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Ementa:
Requer a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade
de investigar a situação do Hospital do
Servidor Público Municipal, tendo em vista os apontamentos realizados na
auditoria 27-A/2016/CGM e demais denúncias e reclamações dos usuários.
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RDP nº
REQUERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
a

criação

da

Comissão

Parlamentar de Inquérito, com a finalidade
de investigar a situação do Hospital do
Servidor Público Municipal, tendo em vista
os apontamentos realizados na auditoria
27-A/2016/CGM e demais denúncias e
reclamações dos usuários.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Os vereadores que esta subscrevem, vêm, respeitosamente perante V. Exa., com
fundamento no artigo 33 da Lei Orgânica do Município de São Paulo, bem como nos
artigos 91 e 93 do Regimento Interno desta Casa, requerer a instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito, composta por 7 (sete) membros, com duração de 120 (cento
e vinte) dias, prorrogáveis por igual período, com a finalidade de investigar a situação
do Hospital do Servidor Público Municipal, tendo em vista os apontamentos realizados
na auditoria 27-A/2016/CGM e demais denúncias e reclamações dos usuários.

CELSO GIANNAZI
Vereador - PSOL
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JUSTIFICATIVA

A auditoria 27-A/2016/CGM, realizada no Hospital do Servidor Público Municipal –
HSPM constatou falta de profissionais de determinadas especialidades, inadequações
quanto à infraestrutura do HSPM e falta de investimentos em infraestrutura, dentre
outros apontamentos.
apontamentos feitos pela Controladoria Geral do Município – CGM.
A falta de profissionais de determinadas especialidades ainda persiste, o que é
corroborado pelas inúmeras reclamações feitas pelos servidores municipais pela
dificuldade em agendar consultas e cirurgias, formalizadas em página especializada
de defesa do consumidor.
Analisando as informações da execução orçamentária do HSPM, disponíveis no portal
da transparência, verificamos que a falta de investimentos no hospital municipal
persiste. Desde 2013. A média de investimentos anuais não superou R$ 3 milhões, o
que corresponde, na média, a 1% do orçamento empenhado do hospital.
O que chama a atenção é que foram incluídas desde 2013 no orçamento do HSPM a
previsão de realização de obras e reformas para sanar diversas inadequações
apontadas no relatório de auditoria da CGM e nenhuma foi executada.
É devido a este nível baixíssimo de investimentos praticado há anos, muito aquém
dos percentuais aceitáveis de depreciação de instalações e equipamentos, que a
situação do HSPM tem se deteriorado.
Por fim, considerando o número, absurdamente, grande de reclamações dos usuários
com o sistema de marcação de consultas, o sistema 156, no qual os servidores se
submetem ao martírio de ficar vários dias, semanas, para conseguir agendar uma
consulta; o processo acelerado de desmonte do atendimento direto, entregando os
serviços fins às Organizações Sociais, sem qualquer fiscalização pelos órgãos de
controle municipais e por se tratar de matéria de grande impacto à população da
cidade de São Paulo, solicitamos o apoio de nossos nobres pares para a aprovação
desta propositura.
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