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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

Conselheiro Substituto Antonio Carlos dos Santos 

Segunda Câmara 

Sessão: 29/3/2016 

 

57 00000845.989.15-1 INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

Convenente: Prefeitura Municipal de Junqueirópolis.  

Conveniada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 

Junqueirópolis. 

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Hélio 

Aparecido Mendes Furini (Prefeito) e Oswaldo Claro Boa Morte 

(Provedor). 

Objeto: Operacionalização de oito equipes de Estratégia de Saúde 

da Família.   

Em Julgamento: Convênio firmado em 08-01-15. Valor - 

R$3.300.000,00.  

Advogado(s): Claudia Iwaki. 

Fiscalizada por:    UR-18 - DSF - II.  

Fiscalização atual: UR-18 - DSF - II. 

 

Relatório 

 Em exame, convênio firmado pela Prefeitura Municipal 

de Junqueirópolis com a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Junqueirópolis, tendo por finalidade a 

operacionalização de 08 Equipes Estratégia de Saúde da 

Família. 

 O convênio, no valor de R$ 3.300.000,00, foi firmado 

em 05/1/2015, com vigência de 05 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2015. 

 A fiscalização, em seu relatório, apresentou 

ocorrências, dentre elas: i) contratação dos agentes 

comunitários de saúde pela própria entidade, em afronta ao 

artigo 37, II e IX, da Constituição Federal; ii) previsão  

de contratação de profissionais alheios à equipe 

multiprofissional que compõe a equipe saúde da família, 

conforme Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde, 

reforçando a afirmação de que o objetivo principal do 

convênio é contratar pessoal sem concurso público e sem 

sujeição aos limites da LRF; iii) não consta qualquer 

informação acerca do critério de escolha da conveniada ou 

da realização de procedimento de seleção de possíveis 

entidades interessadas em celebrar o presente convênio; iv) 

ausência de demonstrativo e parecer técnico evidenciando 

que o convênio representa vantajosidade para a 
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Administração; v) falta de prévia aprovação do plano de 

trabalho pela Administração, demasiadamente sintético, não 

sendo possível dimensionar os custos e se os recursos 

repassados à entidade estão em quantidade adequada para 

atender ao objeto do convênio. 

 O Município de Junqueirópolis alegou que o convênio 

firmado está de acordo com o “entendimento vigente” do 

Tribunal, citando para tanto o TC-2149/006/02, cujo 

julgamento pelo e. Plenário ocorreu em sessão de 05 de maio 

de 2004. 

 Asseverou que a escolha da Santa Casa decorreu do fato 

de ser uma entidade filantrópica, fundada em 19/2/1951, e 

que presta serviços não somente ao Município de 

Junqueirópolis, como à população de outros municípios, e 

que atua faz 14 anos na ESF. 

 Destacou, por fim, que o plano de trabalho foi 

aprovado pelo Diretor da Saúde. 

 Ao final pugna pela regularidade dos atos praticados. 

  MPC obteve vista dos autos. 

 É o relatório. 

ak/ 
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Voto 

00000845.989.15-1 

 

 As justificativas apresentadas não elidiram as 

irregularidades constatadas durante a instrução processual. 

 Com relação à contratação dos profissionais que 

atuarão da Estratégia Saúde da Família, o Manual Básico 

Financiamento das Ações e Serviços de Saúde, editado por 

este Tribunal, já previa a possibilidade de terceirização 

do Programa, mas a proibia, expressamente, para a 

contratação dos Agentes Comunitários de Saúde, consoante se 

depreende: “todavia, além de todas as exigências legais 

específicas que os regem, no que tange aos Agentes 

Comunitários de Saúde prevalecem as disposições da LF nº 

11.350/06, ou seja, pertencerão ao quadro permanente de 

pessoal do Poder e, em cláusulas específicas dos ajustes, 

poderá ser pactuada a cessão de tais servidores para a 

consecução do objeto do Convênio ou do Termo de Parceria.” 

(g.n) 

 É exatamente neste ponto que repousa a principal 

irregularidade do convênio. 

 Certo é que houve afronta ao § 4º do artigo 198 da 

Constituição Federal e aos artigos 9º e 16 da Lei Federal 

nº 11.350/2006, pois, conforme se evidencia, a contratação 

dos profissionais envolvidos na Estratégia da Saúde da 

Família não ocorreu por regular seleção pública, ficando ao 

encargo da entidade conveniada a contratação dos 

respectivos profissionais. 

 Ademais, verifica-se que ocorreu o descumprimento do 

artigo 116, §1º, da Lei nº 8.666/93, pois do plano de 

trabalho não constaram as metas a serem atingidas, as 

etapas e fases de execução, dentre outras exigências. 

 Diante do exposto, voto pela irregularidade do 

convênio celebrado, acionando-se os incisos XV e XXVII do 

artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93. Determino à 

Prefeitura de Junqueirópolis que não prorrogue o respectivo 

convênio, devendo, neste ínterim, promover o processo 

seletivo para a contratação da equipe que atuará na 
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Estratégia da Saúde da Família, nos termos do artigo 198, 

§4º, da Constituição Federal, bem como da Lei Federal nº 

11.350/06, sob pena de, não o fazendo, ser aplicada sanção 

aos responsáveis, além do encaminhamento dos autos ao 

Ministério Público do Estado de São Paulo para adoção de 

providências de sua alçada. 


