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Confira abaixo alguns pontos preliminares do 
CONTRATO DE GESTÃO apontados pelo SINDEMA

ESPECIAL SAÚDE

DIA 10 DE SETEMBRO, 6ª FEIRA
ÀS 19 HORAS, 

ATENÇÃO SERVIDOR/A DA SAÚDE:

TEM PLENÁRIA SOBRE A 
TERCEIRIZAÇÃO NA SAÚDE!
Pelo aplicativo               link disponível no site SINDEMA
No dia 31/07/2021, foi publicado no Diário Regional aviso de dispensa de licitação e autorização para CONTRA-
TO DE GESTÃO com a SPDM. Com base na lei de acesso a informação, o SINDEMA exigiu o acesso a esse CON-
TRATO.  Só no dia 20 de agosto, a SECRETARIA DE SAUDE respondeu ao SINDICATO e enviou o CONTRATO 
DE GESTÃO firmado entre a Prefeitura de Diadema e a SPDM.

A SPDM (“PARCEIRO PRIVADO”) da Prefeitura de Diadema fará 
a Gestão das 20 Unidades Básicas de Saúde. A Prefeitura colo-
cará a “disposição da SPDM” os servidores públicos, conforme 
consta no CONTRATO. Hoje, cerca de 773 servidores/as da Saú-
de estão lotados nas 20 UBSs*. 

O que acontecerá com os mais de 400 servidores que não estão 
previstos no quadro de Recursos Humanos do Contrato de Ges-
tão das 20 Unidades Básicas de Saúde? 

Como serão tratados esses “servidores excedentes” já que pelas 
informações que constam no ANEXO VII do Contrato de Ges-
tão, apenas cerca de 336 servidores continuarão lotados nessas 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE? 

Como ficarão as 04 UBSs que hoje tem na gerência servidores 
de carreira?

Como ficarão os 195 Assistentes de Enfermagem II (Técnicos 
de Enfermagem) que são servidores públicos municipais, atuam 
nas Unidades Básicas de Saúde e não constam do “Quadro de 
Recursos Humanos” do Contrato de Gestão para as 20 UBSs? 
Onde irão atuar?

Por que Assistentes Sociais, Psicólogos, Nutricionistas, Fonoau-
diólogos e Farmacêuticos que são servidores da PMD não cons-
tam no quadro de RH previstos no Contrato de Gestão (Anexo 
VII)? Para onde irão esses profissionais? Irão para outras Secre-
tarias? 

Os 11 Agentes Administrativos I, 84 Agentes Administrativos II, 
15 Agentes de Serviços Gerais e 22 Agentes de Serviços I que 
atualmente atuam nas UBSs serão remanejados para outras Se-
cretarias? 

Por que no Anexo VII há previsão de contração de apenas 06 
Auxiliares de Serviços Gerais para as 20 Unidades de Saúde? A 
SPDM tem “carta branca” da PMD para contratar outras empre-
sas terceirizadas para os serviços de limpeza e vigilância, e ou-
tros que julgar necessários para a prestação dos serviços objeto 
do Contrato de Gestão?

A SPDM poderá “fazer jus as novas modalidades de contrato 
de trabalho (intermitente, parcial, autônomo)”, Ou seja, além da 
terceirização e a quarteirização sem limites, podemos ter dentro 
das UBSs trabalhadores cada vez mais precarizados, sem direi-
tos mínimos garantidos e com o aval da Prefeitura de Diadema?

Será realizada nova seleção de pessoal para contratação dos 
trabalhadores da SPMD previstos no Anexo VII do Contrato de 
Gestão?  A SPDM fará “seleção pública, objetiva e impessoal”?

O que acontecerá com os cerca de 1374 trabalhadores da 
SPDM** que atuam hoje na Saúde em Diadema se o Contrato 
de Gestão já vigente prevê apenas cerca de 700?

*Relação de Servidores Ativos da Prefeitura referente ao mês de julho/2021 (arquivo 
disponibilizado mensalmente pela Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas)

** Dados SPDM /Convênio firmado entre PMD e SPDM; Data base de Junho/2021
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•	 Em 05 de março, quando da qualificação da primeira 
OS para Saúde pela nova administração, o SINDEMA 
questionou a Secretaria de Saúde sobre a continuidade do 
projeto de terceirização da Saúde através dos mecanismos 
legais criados na gestão Lauro Michels. Não houve 
resposta.

•	 Durante todo mês de junho o SINDEMA insistiu em 
agendamento de Reunião com Secretaria de Saúde para 
pautar o avanço da terceirização em Diadema, sem êxito.

•	 No dia 31/07/2021, foi publicado no Diário Regional aviso 
de dispensa de licitação e autorização para CONTRATO 
DE GESTÃO com a SPDM e com base na lei de acesso a 
informação, exigiu o acesso ao CONTRATO. 

•	 Só no dia 20 de agosto a SECRETARIA DE SAÚDE 
respondeu ao documento do SINDEMA, Informando que 
“...a Secretaria de Saúde em conjunto com outros setores 
do Governo vem conduzindo estudos acerca do modelo a 

ser adotado para a gestão da saúde pública no Município 
de Diadema. Tais estudos ainda não estão concluídos, de 
forma que não existe, nesse momento, posicionamento 
definitivo da Administração sobre quaisquer aspectos 
dessa questão.” (1º e 2º. Parágrafos do Ofício 06/124/2021 
– 20-08-2021; da SS).

•	 No EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO DE 
GESTÃO, publicado na edição do Diário Regional Edição 
de 28/08/2021, consta que a data de assinatura do 
CONTRATO DE GESTÃO foi dia 01/08/2021 e o prazo do 
contrato é de 48 meses. 

Portanto, o Modelo de Gestão da Saúde adotado para a aten-
ção básica já está definido em Diadema, sem a escuta e debate 
com os/as trabalhadores/as, sem diálogo prévio com o SINDI-
CATO, sem debater com os vereadores que sequer foram infor-
mados sobre transferência das Gestões das 20 Unidades Básicas 
de Saúde para a SPDM. 

PREFEITURA DE DIADEMA DÁ CONTINUIDADE À TERCEIRIZAÇÃO DA 
SAÚDE E FECHA COM A SPDM O PRIMEIRO “CONTRATO DE GESTÃO”

CATEGORIA APROVOU PLANO DE LUTA CONTRA A 
TERCEIRIZAÇÃO E PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE EM DIADEMA
A luta contra a terceirização da Saúde que o Sindema 
fez no governo Lauro Michels, infelizmente continua 
na atual administração.

Na assembleia geral da categoria, realizada no dia 13 
de agosto, o avanço da terceirização da saúde em Dia-
dema foi debatido e um plano de ações foi aprovado. 

• A Direção do SINDEMA percorreu as UBSs entre-
gando Cartilha sobre a Reforma Administrativa e 
conversando com os trabalhadores municipais so-
bre o avanço das OSs. 

• No último dia 31 de agosto, foi protocolado do-
cumento do SINDICATO à Secretaria de Saúde, 
ao Governos e a Presidência da Câmara pautando 
algumas questões que surgiram em análise preli-
minar do CONTRATO DE GESTÃO realizada pelo 
SINDEMA (vide verso).    

• No dia 01 de setembro, o SINDEMA promoveu 
a Primeira Live sobre a Terceirização da Saúde 
em Diadema e além da contextualizar nossa luta 
contra histórica contra a terceirização e a implan-
tação das OSs em Diadema, foram apontadas os 
desencontros de informações na base, os questio-
namentos, as preocupações e insatisfações dos/as 
servidores/as que apostavam na valorização dos 
servidores e do serviço público de qualidade. 

DIA 10 DE SETEMBRO, ÀS 19 HORAS, TEM PLENÁRIA DOS/AS TRABALHADORES/AS DA SAÚDE. PARTICIPE! JUNTOS/AS SOMOS FORTES!
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• No Ato e Paralisação realizados no dia 18 de agosto, contra a Reforma 
Administrativa e contra a implantação das OSs na Saúde, os/as servido-
res/as compareceram na Praça da Matriz de Diadema denunciaram o 
avanço da terceirização em Diadema, a ameaça aos concursos públicos 
e o desmonte dos serviços decorrentes desse caminho que vem sendo 
trilhado da privatização do serviço público. 

Direção do Sindema debate as OSs nas Unidades Basicas de Saúde

Ritchie Soares, presidente do Sindema, e a diretora Jandyra Uehara no ato do dia 18/8 na Praça Matriz


