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PRIMEIRA CÂMARA - SESSÃO DE 05/11/13 

 

68 TC-001162/001/10 
Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Penápolis. 
Entidade(s) Beneficiária(s): Serviço de Obras Sociais de Penápolis – SOS. 
Responsável(is): João Luis dos Santos (Prefeito) e Arnaldo Rodrigues Alves 
(Presidente). 
Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. Justificativas 
apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, pelo Substituto de 
Conselheiro Marcos Renato Böttcher, publicada(s) no D.O.E. de 11-01-11. 
Exercício: 2006. 
Valor: R$518.259,24. 
Advogado(s): José Carlos Borges de Camargo, Amabel Cristina Dezanetti dos 
Santos, Carlos Alberto Diniz, Márcio José dos Reis Pinto e outros. 
Fiscalizada por:    UR-1 - DSF-I. 
Fiscalização atual: UR-1 - DSF-I. 
 

       

1. RELATÓRIO 

 

1.1. Trata-se de prestação de contas do repasse de R$ 518.259,24 

(quinhentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e quatro 

centavos), efetuado, no exercício de 2006, pela Prefeitura Municipal de 

Penápolis à Entidade Serviço de Obras Sociais de Penápolis, com base em 

convênio, tendo como objeto a execução dos Programas Saúde da Família e 

Agente Comunitário de Saúde. 

 

1.2. A Unidade Regional de Araçatuba apontou as seguintes ocorrências: a) 

ausência de lei específica autorizadora dos repasses financeiros, em afronta aos 

artigos 4º e 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal; b) não encaminhamento da 

prestação de contas referente ao 2º Termo Aditivo do Convênio, nos termos das 

Instruções nº 02/02 deste Tribunal; c) utilização de elemento econômico 

inadequado para classificar as despesas do Ajuste; d) divergências entre os 

valores constantes dos documentos elaborados pela Prefeitura e os fornecidos 

diretamente pela Conveniada, sem esclarecimentos; e) falta de manifestação 

técnica prévia e formal, por parte da Prefeitura Municipal, para a celebração do 

Convênio; f) não houve publicação de edital para chamamento público, visando 

escolher, dentre os possíveis interessados, aquele que melhor pudesse 

desenvolver as atividades do Programa Saúde da Família; g) a Entidade, 

anteriormente ao Instrumento firmado, não prestava serviços na área da saúde ou 
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no desenvolvimento de ações similares, não constando em seu estatuto social 

tais finalidades; h) elaboração de plano de trabalho de forma incompleta; i) falta 

de demonstrativo e de parecer técnico, evidenciando que o Convênio era 

vantajoso, sob os ângulos financeiro, econômico e estratégico, quando 

comparado à realização direta pela Administração Municipal; j) ausência de 

termos de visita ou outros mecanismos de controle interno sobre eventual ação 

neste sentido, desenvolvida pelos servidores encarregados pelo 

acompanhamento da execução dos programas em questão; l) custeio de 

despesas administrativas, no montante de R$ 52.633,79 (cinquenta e dois mil 

seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), com verbas oriundas 

do Convênio, sem amparo legal ou previsão expressa; m) ausência de parecer 

conclusivo ao término do exercício, aprovando a prestação de contas; tal 

documento foi substituído por declaração assinada pelo Secretário Municipal de 

Saúde; n) contratação de agentes comunitários de saúde de forma direta pela 

Entidade conveniada. Assim, concluiu pela irregularidade da matéria e propôs a 

aplicação do disposto no artigo 30, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 

709/93 (fls. 131/141 e 142/143). 

 

1.3. Os responsáveis pelo Serviço de Obras Sociais de Penápolis (Ricardo 

Antonio Pellicia – atual Presidente e Arnaldo Rodrigues Alves – Presidente no 

exercício de 2006) foram notificados, nos termos do artigo 30, inciso II, da Lei 

Complementar nº 709/93, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, esclarecessem 

as impugnações apontadas pela Fiscalização ou promovessem a restituição 

da importância recebida, devidamente atualizada. Na mesma oportunidade, 

restou assinado prazo à Prefeitura Municipal de Penápolis para informar ao 

Tribunal as providências adotadas com vistas à regularização da matéria, sob 

pena de aplicação de multa, conforme artigo 104 do mesmo Diploma Legal 

(publicação no D.O.E. de 11/01/11 - fls. 145 e 178/verso). 

 
1.4. Em resposta, o Órgão Público Convenente prestou justificativas, 

acompanhadas de documentos. Sustentou, em síntese, que: a) as 

divergências havidas nas anotações são oriundas da forma como foi declarado 

pela Prefeitura Municipal e pela Entidade Beneficiária (o que foi repassado e o 

que foi recebido); b) a única instituição que se apresentou para desenvolver 

programas via convênio, foi o ‘Serviço de Obras Sociais’, estando a Santa Casa 

local com recursos comprometidos; c) está presente a economicidade, uma vez 

que os servidores têm mais benefícios, encarecendo a máquina administrativa, 

por intermédio do pagamento de quinquênios; sexta-parte; cesta básica; abonos 
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etc; d) os programas estão sendo cumpridos com eficiência (fls. 150/157 e docs. 

fls.158/175). 

 
1.5. A Entidade Beneficiária, por sua vez, apresentou os esclarecimentos e 

documentação de fls. 183/195, no seguinte sentido: a) aplicou corretamente os 

recursos, pelo que as irregularidades apontadas referem-se à operacionalização 

do programa pelo Órgão Público Concessor; b) questão semelhante foi julgada 

regular por esta Corte; c) não praticou qualquer ato ilegal ou de gestão que possa 

qualificá-la como responsável solidária, não havendo falar-se em devolução de 

valores, diante da inexistência de prejuízos ao erário. 

 
1.6. A Assessoria Técnica e respectiva Chefia manifestaram-se pela 

regularidade da matéria, no que tange aos aspectos econômico-financeiros (fls. 

197/199 e 200). 
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2. VOTO 

 
2.1. O exame dos autos revela haver óbices ao reconhecimento da 

regularidade da prestação de contas. 

 

2.2. Com efeito, as impropriedades apontadas pela Fiscalização não foram 

afastadas pelo Órgão Público Convenente, nem pela Entidade Beneficiária, 

restando insatisfatórias as justificativas apresentadas.  

 
2.3. Dentre as falhas suscitadas, merecem destaque: 

 
1) ausência de critérios para a escolha da Entidade; 
2) a Beneficiária, anteriormente ao convênio firmado, não 

prestava serviços na área da saúde ou no desenvolvimento de 
ações similares, não constando em seu estatuto social tais 
finalidades; 

3) elaboração incompleta de plano de trabalho; 
4) falta de parecer conclusivo, ao término do exercício, 

aprovando a prestação de contas; tal documento foi 
substituído por declaração assinada pelo Secretário Municipal 
de Saúde;  

5) inexistência de termos de visita ou outros mecanismos de 
controle interno, relacionados ao acompanhamento da 
execução dos programas de saúde;  

6) ausência de demonstrativo e de parecer técnico evidenciando 
que o convênio era vantajoso, sob o ponto de vista econômico, 
em detrimento da sua realização direta pela Administração 
Pública 

7) custeio de despesas administrativas com verbas oriundas do 
convênio, sem amparo legal;  

8) contratação de agentes comunitários de saúde de forma direta 
pela entidade conveniada. 

 

2.4. Ainda que se esteja a tratar de prestação de contas no caso vertente, é 

necessário consignar que a contratação de entidades do terceiro setor para o 

gerenciamento do Programa Saúde da Família não deve, em hipótese alguma, 

servir de burla ao inciso II do art. 37 da Constituição Federal, nem afrontar a 

Emenda Constitucional nº 51/06 e os termos da Lei Federal nº 11.350/06. 

 

2.5. A respeito do tema, o art. 199 da Constituição Federal prevê, em seu § 1º, 

que “as instituições privadas poderão participar de forma complementar do 

sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
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público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos” (grifei). 

 
2.6. Já a Lei nº 8.080/90, que “dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências”, assim estabelece: 

 

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 

para garantir a cobertura assistencial à população de uma 

determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá 

recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

 

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços 

privados será formalizada mediante contrato ou convênio, 

observadas, a respeito, as normas de direito público. (grifei) 

 

2.7. Na esfera de regulamentação, a Portaria nº 358/GM de 22 de fevereiro de 

2006, que instituiu as diretrizes para contratração de serviços assistenciais do 

Sistema Único de Saúde determina expressamente no art. 5º: 

 

Art. 5º Esgotada a capacidade de prestação de ações e 

serviços de saúde pelos órgãos e entidades da administração 

direta, indireta e fundacional, a gestão do Sistema Único de Saúde 

nos Municípios, nos Estados e no Distrito Federal deverá dar 

preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, 

para participação complementar no sistema. (grifei) 

 

2.8. Por seu turno, e para que não restem dúvidas acerca da matéria, a Portaria 

nº 648/GM, de 28/03/2006, prevê que a “Atenção Básica tem a Saúde da Família 

como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde”. 

 

2.9. Nesse compasso, tem-se que a Administração Pública pode terceirizar 

serviços de saúde tão somente de forma complementar às atividades por ela 

realizadas, ainda assim quando esgotada a capacidade de prestação direta. 

 
2.10. Incabível, consequentemente, a transferência total das ações de saúde, 

inclusive o Programa Saúde da Família, a entidades privadas, mesmo sem fins 

lucrativos. 
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2.11. E, mesmo na hipótese do permissivo legal, há que se atentar, inicialmente, 

para os princípios constitucionais aplicáveis diretamente à Administração Pública, 

dispostos no art. 37, caput, da CR/88, quais sejam, legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. 

 
2.12. Por decorrência, incumbe à Administração Pública, de forma transparente 

(ou por “publicidade ostensiva”), demonstrar a vantagem do Ajuste, evidenciando-

se se tratar de hipótese mais econômica, eficiente, eficaz e efetiva do que o 

esforço para viabilizar a execução direta resultaria. 

 
2.13. No caso em tela, ao reverso, depreende-se do exame das cláusulas do 

Convênio, a assunção, pela Prefeitura Municipal, da maior parte das 

responsabilidades e ações do programa saúde da família, quais sejam: a) apoio 

jurídico, administrativo e financeiro à entidade, em todas as questões 

relacionadas ao programa (Cláusula 2ª); b) prestar assistência e exercer 

fiscalização sobre a Beneficiária, fornecendo as especificações técnicas 

necessárias ao funcionamento dos programas, no que tange a equipamentos; 

material de consumo; pessoal ativo; mobiliário; treinamento da equipe de pessoal 

e definição de critérios técnicos para contratação (Cláusula 4ª); c) pagamento dos 

encargos sociais e trabalhistas dos empregados contratados pela conveniada 

(Cláusula 7ª) – fls. 28/32. 

 
2.14. Desse modo, a partir de tais cláusulas, as quais conferiram acentuada 

responsabilidade ao Órgão Concessor, evidencia-se que o Ajuste não foi 

vantajoso, sob o prisma da economicidade, em detrimento da sua realização 

direta pela Administração Pública, inexistente, ainda, demonstrativo e parecer 

técnico a respeito. 

 

2.15. Se não bastasse, alinha-se que as despesas apresentadas pela 

Conveniada relevaram o pagamento pela Prefeitura Municipal da importância de 

R$ 52.633,79 (cinquenta e dois mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e 

nove centavos) a título de taxa de administração, em afronta à legislação que 

rege a matéria e à jurisprudência pacificada desta Corte de Contas (cf. fls. 55/69). 

 
2.16. Ressalte-se, ainda, que o objeto do Convênio, consistente no 

desenvolvimento dos Programas Saúde da Família e Agentes Comunitários de 

Saúde, não se coaduna com a finalidade estatutária da Entidade que, aliás, é 

ampla e genérica, versada: a) na promoção do bem estar individual ou da família, 

considerada como um todo, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, 
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credo político ou religioso, prestando assistência econômica, social, moral, 

cultural e educacional; b) na implantação de unidades produtivas para sua 

autossustentação, profissionalização e geração de empregos, contemplando os 

seguintes segmentos: crianças, adolescentes; adultos; idosos; famílias; migrantes 

e itinerantes (fls. 47). 

 

2.17. A falta de critérios objetivos para a escolha da Beneficiária que, aliás, não 

possui tradição na área da saúde, aliada ao fato da ausência de parecer 

conclusivo (substituído por mera declaração assinada pelo Secretário Municipal 

de Saúde); da falta de mecanismos de controle interno voltados ao 

acompanhamento da execução dos programas de saúde em tela e da elaboração 

incompleta do plano de trabalho, de modo a impossibilitar a aferição das metas 

propostas e dos resultados alcançados, compreenderam falta de planejamento e 

afronta ao princípio da transparência. 

 
2.18. Diante disso, restou comprometida a análise de execução física e 

financeira do Convênio, em especial, a correta e eficiente utilização dos recursos 

públicos, a qualidade dos serviços prestados, se adequados à real necessidade 

da população e se, de fato, representaram uma melhoria significativa na área da 

saúde do Município. 

 
2.19. Referida impropriedade configura patente violação ao disposto no art. 116 

da Lei nº 8.666/93, segundo o qual as parcelas do convênio só podem ser 

“liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado”, exceto 

quando não comprovada a “boa e regular aplicação da parcela anteriormente 

recebida”; se verificados “atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou 

fases programadas [...], ou o inadimplemento do executor com relação a outras 

cláusulas conveniais básicas”. 

 
2.20. Com efeito, a ausência de relatório sobre as atividades desenvolvidas, 

contendo comparativo entre as metas previstas e os resultados alcançados 

impede que se verifique a adequada aplicação dos recursos, isto é, se os 

objetivos inicialmente almejados pela Administração foram efetivamente atingidos, 

e se a execução do Convênio proporcionou, aos munícipes, os benefícios 

esperados quando de sua assinatura. 

 
2.21. A importância do citado documento torna-se mais evidente no caso em 

tela, em que a Conveniada sequer possui finalidade estatutária compatível com o 

objeto do Convênio, como já exposto anteriormente. 
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2.22. Todos estes elementos conduzem à irregularidade dos demonstrativos, 

cabendo destacar, a propósito, que prestações de contas relativas a outros 

repasses envolvendo as mesmas partes e igual objeto foram reprovadas por esta 

C. Primeira Câmara, na sessão de 03/09/2013 (TCs. 1124/001/10 e 1150/001/10). 

 
 

2.23. Ante o exposto, VOTO pela IRREGULARIDADE da presente prestação 

de contas, nos termos do artigo 33, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Lei 

Complementar nº 709/93, com acionamento do disposto nos incisos XV e XXVII 

do artigo 2º do mesmo Diploma Legal, concedendo ao atual Prefeito Municipal de 

Penápolis o prazo de 60 (sessenta) dias para que informe a esta Corte as 

providências adotadas. 

 

2.24. CONDENO a Entidade Beneficiária Serviço de Obras Sociais de 

Penápolis à devolução da quantia de R$ 52.633,79 (cinquenta e dois mil 

seiscentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), cobrada a título de taxa 

de administração, à Prefeitura Municipal de Penápolis, com fundamento no 

artigo 103, da LC estadual nº 709/93, acrescida de correção monetária, pela 

Tabela IPC-FIPE, até a data do efetivo pagamento, suspendendo-a de novos 

recebimentos enquanto não regularizada a situação perante esta E. Corte. 

 
2.25. Deixo de condenar a Conveniada à devolução da importância 

remanescente, eis que não comprovado o desvio respectivo. 

 
2.26. APLICO, ainda, a cada um dos responsáveis legais à época dos fatos, 

Arnaldo Rodrigues Alves, Presidente da Beneficiária Serviço de Obras Sociais 

de Penápolis, e João Luís dos Santos, Prefeito Municipal de Penápolis, multa 

individual de 200 (duzentas) UFESPs, com fundamento nos artigos 101 e 104, 

II, da Lei Complementar nº 709/93, por ofensa ao art. 116 da Lei nº 8.666/93. 

 
2.27. Após o trânsito em julgado, remeta-se cópia da decisão ao Ministério 

Público do Estado, para ciência e adoção das medidas de sua alçada que 

entender cabíveis. 

 
É como voto. 

 

DIMAS EDUARDO RAMALHO 

CONSELHEIRO 


