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1.   Introdução  

 

1.1 Fundamentação Legal 
 

A Inspeção Ordinária realizada na Secretaria Municipal de Saúde de que trata o 

presente relatório foi formalizada por meio do Ofício nº TCM/SCE/039/2008, de 03 de março 

de 2008, encaminhado à Coordenadoria de Infra-estrutura da SMS. Sua legitimidade é 

conferida pela Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, art. 88, inciso IV, pela 

Deliberação nº 034/1983 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro), art. 37, inciso III, bem como pelo Plenário desta Corte em Sessão de 09/01/2008, 

através do processo nº 40/000.034/08, o qual aprovou o calendário de Inspeções para o 

exercício de 2008. 

1.2 Objetivos 
 

A Inspeção Ordinária da qual o presente relatório apresenta os resultados, teve como 

objetivo verificar a execução dos serviços terceirizados de transporte inter-hospitalar de 

pacientes no Município do Rio de Janeiro, abrangendo o escopo definido no Memorando 

nº01/2008, de 29/02/2008, a saber: 
 

� Levantamento da execução do contrato nº 1371/2007, relativo à contratação 

do serviço de ambulâncias; 

� Verificação das condições do serviço; 

� Verificação das condições operacionais; 

� Levantamento das ações de supervisão por parte da SMS; 

� Levantamento da execução financeira do contrato vigente; 

� Verificação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Souza 

Aguiar. 

1.3 Metodologia 
 

Como metodologia de trabalho, foram tomadas as seguintes ações, visando à 

avaliação dos aspectos relativos ao tema explorado: 
 

� Na fase de planejamento, com objetivo de detalhar o plano de inspeção: 

� pesquisa de informações em fontes diversas associadas ao assunto; 
 

� entrevista na Coordenação de Infra-Estrutura da SMS (S/CIN), com os 

funcionários diretamente envolvidos no acompanhamento do contrato; 
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� seleção de amostra de unidades para visitação, privilegiando os maiores 

usuários do serviço: os grandes hospitais de emergência; 
 

� Na fase de execução: 

� visitas às unidades selecionadas, realizando-se observações diretas e 

entrevistas com as chefias das unidades e os responsáveis pela logística de  

remoção de pacientes; 

� envio de questionários, por meio de fac-símile, às unidades de saúde da rede 

municipal de saúde, usuárias do serviço de ambulâncias; 

� visitas à Central de Regulação da SMS, para acompanhamento da rotina do 

serviço e levantamento das dificuldades encontradas, a partir de entrevistas 

com a chefia da unidade e com pessoal operacional; 

� entrevista com responsáveis pelo serviço de ambulâncias na Subsecretaria 

de Serviços de Saúde (SUBASS) e no Serviço de Transportes da S/CIN; 

� solicitação de documentos à SMS;  

� visita ao Hospital Municipal Souza Aguiar e entrevista com os responsáveis 

pelas compras de material de consumo da unidade. 
 

Para a avaliação realizada, foram selecionadas amostras da documentação recebida 

com a adequada significância aos requisitos do presente trabalho, não constituindo, em 

absoluto, os casos relatados, um esgotamento da matéria.   

A equipe inspecionante visitou os quatro grandes hospitais de emergência da Cidade 

do Rio de Janeiro e dois hospitais maternidade para acompanhamento do serviço de 

remoção de pacientes. 

Realizou-se a inspeção com base em um programa consubstanciado em papéis de 

trabalho e toda a documentação associada encontra-se arquivada nesta IGE para eventuais 

consultas. 

1.4 Inspeção anterior 

A presente inspeção foi motivada pela inspeção ordinária realizada em maio de 

2003, processada nesta Corte sob o nº 40/4604/2003 e arquivada pelo voto do Exmo Sr. 

Conselheiro Relator Antônio Carlos Flores de Moraes na sessão plenária de 20/09/2006, 

cujo escopo, dentre outros, foi avaliar a execução do contrato de prestação de serviços de 

viaturas tipo ambulância também a cargo da empresa TOESA Service Ltda. 
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2.   Do serviço de transporte inter-hospitalar no M unicípio do Rio de Janeiro 
 

2.1 Contrato nº 1371/07 -  detalhamento do custo e quantitativo de ambulâncias  
 

Para a prestação de serviço de ambulâncias, a Secretaria de Saúde celebrou 

sucessivos contratos emergenciais com as empresas SAVIOR Medical Service Ltda, 

TOESA Service Ltda e Star Assistance Emergências Médicas Ltda. Tais contratos, 

fundamentados no art. 24, IV da Lei 8.666/93, perduraram até novembro/07, quando, então, 

entrou em vigor o de nº 1371/07, derivado do Edital de Concorrência nº 22/06, processado 

sob o nº40/3674/2006 e arquivado pelo voto do Exmo Sr. Conselheiro Relator Jair Lins 

Netto, na Sessão Plenária de 13/06/2007. Apesar de o certame segregar a prestação de 

serviços em lotes, a proposta da empresa TOESA, para cada um deles, foi a vencedora, 

consolidando-os em um único instrumento, totalizando cerca de R$ 21.170.000,00 (vinte e 

um milhões, cento e setenta mil reais), com vigência de 24 meses, processado sob o 

nº40/203/2008, em tramitação nesta Corte. 

O contrato nº 1371/07 tem por objeto a prestação de serviços de transporte inter-

hospitalar de pacientes, com veículos tipo ambulâncias USB (unidades de suporte básico) 

para simples remoção e USA (unidades de suporte avançado), UTIs móveis, adultos e 

neonatais (Cláusula Segunda). 

 O instrumento inclui motoristas e equipe médica para operacionalização dos 

atendimentos necessários a todas as unidades que compõe a rede da SMS. A descrição, 

caracterização e especificação do objeto contratado encontram-se no Projeto Básico, parte 

integrante do processo nº 09/006.022/2006. 

O detalhamento da quantidade de ambulâncias contratadas por tipo e por lote está 

demonstrado no quadro a seguir, ou seja, 30 USB, 5 UTI-A (adulto), e 2 UTI-Neo (neonatal), 

totalizando os 37 veículos previstos no contrato. 

 

Detalhamento do quantitativo de ambulâncias 

Ambulância 2ª a 6ª feira – Total dos lotes 
Sábados, domingos e feriados  

Total dos lotes 

 Diurno Noturno Diurno Noturno 

USB 30 15 15 15 

UTI-A 05 02 02 02 

UTI-Neo 02 01 01 01 

                     Fonte: Processo 09/006.022/06 – Edital de Concorrência nº 22/06 

    Obs: 30 plantões diurnos e 15 noturnos, relativos a 15 ambulâncias em serviço 24 horas e 15 em serviço 12 horas/dia 
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Detalhamento dos custos unitários por apresentação / ambulância 

Ambulância 
R$ / apresentação - 2ª a 6ª 

feira 

R$ / apresentação - Sábados, 

domingos e feriados 

 Diurno Noturno Diurno Noturno 

USB 458,83 490,19 458,83 490,19 

UTI-A 1.072,14 1.104,59 1.072,14 1.104,59 

UTI-Neo 1.236,28 1.268,73 1.236,28 1.268,73 

Fonte: Processo 09/006.022/06 – Edital de Concorrência nº 22/06 (Proposta empresa TOESA) 

2.2 Vigência antecipada do contrato  
 

O Contrato nº 1371/07 foi assinado em 23/11/2007, com previsão de início de vigência 

a partir da data de apresentação das ambulâncias, que deveria ocorrer em 30 dias, com a 

emissão da “Autorização para Início dos Serviços” (AIS). 

Contrariando tal condição, estabelecida pelo item 4.1 do Projeto Básico, a SMS, por 

meio do Memorando nº 04-S/CIN, autorizou o início da vigência contratual, a partir de 

26/11/2007, liberando a empresa contratada para utilizar a frota de veículos antiga, com a 

justificativa na não descontinuidade do serviço, visto que os contratos emergenciais 

anteriores se encerraram em 25/11/2007. 

Com a vigência antecipada, o serviço foi prestado, entre 26/11/2007 e 21/01/2008, por 

uma frota de veículos com aproximadamente 10 (dez) anos de uso, sendo que em sua 

maioria com mais de duzentos mil quilômetros rodados e alguns com quilometragem 

superior a quinhentos mil quilômetros, conforme evidenciado nos Boletins Diários de 

Transporte obtidos durante a inspeção. 

Essa situação perdurou por 65 (sessenta e cinco) dias, pois a TOESA somente 

apresentou as novas ambulâncias à Prefeitura em 22/01/2008, fato este que gerou uma 

advertência à mesma, publicada no Diário Oficial do Município, em 16/01/2008.  

Ressalte-se que, já na ocasião, apesar da Secretaria de Saúde dispor de outros 

instrumentos contundentes, previstos no projeto básico (item 6.1.1), o Órgão não se valeu 

dos mesmos para exigir a apresentação das ambulâncias mais rapidamente. 

“Por dia de atraso, em relação aos prazos estabelecidos no subitem 4.2:  1% (um 

por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato ou, se for o caso,  

proporcional ao valor da unidade de frota não apresentada até 30 (trinta)  

dias. Após esse prazo a empresa será considerada inabilitada.” 
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Destaca-se que, durante o período de 26/11/2007 a 21/01/2008, decidiu a SMS 

empregar os valores unitários do contrato novo, conforme detectado nos processos de 

liquidação dos meses de dezembro/07 e janeiro/08, que são superiores em 27% (vinte e 

sete por cento)  aos do contrato emergencial nº 275/07, processado sob o nº40/3509/2007, 

em tramitação nesta Corte, que vinha sendo prestado com as mesmas ambulâncias 

existentes, sem exclusividade. 

Durante a fase de planejamento, a equipe desta Corte se reuniu com funcionários da 

S/CIN, entre eles o Coordenador de Infra-Estrutura, Sr. Saulo de Avelar Esteves, matrícula 

nº 60/241.010-8. Questionados sobre qual seria o principal motivo da variação entre os 

custos dos contratos nos 275/07 (emergencial)  e 1371/07, foi informado que os fatores 

determinantes teriam sido: ambulâncias novas e exclusividade do Município sobre elas. 

2.3   Estimativa do valor pago no período de 26/11/ 07 a 21/01/08 
 

De acordo com os processos de liquidação de notas fiscais, relativas aos meses de 

dezembro/07 e janeiro/08, durante o período compreendido entre 26/11/07 e 21/01/08, a 

contratada disponibilizou ambulâncias antigas, recebendo, porém, como se novas fossem. 

A Comissão Inspecionante interpreta que tal fato até poderia ocorrer caso o valor pago 

tivesse sido reduzido.  Como não ocorreu, ou seja, a SMS utilizou veículos usados pagando 

pelos mesmos o preço de ambulâncias novas, observa-se ter havido uma modificação no 

equilíbrio financeiro do Contrato, com prejuízo ao interesse público. 

Assim, o cálculo estimativo da diferença paga aponta para uma quantia da ordem de 

R$ 249.000,00 (duzentos e quarenta e nove mil reais), levantada com base  nos valores 

relativos ao contrato atual e anterior, nº 275/07, vigente até 25/11/07, conforme quadro 

abaixo, relativo às ambulâncias do tipo “simples remoção”:  

 

Ambulância simples remoção  
mensuração do valor pago indevidamente entre 26/11/07 e 22/01/08 

  

Ambulância 2ª a 6ª feira – Total dos lotes Sábados, domingos e feriados –  Total 
dos lotes 

 Diurno Noturno  Diurno Noturno 

Variação entre os 
contratos 

Nº de Ambulâncias 
“Simples remoção” 30 15 15 15 

  
Novembro/07 - dias 5 5 0 0   
Dezembro/07 - dias 20 20 11 11   

Janeiro/07 - dias 14 14 7 7   
Custo unitário p/ 

apresentação contrato 
1371/07 

458,83 490,19 458,83 490,19 
  

Total contrato 1371/07  536.831,10 286.761,15 123.884,10 132.351,30 1.079.827,65 
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Ambulância simples remoção  
mensuração do valor pago indevidamente entre 26/11/07 e 22/01/08 

  

Ambulância 2ª a 6ª feira – Total dos lotes Sábados, domingos e feriados –  Total 
dos lotes 

 Diurno Noturno  Diurno Noturno 

Variação entre os 
contratos 

      

Custo unitário p/ 
apresentação contrato 

275/07 
360,00  365,00  360,00  365,00    

Total contrato 275/07 421.200,00 213.525,00 97.200,00 98.550,00 830.475,00 

Variação entre os 
contratos 115.631,10 73.236,15 26.684,10 33.801,30 249.352,65 

 

Quanto às UTIs, a equipe desta Corte não efetuou o cálculo desta diferença, tendo em 

vista a modificação no critério de contratação. No contrato anterior, as ambulâncias eram 

pagas por acionamento e atualmente com base em valor fixo. 

2.4   Depreciação das Ambulâncias  
 

Ao examinar a composição do preço dos serviços, por meio da planilha que compôs a 

proposta vencedora, verificou-se a presença do item depreciação. 

Depreciação é a redução do valor dos bens pelo desgaste, ou perda de utilidade, por 

uso, ação da natureza ou obsolescência. No caso de veículos, a redução do valor se dá pelo 

desgaste proveniente do uso.  

O Projeto Básico prevê que as viaturas apresentadas poderiam ter até dois anos de 

uso no início do Contrato, gerando uma incoerência na composição do preço, pois a 

proposta vencedora da TOESA previu a depreciação total em 14 (quatorze) meses para os  

veículos que trabalham em regime de 24 (vinte e quatro) horas. Chega-se, assim, ao 

pagamento antecipado de toda uma viatura nova, o que não reflete a realidade dos veículos 

apresentados ou do total do prazo do serviço, ou seja, 24 (vinte e quatro) meses. Assim, 

financeiramente, podem ocorrer duas situações: 

� O veículo é novo e o Município paga o valor de depreciação acelerada em 14 

(quatorze) meses, ficando os restantes 10 (dez) meses de contrato pagando 

como se um novo veículo houvesse; 

� O veículo possui dois anos de uso e o Município paga por algo já depreciado, 

como se novo fosse. 
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Embora não caiba ressarcimento, pois a planilha da proposta vencedora encontra-se 

em conformidade com o Edital de Licitação e com o Projeto Básico, cabe reavaliação por 

parte da Comissão de Licitação para futuras licitações da coerência entre o estado das 

viaturas a serem aceitas, o prazo do Contrato e a composição de custos. 

Apenas para ilustrar, pode-se mencionar a Instrução Normativa da Secretaria da Receita 

Federal nº 162/98 que considera como depreciação acelerada para veículos em regime de 

24 (vinte e quatro) horas o prazo de depreciação de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

2.5 Recebimento das ambulâncias novas pela SMS 
 

Em 21/01/08, as novas ambulâncias foram apresentadas e na ocasião vistoriadas 

pela SMS para verificação de sua adequação as especificações constantes do Projeto 

Básico relativas às características dos veículos, equipamentos e insumos exigidos para 

prestação do serviço.  

A planilha da vistoria, fornecida pela S/CIN à equipe inspecionante, declara que se 

apresentaram naquela data 26 (vinte e seis) ambulâncias e que as outras 11 (onze) foram 

vistoriadas na TOESA no dia seguinte. 

Segundo consta do documento, reproduzido a seguir, todos os veículos foram 

entregues conforme previstos no Projeto Básico, tendo sido considerados pela equipe que 

atestou a entrega como  “de acordo”. 

Todavia, as constatações da Equipe Inspecionante apontam para o recebimento do 

Objeto, pela SMS, em desconformidade com as especificações do Projeto Básico, fato que 

será detalhado no corpo do presente Relatório. 
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2.6   Avaliação da prestação de serviços por parte das unidades de saúde 
 

A Equipe desta Corte encaminhou questionário, por correio eletrônico, a 45 (quarenta 

e cinco) unidades de saúde,  a fim de ouvir a opinião das mesmas quanto aos serviços 

prestados pela Contratada e, desta forma,  obter uma visão da avaliação do serviço pelos 

próprios usuários. 

Cumpre registrar ter sido dada ciência à Coordenadoria de Infra-estrutura da 

Secretaria de Saúde (S/CIN) sobre o encaminhamento do questionário às Unidades de 

Saúde, como procedimento de planejamento da presente inspeção. 

Foram recebidas 29 (vinte e nove) respostas das Unidades de Saúde, representando,  

aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) do total enviado.  

 

2.7 Principais características do objeto contratado  
 

Serviço de transporte inter-hospitalar de pacientes em veículos tipo ambulâncias 

USB (Unidade de Saúde Básica – ambulância tipo “simples remoção”), USA (Unidade de 

Saúde Avançada – ambulância tipo UTI-Adulto e UTI Neonatal), incluindo motoristas e 

equipe médica para operacionalização dos atendimentos necessários a todas as Unidades 

que compõe a Rede Municipal de Saúde, entre outras, nas seguintes condições: 

• Veículos e equipamentos com até 2 (dois) anos de uso, no início do contrato, 

vinculados ao referido serviço, sendo proibido à contratada utilizar ambulâncias, 

equipamentos e acessórios locados para execução de serviços a terceiros; 

• Ambulâncias dotadas de sistema de localização “via satélite” do tipo GPS ou 

similar e sistema de radiocomunicação ininterrupto; 

• Ambulâncias mantidas em perfeito estado de limpeza, conservação e higiene, 

bem como com todos os acessórios hospitalares previstos no item 

“Especificações Técnicas” do Projeto Básico; 

• Reserva técnica de ambulâncias USB – “simples remoção” de no mínimo 10% 

(dez por cento) do total contratado; 

• Manutenção que necessite paralisar o veículo, deverá ser efetuada a troca do 

mesmo por um da reserva técnica; 

• Abastecimento de combustível dentro das áreas de atendimento onde estiverem 

alocadas as ambulâncias; 

• Ambulâncias apresentadas e à disposição durante todo o período contratado. 
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2.8 Central de Regulação e Call Center da Contratad a 
 

De acordo com o Projeto Básico (item 2.3.8), o serviço deveria ser controlado pela 

Central de Regulação da SMS, porém, após a contratação, a SMS operou uma mudança 

significativa na forma e fluxo de operação, passando o controle dos veículos 

(disponibilidade, localização e liberação) para a empresa fornecedora.    

A figura abaixo demonstra a logística atual de atendimento às solicitações de 

remoção de pacientes do Município: 

 

Os procedimentos (remoções) são solicitados pelas Unidades de Saúde à Central de 

Regulação, que por sua vez repassa ao Call Center da Contratada para que esta acione os 

respectivos veículos através de rádio, não havendo em nenhum momento o contato direto 

entre a Central e os veículos. 

Questionada pela equipe inspecionante, a S/CIN esclareceu que tal mudança 

ocorreu porque a rotina prevista no Projeto Básico se mostrou ineficiente em contratos 

anteriores visto que motoristas e técnicos não acolhiam as solicitações dos operadores da 

Central de Regulação, alegando que trabalhavam para a Contratada e não para a Secretaria 

Municipal de Saúde.  Assim, para minimizar tais problemas e evitar que se configurasse 

vínculo empregatício entre a jurisdicionada e funcionários da Contratada foi feita opção pelo 

fluxo de operação atual. 

Ao receber uma solicitação das Unidades, a Central de Regulação classifica o pedido 

dinamicamente, considerando o grau de risco do paciente e as situações de emergências ou 

urgências, dados estes que são repassados à Contratada. 
 

Cabe ressaltar, aqui, alguns aspectos dessa logística: 
 

1) A Central da SMS não realiza um trabalho próprio de regulação, operando 

somente como intermediária do processo, ou seja, repassando as solicitações de 

remoções das Unidades de Saúde para o Call Center da Contratada; 

2) A Contratada aciona, direciona e redireciona ambulâncias segundo sua 

conveniência e oportunidade, não retornando à Central de Regulação o status dos 

procedimentos ou quaisquer outras informações sobre o andamento geral do serviço; 
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3) Com todo o controle da alocação dos veículos sob poder da Contratada e por 

não haver qualquer fiscal presente em suas instalações, a SMS não tem domínio 

sobre a relação de ambulâncias em procedimento / ambulâncias ociosas / pedidos 

em aberto, ficando assim sem nenhuma forma de acompanhar os trabalhos.   
 

No transcorrer desta inspeção ordinária, a comissão acompanhou o trabalho da 

Central de Regulação e pôde observar que, apesar dos muitos esforços da equipe de 

operadores, a Contratada não fornece a relação diária de rádios, não permitindo à Central 

ter controle sobre a localização dos veículos ao longo da jornada de trabalho, ou mesmo 

sobre o número de ambulâncias em circulação diária.   
 

  
Operadores e planilha de controle de chamadas da Central de Regulação 

 

 

2.9 Verificação da execução contratual  
 
 

2.9.1 Apresentações nas bases – ambulâncias tipo “simples remoção” 
 

De acordo com o Projeto Básico, os serviços se dão por cota de 

apresentação de veículo por mês, por turno de trabalho (item 2.6.1). 

Cabe esclarecer que o termo “base” está relacionado apenas com a posição 

geográfica das ambulâncias quando inoperantes, ou seja, não são de uso exclusivo 

da Unidade onde se encontram, sendo operadas em conjunto (pool), sob a gerência 

da empresa contratada. 

Para efeito da distribuição geográfica, a SMS definiu as Unidades bases de 

ambulâncias do tipo USB (“simples remoção”), segundo a relação abaixo, levantada 

a partir de informações fornecidas pelo S/CIN: 
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CAP BASE Ambulância  CAP BASE Ambulância  

H.M. Oswaldo Nazareth 12 horas 3.2 H.M. da Piedade 12 horas 

H.M. Souza Aguiar 12 horas H.M.F. Silva Telles 12 horas 

H.M. Souza Aguiar 24 horas H.M.F. Silva Telles 24 horas 

I.M.M.F. Magalhães 24 horas H.M.A. Fleming 24 horas 

 

 

1.0 

UISMA VILLABOIM  24 horas H.M. Herculano Pinheiro 12 horas 

H.M. Souza Aguiar 12 horas 

 

 

3.3 

H.M. Lourenço Jorge 12 horas 

H.M. Souza Aguiar 24 horas H.M. Raphael de P. Souza 12 horas 

 

2.1 

H.M. Rocha Maia 24 horas H.M. Lourenço Jorge 24 horas 

2.2 H.M Jesus 12 horas 

 

4.0 

H.M. Álvaro Ramos 24 horas 

H.M.P Werneck 24 horas PAM Bangu 12 horas  

3.1 Pam Penha 12 horas PS Masao Goto 24 horas 

Pam Rodolfo Rocco 24 horas 

 

5.1 

Casa de Parto 24 horas 

H.M. Carmela Dutra 12 horas 5.2 PS Mario R. Cid 24 horas 

Nise da Silveira 12 horas CMS Lincoln de Freitas 12 horas 

 

 

3.2 

H.M. Salgado Filho 12 horas 

 

5.3 

UACPS J.B. Chagas 24 horas 
    

 A apresentação das ambulâncias do tipo “ambulância de simples remoção” 

envolve dois processos, que são executados em paralelo: 
 

1) Apresentação física nas Unidades de Saúde bases; 

2) Apresentação para a Central de Regulação, por rádio. 
 

 O primeiro diz respeito às verificações diárias, realizadas nas Unidades base, 

que registram a disponibilidade do objeto contratado para serviço da SMS, nos 

termos constantes do projeto básico, cuja especificação, de acordo com o item 1.1.1, 

define cada unidade como o conjunto de: 
 

� veículo com características e equipamentos definidos no contrato; 

� motorista profissional (com curso específico para condução de ambulância);  

� técnico de enfermagem. 
 

Para efetuar tal registro, a Unidade deve conferir os itens obrigatórios 

previstos no projeto básico (item 11.1.3) e utilizar o formulário de “check-list” 

elaborado pelo Setor de Transportes da SUBAF para preencher as seguintes 

informações: 

- Nome da Unidade de Saúde; 

- Horário (07:00 horas, para o primeiro turno e 19:00, para o segundo turno); 

- Placa do veículo e número do rádio; 

- Nome do motorista e do técnico de enfermagem; 

- Características e equipamentos; 

- Observações;  
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- Campo “aprovação”  com a seguinte instrução:  “Serão aprovadas somente as 

ambulâncias que atenderem a todos os itens”. 
 

Por oportuno, cabe comentar que apesar de definido no formulário “check-list” 

como o critério de aprovação das ambulâncias é o atendimento a 100% (cem por 

cento) dos itens pré-definidos no Projeto Básico, a equipe inspecionante verificou 

que as pessoas responsáveis pela verificação e preenchimento do referido 

documento não são orientadas a rejeitar os serviços das ambulâncias nos casos em 

que não se verifique o atendimento aos pré-requisitos. 

 Assim, como foi constatado em visita a pontos base, apesar de ambulâncias 

apresentarem problemas que pela magnitude inviabilizariam o transporte de 

pacientes (item 2.9.11), as mesmas são aceitas e consideradas aptas ao serviço.  

Em relação à apresentação das ambulâncias para a Central de Regulação, a 

rotina estabelecida pela SMS, prevê que os motoristas realizem chamadas por rádio 

às 07:00 horas, para o turno diurno e às 19:00 horas para o noturno, e informem o 

número do rádio e posição dos veículos. 

  Tais informações são imprescindíveis  para os operadores da Central darem 

início ao preenchimento da “planilha de acompanhamento diário de apresentações 

de ambulância”, instrumento que tem por finalidade acompanhar as ocorrências de 

cada veículo, do início ao final da jornada de serviço, hora-a-hora. 

 Com a finalidade de verificar o controle da apresentação nas bases, da 

totalidade das ambulâncias contratadas pelo Município, incluindo respectivos 

horários e procedimentos executados, a equipe inspecionante acompanhou a rotina 

de trabalho da Central de Regulação, onde constatou: 
 

1) Haver uma grande dificuldade por parte da Central em obter da 

Contratada as informações devidas; 

2) Apesar de previsto no Projeto Básico como obrigação da Contratada 

apresentar todas as ambulâncias à Central de Regulação no início da jornada 

de trabalho, até o início da presente inspeção tal procedimento não era 

realizado com regularidade;    
 

Questionada sobre a falta de controle sobre a apresentação das ambulâncias, 

a Coordenação da Central esclareceu que: 
 

� O percentual médio de motoristas que se apresentam é de 5% (cinco por 

cento); 

� Os rádios das viaturas geralmente estão ocupados, indisponíveis e/ou não 

atendem ao chamado. 
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 Com base nos dados compilados durante a inspeção, provenientes da Central 

de Regulação e das unidades base, a equipe inspecionante procedeu à avaliação 

dos seguintes aspectos contratuais: 
 

a)  Apresentação do total das ambulâncias do tipo “simples remoção” contratadas: 
 

A equipe inspecionante verificou, em relação às 30 (trinta) ambulâncias do 

tipo “simples remoção” que deveriam estar disponíveis para a SMS nos dias de 

semana, que 8 (oito) veículos não se apresentaram nas bases, representando 20% 

(vinte por cento) de ambulâncias de carga horária 12 (doze) horas faltantes e 13% 

(treze por cento) de 24 (vinte e quatro) horas, conforme relação a seguir: 

- Policlínica Augusto Amaral Peixoto (PAM Deodoro) – ambulância 12 horas; 

- H.M Jesus – ambulância 12 horas; 

- IMAS Nise da Silveira – ambulância 12 horas; 

- CMS Lincoln de Freitas Filho – ambulância 12 horas; 

- IMM Fernando Magalhães – 24 horas; 

- H.M. Francisco da Silva Telles – ambulância 24 horas; 

- H.M. Salgado Filho – 12 horas; 

- H.M. Carmela Dutra – ambulância 12 horas. 
 

As evidências surgiram a partir da não identificação pela Central de 

Regulação, em dias sucessivos, dos respectivos veículos, rádios, motoristas e 

técnicos e foram confirmadas pela equipe do TCMRJ, por meio de contato direto com 

as Unidades de Saúde, respostas aos questionários e da verificação “in loco” das 

ambulâncias disponíveis nos dias 14 e 26 de março, caracterizando descumprimento 

do contrato de prestação de serviços. 
 

Os dados abaixo exemplificam a situação encontrada: 
 

� H.M.Jesus – A responsável pela administração da Unidade, enfermeira Elenira 

Ferreira Pontes dos Santos, matrícula nº236.574-0, informou que desde o inicio 

deste contrato, somente em 14/03/08 a ambulância se apresentou na base, bem 

como ser essa situação do conhecimento do Setor de Transportes da SUBAF 

para onde envia diariamente um check-list em branco. Tal informação coincide 

com as informações colhidas na Central de Regulação, ou seja, não há 

ambulância do tipo “simples remoção” no Hospital Jesus; 
 

� H.M. Nise da Silveira - O médico responsável, Dr. Gilson Rosa Senna, matrícula 

nº189.613-3, relatou que nenhuma ambulância tem se apresentado no hospital, 

acrescentando que já solicitou cópia do contrato ao Setor de Transportes da 
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SUBAF para reclamar a respeito. Também há algum tempo, parou de enviar fax 

com o check-list em branco porque não obtinha retorno. Na Central de Regulação 

também não há registro da apresentação de ambulância no H.M. Nise da Silveira; 
 

� CMS Lincoln de Freitas Filho - Segundo o Diretor da Unidade, Dr. Pedro José 

Bello Gomes, matrícula 085.118-8, não há ambulância no Hospital e tal fato é 

comunicado com freqüência por fax ao Setor de Transportes da SUBAF, porém 

sem retorno. Apenas em dois dias as ambulâncias se apresentaram para a base 

na Unidade e fora do horário proposto. A falta da ambulância no CMS também é 

registrada pela Central de Regulação; 
 

� IMMF Fernando de Magalhães - Nenhuma ambulância se identifica à Central 

como sendo a ambulância com base no Instituto, situação confirmada junto à 

Coordenação de Gestão Administrativa, na pessoa da Sra. Anna Paula Cupello 

de Freitas, matrícula nº120.366. A Equipe Inspecionante foi informada de que 

neste contrato nenhuma ambulância se apresentou às 07:00 ou às 19:00 horas e 

que a Administração estava, até então, enviando o check-list “em branco”. 

Porém, orientada pelo Setor de Transportes da SUBAF passou a preencher o 

formulário mesmo sem a ambulância na base no horário pré-determinado, em 

momentos em que algum veículo se dirige a Unidade para realizar procedimento.  
 

� H.M. Francisco da Silva Telles - De acordo com registros da Central de 

Regulação e relatos do Chefe do Setor de Radiofonia do Hospital, Sr. Antônio 

Carlos da Rocha, matrícula nº205.356-9, em nenhum momento da execução do 

presente contrato existiu ambulância do tipo “simples remoção” – 24 horas com 

base na Unidade.  Segundo foi informado, quando questionou tal falta, durante 

reunião realizada na SUBASS, o representante da Unidade foi orientado a não se 

preocupar porque a ambulância 24 horas seria uma UTI que viria a fazer base no 

hospital em futuro breve, dotada de equipamentos e médico; 
 

� H.M. Salgado Filho - Segundo informações da Direção Administrativa, Sr. Aramis 

Gonçalves de Souza, matrícula nº016.293-3, a ambulância que deveria fazer 

base no Hospital nunca existiu e que apenas em 14/03/08, por ocasião da 

inspeção, a Contratada havia enviado uma ambulância.  Tal fato foi confirmado 

pela Comissão Inspecionante que teve a oportunidade de presenciar um contato 

via rádio entre o motorista e o Call Center da empresa, onde o mesmo dizia estar 

impossibilitado de atender a qualquer pedido de remoção pois naquele dia uma 

auditoria estaria presente no hospital e por este motivo havia recebido ordens da 

chefia de não se ausentar da base; 
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� H.M. Carmela Dutra - A Coordenadora do Núcleo Interno de Regulação do 

Hospital, Dra. Cláudia da Silva Lunardi, matrícula nº159.478-7, relatou que a 

ambulância com base na Unidade nunca se apresentou e que esta situação tem 

sido comunicada regularmente ao Setor de Transportes da SUBAF. A falta da 

ambulância na Unidade também está registrada nos documentos da Central de 

Regulação. 
 

Sobre a falta das ambulâncias faz-se oportuno destacar o conteúdo do 

documento enviado pelo Hospital Municipal Carmela Dutra à Central de Regulação e 

ao Setor de Transportes da SUBAF, em 20/02/2008, cerca de duas semanas antes 

do início da presente inspeção: 
 

“Desde 26/01/2008 temos informado ao setor de transportes da SMS,  

por fax, que a ambulância não se encontra no local e nunca veio  

à unidade, ou seja, não possuímos uma unidade de transporte  

estacionada no Hospital Maternidade Carmela Dutra e temos escrito  

no impresso, como nos foi orientado.” 
 

 Impende acrescentar que, durante a inspeção, a equipe desta Corte esteve 

presente duas vezes na Unidade tendo constatado, nas duas oportunidades, a falta 

da ambulância na base do H.M. Carmela Dutra. 

Além disso, em documento enviado à Contratada em 20/02/2008 (anexo I), o 

Setor de Infra-Estrutura da SMS (S/CIN) solicita providências para solucionar tal 

problema:  
 

“.... as ambulâncias básicas não estão se apresentando,  

na sua  totalidade para fazer o check list ...” 
 

Em contraste com as verificações da Comissão, bem como com documento 

da própria Administração, as planilhas que resumem o serviço executado pela 

Contratada, com base nas apresentações diárias das ambulâncias, elaboradas pelo 

Setor de Transportes e Passagens e fornecidas à esta Corte pela própria S/CIN, 

indicam, com raras exceções, ter havido ambulância diária em todas as Unidades 

base, desde o início do Contrato. 

Desta forma, observa-se que tais documentos, que foram utilizados para 

atestar a execução dos serviços prestados e realizar os respectivos pagamentos a 

Contratada, não correspondem ao serviço efetivamente executado. 
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Os quadros a seguir apresentam os dados constantes desses documentos 

intitulados  “Atendimento de Ambulâncias Básicas – TOESA”, evidenciando o 

exposto: 

 
 

Novembro – 2007 
H.M.  IMAS Nise    CMS Lincoln   IMM Fernando   H.M. Francisco   H.M. Salgado   H.M. Carmela  

Dia 
Jesus  da Silveira   de Freitas     Magalhães   Telles (24 hs)   Filho   Dutra  

  dia dia dia dia noite dia noite dia dia 

26 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

27 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

28 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

29 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

30 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

31 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

 
Dezembro – 2007 

H.M.  IMAS Nise   CMS Lincoln   IMM Fernando    H.M. Francisco   H.M. Salgado   H.M. Carmela  
Dia 

Jesus  da Silveira   de Freitas     Magalhães   Telles (24 hs)   Filho   Dutra  

  dia dia dia dia noite dia noite dia dia 

1 - OK - OK OK OK OK OK OK 

2 - OK - OK OK OK OK OK OK 

3 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

4 OK OK OK OK OK OK OK   OK 

5 OK   OK OK OK OK OK OK   

6 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

7 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

8 - OK - OK OK OK OK OK OK 

9 - OK - OK OK OK OK OK OK 

10 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

11 OK   OK OK OK OK OK   OK 

12 OK OK OK OK OK OK OK OK   

13 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

14 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

15 - OK - OK OK OK OK OK OK 

16 - OK - OK OK OK OK OK OK 

17 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

18 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

19 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

20 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

21 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

22 - OK - OK OK OK OK OK OK 

23 - OK - OK OK OK OK OK OK 

24 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

25 - OK - OK OK OK OK OK OK 

26 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

27 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

28 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

29 - OK - OK OK OK OK OK OK 

30 - OK - OK OK OK OK OK OK 

31 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
 

Janeiro – 2008 
H.M.  IMAS Nise   CMS Lincoln   IMM Fernando    H.M. Francisco   H.M. Salgado   H.M. Carmela  

Dia 
Jesus  da Silveira   de Freitas     Magalhães   Telles (24 hs)   Filho   Dutra  

  dia dia dia dia noite dia noite dia dia 

1 - - - OK OK OK OK - - 

2   OK OK OK OK OK OK OK   

3 OK OK OK OK OK OK OK OK   

4 OK   OK OK OK OK OK   OK 
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5 - - - OK OK OK OK - - 

6 - - - OK OK OK OK - - 

7   OK OK OK OK OK OK OK OK 

8 OK   OK OK OK OK OK OK OK 

9 OK OK OK OK OK OK OK   OK 

10     OK OK OK OK OK OK OK 

11 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

12 - - - OK OK OK OK - - 

13 - - - OK OK OK OK - - 

14 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

15 OK   OK OK OK OK OK OK OK 

16 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

17 OK OK OK OK OK OK OK     

18 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

19 - - - OK OK OK OK - - 

20 - - - OK OK OK OK - - 

21 OK   OK OK OK OK OK OK   

22 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

23 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

24 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

25 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

26 - - - OK OK OK OK - - 

27 - - - OK OK OK OK - - 

28 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

29 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

30 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

31 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
 

Fevereiro – 2008 

H.M. IMAS Nise CMS Lincoln IMM Fernando H.M. Francisco H.M. Salgado H.M. Carmela 
Dia 

Jesus da Silveira de Freitas Magalhães Telles (24 hs) Filho Dutra 

 dia dia dia dia noite dia noite dia dia 

1 OK OK OK   OK OK OK  

2 - - - OK  OK OK - - 

3 - - - OK  OK OK - - 

4  OK  OK OK OK OK   

5 - - -   OK OK - - 

6  OK OK OK OK OK OK OK  

7 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

8 OK OK  OK OK OK OK OK  

9 - - - OK OK OK OK - - 

10 - - - OK OK OK OK - - 

11 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

12 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

13 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

14 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

15 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

16 - - - OK OK OK OK - - 

17 - - - OK OK OK OK - - 

18 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

19 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

20 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

21 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

22 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

23 - - - OK OK OK OK - - 

24 - - - OK OK OK OK - - 

25 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

26 OK OK OK OK OK OK OK OK OK 
 

 

Além das inconsistências acima descritas, constatou-se, com base nas 

informações extraídas de cópias dos formulários check-list enviados para esta Corte 
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por outras Unidades, que os relatórios de fechamento de mês emitidos pela SUBAF 

(anexo IV) também contemplaram apresentações de ambulâncias naquelas bases, 

apesar de tais faltas terem sido diariamente comunicadas ao Setor de Transportes,  

conforme exemplificado nas tabelas: 
 

 

 

H.Municipal da  Piedade 
  

Dias Check-list Unidade Registro SUBAF 

23, 24, 25, 28, 29, 30 e 31 de janeiro 
 

Não foi encaminhado 

 

Apresentação OK 

01, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15 18, 19, 20, 21, 

22, 25 e 26 de fevereiro 

 

Não foi encaminhado 

 

Apresentação OK 
 

 
  

 

Policlínica Rodolpho Rocco   

Dias Check-list Unidade Registro SUBAF 
 

21, 22, 24, 27 e 29 de janeiro 
 

Não foi encaminhado 

 

Apresentação OK 

 

 

24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro 

 

Não se apresentou às 

19 horas para o período da 

noite 

 

OK nos dias 24 e 25.  O 

relatório não identifica os 

demais dias. 

 

04, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 23 de 

fevereiro 

 

Não se apresentou às 

19 horas para o período da 

noite 

 

O relatório não identifica 

as apresentações das 19 

horas desta Unidade 

 

Acrescente-se a este contexto relatos das Unidades de Saúde sobre a 

realização dos check-lists fora do horário previsto.  A equipe foi informada que há 

orientação da SMS no sentido de não deixar de fazer a verificação e que o horário da 

apresentação da ambulância não é rígido.   
 

Analisando os Boletins Diários de Transportes (BDTs) enviados pela SMS a 

esta Corte, contatou-se que de fato as apresentações das ambulâncias são 

realizadas em horários diversos, permitindo a contratada disponibilizar um número 

ainda menor de veículos e reforçando o relatado pelo IMM Fernando de Magalhães, 

pela Sra. Anna Paula Cupello de Freitas, matrícula nº120.366, sobre a orientação ao 

pessoal nas bases para realizar o check-list em qualquer momento do dia, “quando a 

ambulância aparecer”. 
 

O caso abaixo, ocorrido no PAM Rodolpho Rocco (anexo II), exemplifica tal 

situação: 
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Ambulância de placa LPV2182 – dia 09/02/2008 - motorista Josué 
 

I. Preenchido o check-list do segundo turno, a Unidade relatou, no campo 

“observações” que a ambulância saiu as 22:00 horas e não retornou. 

II. O BDT do veículo confirma que a ambulância tinha base na Maternidade 

Alexander Fleming, havendo passado no PAM Rodolpho Rocco apenas para 

realizar um procedimento (levar a paciente Maria Lucia para o Instituto Nise da 

Silveira).   

III. O simples preenchimento do check-list, às 21:50 horas, foi referência para 

considerar “apresentada” a ambulância com base no Rodolpho Rocco, o que 

na realidade não ocorreu. 

 

Finalizando essa questão, importa registrar a prática de apresentação das 

ambulâncias fora dos horários previstos, conforme acima descrito, contraria o item 

2.5.4 do Projeto Básico, o qual determina que os locais e horários de apresentação 

das ambulâncias devem ser rigorosamente obedecidos pela contratada.  

Da consulta enviada as unidades de saúde, verificou-se que em 83% (oitenta 

e três por cento) delas, as ambulâncias não se apresentam na Unidade nos horários 

previstos, conforme os dados apresentados a seguir: 
 

Ambulância e motorista se apresentam 
na unidade na hora prevista

83%

17%

Não Sim

 
 

b) Disponibilização das ambulâncias para o serviço 
 

Diante dos fatos narrados, a equipe desta Corte passou à verificação da 

efetiva disponibilização das ambulâncias de “simples remoção” para os serviços 

contratados. Neste sentido, ressalta-se que em função da insuficiência de recursos 

disponibilizados pela contratada para permitir a localização dos veículos e 

identificação de todos os procedimentos em curso (falta de rádio e GPS), não foi 

possível realizar o teste em todas as ambulâncias. 

De qualquer forma, merecem destaque os seguintes pontos observados 

durante os procedimentos aplicados para identificar as ambulâncias em operação: 
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- Várias ambulâncias sem rádio ou qualquer outro meio de comunicação; 

- Ambulâncias com rádios, porém desligados; 

- Procedimentos sendo realizados com ambulâncias do Município em 

atendimento a particulares e/ou unidades estaduais/federais; 

- Ambulância removendo duas crianças simultaneamente, segundo o motorista, 

por orientação da contratada, sendo que o projeto básico prevê tal situação apenas 

nos casos de pacientes psiquiátricos em unidades específicas. 

- Diversas ambulâncias inoperantes em função de deslocamento para a 

garagem da contratada, em plena tarde, com justificativas várias, dentre elas: 

� aguardando para abastecer (fora dos horários previstos para tal); 

� motorista foi assinar o cartão de ponto na empresa; 

� repondo oxigênio; 

� necessidade de manutenção no veículo . 
 

Confrontando as evidências colhidas em campo com as informações 

fornecidas pela SMS, constantes dos Boletins Diários de Transportes (BDTs) apurou-

se que, de fato, a contratada utiliza os veículos vinculados ao Contrato para 

execução de serviços de terceiros, ocorrências que serão abordadas no item 2.9.5 

deste relatório 

Além disso, inúmeros BDTs registram as idas das ambulâncias à garagem da 

contratada durante o turno de trabalho. Algumas chegam a registrar 3 ou 4 

passagens diárias.  

Outra confirmação obtida por meio da análise dos BDTs diz respeito ao não 

cumprimento integral dos turnos de trabalho, ou seja, a ambulância vai à garagem da 

empresa e de lá não retorna ao trabalho, diminuindo ainda mais o número de 

veículos disponíveis para a SMS, à revelia do contrato. 

   Vale salientar que, embora a equipe inspecionante tenha solicitado a SMS 

cópia de todos os BDTs relativos às ambulâncias de “simples remoção”, do início do 

Contrato até o final do mês de fevereiro, a falta de completude do material 

efetivamente entregue a esta Corte (item 2.15) tornou impossível o cruzamento de 

todos os relatos das Unidades e verificações “in loco” com os registros de serviços 

das ambulâncias, sendo os casos listados acima apenas exemplos das ocorrências 

de irregularidades na execução contratual.  

2.9.2 Ambulâncias tipo UTI  –  base na empresa contratada 
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Ao contrário das ambulâncias de simples remoção, as ambulâncias do tipo 

UTI não se apresentam às bases localizadas nas Unidades de Saúde Municipais, 

fazendo-o nas instalações da empresa contratada. Segundo informações da S/CIN, 

colhidas durante a inspeção, isso acontece porque as Unidades de Saúde não 

possuem instalações adequadas para alojar o médico lotado na ambulância e que  

nas unidades que serviriam de base para ambulâncias do tipo UTI, devem ser 

realizadas obras com esse objetivo.  

Segundo o Diretor do Hospital Municipal Lourenço Jorge, Dr. Flávio Adolpho 

Silveira, matrícula nº10/003.063-5, seria possível alojar os médicos das ambulâncias 

nas salas de repouso dos médicos da unidade, visto que tais profissionais também 

são médicos.   

Faz-se importante destacar que a base das UTIs na empresa contratada 

impossibilita o controle por parte dos os funcionários municipais tanto no que tange à 

apresentação diária dos veículos quanto em relação à verificação dos itens 

obrigatórios, principais subsídios para o cálculo do valor a ser pago.  

2.9.3 Ambulâncias reservas 
 

O item 2.2.5. do Projeto Básico estabelece que deve ser definida pela 

empresa contratante a quantidade necessária de ambulâncias reservas para o fiel 

cumprimento do Contrato, devendo ser respeitado o limite de 10% (dez por cento) 

para as ambulâncias de simples remoção.  

Não foi verificado no contrato, ou mesmo na documentação enviada, 

nenhuma menção a essas ambulâncias reservas.  Também não foi mencionada pela 

Central de Regulação ou mesmo nas entrevistas realizadas na S/CIN e SUBASS a 

existência dessas ambulâncias. 

2.9.4 Atrasos e Faltas 
 

Preliminarmente, cabe ressaltar que embora o Projeto Básico não contemple 

item específico sobre assiduidade, pontualidade e presteza, pela natureza dos 

serviços, pode-se presumir que tais características são inerentes ao serviço. 

Questionadas sobre a pontualidade nos atendimentos aos procedimentos 

solicitados, as Unidades de Saúde relataram que os atrasos são freqüentes. Do 

resultado, 75% (setenta e cinco por cento) manifestaram que, em função da demora 

das ambulâncias contratadas pelo Município, a Unidade já precisou usar os serviços 

do SAMU, conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 
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A unidade já utilizou o SAMU por 
demora da ambulância contratada

25%

75%

Não Sim

 
 

Na busca pela verificação da incidência de atrasos e faltas, a comissão 

inspecionante acompanhou o atendimento a procedimentos solicitados à contratada, 

bem como procedeu ao levantamento dos registros efetuados pela Central de 

Regulação. 

Segundo informações da Coordenação da Central de Regulação a empresa 

Contratada não atende prontamente cerca de 90% (noventa por cento) das 

chamadas, mantendo viaturas paradas e acumulando solicitações, que são 

distribuídas a um número reduzido de ambulâncias. 

“a empresa utiliza viaturas com vários procedimentos em aberto, apesar de 

muitas vezes, constatarmos a existência de viaturas ociosas”. 

 

Com base nestes parâmetros, a equipe desta Corte analisou a logística da 

contratada no atendimento às solicitações da Central de Regulação, tendo 

constatado que: 
 

1) A falta de um controle consistente em relação ao quantitativo real 

de ambulâncias à disposição da SMS tem permitido a Contratada 

trabalhar com um número inferior de veículos, conforme já relatado 

no item 2.10.1 que trata das apresentações nas bases; 

2) Além do quantitativo reduzido, a distribuição dos procedimentos é 

feita de forma irregular. A empresa aloca um número pequeno de 

veículos para atender a demanda diária, mantendo os demais 

paradas. Tais ambulâncias, pela sobrecarga, não conseguem 

realizar os procedimentos nos horários previstos.   

 

A título de exemplo, os BDTs abaixo demonstram a utilização das UTIs no dia 

11/03/2008: 
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Enquanto uma UTI acumulou vários procedimentos, outras ficaram totalmente ociosas 

 

Cabe acrescentar, em relação às UTIs, que outros fatores também 

contribuem para a acentuar os problemas, com maior destaque para a falta de 

médicos e de equipamentos obrigatórios. 

Faz-se importante salientar que a falta de médico, motorista, técnico de 

enfermagem e/ou de equipamentos obrigatórios impossibilita a prestação do serviço, 

ou seja, torna a ambulância inoperante. 

Dos diversos casos acompanhados pela comissão inspecionante, destaca-se, 

a titulo de exemplo, os seguintes procedimentos solicitados à contratada em 

31/03/2008, relativos as UTIs, conforme os dados a seguir: 
 

 

Da leitura dos registros da Central de Regulação acima listados, 

destacam-se os procedimentos solicitados para as UTIs-Adulto: 
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1) Às 09:00 horas, foi solicitada uma UTI-Adulto para às 12:00 horas, com 

objetivo de transportar paciente para realização de tomografia na Clínica SOS 

Scan, procedimento este que não ocorreu por falta de médico, conforme 

consta do documento da Central de Regulação, abaixo reproduzido: 

  

 

   

Chamada feita a TOESA às 9:00 hs 

    UTI marcada para 12:00 hs 

 

Informad o às 14:10 hs que 

a viatura estava saindo  

 da TOESA 

 

Às 16:40 hs Zélia da  

TOESA informa que estão  

tentando conseguir médico  

para esta remoção  

 

Às 17:26 hs a unidade  

informou que a UTI não havia 

chegado e que o exame  

só poderia ser feito  

até as 18:00 hs 

 

 

       Às 18:00 hs a Unidade  

      cancelou o pedido por  

       falta de ambulância  

     (paciente perdeu o exame )  
       

 

2) A Central de Regulação solicitou à contratada, às 17:25 hs, uma UTI-

Adulto para atender uma emergência no HM Lourenço Jorge. O paciente, 

com um quadro de AVE (acidente vascular encefálico) hemorrágico 

necessitava ser transportado para o HM Miguel Couto. Este procedimento 

também não foi realizado, desta vez, segundo a contratada, por falta de 

ambulância. 
 

Observa-se nas anotações do operador que a contratada alegou que a falta 

do veículo se devia ao fato de haver uma UTI retida no HM Salgado Filho.  
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Tomando por base o volume de solicitações de ambulâncias do tipo UTI 

naquela data, conforme dados da planilha da Central de Regulação, tal justificativa 

nos parece fora de propósito, visto o quantitativo de cinco ambulâncias do tipo UTI-

Adulto contratadas pelo Município, bem como não haver nenhum registro de 

procedimento no HM Salgado Filho naquela tarde. 

A solicitação de viatura emitida pela Central de Regulação registra que esse 

procedimento também não foi realizado pela contratada, conforme pode ser 

verificado: 
 

 

      

Chamada de emergência a 

     TOESA às 17:25 hs (quadro de 

   AVE hemorrágico) - 

    transferência do HMLJ 

   para o HMMC 

 

       Às 20:36 hs a TOESA  

        informou que a UTI  

         ainda não foi liberada 

 

  

    As 23:25 a UTI ainda não  

foi liberada do HMSF  

 

 

 

 

       As 18:00 hs a Unidade  

      cancelou o pedido por  

       falta de ambulância  

     (paciente perdeu o exame )  
       

 

Para acompanhar os procedimentos realizados pelas UTIs Neonatal, a equipe 

inspecionante acompanhou o atendimento a dois procedimentos pediátricos 

agendados para o dia 26/03/2008 em dois Hospitais Maternidades: 

• O primeiro, agendado para às 8 horas da manhã, no Hospital Maternidade 

Carmela Dutra, em Lins de Vasconcellos, para levar o paciente ao 

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, no Humaitá; 



 

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

  
  

 28

• O segundo, agendado para às 9 horas da manhã, no Hospital 

Maternidade Oswaldo Nazareth, no Centro, para levar o paciente ao 

Instituto Nacional de Cardiologia, em Laranjeiras.  
 

A seguir,são apresentados detalhes do atendimento prestado: 
 

 

 
� Ambulância deixou a TOESA às 07:42 horas; 

� Foi à Copacabana para apanhar o médico; 

� Chegou à Praça XV, Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth, às 

08:45 horas, atendendo ao agendamento marcado para às 09:00 

horas; 

� Levou o paciente ao Instituto Nacional de Cardiologia, lá chegando 

às 09:45 horas; 

� Das Laranjeiras, se dirigiu ao Hospital Maternidade Carmela Dutra, 

para o segundo procedimento,  e lá chegou às 10:43 horas para o 

agendamento das 08:00 horas da manhã. 

 
Apesar de contratar duas ambulâncias tipo UTI neonatal, a Prefeitura teve 

os dois procedimentos atendidos por uma única viatura, com um grande atraso 

no segundo procedimento, o que resultou na perda do exame marcado pelo 

paciente. Os boletins de transporte recebidos não correspondem à realidade 

acompanhada pela equipe inspecionante, tendo sido os mesmos refeitos para 

apresentação a esta Corte, conforme mostrado no item 2.14. deste Relatório.  
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Faz-se importante destacar o trajeto realizado pela ambulância. Antes da 

chegada ao Hospital Municipal Oswaldo Nazareth, na Praça XV, nota-se que o 

veículo se dirigiu à Copacabana, cujo trajeto consumiu cerca de uma hora. 

Segundo informações obtidas e verificadas em outros boletins de ambulâncias do 

tipo UTI, esse é um procedimento de rotina para apanhar o médico.   

A equipe inspecionante registrou a chegada do veículo nos dois hospitais, 

conforme pode ser verificado a seguir: 
 

  

UTI Neonatal - placa KZP-1034 às 9 horas na Praça XV e as 10:45 horas no Lins de Vasconcelos 

 

 

As conseqüências geradas pelos atrasos e faltas das ambulâncias são 

muitas.  Pacientes perdem vagas em unidades, perdem exames muitas vezes 

complexos e difíceis de serem remarcados, têm seu quadro de saúde agravado pelo 

decurso de tempo, podendo ser imputado ao Município a responsabilidade por 

mortes, conforme os relatos a seguir. 

A equipe desta Corte constatou diversas ocorrências, duas delas 

consideradas gravíssimas, onde a inércia da contratada contribuiu diretamente para 

óbito do paciente: 

CASO 1:  

� Ambulância UTI-adulto foi chamada para caso de urgência no PAM Irajá, 

às 12:29 horas do dia 13/03/2008; 

� A contratada respondeu que não poderia atender por estar com as UTIs 

inoperantes, em “vistoria na empresa”; 

� Sem atendimento ao procedimento solicitado, o quadro do paciente 

evoluiu para óbito às 15:30 horas; 

� A Central de Regulação cancelou o pedido à TOESA às 15:42 horas. 
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A fim de analisar o contexto em que se deu o ocorrido, a equipe 

inspecionante procedeu ao exame dos BDTs das ambulâncias do tipo UTI no dia 

13/03/2008 e ao levantamento das solicitações feitas pela Central de Regulação 

naquele dia. 

Do resultado, apurou-se que, além desse, outros procedimentos deixaram de 

ser atendidos no dia 13/03/2008 com a justificativa da contratada de que estaria sem 

disponibilidade de veículos por estarem todas em vistoria da vigilância sanitária nas 

instalações da empresa. Sobre tal alegação, destacam-se os seguintes pontos: 

� Ser atípica a atuação da vigilância sanitária, demandando, para fins de 

fiscalização, a presença de todas as UTIs na empresa, entre 10:40 e 18:20 

horas; 

� A UTI de placa LPC-4070, do rol de veículos 

contratados pela SMS, estar prestando serviços 

a TERCEIROS, fora do Município (São Pedro de 

Alcântara – Queimados), entre 09:30 e 16:40 

horas deste mesmo dia, abrangendo inclusive o 

horário do óbito ocorrido no PAM Irajá, durante a 

espera do paciente pelo transporte. 
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Com base nas cópias dos BDTs das ambulâncias, enviadas pela SMS a esta 

Corte de Contas, apurou-se ainda: 

 

 

1) Apenas três UTIs-Adulto realizaram procedimentos para a SMS no dia 

13/03/2008: 

 

Placa Procedimento(s) realizado(s) Horário de inicio Horário de término 

KXO-4071 HM Lourenço Jorge – Miguel Couto 07:50 hs 09:40 hs 

KXO-1494 HM Lourenço Jorge - Laranjeiras 07:00 hs 10:30 hs 

KWK-1674 PAM Irajá – HM Piedade 18:30  hs 19:30 hs 

 
 

2) Apesar de anotado no BDT que a UTI esteve 

durante todo o dia “à disposição” do Município, a 

terceira ambulância, placa KXO-1370, não 

realizou nenhum procedimento. 

 

       

 

 
 

 

3) A quarta ambulância, placa LPC-4070 realizou procedimento fora do contrato, 

conforme anteriormente demonstrado; 
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CASO 2:  
 

 

 

� UTI-NEO foi chamada para caso urgente no HM Raphael de 
Paula Souza para atender a criança de dois anos de idade com 
quadro de Dengue, às 22:05 horas do dia 22/03/2008; 

� A operadora Eliane da TOESA respondeu não poder atender por 
falta de médico pediatra. Iria tentar conseguir médico terceirizado 
e retornaria em 20 minutos; 

� Após aguardar os 20 minutos, o operador da Central de 
Regulação voltou a chamar a contratada que informou que o 
atendimento seria inviável por falta de médico; 

� Na falta da ambulância, restou a Central de Regulação pedir a 
médica da Unidade que fizesse contato com o SAMU; 

� A médica, Dra. Teresa, informou já ter feito o contato, porém, 
teve dificuldades por não ter como enviar um fax;  

� A Central de Regulação fez o contato com o SAMU e conseguiu 
passar o procedimento; 

� Problemas ocorridos durante a remoção pelo SAMU acabaram 
por agravar o quadro; 

�  A criança faleceu. 

 

 

CASO 3:  
  

 

� Chamada realizada às 16:35 horas 
de 24/03/2008 para atendimento a 
paciente com diagnóstico de 
insuficiência respiratória e HIV; 

� Às 21:10 horas, a UTI ainda não 
havia saído da contratada para 
fazer o atendimento; 

� Às 22:00 horas, a Central de 
Regulação foi informada que a 
ambulância havia deixado a 
TOESA para realizar o 
procedimento; 

� Às 00:35 horas, a UTI não chegou 
e o paciente entrou em estado de 
coma (comatose); 
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� A médica solicitante queixou-se do 
contrato firmado pela Prefeitura 
com a contratada; 

 

� A UTI só chegou à Unidade de 
origem às 03:00 horas da manhã; 

 

� A Central de Regulação registrou 
um atraso de 8 (oito) horas, porém, 
de fato, o atraso foi de 11 (onze) 
horas. 

 

 

Não obstante tais casos, o livro de ocorrências da Central de Regulação 

registrou outras várias ocorrências durante o período de execução contratual, 

demonstrando a prática sistemática da contratada em descumprir horários, mesmo 

aqueles pré-agendados.  Alguns exemplos estão transcritos abaixo: 

• “Às 12:32 horas solicitei viaturas para levar quatro  pacientes e seus bebês da Maternidade 

Leila Diniz à Maternidade Carmela Dutra.  A 1ª viatura chegou às 15 horas.  Após esperar 

duas horas e trinta minutos pela 1ª viatura, estando com a Unidade LOTADA e recusando 

novas pacientes, a médica plantonista não pôde esperar pela 2ª viatura, autorizando que as 

quatro puérperas e seus respectivos bebês fossem transferidas na mesma ambulância.  Com 

trinta viaturas NOVAS, como isso pode acontecer ?” (dia 26/01/08 – plantão diurno); 

• “Foi solicitado pela Unidade HM Miguel Couto três procedimentos. Todos os pedidos foram 

passados à empresa TOESA e nenhum foi feito pela empresa. O paciente perdeu cateterismo 

conforme Dr. Eduardo, Chefe da Coronariana” (dia 01/02/08 – plantão diurno); 

• “Às 09:18 horas o HMLJ agendou para hoje, às 13 horas, viatura UTI (...) Além da necessidade 

desse tipo de transporte, tratava-se de um mandado judicial. A partir das 13 horas a Unidade 

ligou diversas vezes cobrando a ambulância. Perguntamos à TOESA (Deisiane) a localização 

da viatura e ela disse que não conseguira contato com a equipe. Às 14 horas, o HMLJ 

cancelou o pedido e o SAMU fez a remoção” (03/02/08 – plantão diurno no domingo de 

carnaval); 
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• “(...) pedido feito à TOESA às 13:55 horas. Só chegou no destino aproximadamente 19:30 

horas, pois somente às 20 horas ligaram informando que não queriam aceitar o paciente. (...) a 

TOESA demora demais para chegar no solicitante e automaticamente no destino. Então 

estouram todos os problemas e cobranças aqui conosco na Central de Regulação”.(dia 

24/01/08 – plantão noturno); 

• “Foi solicitado um procedimento para o HM Piedade às 11:40 horas e a  Dra. Jorgina iria 

acompanhar o paciente.  Às 15:15 horas a doutora ligou pedindo uma UTI-A, pois devido a 

demora do atendimento ela não poderia mais acompanhá-lo. As 16:50 a UTI não chegou à 

Unidade HM Piedade. Às 15:30 horas o Hospital reclama novamente que a UTI não chegou. A 

explicação da TOESA – funcionária Ester:  estão com baixo quantitativo de médicos.  A 

médica que chegou de um procedimento às 16:15 horas ainda vai se alimentar e depois 

seguirá para o procedimento.  A UTI chegou à Unidade às 19:15 horas e o paciente não saiu 

para fazer o procedimento devido ao médico que o receberia não estar mais na Unidade. OBS: 

Hoje a Central de Regulação fez apenas uma solicitação de UTI-Neo. ” (05/02/08 – plantão 

diurno); 

• “Hoje o Instituto Philippe Pinel solicitou remoção às 07:35 horas, pedido repassado 

imediatamente para a TOESA. Às 09:20 horas o médico ligou agressivo visto o estado do 

paciente ter se agravado pelo baixo nível de consciência causado pelo traumatismo (..) O 

SAMU o  levou, às 11:10 horas.” (08/02/08 – plantão diurno); 

• A ambulância solicitada pelo HM Silva Teles e pedida à TOESA às 15:42 horas só chegou às 

22:00 horas e, devido ao atraso, o médico que iria acompanhar  a criança já tinha deixado o 

plantão. O procedimento foi cancelado e re-agendado. (26/02/08 – plantão diurno). 

2.9.5 Prestação de serviços a terceiros 
 

De acordo com o Projeto Básico, item 2.2.16, é absolutamente vedado à 

Contratada utilizar ambulâncias e equipamentos acessórios locados durante a 

disponibilização à SMS para execução de serviços para terceiros.  

Da análise dos Boletins Diários de Transportes (BDTs) a equipe desta Corte 

constatou o descumprimento do contrato em tela, caracterizado pela prestação de 

serviços pela Contratada a terceiros, conforme caso já relatado no item 2.9.4, relativo 

à UTI de placa LPC-4070, executando serviços fora do Município do Rio de Janeiro.  

Além deste, outros casos de prestação de serviços fora da Rede Municipal de 

Saúde e sem autorização da SMS foram levantados pela Equipe, conforme exemplos 

a seguir: 
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Ambulância tipo UTI – placa KWK-1674 – PRESTANDO SERVIÇOS  para o  Hospital Pasteur, Hospital do 

Andaraí, Hospital Cardoso Fontes, Nova Iguaçu e Hospital Casa de Saúde São José. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

, ,  

Ambulância tipo UTI – placa KWK-1674 – PRESTANDO SERVIÇOS  para o  Hospital Geral de Bonsucesso, 

Hospital do Fundão, Hospital Pedro Ernesto, Instituto Nacional do Câncer e outros não municipais. 
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,  

Ambulância tipo “simples remoção” – nº de frota A-546 (placa KVY-1997),  

deixando Unidade da SMS para remover paciente  entre Alcântara e Saracuna 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

,  

Ambulância tipo UTI – placa KXM-1370 – PRESTANDO SERVIÇOS  para a  FIOCRUZ,  

Instituto Fernandes Figueira, Hospital Geral de Bonsucesso, Hospital dos Servidores do Estado e outros 
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Neste contexto, faz-se importante mencionar que a ambulância identificada 

na documentação da TOESA como sendo do tipo UTI-Neonatal, placa KWK-1674, se 

trata, na verdade, de um veículo sem nenhuma identificação da Prefeitura, ou seja, 

se apresentado de modo semelhante às ambulâncias da frota particular da empresa 

contratada. 

Essa característica explica o uso desta UTI para execução de serviços para 

terceiros, conforme demonstrado por meio dos Boletins de Transporte da própria 

Contratada.  A falta da programação visual, obrigatória no Contrato, para toda a frota 

de uso exclusivo da Prefeitura, conforme pode ser observado na foto a seguir,  

possibilita à TOESA utilizá-la fora do Contrato.  

 
 

 

Convém mencionar que os casos descritos não esgotam o tema, sendo 

apenas exemplos da prática da TOESA na utilização das ambulâncias contratadas 

pela SMS para outros fins que não os pactuados.  

Com o intuito de completar o levantamento das situações de afronta pela 

Contratada ao item 2.2.16 do Projeto Básico, a equipe inspecionante procedeu à 

pesquisa junto ao sítio do Departamento de Transito do Estado do Rio de Janeiro 

(Detran-RJ), onde apurou a ocorrência de infração de trânsito envolvendo uma das 

UTIs vinculadas ao contrato em tela, fora do Município do Rio de Janeiro. 
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Consultando a planilha de solicitações de remoções da Central de Regulação, 

nos dias relativos aos casos  relatados quando onde houve prestação de serviços a 

terceiros, a equipe desta Corte confirmou que tais procedimentos não foram 

solicitados pela SMS à TOESA.  

Visto a utilização pela Contratada das ambulâncias e equipamentos  para fins 

de execução de serviços a terceiros, tem-se configurado o descumprimento 

contratual, irregularidade esta passível de multa em conformidade com o item 6.1.4 

do Projeto Básico que dispõe: 
 

“Pela utilização de veículos vinculados ao contrato para execução de serviços 

que não constem do objeto no Edital ou neste Projeto Básico:  200% (duzentos por 

cento) do valor mensal de unidade de frota objeto da infração” 
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2.9.6 Programação visual 
 

Os itens 11.1.4, 11.2.4 e 11.3.4 do Projeto Básico determinam que:  
 

“Deverá ser seguida rigorosamente a programação visual estabelecida (...)” 

 

Procedendo a verificação do item 13 do Projeto Básico que apresenta a 

programação padrão dos veículos, a equipe constatou ser o visual apresentado pelas 

ambulâncias da Contratada bastante diferente do modelo solicitado: 

 

 

 

  

 
 

Além disso, conforme já relatado no item 2.9.5, com relação à ambulância do 

tipo UTI de placa KWK-1674, se trata de um veículo sem nenhuma identificação da 

Prefeitura, apresentado o visual padrão da frota particular da empresa contratada. 
 

 Tais fatos, configuram, mais uma vez, o descumprimento do contrato em tela, 

com penalidade prevista no item 6.1.3: 
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“Pelo uso de veículos não padronizados ou em mau estado de conservação 

ou higiene: 10% do valor mensal de unidade de  frota objeto da infração” 

 
Uma vez detectada a existência de ambulância sem a programação visual 

devida e, desta forma, sendo utilizada pela TOESA para serviços de terceiros, chama 

a atenção o documento da SMS, reproduzido neste relatório no item 2.5, que 

comprova o recebimento dos veículos, onde está destacado o fato de terem sido as 

ambulâncias recebidas,  em sua totalidade, e consideradas “de acordo” com as 

especificações exigidas pelo Projeto Básico.  

2.9.7 Limpeza e higienização 
 

Os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Projeto Básico estabelecem que a empresa 

contratada deve manter todas as ambulâncias em perfeito estado de limpeza, 

conservação e higiene. Acrescenta, ainda, que o procedimento de higienização deve 

ser repetido a cada saída do veículo, para qualquer atendimento, quando necessário. 

 A equipe inspecionante teve oportunidade de verificar que as condições de 

higiene e limpeza de ambulâncias chegadas diretamente da empresa era precário, 

conforme as imagens a seguir. 
 

  
 

No Hospital Municipal Lourenço Jorge, foi verificado que a COMLURB, 

empresa que presta serviço de limpeza àquela unidade, fazia higienização em uma 

unidade recém-chegada da empresa. A higienização em questão foi efetuada a 

pedido do motorista do veículo, que alegou o transporte recente de um paciente com 

doença infecto-contagiosa.   
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Uma higienização simples, que atenda à maioria dos casos, deveria ser 

efetuada pela própria equipe da ambulância, nos termos do Projeto Básico, desde 

que tivesse material adequado para tal tarefa, evitando, assim, a ida freqüente à 

empresa, em horário de trabalho.   

2.9.8 G.P.S. e Radiocomunicação 
 

O item 2.2.13 do Projeto Básico estabelece que todas as ambulâncias devem 

ser dotadas de sistema eficaz de localização via satélite (GPS ou similar) e sistema 

de radiocomunicação ininterrupto, durante 24 horas, para manter contato com as 

Unidades e a Central. Acrescenta que a Contratada deve garantir, durante todo o 

período do contrato, o perfeito funcionamento desses dispositivos. 

Até o encerramento desta inspeção, o sistema de localização via satélite não 

havia sido instalado nas ambulâncias. Alega a empresa que não há no mercado um 

sistema pronto que atenda as necessidades de informação que a SMS deseja e que 

em vista disso procurou no mercado a melhor tecnologia que possa ser adaptada. 

Sobre o argumento da Contratada, temos a comentar que o sistema de 

localização por satélite tipo GPS não é uma nova tecnologia. Na inspeção ordinária 

realizada por esta Corte na Secretaria Municipal de Transportes em outubro de 2002, 

já se constatou a existência desse tipo de  sistema de localização, conforme descrito 

às fls.18 do processo 40/7309/2002: “Esses serviços constam de rondas contínuas 

de auto-socorro, camionetes tipo pick-up, motocicletas e veículos de passeio em 

monitoramento. Os veículos envolvidos são equipados com sistema de localização 

tipo GPS, de maneira a que possam ser localizados em todos os momentos pela 

Central de Controle, sendo possível a verificação imediata e o pronto acionamento 

dos veículos mais próximos do local de um sinistro.” 

Segundo informações obtidas junto à SMS, a Contratada informou ter 

previsão para instalação e funcionamento da rede de ambulâncias monitoradas pelo 
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sistema G.P.S. até 15/04/2008, cerca de cinco meses depois de efetivada a 

contratação e após terminada a presente inspeção. 

Com relação à radiocomunicação, verificou-se que nem todos os veículos 

possuem rádio para comunicação. A Planilha de Acompanhamento Diário de 

Apresentação de Ambulâncias, do dia 14/03/08, por exemplo, lista oito viaturas sem 

número de rádio.  

2.9.9 Veículos, Equipamentos e Insumos 
 

Para efetuar a verificação de conformidade das ambulâncias com as 

especificações constantes do Projeto Básico a Equipe desta Corte preparou um 

check-list e realizou uma vistoria nos veículos que se encontravam nas bases, 

durante as visitas às Unidades de Saúde e nas UTIs, por ocasião da execução dos 

procedimentos acompanhados.   

Do resultado, foi constatado a utilização de um cilindro de oxigênio de 3 (três) 

litros, quando o contratado prevê 16 (dezesseis) litros. 
 

 

 

 

 

Com relação às macas utilizadas, observou-se que são do modelo mais 

rudimentar, com pernas não articuladas. Embora tenha sido especificada no Projeto 

Básico apenas para as ambulâncias do tipo UTI, as macas de pernas articuladas 

apresentam um índice de segurança superior às comuns. Quando fora das 

ambulâncias, as macas têm uma altura de aproximadamente 50 (cinqüenta) 

centímetros.  
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Com relação aos insumos, sistematicamente, em todos os check-lists aos 

quais a equipe inspecionante teve acesso, os mesmos estão assinalados como não 

existentes.  Como não houve definição por parte da SMS sobre especificações e 

quantidades dos materiais de consumo obrigatórios para atendimento dos pacientes, 

foram encontrados em algumas ambulâncias vistoriados apenas luvas de 

procedimento, soro fisiológico, álcool, algodão e um lençol novo para a maca. 

O item 11.1.4 do Projeto Básico estabelece que “O material de consumo, 

necessário ao atendimento dos pacientes, tais como: tubos traqueais, sondas, 

scalps, equipo de soro, dreno de tórax, soro glicosado, soro fisiológico, cálcio, 

fenobarbital, medicações e outros; assim como sua reposição são de obrigatoriedade 

da contratada”. 

Somente após quatro meses da assinatura do contrato, a SMS está definindo 

as quantidades e as especificações dos insumos e do material de consumo 

obrigatório. Como não havia esta definição, nenhum dos insumos relacionados faz 

parte, até o momento, das ambulâncias de simples remoção. Para dar uma idéia da 

precariedade dos recursos dessa ambulância, se um paciente vomitar durante o 

transporte, fato de ocorrência não rara, tendo em vista o movimento do veículo e a 

posição horizontal do mesmo, não há material para sua limpeza.    

2.9.10 Conservação e Manutenção 

  

Em visita às Unidades de Saúde selecionadas pela Equipe, que servem como 

base para as ambulâncias, procedeu-se ao exame dos veículos.   

Apesar de serem carros novos, cuja utilização teve início em janeiro/2008, 

foram encontrados problemas,  como por exemplo: 
 

- Veículo placa KVT 2189  
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Luzes de advertência traseiras e laterais fora de funcionamento; 

Ar condicionado inoperante (H.M. Salgado Filho em 13/03); 

Precárias condições de limpeza e higiene; 

Falta de material de consumo básico para atendimento dos pacientes. 
 

- Veículo placa LKZ 2010  

Ar condicionado inoperante (H.M. Lourenço Jorge em 12/03); 

Precárias condições de limpeza e higiene; 

Falta de material de consumo básico para atendimento dos pacientes. 
 

- Veículo placa LVF 2641 

Ar condicionado inoperante (H.M. Lourenço Jorge em 12/03); 

Precárias condições de limpeza e higiene; 

Falta de material de consumo básico para atendimento dos pacientes. 
 

Um problema comum a quase todas as ambulâncias é o não funcionamento 

do ar-condicionado, ou seja, as ambulâncias circulando sem refrigeração.  

Questionada sobre os veículos estarem rodando nessas condições, a SMS 

informou que tinha conhecimento de tal situação e que a empresa contratada estaria 

aguardando assistência técnica vinda de São Paulo para não perder a garantia dos 

aparelhos.  

Faz-se importante esclarecer que, dependendo da temperatura externa e das 

condições do paciente, a utilização de uma ambulância sem ar-condicionado torna a 

remoção impraticável, o que demandaria a substituição das mesmas. Porém, não só 

não houve providências da Contratada neste sentido como também não houve uma 

ação da SMS no sentido de determinar a troca dos veículos ou outra solução para o 

problema. 
 

  
Ar Condicionado não funciona 
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Em acompanhamento, na Central de Regulação, de chamada de UTI-adulto 

para atendimento de urgência no Hospital Municipal Lourenço Jorge, no dia 

26/03/2008, a equipe detectou  outro caso de falta de manutenção das ambulâncias: 

a falta de sirene.  

Como o procedimento, marcado para às 08:00 horas, às 10:20 horas ainda 

não tinha sido atendido pela empresa, o operador da Central questionou o motorista 

sobre a demora e  este relatou que a ambulância, placa KWK-1674, estava com a 

SIRENE SEM FUNCIONAR já há 4 plantões e que, por este motivo, não teria 

condição de acelerar na via urbana. A Equipe desta Corte acompanhou todo o 

processo, constatando, ao final, a chegada da ambulância à Unidade, com três horas 

de atraso. 

2.9.11 Abastecimento das Ambulâncias 
 

Todas as ambulâncias de simples remoção têm suas bases localizadas em 

unidades de saúde determinadas pela SMS. Portanto, somente em caráter 

excepcional, durante o horário de serviço, elas devem se dirigir à empresa 

contratada.   

O item 2.2.4 do Projeto Básico estabelece que “O abastecimento de 

combustível das ambulâncias, quando necessário, deverá ser efetuado dentro das 

áreas de atendimento onde estas estiverem alocadas e sempre no retorno de um 

evento operacional.”  

Essa exigência tem por objetivo evitar que as ambulâncias se dirijam à 

empresa durante o horário em que devem estar executando os procedimentos 

solicitados pela SMS sob o pretexto de reabastecimento de combustível. Algumas 

dessas ambulâncias encontram-se há mais de 50 (cinqüenta) quilômetros da 

empresa e durante o tempo gasto nos deslocamentos, o Município deixa de contar 

com seus serviços. 

A equipe inspecionante constatou que a exigência do item 2.2.4 não é 

respeitada pela empresa contratada. Todo abastecimento das ambulâncias é 

efetuado na própria empresa, não importando onde as ambulâncias estejam 

localizadas. Questionada, a SMS repassou um ofício da empresa contratada, de 

02/04/2008, sem número, com a seguinte informação: “Nossas viaturas são 

abastecidas na própria empresa situada no bairro de Bonsucesso visando facilitar e 

agilizar o processo de abastecimento e retorno das viaturas para as suas respectivas 

bases. Ao retornar à empresa para o abastecimento, a viatura também sofre o 

processo de higienização e limpeza do salão interno. Essa medida foi tomada em 
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virtude de termos um maior controle sobre o combustível e visando reduzir o número 

de saídas e tempo que a viatura fica fora da base ao executar todo o processo de 

abastecimento, higienização e limpeza”.  

2.9.12 Utilização de Via com Pedágio 
 

A equipe inspecionante foi informada por motoristas da própria empresa  que 

as ambulâncias não se utilizam da Linha Amarela em seus trajetos, por orientação da 

empresa, para não ter de arcar com as despesas de pedágio. Dependendo da 

localização da unidade de saúde de origem ou de destino, a passagem por essa via 

é indispensável. 

Estabelece o item 2.1.5 do Projeto Básico que as despesas com taxas e 

pedágios são de responsabilidade exclusiva da contratada, a qual obrigatoriamente 

optará pelo melhor percurso, quando do atendimento ao transporte de pacientes. 

2.9.13 Recursos Humanos 
 

As ambulâncias de simples remoção possuem uma equipe de dois 

profissionais: um motorista e um técnico de enfermagem. Nas ambulâncias tipo UTI 

adulto e neonatal, além desses dois profissionais, faz parte da equipe um médico. 

Foi solicitado à SMS o envio de documentação referente a esses 

profissionais, incluindo seus comprovantes de pagamento e respectivos contratos de 

trabalho, além da comprovação das qualificações exigidas no Projeto Básico. A 

documentação enviada se limitou a: 
 

A – Médicos 
 

Foram recebidas cópias de Carteiras de Habilitação e de Cédulas de 

Identidade de Médico de 25 (vinte e cinco) profissionais médicos, sem nenhuma das 

comprovações solicitadas no Projeto Básico e no memorando entregue pela equipe 

inspecionante, a saber: 

- Vínculo de trabalho com a empresa TOESA Service Ltda; 

- Experiência de pelo menos dois anos em atividades de 

atendimentos emergenciais em Unidades Móveis de Atendimentos 

de Urgência ou experiência de trabalho em terapia intensiva 

neonatal ou pediátrica de pelo menos 3 (três) anos; 

- Comprovação de pagamentos efetuados a esses profissionais. 
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Com base nos inúmeros registros da Central de Regulação, bem como nos 

fatos levantados em visitas às Unidades de Saúde e na relação de chamadas diárias 

das UTIs, a Equipe Inspecionante constatou ser incompatível, a informação da 

Contratada de que dispõe de 25 (vinte e cinco) médicos à disposição dos serviços da 

SMS. 

Tal conclusão se baseou na incidência de casos de atrasos nos atendimentos 

e nos procedimentos não realizados por “falta de médico”, como foi o caso da 

chamada realizada às 22:25 horas do dia 22/03/2008, quando não havia outro 

procedimento “em curso” e, em decorrência do não atendimento pela falta de 

médico, o estado da paciente se agravou e, horas depois, evoluiu para óbito, 

conforme relatado no item  2.9.4.   

Faz-se oportuno mencionar que são muitos os relatos obtidos no livro de 

ocorrências da Central de Regulação relativos ao tema. Além dos já mencionados 

neste relatório, destacamos outros dois, que caracterizam a tentativa de utilização, 

pela contratada, de médicos de fora de seu quadro funcional:   
 

“UTI-Neo solicitada à TOESA às 17:50 horas.  Às 18:45 horas, a empresa 

informou que estava aguardando médico . Às 22:10 horas a Maternidade 

ligou reclamando do atraso.  Liguei para a TOESA e a atendente informou 

que não havia médico para realizar o procedimento e  sugeriu que a 

Unidade mandasse um médico na ambulância . Sugeri à Unidade que 

chamasse o SAMU.” (06/02/08 – plantão noturno); 
 

“Às 21:20 horas foi pedido pelo HMSA uma UTI para um menino com quadro 

de dengue hemorrágica. Passamos o pedido para a TOESA às 21:22 horas e 

fomos informados que, naquele momento,  não tinha médico . Às 22:00 

horas a TOESA informou que não tinha conseguido médico aind a. 

Entramos em contato às 23:00 horas e a atendente nos passou que a 

empresa não tinha médico para realizar o procedimen to  e a empresa que  

EMPRESTA MÉDICO para a TOESA também não teria nenhu m 

profissional  para liberar e, portanto, a TOESA não poderia dar uma 

previsão do tempo que iria demorar para atender o p edido .  Às 23:25 

horas entramos em contato com a Dra. Eliana (Coordenadora da Central de 

Regulação) e relatamos o caso. Ela orientou que era para contatar o Coronel 

da GSE para realizar o transporte e pediu para que registrássemos no livro de 

ocorrências. Às 23:31 horas a Dra. Mª Helena (HMSA) informou que o SAMU 

chegou para realizar o procedimento. ” (10/02/08 – plantão noturno). 
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Considerando que a falta de médico impossibilita a prestação do serviço, ou 

seja, tornam as ambulâncias do tipo UTI-adulto e UTI Neonatal inoperantes, 

destaque-se que, apesar de haver farto material de registro, não existe controle 

efetivo, por parte da SMS, dos procedimentos não atendidos pela contratada, bem 

como dos motivos pelos quais deixaram de ocorrer.  

Tais faltas deveriam estar sendo consideradas  e computadas para fins de 

apuração dos serviços de fato prestados, posterior liquidação e pagamento, o que, 

segundo constatado pela Comissão desta Corte, não ocorre. 

 

B – Técnicos de Enfermagem 

Foram recebidas cópias de cédulas de identidade de 18 (dezoito) técnicos de 

enfermagem e 60 (sessenta) recibos de pagamento de salário de técnicos de 

enfermagem porém, não há recibo de pagamento de nenhum dos técnicos com 

cópias da cédula de identidade ou vice-versa. Os recibos de pagamento não contêm 

nenhuma assinatura de funcionário comprovando o recebimento do salário. Os 

recibos foram simplesmente impressos e repassados à SMS.  

Depoimentos de técnicos de enfermagem informaram que a empresa paga 

um salário inferior ao piso da categoria.   

As informações solicitadas e não recebidas pela equipe inspecionante, com 

relação aos técnicos de enfermagem foram:  

- cópias da carteira de trabalho dos empregados vinculados ao 

serviço prestado à SMS; 

- cópias dos contratos de trabalho dos mesmos, devidamente 

assinados; 

- cópias dos contra-cheques referentes ao mês de fevereiro 

devidamente assinados pelos funcionários; 

- comprovação de terem trabalhado ou concluído estágio 

comprovado, com carga horária mínima exigida, para diplomação 

em Unidades de Trato de Saúde (Hospitais, Clínicas, etc) nos 

seguintes setores: Clínica Médica, Emergência, Setor materno, 

Sala pós e pré-cirúrgica. 
 

C - Motoristas 

Foram recebidas cópias de carteiras de habilitação de 59 (cinqüenta e nove) 

motoristas e 62 (sessenta e dois) recibos de pagamento de salário referentes ao mês 
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de fevereiro, sendo que 10 (dez) desses recibos não se referem a serviços prestados 

à SMS. Além disso, foram recebidas diversas cópias de contratos de trabalho a título 

de experiência de motoristas, sem assinaturas, nem da empresa contratante, nem do 

funcionário. Da mesma forma que os recibos de pagamento, os contratos foram 

simplesmente impressos e repassados à SMS.  

Segundo depoimentos recolhidos de motoristas, pela equipe inspecionante, 

há informação que os mesmos não tem suas carteiras de trabalho assinadas como 

motoristas de ambulância, mas sim como motoristas de utilitário, o que resulta o 

pagamento de um salário menor e o não pagamento de adicional de insalubridade 

aos motoristas. O item 2.4.4 do Projeto Básico deixa claro que os motoristas dos 

veículos executarão ações de apoio à equipe de trabalho, participando das 

atividades de embarque e desembarque de pacientes. 

A documentação solicitada com relação aos motoristas foi: 

- cópias da carteira de trabalho dos empregados vinculados ao 

serviço prestado à SMS; 

- cópias dos contratos de trabalho dos mesmos, devidamente 

assinados; 

- cópias dos contra-cheques referentes ao mês de fevereiro 

devidamente assinados pelos funcionários; 

- comprovação de aprovação em curso especializado e em curso de 

treinamento de prática veicular em situação de risco e/ou de 

condução de ambulância. 

2.9.14 Identificação dos funcionários da Contratada 
 

O item 2.4.5 do Projeto Básico determina que “todos os empregados da 

Contratada, vinculados à prestação dos serviços deverão comparecer ao local, no 

horário de trabalho, com uniformização completa, com vestimenta fechada, calçado 

padronizado e crachá da empresa com foto e identificação de nome do empregado”. 

Durante a visita às bases, a equipe inspecionante observou que os 

funcionários da Contratada, em especial das equipes que integram as ambulâncias 

de “simples remoção”, além de não contarem com vestimenta padronizada, não se 

apresentam com identificação da empresa, ou seja, utilizam roupas quaisquer e não 

podem ser identificados pela direção da unidade ou pelos pacientes. 

Além disso, é importante mencionar que, em alguns casos, as roupas 

utilizadas por motoristas e técnicos de enfermagem não se encontravam em devido 

estado de higiene e limpeza. 



 

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

  
  

 50

 

2.10 Supervisão do Contrato 
 

O Artigo 67 da Lei 8.666/93 estabelece que a  execução  do  Contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente 

designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações 

pertinentes a essa atribuição. Até o encerramento da inspeção, em 04/04/2008, cerca de 4 

(quatro) meses após a assinatura do contrato, o mesmo não havia sido designado. O 

Contrato, portanto, está sem supervisão da Administração. 

2.11 Pagamentos efetuados à Contratada 
 

Os pagamentos efetuados à Contratada foram com base nas condições e preços do 

novo Contrato, inclusive o período de 26/11/2007 a 21/01/2008, quando o serviço não foi 

prestado pelas novas ambulâncias, conforme relatado no item 2.2. Até o encerramento 

desta Inspeção, o valor total pago pela SMS, referente ao Contrato Nº1371/07, foi, segundo 

o Sistema FINCON, de R$1.638.605,78 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos 

e cinco reais e setenta e oito centavos). Foram os seguintes os processos de liquidação e 

das faturas emitidas  pela TOESA:   
 

A – Processo 09/070.152/08 de 08/01/2008 

• Nota Fiscal de Serviço:  nº0087 , emitida em 28/12/2007 

• Período: 26/11/07 a 30/11/07 

• Atestação em 08/01/2008:  

Marco Antônio F. dos Santos – matricula 99/981.485-0 – S/SUBAF/CIN. 

  Bruno M. Braga – matricula 12/173.806-1 – S/SUBASS/Central de Regulação 

 Constantino Ferreira Pires – matricula 60/246.469-1 – S/SUBAF/CIN 

• Valor faturado: R$165.006,50 (cento e sessenta e cinco mil, seis reais e 

cinqüenta centavos. 

• Não há quantificação do serviço prestado.  

 
 

• Nota fiscal de serviços: nº 0086 , emitida em 28/12/2007 

• Período: 01/12/07 a 15/12/07 

• Atestação em 08/01/2008 

Marco Antônio F. dos Santos – matricula 99/981.485-0 – S/SUBAF/CIN. 

  Bruno M. Braga – matricula 12/173.806-1 – S/SUBASS/Central de Regulação 

 Constantino Ferreira Pires – matricula 60/246.469-1 – S/SUBAF/CIN 
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• Valor faturado: R$429.758,00 (quatrocentos e vinte e nove mil. Setecentos e 

cinqüenta e oito reais) 

• Não há quantificação do serviço prestado. O funcionário Bruno M. Braga 

observa no verso da nota fiscal que não foi possível informar o quantitativo de 

apresentações por falta de informação da empresa contratada. 
 

Com referência aos dois faturamentos anteriores, a empresa contratada relacionou, 

às fls.20 do referido processo, em documento datado de 31/01/2008, as quantidades de 

apresentações faturadas para cada tipo de ambulância. 

Procedida a contabilização da liquidação dessa despesa pela CGM em 20/02/2008. 
 

B – Processo nº09/070.165/08 de 09/01/2008 

• Nota fiscal de serviços nº0092 , emitida em 03/01/2008 

• Período: 15/12/07 a 31/12/07 

• Atestação em 09/01/2008 

Bruno M. Braga – matricula 12/173.806-1 – S/SUBASS/Central de Regulação 

 Constantino Ferreira Pires – matricula 60/246.469-1 – S/SUBAF/CIN 

• Valor faturado: R$181.836,26 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e trinta e 

seis reais e vinte e seis centavos) 

• Não há quantificação do serviço prestado.  

• Procedida a contabilização da liquidação da despesa pela CGM em 

31/01/2008. 
 

C – Processo nº09/070.380/08 de 29/01/2008 

• Nota fiscal de serviços nº0094 , emitida em 24/01/2008  

• Período: mês de dezembro de 2007.  

• Atestação em 25/01/2008 

Bruno M. Braga – matricula 12/173.806-1 – S/SUBASS/Central de Regulação 

José Marcelo Leon – matricula 12/210.592-2 – S/SUBAF/CIN 

• Valor faturado: R$235.087,90 (duzentos e trinta e cinco mil, oitenta e sete 

reais e noventa centavos) 

• Foram discriminadas, na nota fiscal, as quantidades de apresentações de 

cada tipo de ambulância, referentes ao valor faturado. 

• Não há registro da contabilização da liquidação emitido pela CGM. 
 

D – Processo nº09/070.558/08 de 19/02/2008 

• Nota fiscal de serviços nº0109 , emitida em 07/02/2008 

• Período: mês de janeiro de 2008 
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• Atestação em 14/02/2008 

José Marcelo Leon – matricula 12/210.592-2 – S/SUBAF/CIN 

Constantino Ferreira Pires – matricula 60/246.469-1 – S/SUBAF/CIN 

• Valor faturado: R$853.168,25 (oitocentos e cinqüenta e três mil, cento e 

sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos) 

• Foram discriminadas, na nota fiscal, as quantidades de apresentações de 

cada tipo de ambulância, referentes ao valor faturado. 

• Fazem parte dos autos as planilhas referentes às apresentações das 

ambulâncias nas unidades de saúde (simples remoção) e na TOESA (UTI). 

• Procedida a contabilização da liquidação da despesa pela CGM em 

04/03/2008. 
 

E – Processo nº09/070.917/08 de 17/03/2008 

• Nota fiscal de serviço nº0131 , emitida em 05/03/2008 

• Período: mês de fevereiro de 2008 

• Atestação em 06/03/2008 

Bruno M. Braga – matricula 12/173.806-1 – S/SUBASS/Central de Regulação 

José Marcelo Leon – matricula 12/210.592-2 – S/SUBAF/CIN 

• Valor faturado: R$785.918,57 (setecentos e oitenta e cinco mil, novecentos e 

dezoito reais e cinqüenta e sete centavos). 

•  Foram discriminadas, na nota fiscal, as quantidades de apresentações de 

cada tipo de ambulância, referentes ao valor faturado. 

• Fazem parte dos autos as planilhas referentes às apresentações das 

ambulâncias nas unidades de saúde (simples remoção) e na TOESA (UTI). 

• Fatura ainda sem liquidação por ocasião do encerramento da Inspeção. 

 

O seguinte quadro, consolida o valor faturado com o total liquidado e pago: 
 

Valor faturado Valor liquidado Valor pago 

R$ 2.650.775,48 R$ 1.638.605,78 R$1.638.605,78 

2.12 Aditivo Contratual – Hospital Ronaldo Gazolla 
 

Com a abertura do Hospital Ronaldo Gazolla, a Subsecretaria de Ações e 

Serviços de Saúde (SUBASS) solicitou a criação de duas bases de ambulâncias naquela 

Unidade: uma ambulância de simples remoção e uma do tipo UTI-adulto, ambas 

operando em regime de 24 (vinte e quatro) horas. 
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Em atenção a essa solicitação, foi celebrado, em 28/03/2008, o Primeiro Termo 

Aditivo, nº202/08, ao Contrato nº1371/07, processado nesta Corte sob o 

nº40/1988/2008, encontrando-se em tramitação interna. Os serviços citados serão 

realizados no período de 28/02/2008 a 25/11/2009, sendo seu preço total de 

R1.959.844,80 (um milhão, novecentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta centavos), que corresponde a 5,32%(cinco vírgula trinta e dois por 

cento) do valor do Contrato. 

Segundo informações obtidas na SMS, a ambulância de simples remoção será 

administrada pelo Hospital Ronaldo Gazzola e a UTI entrará no “pool” de ambulâncias 

do tipo UTI, cuja base se localiza na TOESA. 

Tendo em vista a assinatura deste Termo Aditivo, que representa um aumento do 

objeto do contrato, a Equipe Inspecionante procedeu à análise dos Boletins Diários de 

Transporte emitidos pela empresa contratada.  

Do resultado, verificou-se que os procedimentos realizados pelas ambulâncias 

tipo UTI estão bem aquém da capacidade da frota contratada.  

Os registros da Central de Regulação apontam para um quantitativo de apenas 

150 (cento e cinqüenta) procedimentos de ambulâncias do tipo UTI, adulta e neonatal no 

mês de março de 2008.  

Mesmo considerando os dias de maior movimento, em média, ocorrem cerca de 

5 (cinco) chamadas/dia, o que, se forem consideradas as 5 (cinco) ambulâncias tipo UTI-

adulto e 2 (duas) neonatais contratadas, já haverá ambulâncias ociosas, ou seja, 

operando poucas horas/dia ou mesmo não efetuando nenhum procedimento.  

2.13 Qualidade e confiabilidade da documentação rec ebida 
 

Das solicitações da equipe para a SMS, relativas à documentação da execução 

contratual,  são pertinentes os seguintes comentários: 
 

� A SMS não possui arquivados os documentos comprobatórios do serviço prestado 

(originais ou cópias), incluindo os meses em que os mesmos já foram liquidados e 

pagos.  Todas as solicitações relativas aos Boletins Diários de Transporte (BDTs) 

feitas pela Comissão Inspecionante diretamente à S/CIN foram encaminhadas à 

empresa contratada para atendimento à esta Corte. Questionado sobre o processo 

de envio/recebimento dos boletins semanais, previsto em contrato, o Setor de 

Transportes e Passagens da SUBAF informou que os mesmos são enviados pela 

contratada para conferência e em seguida devolvidos à mesma.  Desta forma, 

conclui-se que não há controle da prestação dos serviços  por parte da 
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jurisdicionada, visto que, não há registro das informações dos transportes efetuados 

pela Contratada.  A equipe só contou com o relatório gerencial mensal, o qual é base 

para liquidação das notas fiscais, ficando  impossibilitada de consultar as 

informações analíticas. 
 

� Apesar de previsto no item 5.6 do Projeto Básico que a contratada deve manter 

sistema de informações operacionais para emissão de relatórios operacionais 

relativos ao controle da frota, bem como a expressa penalidade que fixa multa pelo 

não fornecimento de planilhas em meio eletrônico (item 6.1.4), toda a documentação 

relativa às ambulâncias e respectivos serviços executados foi enviada em meio não 

magnético para esta Corte.  Questionada sobre o descumprimento do memorando 

que solicitou a documentação em formato eletrônico, a S/CIN se limitou a informar à 

Comissão da não disponibilidade pela contratada de sistema de informações, mesmo 

sendo esta uma exigência contratual com previsão de multa pelo não atendimento; 
 

� Diversos documentos, previstos no Projeto Básico, solicitados à SMS para 

verificação de atendimento ao Projeto Básico por parte da contratada, não foram 

encaminhados a esta Corte: 
 

o Cópias dos registros funcionais em carteira de trabalho de motoristas, 

técnicos de enfermagem e médicos (item 2.4.1 e 3.2); 

o Certificados de conclusão pelos técnicos de enfermagem de curso técnico 

exigido (item 12.2); 

o Comprovação das experiências profissionais dos médicos, exigidas pelo 

Projeto Básico (itens 12.3 e 12.4); 

o Documentação relativa a Seguro de Vida em Grupo para cada ambulância 

com cobertura para 5 (cinco) pessoas (item 3.3); 

o Documentos relativos a impostos incidentes sobre os veículos (item 3.2); 

o Planilhas consolidadas de atrasos na apresentação das ambulâncias, 

términos de cada turno e de horas improdutivas (itens 2.6.4, 2.6.8 e 2.6.9). 
 

� Dos outros documentos fornecidos pela S/CIN, em atendimento aos memorandos de 

números 01, 04 e 05/2008 da Comissão Inspecionante, observa-se: 
 

o Parte dos Boletins Diário de Transporte (BDTs) em cópia ilegível. 

o Os comprovantes de pagamento mensal (contracheques) do pessoal 

vinculado ao contrato no mês de fevereiro não são originais, ou seja, não 

foram enviadas à Equipe Inspecionante as cópias dos comprovantes 
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assinados pelos funcionários. Foram produzidos contracheques em 

computador que não podem ser considerados documentos comprobatórios. 
 

A equipe confrontou as informações colhidas em campo com aquelas contidas na 

documentação enviada pela jurisdicionada, tendo constado inconsistências significativas,  

que afetaram de forma expressiva a confiabilidade dos documentos. Os casos a seguir 

ilustram tais situações: 
 

1) Atendimento de emergência no HM Lourenço Jorge, dia 12/03/2008. 

A equipe estava presente e acompanhou a chegada, atrasada,  da ambulância UTI-

adulto de placa KWK-1674 – motorista Valmyr.  Com o propósito de verificar motivo 

do atraso em questão, a equipe procedeu à conferência do BDT relativo a esse 

atendimento e constatou que não só o procedimento foi atribuído a outro veículo 

como também houve alteração no horário de chegada da ambulância no Hospital. 

 

 

 

 

Contratada acionada às 11:30 horas       Boletim in forma que ambulância 

                                          chegou às  11:39 horas 
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Por ter acompanhado o caso, a equipe pode afirmar que as informações do BDT 

fornecido a esta Corte não são reais, incluindo o horário de chegada do veículo que 

seu deu às 12:50 horas.  A foto abaixo confirma o atendimento realizado por 

ambulância diversa daquela registrada no Boletim de Transporte: 
 

 

 

 

 

Por derradeiro, destaca-se que o BDT do dia 12/03/2008, da UTI placa KWK-1674, 

que realizou o procedimento em tela, não foi enviado a esta Corte, acrescentando 

ainda, conforme pode ser verificado por meio da foto acima, que a ambulância não 

possui identificação da Prefeitura, descumprindo, assim, o contrato. 
 

Sem a informação relativa a UTI acompanhada pela equipe e diante da informação 

irreal constante do boletim da outra ambulância, não foi possível esclarecer o motivo 

do atraso no atendimento e ainda ficou caracterizado que o BDT enviado a este 

Tribunal foi elaborado a posteriori. 

 

2) Atendimento a dois procedimentos pediátricos agendados para o Hospital 

Maternidade Carmela Dutra, às 8:00 horas e para o Hospital Maternidade Oswaldo 

Nazareth, às 09:00 horas, do dia  26/03/2008. 
 

A fim de fazer o acompanhamento “in loco” dos procedimentos acima, cujas 

características demandavam o atendimento por UTI-Neonatal, a equipe se dividiu, se 

fazendo, então, presente nas duas Unidades. 
 

Na busca da verificação do motivo pelo qual os dois procedimentos tinham sido 

realizados pela mesma ambulância, visto que o Município dispõe de duas UTIs do 

tipo Neonatal, a equipe acabou por encontrar outro documento que não reflete o 

atendimento realizado. 
 

Destaca-se que pelos horários agendados, não seria possível, como não foi, atender 

aos dois procedimentos com um único veiculo, atendendo às respectivas horas 

agendadas. 
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BDT REAL – Fotografado durante o procedimento no Hospital  Maternidade Carmela Dutra 

  

   BDT ENVIADOS – material fornecido pela SMS não reflete o que de fato ocorreu 
 

Se a TOESA tivesse utilizado as duas UTIs Neonatais, pertencentes ao contrato, 

teria atendido aos dois procedimentos sem comprometimento dos respectivos 

horários.  Porém não foi o que de fato ocorreu.  A Contratada enviou para as duas 



 

SCE/4a.Inspetoria Geral de Controle Externo 
 

  
  

 58

Unidades, a mesma ambulância, que somente pôde realizar o segundo procedimento 

após o término do primeiro, o que ocasionou um atraso de duas horas e quarenta e 

cinco minutos, cuja conseqüência foi a perda do exame pelo paciente, um bebê de 

18 dias com quadro de sopro cardíaco. 

 

� Sobre a documentação enviada pelas Unidades de Saúde, destaca-se: 
 

o Os questionários foram enviados pela Equipe Inspecionante, com 

conhecimento da SMS, diretamente às Unidades, através de correio 

eletrônico com a solicitação de resposta da mesma forma; 

o Após o recebimento, pelo Tribunal, de parte da documentação solicitada, 

a SMS, através de sua Subsecretaria de Assistência Saúde – SUBASS, 

tomou a iniciativa de interferir neste processo, orientando a Direção das 

Unidades a não enviar qualquer material a esta Corte, pois a mesma 

centralizaria o processo; 

o Como conseqüência, a equipe somente teve à sua disposição, as 

respostas até então recebidas, pois, do momento em que a SUBASS 

enviou tal instrução às Unidades até o fim da presente inspeção, nenhum 

documento foi enviado pela SMS a este Tribunal como resposta de 

Unidade de Saúde às questões relativas ao serviço em tela;   

o A equipe foi informada por algumas Unidades que foi enviado material a 

esta Corte, por intermédio da SUBASS, sem que esta os tenha 

repassado, como é caso, por exemplo do Hospital Maternidade Carmela 

Dutra, cuja documentação foi remetida à Subsecretaria por meio do Ofício 

S/SUBASS/H.Mat.CD nº 0203/2008. 
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2.14 Considerações Finais 
 

De todo o exposto, verifica-se a ineficiência dos serviços prestados à municipalidade, 

através do Contrato firmado com a empresa TOESA Service Ltda para operacionalização do 

transporte inter-hospitalar de pacientes no Município do Rio de Janeiro.  Tal quadro se 

evidencia, principalmente, em decorrência da falta de fiscalização e de controle por parte da 

Secretaria Municipal de Saúde, e o conseqüente desrespeito, pela Contratada, ao Termo 

pactuado.   

O serviço de ambulâncias, pode ser considerado como complementar e acessório ao 

serviço de saúde prestado pelo Estado, sendo impossível pensar em um sistema de saúde, 

do porte e complexidade do existente no Município do Rio de Janeiro sem que haja a 

necessidade de remover pacientes de centros de pequena e média complexidade para 

centros de alta complexidade e entre esses. 

Destarte, pode-se afirmar que sem a disponibilidade de um serviço de locomoção 

que atenda às necessidades dos pacientes com presteza e eficiência,  a saúde da 

população estará prejudicada. 

Conforme relatado, várias irregularidades ocorreram desde o início de vigência do 

presente Contrato, a começar pela sua própria antecipação sem a devida compensação 

financeira.  A decisão da SMS neste sentido, onerou o Tesouro Municipal em cerca de 

duzentos e cinqüenta mil reais, com a utilização de veículos com até quinhentos mil 

quilômetros rodados, pagos a preço de veículos novos, conforme itens 2.2 e 2.3. 

Em seguida, deu-se a aceitação das novas ambulâncias, nas seguintes situações:  
 

- fora do prazo previsto; e  

- em não conformidade com as especificações do Edital de Licitação, 

haja vista não estarem munidos, desde o início, de sistema de localização via satélite 

(GPS). 
 

É importante mencionar, que mesmo tendo conhecimento de que os veículos não 

dispunham do GPS exigido pelo Projeto Básico, a SMS emitiu documento comprobatório da 

entrega dos veículos, assumindo que os mesmos estariam “de acordo” com o objeto 

contratado, sem nenhuma ressalva neste sentido (item .2.5).   

Outro fato a ser comentado é a ausência da programação visual que identifica o 

veículo como vinculado aos serviços prestados ao Município, pelo menos na UTI de placa 

KWK-1674, conforme apontado no item 2.9.6. Considerando o recebimento oficial pela SMS, 

duas seriam as situações possíveis:  
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1) As ambulâncias não se encontravam com a programação visual, conforme o 

padrão exigido pelo Contrato em 21/01/2008 e houve uma aceitação indevida; ou   

2) A TOESA alterou as características do objeto entregue a SMS, retirando o 

logotipo da Prefeitura de forma a aproveitar o veículo para outros trabalhos. 

Sob o ponto de vista operacional, ficou claro que a SMS não dispõe das 

ambulâncias, na totalidade contratada, ou, pelo menos, a empresa contratada não as 

disponibiliza para atender o contrato com a Prefeitura. Conforme relatado no item 2.9.1, pelo 

menos oito bases não contam com as respectivas ambulâncias, o que em se tratando do 

tipo “simples remoção”, de carga horária de 12 horas, chega a representar 20% da frota 

prevista. 

Acrescente-se a este quadro uma total desorganização logística da empresa na 

distribuição do serviço, bem como a deficiência de médicos, situações que culminam, muitas 

vezes, no não atendimento aos procedimentos solicitados, por falta de pontualidade ou 

mesmo pelo não comparecimento da ambulância, com conseqüências graves, como foi 

demonstrado no item 2.9.4. 

Uma efetiva fiscalização contratual por parte da SMS poderia evitar tais ocorrências, 

porém, passados quatro meses, ainda não houve a designação do fiscal do contrato, o que 

inclusive contraria a legislação em vigor, em especial, a Lei nº 8.666/93.   

A Comissão Inspecionante observou que a Contratada executa os serviços sem 

eficiência e sem qualidade, além de utilizar as ambulâncias pagas pelo Município para 

explorar serviços fora do Contrato, sem o conhecimento da Central de Regulação da SMS. 

Em complemento, faz-se importante registrar a inércia da Administração, evidenciada 

nos seguintes fatos: 
 

- O Setor de Transportes e Passagens da SUBAF recebe diariamente 

os formulários de check-list contendo informações relativas à não conformidade das 

ambulâncias, suas faltas e o não cumprimento das jornadas de trabalho.  Apesar 

disso, o setor despreza tais informações e lança os serviços como prestados na 

planilha que serve de base para definir o valor a ser pago à TOESA; 

 

- As unidades de saúde reportam as ocorrências à SUBASS, inclusive 

por meio de correio eletrônico e de memorandos e, apesar disso, nenhuma 

providência é tomada no sentido de penalizar a TOESA por suas faltas. Para 

fundamentar tal constatação a equipe serviu-se de documentos do Hospital 

Maternidade Carmela Dutra e Hospital Maternidade Leila Diniz (anexo III);  
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- Um e-mail endereçado à TOESA, datado de 20/02/2008, demonstra 

que a Coordenação de Infra-Estrutura da SMS  tem conhecimento dos vários 

problemas e também não toma medidas punitivas.  Segundo o documento da S/CIN 

(anexo I), os problemas “parecem insolúveis”; 

 

Faz-se importante ainda destacar, que todo o material consultado pela equipe 

inspecionante, a exemplo dos livros de ocorrências da Central de Regulação e das 

Unidades de Saúde, que deram subsídios para o levantamento das irregularidades 

apontadas neste relatório, sequer são consultados pela SMS para avaliação dos serviços 

prestados pela Contratada.  Da mesma forma, os próprios Boletins Diários de Transporte, 

que a Contratada tem por obrigação fornecer semanalmente, demonstram a falta de 

atendimento, de qualidade e de eficiência na execução dos serviços, porém não são 

observados pela Administração.   
 

Em face dessa postura da SMS, faz-se oportuno citar o item 8.3 do Projeto Básico: 
 

“A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à quantidade,  

particularidade e qualidade na execução do Contrato, aplicando as penalidades  

previstas,  quando não atendidas as disposições conrtratuais respectivas”. 
 

Sobre as irregularidades constatadas e apontadas pela Comissão Inspecionante no 

presente relatório, bem como os conseqüentes prejuízos gerados aos Cofres Públicos, 

necessário se faz esclarecer que são apenas parciais, pelo fato da jurisdicionada não 

possuir a documentação comprobatória dos serviços, bem como da não confiabilidade dos 

documentos apresentados pela Contratada, conforme demonstrado no item 2.13. 

 

Citamos ainda o não recebimento de documentação das Unidades de Saúde 

encaminhada à SUBASS, com destino à esta Corte de Contas, em afronta ao Art.26, caput, 

da Lei 289/81-alterada, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro 

e ao Art.40 da Deliberação TCMRJ nº 034/83, Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Município do Rio de Janeiro: 
 

“Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal, em 

suas inspeções, sob qualquer pretexto, respeitadas as normas da legislação federal”. 

 

Finalmente, cabe aqui reproduzir trecho do Voto nº 81/04, da lavra do Exmo 

Conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, acolhido em sessão plenária de 08/12/04, 

que arquivou o processo 40/4604/03, relativo à inspeção anterior: 
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“A análise do minucioso e bem elaborado Relatório de Inspeção Ordinária revela que a 

área da saúde do Município do Rio de Janeiro está doente. O conjunto de irregularidades 

apontadas no presente relatório, bem como os fatos amplamente divulgados pela imprensa, 

notadamente, com relação à situação dos hospitais municipais, objeto, inclusive, de investigação 

por parte do Ministério Público, revelam a dimensão do problema. Sob a ótica legal, se por um 

lado o  direito a saúde é prerrogativa extensiva a toda a população, por outro é dever do Estado 

garantir a prestação desse direito. Todavia, não basta ao Estado apenas garantir a prestação do 

serviço. É preciso mais. É preciso garantir a eficiência do serviço a ser prestado.  Nesse aspecto, 

o relatório ora apresentado contém farta demonstração de falhas do serviço quer sob aspecto 

quantitativo, quanto sob o aspecto qualitativo, chamando especialmente a atenção a 

indisponibilidade de alguns serviços médicos postos à  disposição da população. Vale dizer, a 

eficácia e eficiência do referido serviço merece bastante crítica.  

Um possível indicativo das reiteradas e inúmeras falhas apresentadas no relatório, e até 

agora não solucionadas pelo órgão público, pode estar na falta de implementação por parte da 

Jurisdicionada de alguma  forma de controle e fiscalização que possa garantir um mínimo de 

eficiência do serviço ...  ”. 
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3. Apuração de Denúncia no Hospital Municipal Souza  Aguiar 

 

A inspeção efetuada no Hospital Municipal Souza Aguiar foi conseqüência de uma 

denúncia veiculada na imprensa (Anexo V), em janeiro de 2008, sobre supostas 

irregularidades cometidas pelos gestores de compras de materiais de consumo daquela  

unidade de saúde. A seguir são colocados em destaque os pontos principais da denúncia, 

seguidos das considerações da equipe inspecionante ou das justificativas e/ou informações 

prestadas pela administração da unidade. Os esclarecimentos foram prestados pelo Sr. 

Rogério de Souza Santos, diretor do Departamento de Infra-estrutura e Logística, matrícula 

nº246.684-5 respondendo interinamente pela Coordenadoria da Gestão Administrativa, 

devido a férias de seu titular, Sr. Edson Fernandes Rodrigues, matrícula nº241.011-6.  
 

� Ocorrência de notas de empenho assinadas por pessoa  estranha ao serviço 

público, sem nomeação para o cargo que exerce 

A ordenação de despesas pode ser realizada por pessoas estranhas aos quadros 

funcionais desde que haja a devida delegação por parte da autoridade competente. No caso 

específico do Sr. Edson Fernandes Rodrigues, citado nominalmente na reportagem, foi 

verificado que sua nomeação para o cargo de Coordenador da Gestão Administrativa do 

Hospital Municipal Souza Aguiar foi por meio do Decreto P nº 222, de 30/01/2008, com 

validade a partir de 20/09/2007.  

Por ocasião da reportagem, a nomeação para o cargo exercido não havia acontecido 

e, portanto, não havia legitimidade para a ordenação de despesas, o que veio a ser sanado 

com a emissão e validade retroativa do decreto supracitado. 
 

� Compra de material de limpeza já fornecido pela COM LURB 

Foi esclarecido pela Coordenadoria de Gestão Administrativa que os produtos de 

limpeza adquiridos eram necessários para a pré-limpeza do piso colocado na nova 

emergência da Unidade. Para que a limpeza de rotina da COMLURB pudesse ser realizada, 

era necessário providenciar a aquisição de produtos impermeabilizantes específicos para o 

tipo de piso colocado. 

No Ofício nº 37/07 – IGH, de 22/11/2007, a COMLURB  informa à Coordenação de 

Gestão Administrativa da Unidade que não há menção no contrato celebrado com a SMS 

sobre o fornecimento de produtos para tratamento de pisos novos. 
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• Compras feitas pela Coordenadoria de Saúde da Área de Planejamento (AP) 

5.1. 

Verifica-se no processo nº 40/515.966/07, de 14/12/2007, que a unidade 

orçamentária responsável pela  aquisição de material médico-cirúrgico nele relacionado foi a 

Coordenadoria de Saúde da Área de Planejamento (AP) 5.1.  

Segundo o Coordenador de Gestão Administrativa, Sr. Rogério  isso ocorreu devido 

à carência de material médico-cirúrgico, agravada por uma situação de emergência 

enfrentada pela Unidade, e pela falta do respectivo saldo orçamentário. Além disso, a 

Unidade não foi contemplada, no final do exercício de 2007, por créditos orçamentários 

suplementares, ficando sem possibilidade de aquisição do material necessário. Informa 

ainda a Coordenação que,  a  Coordenadoria de Infra-estrutura da SMS indicou a 

Coordenadoria da AP 5.1, como uma unidade orçamentária na qual havia saldo 

orçamentário disponível e que, após entendimento com a chefia da unidade,  o mesmo 

poderia ser utilizado pelo Hospital Municipal Souza Aguiar.  

A informação prestada é que essa é uma prática normal da SMS em final de 

exercício, por ocasião do encerramento do orçamento. Unidades com sobra de orçamento 

cedem seus créditos a unidades que apresentam carência de aquisições sem o respectivo 

orçamento. A unidade realiza a despesa em nome da outra, sem necessidade de 

transferência dos créditos orçamentários. 

Entendemos que essa prática poderia ser evitada se a distribuição do orçamento 

fosse mais adequada às necessidades de cada unidade orçamentária. 
 

� A CTEC, órgão da SUBAF, que estipula a quantidade d e produtos a serem 

adquiridos, determina a aquisição de, no máximo, 34 0 unidades desse tipo 

de seringa por mês, já que são pouco usadas pelos m édicos. 

Com relação à determinação de um órgão técnico da Secretaria Municipal de Saúde, 

quanto a quantidade máxima de itens a serem adquiridos, a CTEC, órgão da S/SUBASS, foi 

questionada pela equipe inspecionante e  esclareceu por meio do Memorando Nº41/CTEC, 

que, até o primeiro semestre de 2007, a SMS realizava compras de material médico-

cirúrgico de forma centralizada, com guarda no S/CIN/CAL (Almoxarifado Central da SMS). 

Havia um critério de cotas, reavaliadas anualmente com base nos consumos das Unidades. 

A partir do segundo semestre  de 2007, com a descentralização orçamentária dos 

Hospitais e Coordenadorias de Áreas de Planejamento (CAP), a definição das necessidades 

de aquisições ficou a cargo das Unidades com orçamento próprio, sendo, neste momento, 

as antigas cotas, apenas uma sugestão para consumo.  
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� Aquisição de 30 mil seringas de 60 ml, cuja cota nã o poderia ultrapassar 340 

unidades por mês.  

� Em apenas cinco notas em outubro, novembro e dezemb ro, foram 

movimentados quase 300 mil reais para compra de rou pas cirúrgicas, fios e 

outros materiais não especificados. 

Em novembro de 2007, o Hospital Municipal Souza Aguiar passou por um 

surto de infecção hospitalar causado pela bactéria Enterococcus Faecium, a mesma 

que provocou mortes e o fechamento da emergência do Hospital Geral de 

Bonsucesso, em outubro. Em conseqüência desse fato, diversos procedimentos 

foram criados ou intensificados na Unidade visando o isolamento da bactéria. Entre 

esses procedimentos estava a necessidade de realização de vários exames de 

sangue diários em todos os pacientes internados na Unidade.  Segundo o 

responsável interino pela Coordenação de Gestão Administrativa da Unidade, na 

realização de cada um desses exames, todo  o material utilizado tinha que ser 

inutilizado: seringas, agulhas, luvas, capotes (tipo de avental). Às fls.08 do processo 

administrativo nº09/515.966/07 encontra-se a seguinte memória de cálculo para 

esses produtos: 

Foram considerandos 250 (duzentos e cinqüenta) pacientes, com 3 (três) 

coletas de sangue por dia, durante dois meses. Logo, a quantidade de material seria 

de 45.000 (quarenta e cinco mil) unidades, 250 (duzentos e cinqüenta) pacientes x 3 

(três) coletas x 30 (trinta) dias x 2 (dois) meses. Em outra simulação foram obtidas 

27.000 (vinte e sete mil) unidades, 100 (cem) pacientes x 3 (três) coletas x 30 (trinta) 

dias x 3 (três) meses. Foi decidida então, pela Coordenação, a compra de 30.000 

(trinta mil itens).  

Conforme o cálculo, a quantidade necessária para atender à emergência 

causada pela  infecção hospitalar, era de 30.000 (trinta mil) unidades de cada 

produto, porém, foi adquirida essa quantidade para cada tamanho do produto 

(seringa, agulha e luva), sem que tenha chamado a atenção de nenhum responsável 

pela administração de material ou pela ordenação da despesa.  

 

PRODUTO TAMANHOS DIFERENTES COMPRA TOTAL 
Agulha  5 150.000 unidades 

Luva Cirúrgica 4 120.000 unidades 

Seringa 4 120.000 unidades 
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Seringas – 60 ml 

 

O ponto crítico é a seringa de 60 ml, que além de ser pouco utilizada, conforme 

destacado na denúncia, tem um valor muito superior às demais. O valor total referente a 

essa seringa correspondeu a aproximadamente 38% (trinta e oito por cento) de toda a 

compra de material para a emergência.  Na solicitação de despesa nº250/07, que agrega os 

itens adquiridos da empresa Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda, a seringa descartável de 60 ml 

responde por mais de 80% (oitenta por cento) do valor da compra. Da mesma forma que na 

decisão sobre as quantidades compradas, o valor relevante desse item, na autorização de 

despesa, não chamou atenção de nenhum dos ordenadores.  

Portanto, essa seqüência de desatenções por parte dos responsáveis pelo processo 

de compra foi o que gerou a compra em excesso de materiais médico-cirúrgicos, em 

destaque na reportagem.  

A equipe inspecionante compareceu ao Hospital Municipal Souza Aguiar e constatou 

a existência das seringas de 60 ml, no almoxarifado e em uma sala de aula da Unidade, 

conforme mostram as fotos seguintes. Por ocasião da inspeção, havia ainda 27.608 (vinte e 

sete mil, seiscentas e oito) unidades de seringa de 60 ml estocadas.   

 

  
Estoque no almoxarifado e, improvisado,  na sala de aula do Hospital 
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O responsável interino pela Coordenação de Gestão Administrativa forneceu cópia 

de um memorando, de 31/03/2008, dirigido à direção da Unidade, solicitando autorização 

para disponibilizar o quantitativo de 10.646 (dez mil, seiscentas e quarenta e seis) seringas 

para toda a Rede Municipal de Saúde, almoxarifado central da SMS. A solicitação foi 

autorizada em 01/04/2008 e, na mesma data, foi iniciada a transferência para o S/CIN/CAL.  

Quanto às seringas que continuaram armazenadas na Unidade, informa o mesmo 

documento que esse estoque manterá a Unidade abastecida até fevereiro de 2009, segundo  

o consumo mensal informado pelo Departamento de Enfermagem. Foi verificado pela 

equipe inspecionante que a validade das referidas seringas expira em janeiro de 2013. 

 

 
Etiqueta do lote adquirido 

 

Entendemos que, apesar das falhas verificadas no controle do processo da compra 

de material, para enfrentar a situação emergencial de infecção hospitalar, não chegou a 

gerar prejuízos aos Cofres Públicos, pois todo o material comprado, mesmo que em 

quantidade muito superior à necessidade, será utilizado. Mesmo o material com baixo 

consumo, como a seringa de 60 ml, está estocado e poderá ser utilizado pela própria 

Unidade ou pela Rede Municipal de Saúde, visto ter um grande prazo de validade. Entende-

se que a solução encontrada pela Administração da Unidade, de disponibilizar parte do 

material para utilização pelas demais unidades, foi adequada, diante das circunstâncias.  
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4 – Questionamentos  
 

4.1 – Em relação ao item 2.3, justificar o pagamento em desacordo com o Projeto 

Básico, no período compreendido entre 26/11/07 e 21/01/08 e, se for o caso, 

proceder a quantificação dos valores e efetuar o respectivo ressarcimento ao Erário 

Municipal, enviando a esta Corte a respectiva memória de calculo, acompanhada da 

documentação comprobatória; 
 

4.2 – No item 2.5, justificar o recebimento das ambulâncias em desconformidade 

com as especificações constantes do Projeto Básico, em especial a falta do sistema 

GPS e com programação visual  diferente do padrão determinado pelo Edital de 

Concorrência Pública; 
 

4.3 – Sobre o item 2.9.1: 

a. prestar esclarecimentos sobre a falta de definição de critérios mínimos para 

aceitação das ambulâncias, bem como de orientação aos profissionais das 

Unidades de Saúde para rejeição dos veículos sem condições de trabalho; 

b. justificar o baixo número de motoristas que se apresentam à Central de 

Regulação no início da jornada de trabalho, bem como a falta dos rádios de 

comunicação; 

c. estabelecer uma rotina de comunicação obrigatória das ambulâncias com a 

Central de Regulação, para informar disponibilidade e localização ou solicitar 

liberação, em cumprimento ao item 2.3.8 do Projeto Básico; 

d. esclarecer por que ambulâncias, que desde o início do Contrato nunca se 

apresentaram às bases, são consideradas presentes no documento 

“Atendimento de Ambulâncias Básicas – TOESA”, considerando inclusive que 

tais faltas são comunicadas com freqüência pelas Unidades;  

e. em relação à não apresentação da totalidade de ambulâncias contratadas, 

proceder a quantificação dos valores pagos indevidamente e efetuar o 

respectivo ressarcimento ao Erário Municipal, encaminhando a esta Corte a 

memória de calculo, acompanhada da respectiva  documentação 

comprobatória; 

f. justificar o por quê são consideradas apresentadas as ambulâncias que 

apenas passam pelas Unidades em meio a procedimento, bem como a 

orientação às mesmas para proceder o check-list nessas situações; 

g. esclarecer porque são pagas integralmente, ambulâncias que não se 

apresentam no horário previsto ou mesmo não cumprem a carga horária 

determinada pelo Contrato para os turnos de trabalho; 
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h. proceder o levantamento das horas não trabalhadas pelas ambulâncias de 

“simples remoção”, proceder a quantificação dos valores correspondentes e 

efetuar o respectivo ressarcimento ao Município, encaminhando a esta Corte 

a memória de calculo, acompanhada da respectiva  documentação 

comprobatória. 
 

4.4 – Sobre o item 2.9.3, esclarecer a falta das ambulâncias reservas previstas no 

Contrato; 
 

4.5 – Sobre o item 2.9.4:  

a. prestar esclarecimentos sobre a falta de ação da Administração frente aos 

constantes atrasos e faltas a procedimentos, por parte da Contratada, apesar 

da quantidade de ocorrências relatadas nos respectivos apontamentos das 

Unidades de Saúde e da Central de Regulação, bem como na 

correspondência recebida pela SMS; 

b. justificar o fato de estarem sendo pagos os serviços  das  ambulâncias do tipo 

UTI, mesmo quando a Contratada deixa de atender aos procedimentos por 

falta de médico, ou seja, quando o Município não é atendido. Realizar o 

levantamento dessas situações, com base no farto material disponível nas 

Unidades e na Central de Regulação, proceder a quantificação dos valores 

correspondentes e efetuar o respectivo ressarcimento ao Erário, 

encaminhando a esta Corte a memória de calculo, acompanhada da 

respectiva  documentação comprobatória; 

c. explicar por que razões são aceitos os atendimentos por um único veículo a 

dois ou mais procedimentos agendados para um mesmo horário, quando 

outras UTIs equivalente se encontram ociosas; 

d. justificar o constante desvio de trajeto das ambulâncias para apanhar 

médicos antes de atender às solicitações de procedimentos, já que os 

mesmos deveriam estar à disposição do Contrato com o Município, no qual as 

ambulâncias do tipo UTI foram contratadas, e custeadas, com equipes 

completas. 
 

4.6 – Sobre o item 2.9.5: 

a. justificar a omissão dessa Secretaria em relação à utilização, pela TOESA, 

dos veículos vinculados ao Contrato com o Município, para prestação de 

serviços à terceiros, haja vista essa informação constar de boletins diário de 

transporte (BDTs) enviados pela empresa para conferência;  
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b. apurar todas as ocorrências de utilização indevida da frota para serviços fora 

do Contrato, proceder a quantificação dos valores correspondentes e efetuar 

o respectivo ressarcimento ao Erário Municipal, encaminhando a esta Corte a 

memória de calculo, acompanhada da respectiva documentação 

comprobatória; 
 

4.7 – Sobre o item 2.9.6: 

a. explicar a existência de pelo menos uma ambulância vinculada ao Contrato 

(UTI-Neonatal, placa KWK-1674) sem a devida programação visual, que a 

identifica como sendo da frota da Prefeitura, quando todas as 37 (trinta e 

sete) ambulâncias foram consideradas “de acordo” quando da avaliação 

efetuada em 21 e 22/01/2008; 

b. Proceder à verificação da programação visual de todas as ambulâncias 

vinculadas ao Contrato, exigindo da Contratada o cumprimento do Contrato. 
  

4.8 – Sobre o item 2.9.7, esclarecer por que é permitido o trabalho a ambulâncias em 

precárias condições de higiene e limpeza, incluindo àquelas que já se apresentam no 

início do turno de trabalho nessas condições;  
 

4.9 – Sobre o item 2.9.8: 

a. justificar a falta de punição à empresa contratada, pelo atraso na instalação 

de Sistema de Localização via Satélite (GPS) nas ambulâncias, visto que o 

mesmo estava previsto no Edital de Concorrência Pública.  

b. apurar o quantitativo pago indevidamente,  considerando a falta do GPS e 

efetuar o ressarcimento ao Erário Municipal, encaminhando a esta Corte a 

memória de calculo, acompanhada da respectiva  documentação 

comprobatória; 
 

4.10 – Sobre o item 2.9.9:  

a. manifestar-se sobre a situação relativa ao Seguro de Vida em Grupo para 

cada ambulância com cobertura para 5 (cinco) pessoas, bem como sobre os 

impostos incidentes sobre os veículos e, caso não se encontrem regulares, 

que sejam providenciadas as sanatórias, encaminhando a esta Corte a 

documentação comprobatória;  

b. justificar a falta de especificação, até o mês de abril de 2008, dos 

equipamentos, medicamentos e insumos que obrigatoriamente devem fazer 

parte das ambulâncias e a falta de ação por parte da SMS, quando, na falta 

dessa especificação, a empresa contratada nada disponibiliza; 
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4.11 – Sobre o item 2.9.10, justificar a inércia da Administração, permitindo que 

ambulâncias circulem com problemas de manutenção, incluindo ar-condicionado 

inoperante, falta de luzes e de sirene, quando o Contrato exige a troca por veículos 

reservas, em perfeito estado de funcionamento; 

 

4.12 – Sobre o item 2.9.11, esclarecer por que não está sendo exigido da Contratada 

o atendimento ao Projeto Básico, que exige que as ambulâncias sejam abastecidas 

dentro das áreas de atendimento onde estiverem alocadas, e quando do retorno de 

procedimentos; 

 

4.13 – Sobre o item 2.9.12,  esclarecer quais medidas de controle são adotadas pela 

Administração para a verificação do cumprimento da exigência contratual, quanto a 

utilização obrigatória, pela Contratada, do melhor percurso, quando do atendimento 

ao transporte de pacientes, incluindo a passagem por vias urbanas com cobrança de 

pedágio; 
 

4.14 – Sobre o item 2.9.13: 

a. explicar por que,  contando com um total de 25 médicos da Contratada à 

disposição do Município, de acordo com a documentação enviada a esta 

Corte,  procedimentos ficam sem atendimento por falta desses profissionais; 

b. manifestar-se sobre a regularidade da situação trabalhista e previdenciária 

dos motoristas, técnicos de enfermagem e médicos e, caso esta não se 

encontre regular, que seja providenciada a sanatória, encaminhando a 

documentação comprobatória; 

c. manifestar-se sobre a contratação de motoristas em categoria diversa à 

relativa a condutores de veículos do tipo ambulância, bem como a falta do 

pagamento de insalubridade aos mesmos, encaminhando a documentação 

comprobatória; 

d. manifestar-se sobre a adequação dos salários de técnico de enfermagem e 

motoristas aos respectivos pisos de suas categorias profissionais, 

encaminhando a documentação comprobatória; 

e. manifestar-se sobre a comprovação da experiência e devida qualificação 

desses profissionais, exigidas pelo Projeto Básico; 

4.15 – Sobre o item 2.9.14, exigir da Contratada o cumprimento do Contrato no que 

tange a uniformização completa e devida identificação das equipes das ambulâncias; 
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4.16 – Sobre o item 2.10, designar representante da Administração para fiscalização 

do Contrato, em atendimento ao Artigo 67 da Lei 8.666/93; 
 

4.17 – Sobre o item 2.11, considerando o não cumprimento ao item 2.6.2 do Projeto 

Básico que determina que os BDTs, considerados para remuneração mensal da 

Contratada, devem ser devidamente carimbados e assinados pelos representantes 

da SMS e da TOESA, de que forma está sendo feita a apuração dos serviços 

prestados e respectivos pagamentos. 
 

4.18 – Sobre o item 2.10, designar representante da Administração para fiscalização 

do Contrato, em atendimento ao Artigo 67 da Lei 8.666/93; 
 

4.19 – Sobre o item 2.13, considerando as informações da SMS sobre a 

administração da ambulância diretamente pelo Hospital, prestar esclarecimentos 

sobre os critérios da prestação dos serviços, visto que o Projeto Básico não 

contempla essa forma de operação; 
 

4.20 – Sobre o item 2.14:  

a. justificar o fato da SMS não possuir a documentação comprobatória dos 

serviços prestados, utilizada como base para liquidação das notas fiscais; 

b. justificar o não envio a esta Corte de documentação em meio magnético, 

relativa ao controle da frota, apesar de solicitada pela Equipe Inspecionante e 

prevista no Projeto Básico; 

c. prestar esclarecimentos sobre a falta de planilhas consolidadas de atrasos na 

apresentação das ambulâncias, términos de cada turno e de horas 

improdutivas; 

d. manifestar-se sobre os documentos apresentados a esta Corte, incompatíveis 

com as situações reais acompanhadas pela Equipe Inspecionante; 

e. manifestar-se quanto à determinação de interromper o fornecimento de 

documentos de Unidade de Saúde a este Tribunal, em flagrante desacordo 

com o caput do Art.26 da Lei 289/81-alterada, Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro1, bem como a Deliberação TCMRJ nº 

034/83, Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro: 

                                                
1  

“Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas inspeções, 
auditorias ou visitas técnicas, sob qualquer pretexto.” 
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5 – Conclusões 

 

 Por todo o exposto, sugerimos o encaminhamento do presente Relatório à SMS, a 

fim de que esta, com base no contido no item 4, se manifeste, prestando os esclarecimentos 

necessários e adotando as providências cabíveis, com posterior encaminhamento a esta 

Corte, fixando-se, para tanto, prazo razoável.  

 

 

 

 4ª IGE/SCE em 27/05/2008. 
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