevereiro/2022: 14 Médicos

▪ Julho/2021: 14 medicos, 1 técnico de 
enfermagem e 1 auxiliar administrativo
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HEMOTERAPIA 
LTDA

▪ Nº DO PROCESSO: HMMG.2020.00000943-85
▪ PREGÃO ELETRÔNICO: 62/20
▪ Nº DO TERMO: 172/20

▪ OBJETO: Prestação de serviços em agência
transfusional nas dependências do Complexo
Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi
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HEMOTERAPIA LTDA

Planilha julho 2021

MÉDICOS - 3 

BIOMÉDICO - 1 

TÉCNICO DE HEMATOLOGIA – 5

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1 

Planilha fevereiro 2022

Médico Hematologista - 3

Medicina do Trabalho - 1

Biomédico - 1

Tecnico Hemoterapia - 5

Assistente Administrativo - 1
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 1º: Constatamos as informações das empresas contratadas para atuação no

CHPEO, com exceção da empresa de Raio X que indicou os trabalhadores e

seus locais de trabalho também em outras unidades da Rede Mário Gatti.

 2º: Não recebemos as informações sobre o regime ou vínculo de contratação dos

trabalhadores. Esta tem sido nossa principal solicitação reiterada desde o ano

passado à RMG e que motivou a reunião realizada no dia 14/03/2022, em que

ficou acertado com presidência e este diretor da RMG (dentre outros assessores)

que seria encaminhada, na qual membros dessa CP estiveram presentes.
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 3º: Faltaram as informações das demais empresas contratadas pela Rede

Mário Gatti que também prestam serviços no CHPEO e nas demais unidades

da rede, tais como: farmácia, administrativo, recepcionistas, técnicos de

informática, limpeza, segurança e vigilância patrimonial, faturamento e

auditoria, alimentação (lactário, copeira, cozinheiras, etc.), laboratório,

telefonistas, manutenção (eletricistas, encanadores, serviços gerais),

motociclistas que realizam transporte de material biológico, motoristas

de ambulância e outros.
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 4º: Foi informado em todas as planilhas o nome completo dos trabalhadores, porém, o

número de trabalhadores contratados por cada empresa e o seu respectivo regime de

contrato de trabalho/prestação de serviços (CLT, CNPJ, RPA, MEI, sócio cotista, etc.),

não foi informado.

 5º: As informações das empresas: Perinatal (UTI adulto) e SHDSS (ortopedia), apontam

nomes de pessoa física e pessoa jurídica na lista dos trabalhadores. A Perinatal com 26

nomes de pessoas físicas e 36 de pessoas jurídicas, e a SHDSS com 5 pessoas

jurídicas entre os médicos que não são ortopedistas. O que significa?

Exemplificamos a seguir, com recorte da planilha da Perinatal para ilustrar este

questionamento.
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 6º: Qual o valor da remuneração de uma pessoa (em branco) e de uma empresa (em

amarelo) para o mesmo trabalho e carga horária, como exemplificado na planilha

anterior?

 7º: Observamos que em alguns contratos ocorreram aumento do número de

trabalhadores, e em outros, diminuição e até extinção. Qual a justificativa? A escala

de trabalho e a qualidade da assistência foi impactata com relação ao

dimensionamento dos profissionais nos plantões?
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 8º: Com relação aos contratos de trabalhadores que atuam na Saúde do Trabalhador,

observamos que nas informações da empresa CEJAM em 2021, havia contratação de

médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho e engenheiro de segurança do

trabalho. Na planilha de fevereiro de 2022 estes profissionais já não aparecem. O que isto

significa?

 9º: Ainda relacionado a saúde do trabalhador, a instituição possui CIPA ativa? Como se dá a

articulação deste trabalho no Complexo Hospitalar do Ouro Verde, com as diversas

empresas contratadas?
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 10º: Substituição da empresa que contrata trabalhadores para o SAD Sudoeste: É a terceira 

substituição de empresa em quase 4 anos (desde o início da RMGUE em 2018). Qual a 

motivação? Houve redução dos salários das categorias?  

 11º: Observamos também redução de trabalhadores da equipe da atenção domiciliar,

comparando as planilhas de 2021 e 2022: ausência do psicólogo, redução pela metade dos

enfermeiros e redução do número de técnico de enfermagem, fisioterapeuta, além da

ausência dos motoristas. Qual a explicação para esta redução e qual o impacto no cuidado e

assistência aos pacientes e seus cuidadores?
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 12º: Observamos um aumento no número de trabalhadores contratados pela empresa

CEJAM para atendimento em saúde mental, e também uma redução de profissionais

da mesma empresa em outro contrato (nº 2497/18), impactando o quantitativo dos

trabalhadores da enfermagem, nutricionistas e técnicos de gesso na comparação com

o ano anterior. Qual o motivo?
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-DIR ADM

DESPACHO

Campinas, 02 de maio de 2022.
A Presidencia
 
Tendo em vista o teor dos apontamentos indicados pelo CMS, encaminho para ciência, com sugestão de
remessa a Diretoria Técnica do Hospital Ouro Verde para conhecimento e eventuais esclarecimentos prévios.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE MILHINA MOREIRA, Diretor(a)
Administrativo, em 02/05/2022, às 10:49, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 5586672 e o código CRC 1134FEFB.

PMC.2022.00034917-68 5586672v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA

DESPACHO

Campinas, 02 de maio de 2022.
À Diretoria Técnica - CHPEO/CHOV
 
Para ciência de manifestação do CMS.
Solicito aguardar reunião prévia antes de manifestação no presente SEI.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO BISOGNI, Presidente , em 02/05/2022, às
14:38, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 5589918 e o código CRC 41AAC5C5.

PMC.2022.00034917-68 5589918v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Avenida Ruy Rodriguez, 3434 - Bairro Jardim Yeda - CEP 13060-646 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA/HMMG-CHPEO/HMMG-CHPEO-DIR TEC

DESPACHO

Campinas, 20 de maio de 2022.

Prezado Presidente,

 

Referente aos questionamentos feitos ao longo da apresentação 5584194 sobre os contratos
assistenciais vigentes no CHPEO, destaco que, conforme antecipado pelo próprio Diretor
Administrativo da RMMG por ocasião do envio das planilhas ao CMS, e igualmente registrado
pela Sra. Nayara em sua apresentação, os dados apresentados refletem os quantitativos
específicos de cada mês analisado, podendo haver variações ao longo do ano em decorrência
do natural processo dinâmico de entrada ou saída de prestadores visando cobertura de postos de
trabalho, cobertura de férias, adequação de postos, supressão ou aditamentos, etc. Portanto, é
natural que se observe uma variação de quantitativos entre as planilhas, não necessariamente
significando que postos de trabalho ficam vagos quando há redução no quantitativo, mas apenas
que o número de profissionais necessários para conseguir cobrir toda a escala prevista pode
variar entre os meses. 

Esse raciocínio, por exemplo, se aplica ao contrato PERINATAL Serviços Médicos, responsável
pela cobertura dos postos de trabalho médicos das UTI Adulto do CHPEO. Em Fevereiro de 2022
foram necessários 61 médicos para garantir a cobertura de todos os plantões (incluindo o
coordenador médico, que também é posto presencial). Em Julho de 2021, com 58 médicos já foi
possível garantir essa cobertura. 

Também, o mesmo raciocínio se aplica ao contrato SHDSS, responsável pela cobertura dos
postos de trabalho médicos em Ortopedia no CHPEO. Em Fevereiro de 2022 foram necessários
36 médicos para garantir a cobertura de todos os plantões. Em Julho de 2021, com 28 médicos já
foi possível garantir essa cobertura. 

O mesmo raciocínio também se aplica ao contrato HERA, responsável até fevereiro pela cobertura
dos postos de trabalho médicos do PS Adulto no CHPEO. Em Fevereiro de 2022 foram
necessários 84 médicos para garantir a cobertura de todos os plantões. Em Julho de 2021, com
50 médicos já foi possível garantir essa cobertura.

Também, o mesmo raciocínio se aplica ao contrato HYGEA, responsável pela cobertura dos
postos de trabalho médicos em Anestesia no CHPEO. Em Fevereiro de 2022 foram necessários
31 médicos para garantir a cobertura de todos os plantões. Em Julho de 2021, foram
necessários 33 para garantir essa cobertura.

Igualmente, o mesmo raciocínio se aplica ao contrato CEJAM SAÚDE MENTAL, responsável pela
cobertura dos postos de trabalho na enfermaria de Saúde Mental do CHPEO. Em Fevereiro de
2022 foram necessários 22 médicos para garantir a cobertura de todos os plantões. Em Julho de
2021, houve necessidade de mais médicos, ao todo 48, para garantir a integralidade da
cobertura. Parte destes se tornou fixa, incorporou mais plantões, como observado através da
redução do número de médicos necessários ao longo dos meses. Neste mesmo contrato ainda, o
contrário também aconteceu, mas em relação aos Técnicos de Enfermagem, tendo sido
necessário mais folguistas para compor a escala em Fevereiro de 2022 do que em Julho de
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2021. 

Enfim, o mesmo raciocínio deve ser feito para os demais contratos assistenciais com postos de
trabalho em escala. 

Adicionalmente, esclareço que a denominação das categorias profissionais pode ter sido
apresentada de modo levemente diferente de um mês para o outro.

Por exemplo, no que se refere ao contrato SPX Serviços de Imagem, no mês de Fevereiro de
2022 são apontados 18 administrativos. Esta denominação se refere aos Auxiliares
Administrativos e Atendentes clínicos demonstrados na planilha de Julho de 2021. O mesmo pode
ser visto em relação ao número de profissionais de enfermagem: no mês de Fevereiro de 2022
são apontados 14. Esta denominação se refere ao conjunto de Enfermeiros e Técnicos de
Enfermagem demonstrados na planilha de Julho de 2021.

O mesmo raciocínio se aplica ao contrato CEJAM Cirurgia Geral: no mês de Fevereiro de 2022
são apontados 24 médicos em diferentes denominações - cirurgião, PL Cirurgia e plantonista.
Estas denominações se referem ao conjunto de médicos já demonstrados com denominação
simples na planilha de Julho de 2021.

A diferença no modo de denominação também pôde ser notada no contrato HERA Serviços
Médicos responsável pela linha de cuidados pediátrica no CHPEO. Em Fevereiro, os 55 médicos
pediatras incluíram profissionais que, adicionalmente, tinha outras titulações médicas, a saber,
neuropediatra, cirurgião pediatra, pediatra. Mas estas denominações são apenas detalhes de
titulação, pois o conjunto de médicos não variou muito ao longo do tempo, sendo de 50 pediatras
em Julho 2021.

Destaca-se ainda que, especificamente no contrato HYGEA NEUROLOGIA, a planilha de Julho de
2021 incluiu 6 auxiliares administrativos que prestam serviços administrativos internos para a
empresa (por exemplo, cuidam da documentação burocrática da empresa, folha ponto, etc), não
sendo postos de prestação de serviços do CHPEO, mas sim da empresa. Isto foi corrigido na
planilha de Fevereiro 2022. No contrato AMOO Oftalmologia, responsável pela prestação de
serviços médicos e equipamentos de oftalmologia no CHPEO, também houve a incorporação
equivocada de profissionais que prestam serviços aos processos administrativos internos da
empresa na planilha de Julho, sendo corrigido na de Fevereiro 2022.

Outro ponto importante a esclarecer é que alguns contratos são medidos por produção, e não por
postos de trabalho. Em especial destaco a empresa PRONOMED, responsável pelas sessões de
hemodiálise no CHPEO, e a empresa HEMOTERAPIA, responsável pela Agência Transfusional
do CHPEO. Na empresa PRONOMED, a depender do número de sessões que são demandadas
mês a mês, o número de profissionais necessários varia. Em Julho de 2021, dado o grande
número de pacientes graves com COVID em UTI, houve maior demanda de sessões. Já em
fevereiro, menos. Em relação à empresa HEMOTERAPIA, a equipe presente essencialmente não
muda, nem tivemos oscilação significativa no número de procedimentos hemoterápicos ao longo
dos meses. Porém, em Fevereiro de 2022 a planilha acabou incluindo profissionais que,
especificamente, não prestam serviços de hemoterapia, mas que são utilizados pela empresa
para seus processos administrativos internos, como por exemplo o médico do trabalho (que fez o
admissional de novos profissionais da empresa) e o auxiliar administrativo da mesma.

Sobre o questionamento referente ao uso do nome de pessoas jurídicas na composição dos
profissionais que prestam serviços às empresas PERINATAL e SHDSS, não há qualquer
irregularidade nisso. Os contratos são claros em relação às especialidades aceitas na escala
médica e há efetiva fiscalização mensal destas. Ocorre que médicos podem se utilizar da sua
pessoa jurídica para se vincular a empresas prestadoras de serviços médicos, tema já pacificado
por resolução do STF.

Sobre o questionamento em relação aos profissionais médico do trabalho, técnico de segurança

Despacho HMMG-CHPEO-DIR TEC 5714630         SEI PMC.2022.00034917-68 / pg. 43



do trabalho, engenheiro de segurança no contrato CEJAM Multiprofissional, os quais constavam
na listagem de Julho 2021, esclareço que estes continuam prestando serviços à empresa. Porém,
não constam da listagem de Fevereiro 2022 porque não são postos de trabalho do CHPEO, mas
sim da empresa. O CHPEO possui CIPA, atualmente constituída por 6 titulares e 4 suplentes
representantes dos trabalhadores e o mesmo número representante dos empregadores,
constituição vigente até 2023.

Em relação ao questionamento sobre a empresa prestadora de serviços ao SAD Sudoeste, não
procede a afirmação de que se trata "da terceira empresa em 4 anos". Tal afirmação demonstra
desconhecimento dos fatos, uma vez que, após o desligamento dos colaboradores da O.S. Vitale,
o serviço foi assumido, com êxito, pela empresa BHCL (de 28.10.2019 a 13.12.2021), sendo
substituída, ao final do prazo regulamentar previsto, por nova licitação, vencida pela empresa
CONCIERGE (vigente desde 14.12.2021). Cumpre destacar, adicionalmente, que a empresa
CONCIERGE manteve mais de 90% do quadro funcional deixado pela empresa anterior,
composta por profissionais que, em grande parte, também já prestavam atendimento no SAD
mesmo antes da BHCL. Adicionalmente, esclareço que a diferença apontada em relação a
algumas categorias profissionais se explica tanto por diferença nas denominações, ou,
especificamente no caso de psicólogo, ao fato do novo contrato ter incorporado um profissional
de fonoaudiologia em detrimento daquela, dada a demanda muito maior nessa especialidade. Por
fim, esclarece-se que o serviço de transporte do SAD é contratado diretamente pela empresa
CONCIERGE, motivo pelo qual os motoristas que antes apareciam na planilha de Junho 2021 não
aparecem na de Fevereiro de 2022, pois são prestadores da empresa, e não postos de trabalho
propriamente do CHPEO. 

Por fim, destaco que todos os contratos seguiram processos licitatórios rigorosamente auditados
durante todo o trâmite, que seus termos de referência estão disponíveis para leitura pública e que
são acompanhados mensalmente por gestores e fiscais em relação à cobertura dos postos
contratados, bem como a produção esperada. Desta forma,  nos mantemos a disposição para
demais esclarecimentos que eventualmente se façam necessários.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CYNTHIA RESENDE CAMPOS HERRERA,
Diretor(a) Técnico, em 20/05/2022, às 13:46, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril
de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 5714630 e o código CRC 1F01E6D7.

PMC.2022.00034917-68 5714630v4
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA

DESPACHO

Campinas, 20 de maio de 2022.
Ao Conselho Municipal de Saúde,
 
em atenção ao ofício 5584192, seguem as considerações: do Diretor Administrativo da Rede Mario
Gatti 5586672 e da Diretora Técnica do CHPEO 5714630, as quais acolho na totalidade.
Aproveito ainda para informar que a Diretora Técnica do CHPEO - Dra Cynthia Resende Campos Herrera
representará a Rede Mario Gatti na reunião do dia 23/05/2022, às 19h, de maneira virtual.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO BISOGNI, Presidente , em 20/05/2022, às
14:05, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 5714998 e o código CRC 19DFE162.

PMC.2022.00034917-68 5714998v3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Av Anchieta, 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br

Paço Municipal

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-CMS

DESPACHO

Campinas, 26 de maio de 2022.

Ilmo. Dr. Sergio Bisogni

Presidente da Rede Mario Gatti de Urgência e Emergência

 

Prezado Senhor

 

Considerando:

Os esclarecimentos realizados Sra. Dra. Cynthia Resende Campos Herrera, diretora técnica
do Complexo Hospitalar Prefeito Edvaldo Orsi – Ouro Verde na reunião da Comissão de
Atenção Hospitalar Urgência e Emergência do CMS realizada em 23.05.2022,
referenciados na resposta constante do documento 5714630;
As questões que não foram esclarecidas pela referida diretora durante a mesma reunião,
sob argumento de que são informações que não estão sob sua responsabilidade, a saber:

2º: Não recebemos as informações sobre o regime ou vínculo de contratação dos
trabalhadores. Esta tem sido nossa principal solicitação reiterada desde julho do ano
passado à RMG e que motivou a reunião realizada no dia 14/03/2022, em que ficou
acertado com a presidência, o diretor administrativo da RMG Henrique Milhina (dentre
outros assessores) o envio das mesmas, na qual membros dessa CP estiveram
presentes (documento 5584194 – slide 30); e
6º: Qual o valor da remuneração de uma pessoa (em branco) e de uma empresa (em
amarelo) para o mesmo trabalho e carga horária, como exemplificado na planilha
anterior? (documento 5584194 – slide 33);

O definido na reunião da Comissão de Atenção Hospitalar Urgência e Emergência do CMS
realizada em 23.05.2022, em que se apontou que seria oficializado o convite para
participação da referida diretora técnica, bem como do diretor administrativo para tratar dos
pontos pendentes referidos acima, na reunião da Secretaria Executiva e Mesa Diretora
deste Conselho, que ocorrerá dia 15/06/2022, às 15h, em formato virtual em sala
zoom (link:  https://us02web.zoom.us/j/81905201396?
pwd=UFBHNlVFUytTYWpXejc5S3AvSWxMZz09, ID da reunião: 819 0520 1396, Senha de
acesso: 435239, Localizar seu número local: https://us02web.zoom.us/u/kefIKW8DtC);

Deste modo, solicitamos a autorização de V. Sa. para que se efetive a prestigiosa colaboração
de ambos aos trabalhos deste Conselho.

 

Colocando-nos a disposição para eventuais esclarecimentos, despedimo-nos,

Documento assinado eletronicamente por NAYARA LÚCIA SOARES OLIVEIRA, Presidenta
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do Conselho Municipal de Saúde , em 26/05/2022, às 15:27, conforme art. 10 do Decreto 18.702
de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 5754675 e o código CRC 45DB92B2.

PMC.2022.00034917-68 5754675v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-PRESIDENCIA

DESPACHO

Campinas, 30 de maio de 2022.
À
Diretoria Administrativa
 
Para ciência e manifestação; tendo em vista que a solicitação é a de fornecimento de informações individuais,
exigindo levantamento de dados de cada um dos trabalhadores contratados, solicito informar se, diante do
quantitativo atual, há possibilidade de realização do levantamento individualizado conforme requerido com os
recursos existentes na autarquia, e, em caso de impossibilidade ou restrições operacionais, indicar qual
alternativa viável para o atendimento ao solicitado.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO BISOGNI, Presidente , em 31/05/2022, às
14:03, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 5771656 e o código CRC D061B05B.

PMC.2022.00034917-68 5771656v2
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HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI
Av. Pref. Faria Lima, 340 - Bairro Parque Itália - CEP 13036-902 - Campinas - SP 

HMMG-DIR ADM

DESPACHO

Campinas, 31 de maio de 2022.
A Presidência
 
Tendo em vista a solicitação do Conselho e a manifestação da Presidência, informo termos consolidado as
informações solicitadas conforme docs. 5781586 e 5781593.
Importante destacar que os documentos referem-se a um mês de execução dos contratos de atuação do
Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi e que, pelo dinamismo inerente a operação, não podem ser
considerados, por indução, como um reflexo da execução anual.
Importante salientar que os contratos referem-se a Postos de Trabalho e não a trabalhadores. Ou seja, em
diversos casos, faz-se necessário vários profissionais para cumprimento de um Posto de Trabalho.
Por fim, resta informar que o primeiro documento mencionado (5781586), refere-se aos locais intra
hospitalares de prestação de serviço, e o segundo (5781593), refere-se aos vínculos consolidados e
apresentados pelos prestadores.
Continuamos a disposição, inclusive colocando todos os processos e suas respectivas instruções a disposição
do Conselho de Saúde.
 
Sem mais
 
 

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE MILHINA MOREIRA, Diretor(a)
Administrativo, em 31/05/2022, às 16:57, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica
informando o código verificador 5781597 e o código CRC 42788A5C.

PMC.2022.00034917-68 5781597v2
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