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RELATOR-CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
 

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 

23-09-14          SEB 

============================================================ 
00 TC-001036/010/12 
Órgão Público Parceiro:  Prefeitura Municipal de Casa Branca. 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP):  Instituto de 
Apoio a Políticas Públicas – IAPP. 
Autoridades que firmaram os Instrumentos: Roberto Minchillo (Prefeito) 
e Edison Dias Júnior (Representante Legal). 
Objeto:  Estabelecimento de vínculo de cooperação entre as partes, em 
ações na área de saúde do Município de Casa Branca. 
Em Julgamento:  Concurso de Projetos. Termo de Parceria celebrado em 
27-12-11. Valor – R$5.201.730,00. Termo de Aditamento celebrado em 
04-06-12. Justificativas apresentadas em decorrência das assinaturas de 
prazo, pelo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, publicadas no D.O.E. de 
28-05-13 e 29-06-13. 
Advogados: Marcelo Palavéri, Flávia Maria Palavéri, Fabiana Balbino Vieira 
e outros. 
Procurador de Contas: José Mendes Neto. 
============================================================ 
 
1. RELATÓRIO 
 
1.1  Trata-se do Termo de Parceria s/nº, de 27-12-11 (fls. 959/963), 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Casa Branca e a Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – Instituto de Apoio a Políticas 
Públicas – IAPP, objetivando a consolidação e ampliação das ações da 
Estratégia Saúde da Família; a ordenação da atenção básica de saúde na 
rede municipal; a melhoria na qualidade do atendimento de 
especialidades médicas; e a implementação do serviço de Pronto 
Atendimento, com prazo de vigência inicial de 12 (doze) meses, no valor de 
R$ 5.201.730,00 (R$ 433.477,50 mensais). 
  Em exame, ainda, o Termo de Aditamento s/nº, de 04-06-12, 



 

 

 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo 
 

 

 

            

 

2 
 

(fls. 992/993), visando ao ressarcimento de despesas excedentes com 
medicamentos e material ocorridas nos primeiros 04 (quatro) meses do 
ajuste, no valor de R$ 53.059,61, bem como o acréscimo de 01 (um) médico 
para os plantões noturnos do Pronto Atendimento, de sexta-feira a domingo, 
a partir de 01-05-12, durante os 08 (oito) meses restantes da vigência do 
ajuste, no total de R$ 108.000,00, em 08 (oito) parcelas mensais. 
 
1.2   O ajuste foi precedido do Concurso de Projetos nº 01/2011 
(fls. 08/32), regularmente publicado1, comparecendo 03 (três) entidades 
interessadas, sendo 01 (uma) desclassificada2. 
 Após análise dos recursos, o procedimento foi homologado pelo 
Prefeito Municipal, que adjudicou o objeto à OSCIP IAPP, em 15-12-11 
 (fls. 952/953). 
 

1.3   As partes foram cientificadas da remessa do ajuste a esta 
Corte e notificadas para acompanhar os trâmites do processo por meio de 
publicações na imprensa oficial3. 
 
1.4   Na instrução dos autos, a Fiscalização (fls. 1021/1035) concluiu 
pela irregularidade do concurso de projetos, do termo de parceria e do 
termo aditivo, em resumo, em face dos seguintes apontamentos: 
  a) ausência de parecer técnico evidenciando que o termo de 
parceria representa vantagem econômica para a Administração, em 
detrimento da realização direta do seu objeto; 
  b) ausência no edital de indicação precisa do valor máximo a 
ser desembolsado, sendo que o documento de fl. 06 estimou o valor de  
R$ 300.000,00 mensais; 

                                                           
1
  Publicações e republicações junto ao DOE e outros jornais em datas de 29 e 30.07.11, 03 e 

06.08.11, 07 e 10.09.11. 
 
2
  Conforme ata de julgamento dos projetos às fls. 909/911, a entidade Instituto Corpore para o 

Desenvolvimento da Qualidade de Vida foi desclassificada por não obter pontuação no quesito “Adequação 

entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados estimados”, pois, de acordo com a Comissão 
Julgadora, a tabela apresentada considerou somente 01 enfermeiro para o PPA, impossibilitando 
plantões de 24 horas nessa unidade de saúde, além de não computar adequadamente as despesas com 
encargos de insalubridade de enfermeiros e médicos. 

 
3
  Termos de ciência e notificação às fls. 965 e 995. 
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  c) ausência de critério de julgamento que avalie a capacidade 
econômico-financeira da entidade, em desalinho com os artigos 27, inciso 
VI, e 11, § 2º, ambos do Decreto federal nº 3.100/994; 
   d) falha na decisão que habilitou a entidade IAPP, uma vez 
que esta teria descumprido o item 14.1, “b” do edital5; 
  e) falha no julgamento da proposta técnica da entidade 
‘Instituto Corpore’, desclassificada por prever apenas 01 (um) enfermeiro 
para o Pronto Atendimento, impossibilitando plantões de 24 horas, além 
de não haver computado adequadamente o custo de insalubridade; 
  f) falha no julgamento da proposta técnica da entidade IAPP, 
que veio sem identificação de quem a assinou; contemplou despesas com 
materiais e medicamentos que eram de responsabilidade do Município; e 
cujo valor mensal proposto (R$ 433.477,50) superou o estimado (R$ 

300.000,00); 
  g) ausência de cláusulas essenciais no termo de parceria, 
relativas aos incisos I a IV do § 2º do artigo 10 da Lei federal nº 9.790/996; 

                                                           
4
  “Art. 11. Para efeito do disposto no art. 4º, inciso VII, alíneas "c" e "d", da Lei n

o
 9.790, de 1999, 

entende-se por prestação de contas a comprovação da correta aplicação dos recursos repassados à 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. 

  § 1
o
 As prestações de contas anuais serão realizadas sobre a totalidade das operações 

patrimoniais e resultados das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. 

§ 2
o
 A prestação de contas será instruída com os seguintes documentos: 

I - relatório anual de execução de atividades; 

II - demonstração de resultados do exercício; 

III - balanço patrimonial; 

IV - demonstração das origens e aplicações de recursos; 

V - demonstração das mutações do patrimônio social; 

VI - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário; e 

VII - parecer e relatório de auditoria nos termos do art. 19 deste Decreto, se for o caso.” 
 

“Art. 27. Na seleção e no julgamento dos projetos, levar-se-ão em conta: 

VI - a análise dos documentos referidos no art. 11, § 2
o
, deste Decreto.” 

 
5
   Item 14.1 – Habilitação jurídica 

b) Certidão em vigor da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça de qualificação como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei federal n° 9790/99. 

 
6
  “Art. 10. O Termo de Parceria firmado de comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público discriminará direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias. 

§ 2
o
 São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 

I - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto pela Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público; 
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  h) a publicação do extrato do Termo de Parceira na Imprensa 
Oficial não obedeceu aos padrões estabelecidos no Anexo I do Decreto 
federal nº 3.100/99; 
  i) ausência de autorização para a assinatura do termo aditivo; 
  j) termo aditivo com acréscimo de valores para reembolsar 
despesas com materiais e medicamentos à OSCIP que não faziam parte do 
escopo da Parceria, bem assim para incrementar quantidade de plantões 
médicos sem a adequada justificativa; 
  k) remessa intempestiva do ajuste. 
 
1.5  Oficiada, nos termos da Ordem de Serviço SDG nº 01/2012, a 
Prefeitura Municipal de Casa Branca, por seu atual Prefeito, trouxe as 
justificativas de fls. 1046/1048, basicamente informando que a Parceria foi 
firmada no mandato do ex-Chefe do Executivo; que “o serviço vinha 

sendo, teoricamente, prestado a contento” e que estava “conhecendo o 

processo administrativo e seus meandros, a fim de tomar todas as 

providências necessárias para a regularização da questão”. 
 
1.6  A Assessoria Técnica (fls. 1053/1056) propôs a notificação das 
partes, medida que foi endossada pelo Ministério Público de Contas  
(fl. 1056-v). 
 
1.7  Regularmente notificadas (fls. 1057/1061 e 1064/1066), novamente 
compareceu aos autos o atual Prefeito, Sr. Ildebrando Zoldan, trazendo as 
justificativas de fls. 1070/1075 e os documentos do Anexo I, que 
acompanha estes autos.  
   Inicialmente, considerou que “o ora requerente assumiu o 

cargo de Prefeito do Município de Casa Branca em 1° de janeiro de 2013”, 

                                                                                                                                                                          
II - a de estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos prazos de execução 

ou cronograma; 

III - a de previsão expressa dos critérios objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, 

mediante indicadores de resultado; 

IV - a de previsão de receitas e despesas a serem realizadas em seu cumprimento, estipulando item por 

item as categorias contábeis usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e benefícios de 

pessoal a serem pagos, com recursos oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados 

e consultores;” 
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sendo que o ajuste em análise foi firmado em 2011 pelo Prefeito anterior. 
   Enfatizou que o Termo de Parceria objetivou ampliar o 
atendimento à saúde no município e que sua interrupção causaria sérios 
prejuízos à população. 
   Informou que a “dotação orçamentária de R$ 300.000,00 

trata-se de periodicidade anual de reserva de dotação, sendo o 

pagamento à OSCIP realizado de modo anual”. 
  Defendeu que a avaliação da capacidade econômico-financeira 
da entidade seria feita quando da apresentação da prestação de contas dos 
valores recebidos, consoante previsto no item 15.1 do edital. 
   Aduziu, quanto à ausência de indicação precisa do valor máximo 
a ser desembolsado, que tal aferição somente foi possível “após a análise e 

julgamento dos projetos, restando assim definido no termo de parceria”. 
   No que tange à vantagem econômica do ajuste, em 
detrimento da realização direta do seu objeto, assinalou que os documentos 
do Anexo I indicam que os gastos com médicos e cooperativas, 
anteriormente à Parceria, eram superiores. 
 
1.8  As Unidades de Economia e Jurídica da Assessoria Técnica  
(fls. 1076/1080) opinaram pela regularidade dos atos, entendendo 
“suficientes e satisfatórios os esclarecimentos”, sendo que as falhas 
apresentaram “natureza formal não causando prejuízo ao erário”.  
  A Chefia do órgão acompanhou tais posicionamentos (fl. 

1081).  
 
1.9  O Ministério Público de Contas posicionou-se, entretanto, 
pela irregularidade da matéria, entendendo que restou caracterizada a 
“abusividade da decisão administrativa que afastou a proposta técnica 

apresentada pelo indigitado Instituto Corpore (...) que havia ofertado a 

melhor proposta para os dispêndios, ou seja, R$ 250.294,12, enquanto a 

entidade selecionada, IAPP, apresentara R$ 433.477,50”. 
   Observou que um dos motivos da exclusão da entidade 
‘Corpore’ foi a indicação de apenas um enfermeiro em sua proposta 
técnica, entretanto, “além do edital não haver fixado o número de 

profissionais necessário, está documentada nos autos a resposta dada 
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pela Administração Pública à consulta formulada pelo Instituto, 

expressamente reportando a um único enfermeiro”. 
   Concluiu que “a decisão, não apenas arbitrária, atentou 

contra a economicidade”.  
 
   É o relatório. 
 
2. VOTO  
 
2.1  A instrução dos autos indica que a matéria não merece a 
aprovação desta Corte de Contas. 
  Isto porque a Administração não foi capaz de elidir as diversas 
falhas apontadas, permanecendo intactas as impugnações referentes ao 
procedimento administrativo, ao descumprimento de requisitos legais, à 
ausência de justificativa para a avença e à falta de comprovação da 
economicidade e da vantagem para a Administração. 
 
2.2   Nesse sentido, verifico, de plano, a inexistência nos autos de 
quaisquer estudos ou pareceres técnicos prévios visando a comprovar as 
vantagens econômica e qualitativa da transferência do gerenciamento e 
execução dos serviços médicos e de saúde a entidade do Terceiro Setor. 
   Não desconheço a relevância e importância da prestação dos 
referidos serviços de saúde, como justifica, em sua defesa, a Prefeitura. 
Entretanto, apenas tal fundamentação não é suficiente para amparar a 
formação do vínculo de cooperação e a consequente terceirização das 
atividades públicas. 
   Consoante dispõe o Manual Básico de Repasses Públicos ao 
Terceiro Setor7, editado por esta Casa, a contratação de entidade deve ser 

decisão solidamente fundamentada do Administrador Público, que deve 

formalmente justificar a opção de realizar a atividade por meio de 

terceiros em vez de fomentá-la por ação governamental. 
   Além de não justificada a opção pelo ajuste, o procedimento 
também padece da comprovação de sua vantagem econômica.   

                                                           
7
  Item 6.6.3.4 – Justificativas para celebrar o Termo de Parceria, Fl. 115, Edição de 2007, em vigor 

à época do ajuste. 
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   A esse respeito, alega a Origem que a somatória dos recibos 
existentes no Anexo I comprovaria que “o gasto da Prefeitura Municipal 

de Casa Branca com a contratação de médicos e de cooperativas médicas, 

anteriormente à formalização do Termo de Parceria (...) evidencia 

dispêndio bastante superior ao realizado com a OSCIP”. 
   Ocorre que tais documentos dizem respeito a despesas 
efetuadas no exercício de 2012, vinculadas ao Termo de Parceria em 
análise, portanto, posteriores ao ajuste, não se prestando a demonstrar a 
alegada economicidade.  
 
2.3   As críticas à formalidade do procedimento também não foram 
afastadas, como a falta de indicação precisa no edital do valor máximo a 
ser desembolsado (artigo 25, VII, do Decreto federal nº 3.100/99

8); a ausência de 
critério de julgamento para avaliar a capacidade econômico-financeira da 
entidade (artigos 27, VI c/c 11, § 2º, do Decreto federal nº 3.100/99); a falta de 
cláusulas essenciais no Termo de Parceria (artigo 10, § 2º, I a IV, da Lei federal 

nº 9.790/99) e a publicação do extrato do ajuste nos padrões estipulados 
pelo Anexo I do mencionado Decreto federal. 
 
2.4   Também não restaram justificadas as decisões da Comissão 
Julgadora quanto à habilitação da IAPP e à desclassificação da proposta do 
‘Instituto Corpore’.   
   Relativamente à IAPP, observo que a entidade, a princípio, havia 
sido inabilitada (fl. 615) por apresentar certidão de qualificação como OSCIP 
em nome de outra entidade (Agência de Desenvolvimento Sustentável de São João 

D’Aliança). Ao recorrer da decisão, alegou tratar-se da mesma entidade, cuja 
alteração da denominação já havia sido aprovada em Assembleia. Afirmou 
também que a apresentação da certidão de qualificação, regulamentada 
pelo artigo 8° da Portaria SNJ 24, de 11-10-079, não era cabível no seu caso, 
uma vez que a emissão do documento estava condicionada à prestação 

                                                           
8
  “Art. 25. Do edital do concurso deverá constar, no mínimo, informações sobre: 

VII - valor máximo a ser desembolsado.” 

 
9
  “Art. 8° A expedição de Certidão de Regularidade está condicionada à efetivação da prestação 

de contas anual da entidade, enviada ao DEJUS/SNJ por meio eletrônico e meio físico nas seguintes 

datas: 

II – até 30 de junho para entidades qualificadas como OSCIPs;” 
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anual de contas, e como não aferiu recursos em 2010, não havia como 
possuir tal certificado. Por fim informou sobre a existência de protocolo 
junto à Receita Federal, dando conta de sua inatividade do exercício de 2010, 
o que comprovaria sua situação regular perante o Ministério da Justiça (fls. 

626/627). 
   O recurso foi aceito pela comissão julgadora que habilitou a 
entidade para prosseguir na disputa (fls. 629/632). 
   Fosse apenas a questão da denominação da entidade, a falha 
até poderia ser afastada, pois restou comprovado tratar-se da mesma 
entidade, com o mesmo CNPJ, cujas alterações cadastrais foram, mesmo 
que posteriormente ao certame, providenciadas na Receita Federal e 
Ministério da Justiça. 
   Entretanto, como bem observado pela fiscalização, na data de 
abertura do envelope de habilitação (19-09-11), o IAPP não apresentou, 
nem possuía condições de apresentar a respectiva certidão de 
regularidade em seu nome, justamente porque estava inadimplente com 
o Ministério da Justiça – MJ, quanto ao encaminhamento da prestação de 
contas de 2010, cuja situação apenas se regularizou em 19-09-12, data em 
que a certidão foi liberada pelo MJ, após verificar o encaminhamento da 
prestação de contas de 2010, em 16-05-12, consoante documento de fl. 
1015. 
   Portanto, as providências da entidade foram todas 
posteriores à data de julgamento da habilitação. 
 
2.5  Por outro lado, a decisão10 que desclassificou a entidade 
‘Instituto Corpore’, que havia apresentado a melhor proposta financeira11, 
mostrou-se abusiva e antieconômica, contrariando documentos 
elaborados pela própria Administração.    
   Infere-se da decisão, que dentre os 04 (quatro) quesitos 

                                                           
10

  Ata às fls. 909/911 e decisão à fl. 948. 
 
11

 

Entidade Pontuação 
final 

Classificação Valor mensal 
proposto R$ 

IAPP – Instituto de Apoio a Políticas Públicas  90 1° lugar 433.477,50 

Instituto Ciências da Vida 80 2° lugar 501.243,88 

Instituto Corpore Desenvolvimento da Qualidade de Vida  65 3° lugar 250.294,12 
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pontuáveis, a entidade recebeu nota “zero” naquele que tratava dos 
“meios, custos, cronogramas e resultados estimados”, sob a alegação de 
que havia considerado somente 01 enfermeiro para trabalhar no Pronto 
Atendimento, impossibilitando plantões de 24 horas; além de não ter 
calculado adequadamente o custo da despesa com insalubridade. 
   Entretanto, comprovou-se nos autos que, anteriormente à 
apresentação das propostas, em razão da omissão editalícia, a 
Administração foi consultada sobre a composição do quadro de pessoal, 
cuja resposta indicou, expressamente, a necessidade de apenas 01 (um) 
profissional de enfermagem, consoante fls. 932/939. Da mesma forma, o 
edital foi omisso quanto às verbas e valores que deveriam ser 
considerados na composição dos salários, nisso incluindo a insalubridade. 
  Dessa maneira, as decisões equivocadas da Comissão 
Julgadora, acabaram por atentar contra a isonomia, competitividade e 
economicidade da disputa. 
 
2.6   Finalmente, inquina a matéria a classificação da proposta 
técnica da entidade IAPP, que se sagrou vencedora, ao arrepio das 
disposições editalícias. 
   Isso porque sua proposta (fl. 674) incluiu despesas mensais de 
R$ 25.000,00 com materiais e medicamentos que eram de 
responsabilidade exclusiva da Administração, conforme previsto no 
segundo parágrafo do preâmbulo do Anexo I (Especificações Técnicas para 

Elaboração do Plano de Trabalho à fl. 18) do edital12. 
   Tampouco constou qualquer justificativa para a aceitação do 
valor mensal proposto pelo IAPP (R$ 433.477,50) acima do valor estimado 
pela Administração Pública (R$ 300.000,00). 
 
2.7  Em relação ao aditamento, a despeito das falhas atinentes à 
ausência de autorização, à previsão de reembolso de despesas com 
materiais e medicamentos que não compõem o escopo da parceria e ao 
acréscimo de serviços e plantões médicos sem qualquer justificativa,  

                                                           
12

  Dentro desta perspectiva, cabe ao município a operacionalização dos Programas propostos no 
projeto, inserindo os mesmos em sua rede de serviços, visando à organização descentralizada do 
Sistema Único de Saúde – SUS. Também compete ao município garantir infraestrutura necessária ao 
funcionamento das Unidades de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos 
suficientes para o conjunto de ações preconizadas pelo Programa. (Grifei). 
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impende consignar a necessária aplicação do princípio da acessoriedade, 
em razão de sua dependência do ajuste principal. 
 
2.8   A remessa intempestiva dos autos a este Tribunal, no 
contexto em que se insere, apenas contribui para o desfecho desfavorável 
da matéria. 
 
2.9  Diante de todo o exposto, voto pela irregularidade do Concurso 
de Projetos nº 01/2011, do Termo de Parceria s/nº, de 27-12-11 e do Termo 
de Aditamento s/nº, de 04-06-12 em exame, bem como pela ilegalidade dos 
atos ordenadores das despesas decorrentes, com determinação para as 
providências previstas no artigo 2º, incs. XV e XXVII, da Lei Complementar 
estadual nº 709/93, devendo a Administração, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
dar ciência a este Tribunal das medidas adotadas. 
  Voto, ainda, pela aplicação de multa ao responsável,  
Sr. Roberto Minchillo, Prefeito Municipal à época, nos termos do artigo 
104, inc. II, do referido diploma legal, pela infração aos dispositivos legais 
mencionados no corpo deste voto, no valor equivalente a 300 UFESP's 
(trezentas Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), a ser recolhido ao Fundo 
Especial de Despesa deste Tribunal no prazo de 30 (trinta) dias do trânsito 
em julgado da presente decisão. 
   
 Sala das Sessões, 23 de setembro de 2014. 
 

 

 

     SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 

        CONSELHEIRO 

 


