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EMENTA: TOMADA DE CONTAS DE EXERCÍCIO OU
GESTÃO. 1. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE VALORES A
UNIDADE HOSPITALAR DIVERSA. DESVIO DO OBJETO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO POSTERIOR RESSARCIMENTO
À CONTRATANTE E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A
RECEITA ESTADUAL E AS DESPESAS EFETUADAS. 2.
AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO E DE REMESSA AO ÓRGÃO
PARCEIRO
DO
REGULAMENTO
PRÓPRIO
PARA
CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL Nº
3.3876/2000 E À LEI Nº 5.980/1996. 3. NUMEROSAS
INCORREÇÕES DETECTADAS EM AUDITORIA. GRAVES
VIOLAÇÕES À NORMA LEGAL. Parecer ministerial pela
irregularidade das contas, com dever de devolução de
R$1.680.000,00, e pela responsabilidade solidária da
Organização Social. Necessidade de expedição de
determinações e de recomendações.

I.

DO RELATÓRIO
Trata-se de tomada de contas instaurada em face da Pró-Saúde –

Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, Organização Social
responsável pela gestão do Hospital Público da Transamazônica – Altamira, haja
vista a não apresentação das contas relativas ao Balanço Geral do Exercício de
2010, e com fundamento no art. 156, do Ato nº 24/1994, vigente à época.
Para a instrução dos autos, realizou-se auditoria programada na
Organização Social Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e
Hospitalar – Hospital Regional Público da Transamazônica – Altamira (HRPT),
com o objetivo de examinar a legalidade, a legitimidade e a economicidade
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quanto à aplicação dos recursos financeiros repassados pela Secretaria de
Estado de Saúde Pública (SESPA) à Pró-Saúde, para fins de gerenciamento e de
execução de atividades e serviços de saúde desenvolvidos no referido hospital,
nos termos do Contrato de Gestão nº 031/2010 (fls. 265/274, Vol. XI).
Às fls. 398/421, Vol. XI, a Unidade Técnica manifestou-se pela
regularidade com ressalvas das contas, e pela aplicação da multa prevista no
art. 83, VIII, da LOTCE/PA, pela instauração da tomada de contas. Sugeriu,
ainda, uma série de recomendações à Pró-Saúde e à SESPA.
Comunicação de audiência às fls. 423/424 – Vol. XI, havendo o
responsável oferecido razões de justificativa às fls. 440/444 – Vol. XI, nas quais
requer que as contas sejam julgadas regulares e que seja excluída a pena de
multa, sob as alegações de que:
a) procedeu à publicação de regulamento próprio de compras e à
sua remessa à SESPA;
b) as transferências internas de provisões à OS Pró-Saúde Hospital
Regional de Santarém ocorreram em razão dos atrasos e das remessas de
provimentos financeiros feitos a menos por parte da SESPA às outras unidades
operacionalizadas (Hospitais Regionais) pela Pró-Saúde;
c) sem a adoção dessas medidas, os pagamentos de serviços
essenciais não seriam realizados em tempo hábil, o que poderia causar a
paralização ou o atraso do fornecimento dos serviços de atendimento de
urgência e emergência, de medicamentos essenciais e poderia gerar multas e
protestos de documentos fiscais, ocasionando prejuízos ao erário e riscos à
saúde da população atendida.
Às fls. 446/448v. – Vol. XI, Relatório Técnico Complementar, pelo
qual a Unidade Técnica ratificou o opinativo anterior de fls. 398/421 - Vol. XI.
Em seguida, os autos foram encaminhados ao Parquet de Contas
para produção de opinativo ministerial.
É o que se passa a fazer.
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II. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

A. PRESTAR CONTAS: DEVER REPUBLICANO
Prestar contas é atividade de quem não é dono, não é senhor da
verba aplicada. Afinal, se dono ou senhor fosse, não haveria que prestar contas
a ninguém, já que livre para dispor de seu patrimônio como bem entender.
Justamente por isso que a todos que venham a gerir recursos
públicos, se tem o poder de manuseá-los, jamais pode deles dispor ao seu livre
talante, já que é, por assim dizer, mero executor do interesse público. Executor
sem poder de disposição, e arraigado à vontade do povo, que se manifesta na
lei, e pela lei.
É sobre essa premissa fundamental que nasce todo o edifício do
Direito Administrativo brasileiro, que, em última instância, decorre da
indisponibilidade e da supremacia do interesse público, vetores que irão
inspirar todas as normas de direito público.
Por isso que a aplicação e o manejo da verba pública – que
pertence não a um, mas indistintamente a todos – passa por severo e
minudente crivo de legalidade, legitimidade e economicidade, a fim de
verificação se o administrador que ordenou a despesa obedeceu aos requisitos
legais, e cumpriu excelentemente ao interesse público.
Não é por outro motivo que a Constituição Federal prevê no
parágrafo único do art. 70 o seguinte:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)

A letra constitucional não poderia ser mais precisa: quem for,
quanto for, e onde for, havendo dispêndio de verba pública federal, estadual ou
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municipal, o executor da despesa deve dela prestar contas, de modo que se
constate e ateste a regularidade.
Havendo a necessidade de fiscalizar o emprego de verba públicas,
surgiu o império de se atribuir tal função a corpo especializado, daí a atribuição
de competência aos Tribunais de Contas para julgar as contas de todos os
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será
exercido com o auxílio do dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário público;

Está, portanto, definido o sistema de controle externo da
administração pública, titularizado pelo Poder Legislativo mas exercido com o
imprescindível auxílio dos Tribunais de Contas. E no termo “auxílio” não se
denote qualquer margem de subalternidade, mas sim de essencialidade. Tanto
que as competências elencadas no extenso rol de incisos do art. 71 são todas
da exclusiva competência dos Tribunais de Contas, sem possibilidade de
intromissão e revisão pelo Poder Legislativo.
Pois bem.
Sacramentado que ao gestor público cabe o dever de prestar
contas, e que essa prestação de contas deve se dar perante os Tribunais de
Contas, uma consequência lógica já pode ser apreendida: é ônus do
responsável comprovar a exata aplicação da verba pública.
Isto é, não são os Tribunais e Ministérios Públicos de Contas que
devem comprovar o emprego irregular. Pelo contrário. Cabe ao responsável
comprovar minudentemente a obediência da lei e a regularidade de suas
contas.
O sempre lembrado Jacoby Fernandes1 reforça o entendimento: “o

ônus da prova em relação à boa e regular aplicação de recursos públicos

1

Tribunais de Contas do Brasil, pg. 232, 3ª Edição, Editora Fórum
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incumbe a quem os recebe, posto que é inerente à função de administrar coisa
alheia o dever de prestar contas”.
Por sua vez, o TCU possui antiga e remansosa jurisprudência de
que não cabe a si “laborar na produção de provas em favor das partes,
competindo, sim, o ônus da prova ao gestor dos recursos públicos”2.
Estabelecidas tais premissas, passemos à análise do caso trazido
ao crivo deste Ministério Público de Contas.

B. DA GESTÃO HOSPITALAR POR ORGANIZAÇÃO SOCIAL (OS)
Muito já se discutiu sobre a constitucionalidade ou não do manejo,
pelo Poder Público, de contratos de gestão com o fito de gerenciar atividades
não exclusivas do Estado.
No bojo da ADI 1.923/DF3, o Supremo Tribunal Federal pôs uma pá
de cal no assunto, julgando pela possibilidade da celebração de parceria entre o
Estado e entidade filantrópica da sociedade civil com o fito de fomentar
atividades de interesse público cuja execução não seja exclusiva do Poder
Público.
Entendeu-se, nesse horizonte, que não se poderia engessar e
cristalizar “determinado modelo pré-concebido de Estado, impedindo que, nos
limites constitucionalmente assegurados, as maiorias políticas prevalecentes no
jogo democrático pluralista possam pôr em prática seus projetos de governo,
moldando o perfil e o instrumental do poder público conforme a vontade
coletiva”.
Nessas circunstâncias, o Estado não abdicaria da responsabilidade
de controlar os resultados da parceria e de buscar a excelente execução da
atividade de interesse público, focando a sua análise, entretanto, não nos
procedimentos, mas nos resultados.

2

Processo TC 549.008/1991.
ADI 1923, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado
em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015)
3

QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
Assim sendo, seria possível que o Estado escolhesse entre
executar diretamente determinado serviço público não privativo, ou fomentar
sua execução por intermédio de parceiros privados cuja formalização jurídica se
daria pelo contrato de gestão, que, apesar do nome, encerraria natureza
jurídica convenial.
A despeito da constitucionalidade abstrata do contrato de gestão
para a execução e gestão de atividades de interesse público, o Supremo
Tribunal Federal delineou uma série de cuidados que haveriam de ser tomados,
para que se evitassem, dentre outras coisas, (1) a desnaturação da parceria
desinteressada pela criação de verdadeiras empresas cuja fachada era de
instituição filantrópica, (2) a cooptação do público pelo privado, através do
direcionamento

da

contratação

em

prol

de

grupos

simpáticos

aos

administradores de plantão, (3) a não economicidade da escolha em razão do
acréscimo de valores inaceitáveis, possivelmente oriundos de lucros não
confessados e não permitidos.
Sacramentou o STF, assim, que a celebração, a formalização e a
execução dos chamados contratos de gestão haveriam de perpassar pelos
seguintes direcionamentos:
1. O procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública,
objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do
art. 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato
segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98;
2. a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma
pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do
caput do art. 37 da CF;
3. as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº
8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem
público (Lei nº 9.637/98, art. 12, §3º) sejam conduzidas de forma
pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do
caput do art. 37 da CF;
4. os contratos a serem celebrados pela Organização Social com
terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma
pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do
caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser
editado por cada entidade;
5. a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de
forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos
princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento
próprio a ser editado por cada entidade; e
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6. para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo
Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas.

Tratando mais especificamente do assunto, o TCU produziu vasta
e preciosa Auditoria Operacional voltada em especial aos contratos de gestão
na área da saúde, cujo acórdão fora lavrado sob o número 3.239/2013 –
Plenário, onde se detectou uma série de problemas na formalização, execução
e controle dos contratos de gestão por Brasil à fora.
A auditoria operacional, embora realizada antes do trânsito em
julgado do decisum do STF acima referenciado, partiu de premissas jurídicas
idênticas, na exata medida em que os votos dos Ministros Ayres Britto e Luiz
Fux – condutores do acórdão – já haviam sido emitidos.
Partindo da premissa inarredável que o Poder Público nos
contratos de gestão pode até abrir mão da execução direta dos serviços de
saúde, mas jamais deixa de ser responsável por garantir que sejam prestados
com qualidade e quantidades apropriados, o Tribunal de Contas da União fincou
uma série de requisitos para a validade do trespasse da gerência de unidades
de saúde em favor de Organizações Sociais. São eles:
1. Do processo de transferência do gerenciamento dos serviços de
saúde para organizações sociais deve constar estudo detalhado
que contemple a fundamentação da conclusão de que a
transferência do gerenciamento para organizações sociais mostrase a melhor opção, avaliação precisa dos custos do serviço e dos
ganhos de eficiência esperados, bem assim planilha detalhada
com a estimativa de custos a serem incorridos na execução dos
contratos de gestão.
2. A qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações
sociais deve ocorrer mediante processo objetivo em que os
critérios para concessão ou recusa do título sejam demonstrados
nos autos do processo administrativo.
3. A escolha da organização social para celebração de contrato de
gestão deve, sempre que possível, ser realizada a partir de
chamamento público, devendo constar dos autos do processo
administrativo correspondente as razões para sua não realização,
se for esse o caso, e os critérios objetivos previamente
estabelecidos utilizados na escolha de determinada entidade, a
teor do disposto no art. 7º da Lei 9.637/1998 e no art. 3º
combinado com o art. 116 da Lei 8.666/1993.
4. As organizações sociais submetem-se a regulamento próprio sobre
compras e contratação de obras e serviços com emprego de
recursos provenientes do Poder Público, observados os princípios
da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo
necessário, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado.
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5. Não é necessário concurso público para organizações sociais
selecionarem empregados que irão atuar nos serviços objeto de
contrato de gestão; entretanto, durante o tempo em que
mantiverem contrato de gestão com o Poder Público Federal,
devem realizar processos seletivos com observância aos princípios
constitucionais da impessoalidade, publicidade e moralidade.
6. Os Conselhos de Saúde devem participar das decisões relativas à
terceirização dos serviços de saúde e da fiscalização da prestação
de contas das organizações sociais, a teor do disposto no art. 1º,
§2º, da Lei Federal 8.142/1990.
7. Os contratos de gestão devem prever metas, com seus respectivos
prazos de execução, bem assim indicadores de qualidade e
produtividade, em consonância com o inciso I do art. 7º da Lei
9.637/1998.
8. Os indicadores previstos nos contratos de gestão devem possuir os
atributos necessários para garantir a efetividade da avaliação dos
resultados alcançados, abrangendo as dimensões necessárias à
visão ampla acerca do desempenho da organização social.
9. A comissão a quem cabe avaliar os resultados atingidos no
contrato de gestão, referida no §2º do art. 8º da Lei 9.637/1998,
deve ser formada por especialistas da área correspondente.

Todas as premissas de validade destacadas pelo TCU encontram
perfeita correspondência no arcabouço normativo que rege a matéria em
âmbito estadual e que estão cristalizadas na Lei 5.980/96, podendo, portanto,
ser assimiladas à perfeição pelo Tribunal de Contas do Estado na análise dos
contratos de gestão que envolvam transferência para às OS dos serviços de
gestão hospitalar.
É esse o caso destes autos, uma vez que a Pró-Saúde, enquanto
Organização Social – qualificada como tal pelo Decreto Estadual nº 1.838/2005,
publicado no D.O.E. no dia 27/10/2005 –, celebrou com o Estado do Pará, por
intermédio da SESPA, o Contrato de Gestão nº 092/2006 cujo objeto é a
operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde no
Hospital Regional da Transamazônica em (Cláusula Primeira, fl. 265, Vol. XI) e
cujo valor global estimado era de até R$22.803.000,00 (Cláusula Sétima, fls.
270/271, Vol. XI).
O prazo de vigência inicial foi de 12 meses a partir da assinatura
do contrato em tela (07/12/2006), nos termos da Cláusula Sexta, fl. 270, Vol.
XI), tendo sido prorrogado – através do segundo, do terceiro e do sexto Termos
Aditivos – por mais 12 meses, estendendo-se até 07/12/2011 (fls. 289/315, Vol.
XI).
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Por derradeiro, saliente-se que, apesar da sua natureza jurídica de
direito privado e de não integrar, portanto, a Administração Pública, a PróSaúde, no desempenho de atividades decorrentes do Contrato de Gestão nº
092/2006, utiliza-se de recursos oriundos dos cofres públicos estaduais, razão
pela qual o regulamento próprio da entidade que disponha sobre compras e
contratações de obras e serviços deve observar os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, nos termos do art.
10, caput, da Lei nº 5.980/1996 e do art. 16 Decreto Estadual nº 3.876/2000,
que a regulamenta.
E ao Tribunal de Contas, como estabelece o art. 11, § 2º, da Lei nº
5.980/1996, cabe a fiscalização da execução do contrato de gestão, sobretudo
no que concerne à obediência aos referidos princípios no desenvolvimento das
atividades e na consequente aplicação dos recursos repassados à OS.
Dentre as diversas irregularidades identificadas e apontadas pela
Auditoria empreendida pela Unidade Técnica, as seguintes adquirem um maior
relevo, por ensejarem a devolução de parcela da verba pública repassada e por
implicarem evidente infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

C. TRANSFERÊNCIAS INTERNAS À UNIDADE HOSPITALAR DE SANTARÉM.
DESVIO DE OBJETO E FALTA DE NEXO DE CASUALIDADE
De acordo com o Ofício nº DIRGE 336/2014 da Unidade Hospitalar
de Altamira e documentação (fls. 48/51 – Vol. XI), restou evidenciado que foram
concedidos empréstimos para a Unidade Hospitalar de Santarém no valor de
R$1.750.000,00, sendo que desse valor só foram devolvidos R$220.000,00,
havendo um saldo a devolver no montante de R$1.680.000,00, já considerando
a existência de um saldo do exercício anterior no valor de R$150.000,00.
Ora, essa prática, a bem da verdade, configura caso de desvio de
objeto por ação unilateral da entidade contratada, o que, de pronto, merece
reproche. A alteração do objeto convenial nunca pode ser feita unilateralmente,
mas apenas de comum acordo entre contratante e a contratada.
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Nesse horizonte, Ubiratan de Aguiar leciona:
A alteração do objeto ou das metas acordadas não pode ser
realizada unilateralmente. Nesses casos, aconselha-se que seja
formalizada proposta de alteração de convênio ou Plano de
Trabalho, devidamente justificada, ao órgão repassador, com prazo
mínimo para análise, devendo o convenente sempre manter o
comprovante de envio da proposta, para utilizar em caso de
questionamento.
É importante observar que a remessa da proposta de alteração não
permite a modificação das condições originais pactuadas, até que
essa seja autorizada pelo órgão concedente.4

Essa autorização por parte da contratante, todavia, inexistiu, e o
montante transferido serviu, supostamente, para financiar atividades alheias ao
objeto do contrato de gestão em análise.
Além disso, em que pese a verba transferida à Unidade Hospitalar
de Santarém, em tese, haja sido destinada a idêntica finalidade social do objeto
do contrato de gestão em análise – a operacionalização da gestão e execução
das atividades e serviços de saúde em rede hospitalar pública do Estado do
Pará –, não há nos autos comprovação do devido ressarcimento à contratante
da quantia transferida àquela outra unidade hospitalar de R$1.680.000,00. “Em
tese”, porque não foi evidenciado que destino tomou esse vultoso valor.
Com efeito, à luz da documentação trazida aos autos, não se sabe
como realmente foi empregado o montante transferido à Unidade Hospitalar de
Santarém, não se podendo vislumbrar a relação de causalidade entre a receita
estadual e as despesas realizadas com relação a esse montante. Essa situação
desconhecida quanto à utilização da verba pública torna forçoso reconhecer a
irregularidade das contas, a teor do que estabelece o art. 166, III, “c”, do Ato nº
24/1994 do TCE-PA, com o dever de devolução de R$1.680.000,00 aos cofres
públicos estaduais.
Frente a tal cenário, o responsável, Sr. Paulo Roberto Mergulhão,
argumenta que as transferências internas de provisões à Unidade Hospitalar de
Santarém ocorreram em razão de atrasos e de repasses feitos a menor pela
SESPA e de que, sem a adoção dessas medidas, os serviços essenciais de saúde
4

Aguiar, Ubiratan. Convênios e tomadas de contas especiais: manual prático. 3. ed. Belo Horizonte:
Fórum, 2010. p. 59-60.
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seriam afetados. No entanto, sem a comprovação do posterior ressarcimento da
verba pública transferida – após a normalização dos repasses – e da sua regular
e boa aplicação – por meio de movimentação bancária e da identificação dos
credores dos pagamentos –, os dois argumentos levantados não o eximem da
ilegalidade praticada mediante a transferência interna de recursos do Contrato
de Gestão nº 092/2006, ainda que supostamente para a mesma finalidade.
É precisamente nesse sentido a remansosa jurisprudência do TCU
com relação aos convênios, que possuem natureza jurídica similar de acordos
administrativos aptos a concretizar e regulamentar a ação concertada entre
agentes públicos e agentes privados, aplicando-se, dessa maneira, a mesma
lógica e disciplina normativas aos contratos de gestão no que tange à exigência
da comprovação do nexo de causalidade nas prestação de contas dos recursos
públicos repassados:
A prestação de contas deve demonstrar não só a execução do
objeto pactuado no convênio, mas também o nexo de causalidade,
por meio do vínculo estrito entre os recursos federais repassados e
as despesas incorridas para a consecução do objeto conveniado,
sem o que não há comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos públicos.
Acórdão 997/2015 Plenário (Recurso de Revisão, Relator Ministro
Benjamin Zymler)
Para a comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos
mediante convênio ou contrato de repasse, não basta a
demonstração de que o objeto pactuado foi executado, mas que foi
realizado com os recursos repassados para esse fim.
Acórdão 9580/2015-Segunda Câmara | Relator: VITAL DO RÊGO
A ausência do nexo de causalidade entre as despesas efetuadas e o
bem adquirido por conta de recursos de convênio importam na
irregularidade das contas do gestor responsável.
Acórdão 3773/2011-Primeira Câmara | Relator: WEDER DE OLIVEIRA

In casu, frise-se, além de não haver ocorrido a restituição do valor
transferido a outra unidade hospitalar, é impossível verificar seu apropriado uso
no âmbito desta última, sendo forçosa a devolução de tal montante ao erário.
Cada contrato de gestão é uma unidade, não podendo a
Organização de Saúde tratá-los na prestação de contas como se fossem um
amontoado compensável entre si, conjunto amorfo e inseparável. Não se tem
dúvida que uma visão holística é importante para a definição de custos
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administrativos ou, até mesmo, para verificação da economia de escala na
compra de materiais e contratação de serviços, mas daí para se admitir a
comunicabilidade e fungibilidade das receitas de um contrato de gestão com
outro ou outros vai muito longe, impedindo a fixação no nexo de causalidade no
tocante ao valor desviado.
É preciso aqui, uma vez mais, destacar: o ônus da prova quanto à
boa e regular aplicação de recursos públicos é de quem os recebe, porquanto o
dever de prestar contas é ínsito à função de administrar coisa alheia.

D. FALTA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DE REMESSA À
SESPA DO REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS
De outro lado, saliente-se que, embora a EC 19/98 tenha visado
inaugurar um novo modelo de Estado Gerencial, menos intervencionista, e mais
regulador, e focado no atingimento de metas e menos no cumprimento de
procedimentos, tal ilação não é suficiente para excluir o controle de legalidade
e legitimidade na aplicação das verbas públicas.
Nem poderia ser diferente. Afinal, é o Constituinte originário que
sobreleva o princípio da prestação de contas como um dos lastros fundamentais
da República, alçado até mesmo à qualidade de princípio sensível, que acaso
degenerado, torna-se motivo para a intervenção federal e/ou estadual. E um
dos aspectos fundamentais das prestações de contas, como visto mais acima, é
a análise acerca da legitimidade e legalidade dos dispêndios públicos.
Conclui-se, portanto, que sobre os recursos públicos geridos por
entidades do Terceiro Setor, é não apenas possível, mas também obrigatória, a
verificação de legalidade/legitimidade, que, a despeito de se apresentar em
certa medida mitigada, não poderá ser excluída.
E nesse ponto o relatório da Unidade Técnica é irreparável.
Longe de se constituírem em meras formalidades, todos os
apontamentos feitos pelos doutos auditores de controle externo representam
graves e sérias irregularidades que merecem crítica e reprovação.
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A falta de publicação na imprensa oficial do Estado e da remessa
ao órgão estatal parceiro – a SESPA, neste caso – do regulamento próprio de
contratação da organização social, como ordena o art. 16 do Decreto Estadual
nº 3.872/2000 e a Lei 5.980/96, é grave irregularidade, que por si só culminaria
na reprovação das contas, visto que, sem a perfectibilização desses dois atos, o
regulamento próprio de contratação não possui eficácia, não podendo produzir
efeitos no mundo jurídico.
A esse respeito, deve-se lembrar que a publicidade é requisito de
eficácia e de moralidade, e não um elemento formativo do ato. Por isso, os atos
irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam
para a sua exequibilidade e eficácia, quando a lei o exige. A publicidade, como
ensina José Afonso da Silva, “sempre foi tida como um princípio administrativo
porque se entende que o Poder Público, por ser público, deve agir com a maior
transparência possível, a fim de que os administrados tenham, a toda hora,
conhecimento do que os administradores estão fazendo”5. Sem publicidade, por
conseguinte, o regulamento próprio de contratação da organização social, ainda
que exista, como aduz o responsável, não se presta a produzir qualquer efeito.
Dito isso, percebe-se que, in casu, foi descumprida a exigência de
produção válida e eficaz de regulamento próprio de contratação.
Convém assinalar que é, através desse regulamento, lavrado sob
os auspícios dos princípios informadores do direito administrativo (legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), que se garante que as
compras efetuadas pelas organizações sociais, utilizando-se de verbas públicas,
atingirão o interesse público inspirador, sem perseguições espúrias ou
favorecimentos imorais. Porém, até o presente momento, não se tem notícia de
regulamento de compra formulado, aprovado e publicado em Diário Oficial.

E. DA IRREGULARIDADE DAS CONTAS
Analisar se as falhas e ilegalidades apontadas são bastantes para
macular a regularidade das contas só é possível a partir do pálio dos princípios
5

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 653
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da razoabilidade e da proporcionalidade, tomando para empréstimo, outrossim,
os influxos extraídos da relevância da irregularidade, do elemento subjetivo dos
responsáveis, da existência de dano efetivo ou potencial ao erário e aos
princípios informadores do direito administrativo, do cenário e contexto fático
em que as falhas ocorreram, da magnitude das normas lesadas, da função
pedagógica do Tribunal e das consequências concretas que a decisão da Corte
de Contas terão no cotidiano do controle externo.
A fixação de irregularidade somente deve se dar em casos, ou de
evidente dano do Erário ou de desrespeito grave e sintomático às comezinhas
normas de despesa pública, de modo que se torne difícil ou mesmo impossível
a verificação da boa aplicação do sagrado dinheiro público, não me deixando
mentir, sobre tal entendimento, as hipóteses previstas no art. 56, III, da LOTCE:
Art. 56. As contas serão julgadas:
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
c) prática de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou
antieconômico;
e) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Na hipótese dos autos, consideráveis foram os danos causados ao
erário e as infrações à norma legal, consoante narrado acima. A irregularidade
das contas é, portanto, irretorquível.
Além disso, numerosas outras incorreções foram detectadas pelos
achados de auditoria (conforme fls. 412/417 – Vol. XI), implicando a inafastável
irregularidade das contas, entre as quais opto por transcrever as seguintes, a
fim de evidenciar a vasta quantidade de violações à norma legal a embasarem
o julgamento no sentido ora perfilhado:
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Esse cenário desenhado pela 6ª Controladoria de Controle Externo
do TCE-PA revela o número elevado de condutas perpetradas de forma irregular
pela Pró-Saúde no exercício de 2010, em nítido descompasso não somente com
os direcionamentos e requisitos de validade indicados na ADI 1.923/DF (STF) e
no Acórdão nº 3.239/2013 – Plenário (TCU), nos termos do item B acima, como
também com obrigações estabelecidas no Contrato de Gestão nº 092/2006 (fls.
265/274 – Vol. XI), nos termos da sua Cláusula Segunda.
Desse mar de irregularidades, só não podemos concordar com as
conclusões de falta de dever de ressarcimento par aos casos de flagrante
inidoneidade do gasto público. Explico.
Ora, todas as falhas que correspondem a valores gastos fora do
objeto de prestação de serviço hospitalar, como, por exemplo, a compra de 432
garrafas de cerveja (que tem muito mais a ver com a gestão de um botequim
do que com a de um hospital), os inúmeros almoços regados também a muita
cerveja Skol, ou, ainda, serviços contratados a empresas mas prestados por
pessoas físicas sem qualquer vínculo, o que destitui o vínculo jurídico entre
despesa e receita, haverão de ser igualmente objetos de ressarcimento.
São elas:
a) Empresa contratada:
(MERCANTIL QUERO)

M.

CONSUEEIDE

DA

ROCHA

SOBRINHO

ME
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Objeto contratado: cerveja
Documento Fiscal: NFs nº 0071, 1.123 e 20 de 14.12.09
Valor Pago: R$1.123,20, Cheque 8328 de 18.01.2010
Observação: Pagamento de 432 GARRAFAS DE CERVEJA e de outros
gêneros alimentícios do mesmo fornecedor, fechando o valor total do
cheque;
b) Empresa contratada: PRÓ-SAÚDE
Objeto contratado: alimentação
Documento Fiscal: NFs nº s/nº de 27.01.10
Valor Pago: R$231,50, Cheque 8444
Observação: Pagamento de jantar na Peixaria KALINE Sabor do Xingu.
Desse valor pago R$ 31,50 refere-se a cerveja;
c) Empresa contratada: PRÓ-SAÚDE
Objeto contratado: alimentação
Documento Fiscal: NFs nº s/nº de 07.04.10
Valor Pago: R$430,00, Cheque 9040
Observação: Pagamento com alimentação para consultores da Empresa
Gestão Consultoria na Peixaria KALINE Sabor do Xingu. Desse valor pago R$
63,00 refere-se a 18 cervejas Skol. Tal empresa de consultoria recebeu em
2010 da OS o valor de R$289.320,00, com serviços de consultoria
especializados;
d) Empresa contratada: PRÓ-SAÚDE
Objeto contratado: alimentação
Documento Fiscal: NFs nº s/nº de 29.03.10
Valor Pago: R$1.402,56,00, Cheque 9055
Observação: Pagamento de jantar da Diretoria do HRT com RH Sede na
Peixaria KALINE Sabor do Xingu, totalizando o valor de R$202,00, do qual
R$42,00 refere-se a cerveja Skol. Desse valor pago R$ 63,00 refere-se a 18
cervejas Skol;
e) Empresa contratada: PRÓ-SAÚDE
Objeto contratado: alimentação
Documento Fiscal: NFs nº s/nº de 29.03.10
Valor Pago: R$1.402,56,00, Cheque 9055
Observação: Pagamento de jantar da Diretoria do HRT com RH Sede na
Peixaria KALINE Sabor do Xingu, totalizando o valor de R$202,00, do qual
R$42,00 refere-se a cerveja Skol. Desse valor pago R$ 63,00 refere-se a 18
cervejas Skol;
f) Empresa contratada: PRÓ-SAÚDE
Objeto contratado: alimentação
Documento Fiscal: NFs nº s/nº de 29.03.10
Valor Pago: R$1.402,56,00, Cheque 9055
Observação: Pagamento de jantar da Diretoria do HRT com RH Sede na
Peixaria KALINE Sabor do Xingu, totalizando o valor de R$202,00, do qual
R$42,00 refere-se a cerveja Skol. Desse valor pago R$ 63,00 refere-se a 18
cervejas Skol;
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g) Empresa contratada: CAS CONSULTORIA LTDA.
Objeto contratado: Serviços administrativos prestados
Documento Fiscal: NFs nº 107; 0108; 0109; 0110; 0112; 0113; 0114; 0115;
0116; 0117; 0118; 0119, entre outras.
Valor Pago: R$113.282,16 (bruto) e R$101.784,12 (líquido)
Observação: muito embora efetivada a contratação de pessoas jurídicas e
comprovada a realização da despesa referentes à operacionalização do
Hospital Regional, os serviços foram executados por pessoas físicas. Alguns
pagamentos foram feitos a pessoa física, e outros, a pessoas jurídicas, mas
o serviço foi prestado somente por pessoas físicas;
h) Empresa contratada: MG Administração em Saúde - SS
Objeto contratado: Serviço de administração hospitalar
Documento Fiscal: NFs nº 00071; 0072; 0073; 0074; 0075; 0076; 0077;
0078; 0079; 0080; 0081; 0082
Valor Pago: R$113.282,21 (bruto) e R$101.784,12 (líquido)
Observação: muito embora efetivada a contratação de pessoas jurídicas e
comprovada a realização da despesa referentes à operacionalização do
Hospital Regional, os serviços foram executados por pessoas físicas. Alguns
pagamentos foram feitos a pessoa física, e outros, a pessoas jurídicas, mas
o serviço foi prestado somente por pessoas físicas;
i)

Empresa contratada: CRUZEIRO DO SUL LTDA.
Objeto contratado: Serviço de administração hospitalar
Documento Fiscal: de janeiro a maio de 2010 não houve emissão de 2010
não houve emissão de NF, foi feito adiantamento. NFs nº 002; 003; 004;
005; 006; 007; 008; 009; 0010; 0011; 0012; 0013; 0014; 0015
Valor Pago: R$283.530,86 (bruto) e R$254.460,70 (líquido)
Observação: muito embora efetivada a contratação de pessoas jurídicas e
comprovada a realização da despesa referentes à operacionalização do
Hospital Regional, os serviços foram executados por pessoas físicas. Alguns
pagamentos foram feitos a pessoa física, e outros, a pessoas jurídicas, mas
o serviço foi prestado somente por pessoas físicas;
Diante desses gastos injustificados com cerveja – produto que não

possui nenhuma relação com o objeto do contrato de gestão – e do rompimento
completo do nexo de causalidade pela contratação de uma pessoa jurídica para
um serviço executado por pessoas físicas alheias à contratação, deve-se somar
ao valor a ser devolvido aos cofres públicos (R$ 1.680.000,00) a quantia de R$
R$ 461.216,20, perfazendo um valor total a ser devolvido de R$ 2.141.216,20.
Assim sendo, não há dúvidas da necessidade do julgamento das
contas pela sua irregularidade. De outro lado, e considerando o fato de algumas
irregularidades detectadas serem demasiado graves, faz-se preciso recomendar
à SESPA que adote as medidas que julgar cabíveis no que tange à aplicação das
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penalidades dispostas na Cláusula Décima Primeira do mencionado Contrato de
Gestão.
Por fim, a pecha devolutória não incide apenas sobre a pessoa
física do prestador de contas, devendo ser estendida também à própria
entidade prestadores de contas, em aplicação analógica ao que prevê a Súmula
286 do TCU:
SÚMULA TCU 286
Acórdão 2386/2014 Plenário (Administrativo, Relator Ministro
Benjamin Zymler)
Convênio e Congêneres. Responsabilidade do convenente. Entidade
de direito privado.
“A pessoa jurídica de direito privado destinatária de transferências
voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de
uma finalidade pública responde solidariamente com seus
administradores pelos danos causados ao erário na aplicação desses
recursos.”

Com efeito, cumpre esclarecer que a responsabilidade pelos danos
causados ao erário na aplicação dos recursos repassados pelo Estado para a
realização de uma finalidade pública é não apenas da pessoa física prestadora
das contas, mas também da pessoa jurídica que ela representa.
Isso porque, por força do que dispõe o art. 70, parágrafo único, em
combinação com o art. 71, II, da Constituição Federal6, o conceito de gestor
público recebe uma acepção ampla, que compreende qualquer pessoa, física ou
jurídica, pública ou privada, a quem se tenha confiado a gestão pública, de tal
maneira que a obrigação pessoal de prestar contas ao poder público alcança a
entidade privada – inclusive as Organizações Sociais que firmaram contrato de
gestão, como in casu –, assim como sobre ela recai a presunção iuris tantum de

6

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete: [...]
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder
Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público (grifos nossos).
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ter dado causa a dano ao erário eventualmente ocorrido na execução da
avença7.
Com efeito, cabe ao responsável e também às entidades privadas
para as quais foi repassada verba pública, e não aos Tribunais e Ministérios
Públicos de Conta, comprovar, de forma minudente, a obediência da lei e a
regularidade de suas contas8.
O próprio TCU, antes mesmo da supracitada súmula, decidiu no
sentido aqui perfilhado em incidente de uniformização de jurisprudência, cuja
ementa a seguir colaciono:
GRUPO I – CLASSE VII – Plenário
TC 006.310/2006-0
Natureza: Incidente de Uniformização de Jurisprudência
Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA
Interessado: Ministério Público junto ao TCU
Advogados: Elmano de Freitas (OAB/CE 11.098), Giane Alvares
Ambrósio Alvares (OAB/SP 218.434), Jailson Tenório dos Reis (OAB/PI
4.512) e Marleide Ferreira Rocha (OAB/DF 22.115).
SUMÁRIO: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INCIDENTE DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
DIVERGÊNCIAS
ENCONTRADAS NO EXAME DE PROCESSOS EM QUE OS DANOS AO
ERÁRIO TÊM ORIGEM NAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE
RECURSOS FEDERAIS A ENTIDADES PRIVADAS. NA HIPOTÉSE EM
QUE A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E SEUS
ADMINISTRADORES DEREM CAUSA A DANO AO ERÁRIO NA
EXECUÇÃO DE AVENÇA CELEBRADA COM O PODER PÚBLICO
FEDERAL COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE UMA FINALIDADE PÚBLICA,
INCIDE SOBRE AMBOS A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO
AO ERÁRIO. ARTIGOS 70, PARÁGRAFO ÚNICO, E 71, INCISO II, DA
CF/88. (grifo nosso)

O TCU assim decidiu arrimado no parecer do eminente ProcuradorGeral de Contas daquela Corte, Lucas Rocha Furtado, o qual em longo opinativo
traçou as seguintes premissas acatadas pela Corte Federal:

7

A esse respeito, cf. parecer mais adiante transcrito da lavra do Procurador-Geral de Contas do
Ministério Público junto ao TCU, quando suscitou – com êxito –, incidente de uniformização de
jurisprudência nos autos do processo de Tomada de Contas Especial nº 006.310/2006-0.
8
O sempre lembrado Jacoby Fernandes8 reforça o entendimento: “o ônus da prova em relação à boa e
regular aplicação de recursos públicos incumbe a quem os recebe, posto que é inerente à função de
administrar coisa alheia o dever de prestar contas”. Tribunais de Contas do Brasil, p. 232, 3ª Edição,
Editora Fórum.
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Permito-me lançar, em síntese, nas linhas que se seguem, as
principais conclusões que podem ser extraídas do que se dispôs ao
longo das seções IV a IX desta manifestação:
1ª) tomados em combinação, os artigos 70, parágrafo único, e 71,
inciso II, parte final, da Constituição Federal, fixam uma
competência do TCU que pode ser traduzida como uma jurisdição
especial de contas; essa jurisdição especial de contas, que tem sido
levada a efeito em sede do procedimento da tomada de contas
especial, deve ter lugar nas hipóteses em que presentes dois
requisitos básicos: a ocorrência de um ilícito que tenha acarretado
prejuízo direto ou indireto ao erário e a constatação de que esse
ilícito decorreu de uma conduta irregular de um gestor público,
devendo-se entender este conceito em sua acepção mais ampla, a
qual compreende qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou
privada, a quem se tenha confiado a gestão pública, ou seja, a
gestão de recursos de natureza estritamente pública, a gestão de
recursos pelos quais a União responda ou, ainda, a gestão exercida
por aquele que, em nome da União, tenha assumido obrigações de
natureza pecuniária;
2ª) o artigo 71, inciso II, parte final, da Constituição Federal, ao fixar
a competência do TCU para julgar contas em razão das específicas
ou especiais ocorrências de ‘perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário público’, estabelece que as contas
que nele se consideram são as dos que ‘derem causa’ às referidas
ocorrências lesivas ao erário; a responsabilidade objetiva é campo
de exceção, a ser previsto em lei, inexistente em matéria de
responsabilidade de gestores públicos; a responsabilização de
gestor público por dano causado ao erário somente tem lugar se
restar comprovado um aspecto subjetivo da atuação do gestor, ou
seja, se restar comprovado que o gestor agiu com culpa,
considerando-se este conceito jurídico em seu sentido amplo, o qual
compreende a culpa strictu sensu, caracterizada por negligência,
imprudência ou imperícia, e o dolo;
3ª) o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, ao
preconizar, de forma ampla, a obrigação de prestar contas da
gestão de recursos que de qualquer modo interessam ao patrimônio
público, serve a veicular a cristalina mensagem normativa de que é
aquele – pessoa física ou jurídica, pública ou privada – a quem se
atribui aquela gestão que deve provar a devida aplicação dos
recursos que lhe foram confiados; uma vez mais tomados em
combinação, o artigo 70, parágrafo único, e o artigo 71, inciso II,
parte final, da Constituição Federal, fixam a presunção relativa
(presunção iuris tantum) de que foi o gestor público que deu causa
ao dano ao erário, cabendo a este provar o contrário;
4ª) o compromisso convencional a que voluntariamente e em
próprio nome se sujeita a pessoa jurídica de direito privado, ao
celebrar avença com o poder público federal com vistas à realização
de uma finalidade pública, faz daquela entidade privada uma
gestora pública; por conseguinte, por força do que dispõe o artigo
70, parágrafo único, da Constituição Federal, sobre a entidade
privada passa a recair a obrigação pessoal de prestar contas ao
poder público; por conseguinte, ainda, por força do que dispõem,
em combinação, os artigos 70, parágrafo único, e 71, inciso II, parte
final, da Constituição, também passa a recair sobre a entidade
privada a presunção iuris tantum de ter dado causa a dano ao erário
eventualmente ocorrido na execução da avença; são as decisões
das pessoas naturais administradoras da entidade que de fato
determinam a destinação a ser dada aos recursos públicos
transferidos, o que faz dos administradores da pessoa jurídica
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gestores públicos; por conseguinte, recaem sobre cada um daqueles
administradores a obrigação pessoal de comprovar, mediante
prestação de contas, a regular aplicação dos recursos públicos que
estiveram dispostos à mercê de suas decisões e, também, a
presunção iuris tantum de terem dado causa a dano ao erário
eventualmente ocorrido em suas gestões; a extensão, aos
administradores da pessoa jurídica de direito privado, da obrigação
de prestar contas e da presunção iuris tantum de que acima se
falou, opera-se igualmente por força do que a Constituição Federal
dispõe, respectivamente, em seu artigo 70, parágrafo único, e nos
seus artigos 70, parágrafo único, e 71, inciso II, parte final, tomados
estes em combinação; e
6ª) na hipótese em que a pessoa jurídica de direito privado e seus
administradores derem causa a dano ao erário na execução de
avença celebrada com o poder público federal com vistas à
realização de uma finalidade pública, incide sobre eles a
responsabilidade solidária pelo dano ao Erário.

Por todas essas razões, é inequívoca, pois, a responsabilidade não
apenas da pessoa física prestadora das contas, mas também da pessoa jurídica
que ela representa.

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, em dissonância com o Relatório Técnico,
manifesta-se o Ministério Público de Contas pela irregularidade das contas de
responsabilidade do Sr. Paulo Roberto Mergulhão, com devolução do valor de
R$ 2.141.216,20, e pela aplicação das multas legais e regimentais decorrentes.
Ficam solidariamente responsáveis pelo débito:
a) o Sr. Paulo Roberto Mergulhão;
b) Organização Social Pró-Saúde – Associação Beneficente de
Assistência Social e Hospitalar.
Opina-se, ainda, que as recomendações propostas no item 08 (fls.
419/421 – Vol. XI) do Relatório Técnico sejam expedidas na forma de
determinações à Pró-Saúde e à SESPA, tendo em vista o seu caráter vinculado e
não meramente discricionário.
Opina-se também pela expedição de determinação à SESPA para
que, por ocasião de formalização de contratos de gestão de atividade de saúde

QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
com Organizações Sociais, observe todos os critérios e referenciais jurídicos
traçados pelo STF e pelo TCU, com especial atenção sobre (1) o processo de
qualificação da OS vencedora, (2) o procedimento de chamamento público
realizado, (3) a presença de estudo minudente e detalhado que comprove,
através de planilha de custos, que a transferência para OS é a melhor escolha
administrativa para a gestão do Hospital9, (4) se o contrato de gestão contém
dados fundamentais para a devida mensuração e fiscalização das metas de
resultado pretendidas10. Na ocasião, os itens 3 e 4 devem ser repetidos,
inclusive, na ocasião das renovações dos contratos de gestão já realizados.
Por fim, opina-se pela expedição de recomendação à SESPA no
sentido de que adote as medidas que julgar cabíveis quanto à aplicação das
penalidades dispostas na Cláusula Décima Primeira do Contrato de Gestão nº
092/2006, tendo em vista a gravidade e a grande quantidade de irregularidades
detectadas na auditoria realizada pelo TCE-PA, muitas das quais em violação às
obrigações de tal contrato.
Para a perfectibilização do contraditório, considerando o aumento
do espectro de responsabilidade neste parecer, devem ser citados o Sr. Paulo
Roberto Mergulhão e a Organização Social Pró-Saúde – Associação Beneficente
de Assistência Social e Hospitalar, para, querendo, apresentarem defesa.
É o parecer.
Belém, segunda-feira, 2 de setembro de 2019.

PATRICK BEZERRA MESQUITA
Procurador de Contas

9

Devendo fazer constar dos processos de transferência do gerenciamento de serviços de saúde para
organizações sociais estudo detalhado que contemple fundamentação da conclusão de que a
transferência do gerenciamento para organizações sociais mostra-se a melhor opção; avaliação precisa
dos custos do serviço e ganhos de eficiência esperados da OS e planilha detalhada com a estimativa de
custos da execução dos contratos de gestão.
10
Na definição dos indicadores dos contratos de gestão com organizações sociais deve-se ampliar as
dimensões da qualidade avaliadas, conforme o art. 4º da Resolução Normativa ANS 275/2011;
analisando a oportunidade de incluir os indicadores considerados essenciais nos termos daquela norma;
e instituindo meios de avaliar a qualidade do serviço prestado; bem como métodos mais precisos de
verificação dos resultados alcançados.

