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Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 
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Diário de Cuiabá - Cuiabá/MT 
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Creatio pode ter causado R$ 18 mi de prejuízos 
 
ANA ROSA FAGUNDES 

 

Da Reportagem Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União ( CGU) revela que 

a Oscip Instituto Creatio pode ter causado um prejuízo de mais de R$ 18 milhões só em Cáceres. O 

Creatio mantinha contratos com a prefeitura para serviços que iam desde a área de Saúde, Assistência 

Social, Desenvolvimento Econômico, Educação, Esporte, Cultura e Lazer, com valor estimado em R$ 

641, 7 mil por mês, dos quais um percentual superior a 50% era destinado para gerenciar os programas 

da área de saúde. 

Como exemplo das irregularidades, no relatório da Controladoria consta que o Instituto Creatio 

causou um prejuízo de mais de R$ 1, 4 milhão, só pelo recebimento de custos operacionais, que, 

segundo a CGU, nunca existiram. Segundo relatório datado de janeiro deste ano, de cada R$ 100 pagos 

a médicos do Programa Saúde da Família, R$ 35 ficavam com o Instituto, só pelo gerenciamento da 

folha de pagamento, valor considerado exorbitante pela CGU pelo trabalho. 

A equipe de fiscalização da CGU não entende a finalidade dessa cobrança de 35% de taxa 

administrativa, classificada como custo operacional , já que o Creatio não se responsabilizava por 

nenhum encargo e tinha seus materiais de consumo e insumos sob responsabilidade da prefeitura de 

Cáceres. 

Para a CGU, restaram dúvidas e incertezas sobre a real vantagem, para a Administração 

Pública cacerense, em pagar 35% do valor gasto com os serviços dos médicos a uma instituição, que 

em verdade só atua como repassadora desse valor ( simples intermediária). 



 
 

Esse relatório da Controladoria serviu de base para o inquérito da Polícia Federal na Operação 

Hygeia, que indiciou 46 pessoas pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato, fraude em licitação, 

lavagem de dinheiro, apropriação indébita, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e prevaricação, 

mas a PF não divulga nomesnem qual tipo de crime cada um foi indiciado. 

Eles são acusados de participação de um esquema que desviava dinheiro da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa), Ministério das Cidades e do Fundo Nacional da Saúde. Os esquemas 

eram realizados por agentes políticos, empresários e servidores públicos, que ajudavam a fraudar 

licitações em troca de propina. Esquemas semelhantes ao apontado em Cáceres também eram 

realizados em Santo Antonio de Leverger, Pontes e Lacerda, Confresa e Tangará da Serra, segundo a 

PF. 

Segundo as investigações, as Oscips tinham grande participação na vertente do esquema que 

desviava os recursos do Fundo Nacional da Saúde. Esse recurso é transferido diretamente para o 

Fundo Municipal de Saúde do município, por isso é conhecido como Fundo ao Fundo. As prefeituras do 

interior contratavam as instituições para gerir esse dinheiro, mas o que se revelou foi que as Oscips 

Creatio e Idheas faziam uso indiscriminado da verba, com contratos superfaturados e também 

empregando funcionários fantasmas. Segundo a Polícia Federal,num dos casos,80% da folha de 

pagamento desses institutos era de funcionários fantasmas. 
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Crise da saúde 
 
OPINIÃO 

 

É preciso encontrar novamente um meio de financiar a saúde pública, atualmente desfalcada 

de recursos, desde a extinção da CPMF --> O Ceará - ao igual que os demais entes federativos &vê-se 

assolado por turbulências na área da saúde pública: falta de hospitais, de leitos, de unidades de 

emergência, precariedade no atendimento aos necessitados de atendimento médico, número irrisório de 

profissionais e baixa remuneração para o pessoal da Saúde. 

O problema não é novo e se agrava à medida que cresce a demanda. Nos últimos dias, veio à 

tona a insatisfação dos médicos residentes, que pleiteiam reajuste salarial e apelaram para uma 

paralisação de 24 horas, com manifestações em praça pública, denunciando estar há quatro anos sem 

reajuste. O movimento se estendeu a outros 13 estados, todos colocando questões como carga horária 

da função, auxílios moradia e alimentação, adicional de insalubridade, 13ª bolsa, licença- maternidade 

de seis meses e reajuste anual. O residente médico é o profissional recém-formado cuja pós-graduação 

consiste em praticar a medicina sob a tutela de um predecessor. Esse treinamento é prejudicado pela 

defasagem de predecessores, o que faz com que residentes terminem assumindo a responsabilidade 



 
 
por setores de um hospital e realizando plantões extras para complementar a bolsa recebida e com isso 

sua jornada de trabalho termina excedendo os limites previstos por sua condição de bolsistas. 

Todos os países do mundo enfrentam problemas com o atendimento médico, até a nação mais 

rica do planeta & os EUA & travou, nestes dias, uma batalha monumental para oferecer uma assistência 

minimamente digna a seus cidadãos, mas não chega aos pés da abrangência do Sistema Único de 

Saúde (SUS) brasileiro. Essa universalidade, no entanto, teve sua qualidade comprometida quando uma 

manobra no Senado, em 2007, extinguiu a CPMF, uma taxa tributária cuja destinação era precisamente 

o financiamento da saúde pública. Sua instituição havia decorrido do convencimento da opinião pública ( 

pelo ex-ministro da Saúde, Adib Jatene) sobre a necessidade imperativa de prover de mais recursos o 

sistema de saúde pública brasileiro. Ela tributava a movimentação financeira e já estava carreando para 

os cofres públicos cerca de R$ 40 bilhões. Infelizmente, apenas uma parcela desse montante vinha 

sendo destinada ao fim originalmente proposto. Quando da ameaça de sua extinção, o governo 

comprometeu-se a destiná-la exclusivamente à Saúde. Mesmo assim, foi abolida, o que fez o quadro da 

saúde pública ficar ainda mais precário,com prejuízos inomináveis para a grande massa brasileira, que 

não tem acesso aos planos de saúde privados. 

A esta altura dos acontecimentos é preciso que alguma medida seja tomada no sentido de 

angariar novamente mais recursos para a Saúde, pois os atuais são insuficientes. O fato é que os 

cidadãos brasileiros mais desprotegidos não podem continuar a sofrer as agruras expostas a cada dia 

pelos meios de comunicação social.  
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