EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) CONSELHEIRO (A) PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

TRÂMITE PREFERENCIAL.
URGÊNCIA PREVISTA NO ART. 42, VIII,1 DO
REGIMENTO INTERNO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ, por meio das
Procuradoras de Contas que ora subscrevem, no exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, nos termos do art. 130 da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, do
art. 11 de sua Lei Orgânica (Lei Complementar Estadual nº 09/1992) e art. 41, II, da Lei
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Lei Complementar Estadual nº 81/2012)
c/c art. 234, II, do Regimento Interno desta Corte (Ato nº 63), vem, respeitosamente, à presença
de Vossa Excelência, oferecer

REPRESENTAÇÃO

em face da Secretária de Estado de Saúde Pública – SESPA, conforme fundamentos de fato
e de direito que passa a expor.
1

“Art. 42. Consideram-se urgentes, e nessa qualidade terão tramitação preferencial, os documentos e processos
referentes a: VIII - representações que possam resultar dano ao erário estadual ou irregularidade grave”;
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1. DOS FATOS

O estado do Pará, por meio da Secretária de Estado de Saúde Pública, celebrou contrato
de gestão (contrato nº 005/SESPA/2018) com a Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura
– ASELC (CNPJ nº 09.055.340/0001-94), para o gerenciamento, operacionalização e execução
das ações e serviços de saúde no Hospital Regional Público do Araguaia – HPRA, no valor
original de R$ 317.954.088,00 (trezentos e dezessete milhões novecentos e cinquenta e quatro
mil oitenta e oito reais). A mencionada entidade privada foi qualificada como Organização
Social - OS em 11/06/2018 (ato publicado no Diário Oficial do Estado – DOE do dia
12/06/2018), após o resultado de chamamento público, cujo edital foi publicado em 07/11/2018.
Sobre o citado contrato de gestão, foi apresentada, neste Ministério Público de Contas
– MPC/PA, Notícia de Fato – NF apócrifa, autuada sob o nº 2020/0118-0, anunciando a
“suposta prática de crime” praticado por Deputado Estadual, e, contendo, como anexo, vídeo
produzido pelo Sr. David Mafra, intitulado “no mínimo curioso demais”, no qual há o
questionamento quanto à legalidade de secretários parlamentares ocuparem cargos de direção
na referida OS, motivo pelo qual empreenderam-se diligências para a averiguação sumária dos
fatos relacionados com a competência deste Parquet de Contas.
Dentre as diligências determinadas naqueles autos, solicitou-se o processo de
contratação à SESPA, inclusive com reiteração após o encaminhamento de documentos
errôneos e incompletos; informações sobre o vínculo funcional das pessoas citadas no vídeo
(Sr. Clebson Carlos Gomes Vasconcelos e Sra. Maria Rosa dos Santos) à Assembleia
Legislativa do Estado do Pará – ALEPA; e esclarecimentos quanto à ocupação de cargos de
gestores da OS por servidores públicos à ASELC.
Em resposta, a ALEPA informou que o início do vínculo funcional do Sr. Clebson
Carlos Gomes Vasconcelos (Matrícula nº 24.***) se deu em 01/02/2019 e o da Sra. Maria Rosa
dos Santos (Matrícula nº 20.***), em 01/02/2015. Assim, como os citados servidores públicos
compõem o quadro de administradores da entidade qualificada como Organização Social,
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conforme consulta ao site da Receita Federal, restou confirmada a gestão da ASELC por
servidores públicos, em afronta ao ordenamento jurídico.
A ASELC apresentou justificativas, as quais, como se verá ao longo desta peça, em nada
contribuíram para afastar a irregularidade encontrada, bem como juntou documentos como o
Estatuto Social da entidade e atas de reunião da Assembleia Geral, os quais evidenciaram
desrespeito à Lei Estadual nº 5.980/96, tanto em relação à estruturação do Conselho de
Administração, quanto no que tange às suas competências, o que indica possível falha no
procedimento de qualificação da entidade privada como Organização Social.
Saliente-se que, como alterações estatutárias datavam de dezembro de 2018 e maio de
2019, posteriores, portanto, à qualificação da entidade privada como Organização Social,
achou-se, por bem, solicitar o processo de qualificação da ASELC, a fim de aferir se as falhas
eram contemporâneas ao referido processo.
Na resposta fornecida pela SESPA, o Estatuto Social da entidade apresentava os
mesmos vícios, com exceção da competência do Conselho de Administração para aprovar e
encaminhar os relatórios gerenciais e de atividade à Assembleia Geral, pois, naquela
oportunidade (3ª alteração do Estatuto Social), assim como na 5ª alteração apresentada pela
ASELC, fixou-se que o encaminhamento deveria ser feito ao órgão público supervisor. A
participação dos representantes do Poder Público e da sociedade civil no Conselho de
Administração também era outra, conforme será tratado no mérito desta Representação.
Além disso, em relação ao processo de contratação, a SESPA apresentou documentação
que evidencia falha na condução do procedimento de escolha da entidade para a celebração do
contrato de gestão, uma vez que é desprovido de qualquer estudo detalhado, que demonstre que
a transferência de gestão é a melhor opção, bem como de avaliação dos custos de serviço e dos
ganhos de eficiência, além de inexistir planilha detalhada de estimativa de custos. Não consta,
também, íntegra dos documentos de habilitação, nem as suas respectivas análises, para a
classificação da entidade, bem como não há juntada da documentação relativa à proposta
técnica da entidade privada concorrente no processo seletivo. Saliente-se que, a fim de suprir
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as lacunas das peças, reiterou-se a diligência para apresentação da cópia integral do referido
processo, mas o apresentado nada trouxe de inédito.
Encerrados os citados atos de instrução processual interna, esta Procuradoria expediu
decisão de indeferimento da instauração de Procedimento Apuratório Preliminar – PAP, em
relação à apuração de crime supostamente praticado por Deputado Estadual, já que foge à
competência deste MPC/PA, sem prejuízo do encaminhamento dos autos ao MPE/PA para
proceder como entender cabível.
No entanto, diante do que restou apurado após as diligências empreendidas por este
Parquet de Contas, acima listadas, percebeu-se necessária a presente representação, na matéria
concernente à competência do TCE/PA, para a devida apuração e adoção das medidas cabíveis.
É o relatório.

2. DO DIREITO

2.1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA possui competência para decidir
sobre representações em matérias inseridas nas suas atribuições, cuja legitimidade recai sobre
qualquer autoridade pública federal, estadual e municipal, de acordo com o previsto no art. 1º,
inciso XVII2, e art. 41, inciso II3, ambos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do
Pará – LOTCE/PA (Lei Complementar Estadual nº 81/12).
Resta, portanto, presente a legitimidade ativa para a propositura da presente
representação, uma vez que o membro do Ministério Público de Contas se insere no conceito
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Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, órgão de controle externo, compete:
(...) XVII - decidir sobre denúncias e representações em matéria de sua competência;”
3
“Art. 41. A representação deverá ser encaminhada ao Presidente do Tribunal de Contas ou ao Conselheiro Relator,
conforme o caso: (...) II - por qualquer autoridade pública Federal, Estadual ou Municipal;” (grifo nosso)
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de autoridade pública estadual, tendo como atribuição a promoção da defesa da ordem jurídica
no âmbito do controle externo, como definido no art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 9/92.
Por outro lado, também resta justificado o acolhimento da presente representação, já
que envolve matéria de competência da Corte de Contas, na forma prevista no art. 234, §2º,
c/c art. 227, caput, do RITCE/PA.
Isso porque, quanto à competência, a LOTCE/PA estabelece a de fiscalizar a aplicação
de quaisquer recursos públicos, repassados pelo Estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou
outros instrumentos congêneres (art. 1º, V 4). Além disso, especificamente em relação às
Organizações Sociais, o art. 11, § 2º, da Lei Estadual nº 5.980/1996, prevê a competência da
Corte de Contas para a fiscalização da execução dos contratos de gestão quanto a legalidade,
legitimidade, operacionalidade e economicidade no desenvolvimento das atividades e a
consequente aplicação dos recursos repassados, nos seguintes termos:

Art. 11, § 2°. A execução do Contrato de Gestão será fiscalizada pelo Tribunal de
Contas do Estado, que verificará, especialmente, a legalidade, legitimidade,
operacionalidade e economicidade no desenvolvimento das atividades e a
consequente aplicação dos recursos repassados à Organização Social, nos termos do
respectivo Contrato de Gestão.

Quanto ao objeto do controle exercido pelas Cortes de Contas nos contratos de gestão,
cabe citar que ele perpassa tanto pela aferição da estrutura jurídica das Organizações Sociais e
das formalidades necessárias ao repasse, quanto pela aplicação dos recursos públicos e dos
resultados, dada a peculiaridade do regime jurídico que envolve a transferência da gestão de
serviços de saúde. O TCU, inclusive, teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que o
controle da aplicação dos recursos públicos transferidos, por meio de contrato de gestão,
abrange o controle finalístico, mas sem excluir o exame dos princípios do art. 37, caput, da
CFRB, incidentes sob a celebração do contrato de gestão – que, diga-se de passagem, depende
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Art. 1º, V - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado mediante convênio, acordo, ajuste
ou outros instrumentos congêneres; (grifamos)
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de prévia qualificação da entidade sem fins lucrativos como Organização Social e demanda a
observância de uma séria de requisitos -. Veja o enunciado da jurisprudência citada:
O controle da aplicação de recursos federais por meio de contratos de gestão deve
dar ênfase aos resultados. Porém, isso não exclui a análise dos procedimentos
empregados para a execução contratual, que deve ser tão flexível quanto o permitido
pelas circunstâncias, sem prejuízo de possibilitar a análise da observância dos
princípios sob os quais foi firmado o contrato - legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade. (Acórdão 3129/2014-Segunda Câmara |
Relator: RAIMUNDO CARREIRO)

Não é demais destacar que o STF, na ADI 1929, deu interpretação conforme à CF para
excluir quaisquer interpretações que restrinjam a atuação dos Tribunais de Contas no controle
da aplicação dos recursos públicos, na forma da ementa a seguir:
(...) 18. O âmbito constitucionalmente definido para o controle a ser exercido pelo
Tribunal de Contas da União (CF, arts. 70, 71 e 74) e pelo Ministério Público (CF,
arts. 127 e seguintes) não é de qualquer forma restringido pelo art. 4º, caput, da Lei
nº 9.637/98, porquanto dirigido à estruturação interna da organização social, e pelo
art. 10 do mesmo diploma, na medida em que trata apenas do dever de representação
dos responsáveis pela fiscalização, sem mitigar a atuação de ofício dos órgãos
constitucionais. (...) 20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado
parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei
nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para
que: (...) (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo
Ministério Público e pelo TCU, da aplicação de verbas públicas. (ADI 1923,
Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015
PUBLIC 17-12-2015)

Deste modo, a análise, por este Egrégio Tribunal de Contas, da legalidade da
composição da diretoria da OS, bem como do atendimento dos requisitos necessários para a
qualificação da associação como Organização Social (previsões estatutárias quanto à
estruturação do Conselho de Administração e às competências deste) e no processo de escolha
da entidade privada se inserem no âmbito de competências das Corte de Contas.
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Por outro lado, cumpre registrar que não se pretende a apuração de eventual infração
disciplinar cometida por servidores públicos, em razão da gestão de entidades qualificadas
como Organizações Sociais, o que não é de competência dos Tribunais de Contas5.
Na realidade, o que se pretende, conforme será exposto ao longo desta peça, é que a
gestão da OSS seja exercida em observância à CF, leis e princípios, ainda que a fundamentação
de eventual irregularidade passe necessariamente por proibições impostas aos servidores
públicos, sem, entretanto, recair em apuração ou aplicação de sanção, de natureza disciplinar,
por esta Corte de Contas. Não obstante nada impeça que o TCE/PA comunique o órgão
competente acerca de infrações funcionais e disciplinares cometidas por seus servidores, se for
o caso, com base no art. 71, XI, c/c art. 75, ambos da CRFB.
Ademais, não se pode olvidar que foram os recursos do orçamento estadual que fazem
frente às despesas, o que também atrai a competência julgadora do TCE/PA, como previsto no
art. 71, II, c/c art. 75 da CRFB, art. 115 da Constituição do Estado do Pará – CEPA e art. 1º, II,
a, da LC Estadual nº 81/12. Além disso, o art. 71, IX, da CRFB, aplicável aos Estados por força
do art. 75 da CRFB, dispõe que cabe ao TCE “assinar prazo para que o órgão ou entidade
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade”, sem
prejuízo das demais funções das Cortes de Contas.
Frisa-se, ainda, que o objeto da presente representação alcança administrador e
responsável sujeitos à jurisdição do Tribunal de Contas, nos termos do art. 6º, I e VII, da LC
Estadual nº 81/126 e que a presente peça está acompanhada dos documentos obtidos por meio

5

Nesse sentindo, é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU: “O TCU não possui competência para
determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo destinado a apurar infração meramente
disciplinar cometida por servidores públicos. Contudo, o TCU pode determinar à autoridade administrativa que
apure indícios de irregularidades cuja fiscalização esteja prevista em suas competências”. Acórdão 9901/2011Segunda Câmara | Relator: JOSÉ JORGE); “A jurisdição de contas alcança, no que se refere aos agentes públicos,
apenas atos de gestão, não abrangendo conduta funcional faltosa”. Acórdão 7796/2014-Segunda Câmara | Relator:
MARCOS BEMQUERER
6

“Art. 6º A jurisdição do Tribunal abrange:
I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o art. 1º, inciso II, que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma
obrigações de natureza pecuniária;
(...)
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das diligências determinadas na NF nº 2020/0118-0, a fim de suprir a exigência contida no art.
234, §2º, c/c art. 227, IV, da LC Estadual nº 81/12.
Por fim, oportuno esclarecer que a informação anônima quanto à gestão de OS por
servidores públicos foi devidamente confirmada por diligências empreendidas por este Parquet
de Contas7, na forma prevista art. 2º, §3º, Resolução nº 07/2017 do Colégio de Procuradores8,
aliada à competência do MPC para promover e fiscalizar o cumprimento e a guarda da
Constituição e das Leis, no que se referir ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas
do Estado do Pará (art. 1º da LC Estadual nº 09/92).
Por todo o exposto, a presente representação merece ser acolhida, pois atende aos
requisitos previstos nos incisos do art. 227 do RITCE/PA, aplicável às representações por força
do art. 234, § 2º do mesmo ato normativo.

2.2. DO MÉRITO

2.2.1. Da vedação legal da participação de servidores públicos na diretoria de entidades
privadas, sem fins lucrativos, qualificadas como Organizações Sociais

VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado mediante contrato, convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;”
7
Sobre o tema, oportuno citar a jurisprudência do STJ: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABERTURA DE
INQUÉRITO CIVIL FUNDAMENTADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO
DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO EVIDENCIADO. REVISÃO DE PENALIDADES.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a denúncia anônima não é óbice à
instauração de inquérito civil por parte do Ministério Público, a quem compete a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Com efeito, a existência de
documento apócrifo não impede a respectiva investigação acerca de sua veracidade, porquanto o anonimato
não pode servir de escudo para eventuais práticas ilícitas. Precedentes: AgInt no REsp 1.281.019/RJ, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2017; REsp 1.447.157/SE. Rcl.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJc 20/11/2015. (...).” (AgInt no AREsp 1007010/MG,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 17/09/2018)
8

Art. 2º, §3º: O conhecimento por manifestação anônima, justificada, não implicará ausência de providências,
desde que obedecidos os mesmos requisitos para as representações em geral, constantes no artigo 2º, inciso II,
desta Resolução.
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Antes de tudo, é oportuno citar que a Lei Estadual nº 5.980/96 prevê, como requisito
específico para a qualificação como Organização Social, a existência de órgãos de deliberação
superior (Conselho de Administração ou Curador) e de direção (diretoria) na entidade privada,
consoante o que dispõe o seu art. 2º, inciso II. Enquanto o Conselho de Administração tem os
seus critérios de composição definidos na referida Lei (art. 3º), a diretoria terá a sua
composição e atribuições definidas no Estatuto da entidade (art. 5º).
Por outro lado, a Lei Estadual nº 5.810/1994, que rege os servidores públicos do
estado do Pará, no seu inciso VII do art. 178, veda a participação dos servidores em
gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio,
exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Não obstante a figura da sociedade
civil seja contemporânea ao Código Civil de 1916 e não esteja mais em uso no ordenamento
jurídico, uma vez que o Código Civil de 2002 não reproduziu a classificação sociedade civil e
sociedade comercial, é certo que, à época da elaboração da norma, a intenção do legislador foi
vedar a participação dos servidores públicos na gerência ou administração de todos os tipos de
sociedades, empresárias ou não.
Sobre o tema, oportuno citar a decisão em consulta formulada ao TCE-MT sobre norma
do RJU com proibição semelhante, na qual conclui-se que a vedação alcança todos os tipos de
sociedade:
EMENTA: AUDITORIA GERAL DO ESTADO. CONSULTA. PESSOAL. ESTATUTO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO. PROIBIÇÃO DE
CONTRATAÇÃO DO SERVIDOR COM O PODER PÚBLICO. A VEDAÇÃO
CONTIDA NO ARTIGO 144, X, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1990, ALCANÇA
OS CASOS EM QUE HÁ INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS
FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO
FIRMADO ENTRE O ESTADO E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. 1) O Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso proíbe a contratação de
servidor estadual com o Poder Público (inciso X do artigo 144 da Lei Complementar
nº 04/90), proibição esta que se aplica às situações em que há intermediação dos
serviços executados por servidores para desempenho de atividades previstas no
contrato de gestão firmado com o Estado e Organizações Sociais e remunerados com
recursos públicos, tendo em vista que há dissimulação da avença para burlar a
proibição estatutária. 2) A proibição estatutária inclui a intermediação dos serviços
por pessoa física (empresário ou prestador de serviço) ou jurídica, em todos tipos
de sociedades, empresárias ou não (sociedade em comum, em conta de participação,
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simples, em nome coletivo, comandita simples, limitada, anônima, comandita por
ações e cooperativas). (Processo nº16.952-8/2012, consulta, TCE-MT,
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, julgamento em 11/12/2012)9 (grifos
nossos)

Além disso, o inciso IX do art. 178 do RJU também proíbe os servidores de
participarem da gerência ou administração de associação ou sociedade subvencionada
pelo Estado, exceto em entidades comunitárias e associação profissional ou sindicato, o
que impede por completo, a nosso ver, a possibilidade de servidores públicos participarem da
diretoria de associações civis qualificadas como Organizações Sociais, já que estas recebem
recursos orçamentários (art. 12 c/c art. 13, I, da Lei Estadual nº 5.980/96). No caso da ASELC,
consta no contrato de gestão o elemento de despesa 335043, conforme cláusula nº 5.3, além de
não se enquadrar nas exceções legais do mencionado inciso (entidades comunitárias e
associação profissional ou sindicato).
Saliente-se que a participação de servidores públicos nas Organizações Sociais é
atualmente admitida na Lei Estadual nº 5.980/96 (art. 12-A), com a alteração promovida
pela Lei Estadual nº 8.469/2014, apenas por meio de cessão, a título de fomento, o que não
envolve, por óbvio, a administração da entidade contratada. Veja o teor do artigo:
Art. 12-A. É facultado ao Poder Executivo ceder servidor para as organizações
sociais, preferencialmente sem ônus para o órgão de origem.
§ 1º Na hipótese de a cessão ocorrer sem ônus para o órgão/ entidade de origem do
servidor, o recolhimento das verbas previdenciárias, enquanto o servidor público
9

No parecer que embasou a decisão, consta a seguinte fundamentação: No caso em apreço, a dificuldade na
interpretação do dispositivo alcança patamares maiores, tendo em vista que os conceitos jurídicos empregados
(empresa privada, sociedade civil, exercer o comércio) não estão mais em uso, conforme o Código Civil de 2002.
Isto porque, com advento do Código Civil de 2002, eliminou-se a antiga diferenciação entre sociedade civil e
sociedade comercial (ou mercantil). Com isto, a lei civil sintetizou que, atualmente, a relevante distinção entre as
sociedades ocorre pela diferenciação da natureza de suas atividades (ou seja, nos seus objetos sociais). Não mais
se utiliza tecnicamente os termos empresa privada e sociedade civil. Mas observa-se claramente que o legislador
estadual buscou evitar a contratação de servidores para atividades que exerciam ou não a mercancia (empresa
privada ou sociedade civil). Neste sentido, a proibição estatutária buscou abarcar a participação de servidor em
todos os tipos de atividades economicamente organizada e/ou sociedades, empresárias ou não (sociedade em
comum, em conta de participação, simples, em nome coletivo, comandita simples, limitada, anônima, comandita
por ações e cooperativas), bem como a sua atuação empresarial como pessoa física (exercer comércio). Deve-se
ressaltar que a vedação inserta na primeira parte do inciso X do artigo 144 abrange somente os casos em que o
servidor possui poderes de mando ou administração em todas as organizações/sociedades citadas acima”.
Disponível
em
<
https://www.tce.mt.gov.br/consulta_es#/busca/?q=16.9528%2F2012&index=processo&type=documento_elaborado&fields_exclude%5B%5D=documento_elaborado_pdf
&page=1&ordenacao=r&size=20>. Acesso em 02/09/2021.
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estiver cedido, será realizado pela empresa privada que for qualificada como
organização social.
§ 2º Não será permitido o pagamento de vantagem pecuniária permanente, por
organização social a servidor cedido, com recursos provenientes do contrato de
gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária
de direção e assessoria.
§ 3º Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor
cedido, qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela organização social.
§ 4º Ao servidor cedido à organização social serão assegurados todos os direitos e
vantagens decorrentes do respectivo cargo, inclusive os reajustes gerais concedidos
ao Poder Executivo.
§ 5º Durante o período da cessão, o servidor público observará as normas internas
da organização social, cujas diretrizes estarão consignadas no contrato de gestão.
§ 6º Na hipótese de cessão de servidor público, com ônus para a origem, o
órgão/entidade a que se vincula o servidor, bem como a Secretaria de Estado de
Administração - SEAD e a Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN deverão
manifestar-se previamente sobre o ato.

A referida Lei prevê, ainda, a participação de representantes do Poder Público no
Conselho de Administração (art. 3º, I), mas, como visto, trata-se de órgão de deliberação
superior da entidade (art. 2º, II) – e não de direção -, com competências específicas previstas
no art. 4º e art. 9º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.980/96. Vale destacar que, com a atual
redação do art. 2º, II, e do art. 3º, I, da referida Lei Estadual, a participação dos representantes
do Poder Público na composição do Conselho de Administração é facultativa e a norma sequer
especifica qual a natureza jurídica do cargo dos mencionados representantes, não sendo possível
nem mesmo asseverar que se trata de um permissivo legal à participação dos servidores públicos
alcançados pelo RJU.
Não há, portanto, nada na legislação estadual, referente às Organizações Sociais,
que autorize a participação de servidores públicos na diretoria das Organizações Sociais
e excepcione as vedações contidas no RJU.

Ministério Público de Contas do Estado do Pará
Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré, Belém – Pará, CEP 66035-145.
Telefone: (91) 3241-6555.

11

Ressalte-se que a ASELC, ao ser instada acerca da matéria, além de citar a composição
do Conselho de Administração como autorização legal para a participação de servidores
públicos na diretoria (o que, como visto, não pode ser admitido), tentou dar ares de legalidade
à participação dos servidores na direção da entidade em razão do que dispõe o art. 4º, parágrafo
único, da Lei 9.790/99, segundo o qual “é permitida a participação de servidores públicos na
composição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”.
No entanto, como se vê na redação do dispositivo, a mencionada previsão legal não é
aplicável às Organizações Sociais, mas sim às OSCIP’s, as quais possuem regimes jurídicos
diferenciados. Ademais, a referida Lei sequer é de observância obrigatória pelos demais entes
públicos por se tratar de lei federal, que não veicula, nesse caso, normas gerais. Nesse sentido,
Di Pietro afirma que:

Com relação aos Estados e Municípios, não tem aplicação obrigatória a Lei nº
9.790/90, quanto à outorga do título de organização da sociedade civil de interesse
público. Da mesma forma que os títulos de utilidade pública e de organização social,
para serem outorgados, dependem e lei de cada ente da federação, também a
qualificação de OSCIP está sujeita à mesma exigência. União, Estados e Municípios
exercem o fomento em suas respectivas áreas de atuação. Cada qual em competência
própria para estabelecer os requisitos para essa finalidade, que não têm que ser
iguais aos da lei federal. Isso, contudo, não impede Estados e Municípios de firmarem
ajustes com as OSCIPS qualificadas pela União.10

Cumpre registrar também que a autorização para servidores públicos participarem da
diretoria das OSCIPs surgiu, na Lei nº 9.790/99, apenas com a Lei nº 13.019/2014 (alterada
pela Lei 13.204/2015), sendo que, até então, a participação de servidores públicos era admitida
apenas na composição dos Conselhos das referidas organizações, sendo vedada a percepção de
remuneração, conforme os dispositivos a seguir transcritos:
Art. 4º. Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na
composição de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público,
vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título.
(Vide
Medida Provisória nº 37, de 2002)
(Incluído pela Lei nº 10.539, de 2002)

10

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria público-provada / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 12. Ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.
Ministério Público de Contas do Estado do Pará
Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré, Belém – Pará, CEP 66035-145.
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Art. 4. Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públicos na
composição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público.
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014) (Vigência)

Se a intenção do legislador fosse garantir a mesma participação nas Organizações
Sociais teria incluído norma semelhante na Lei nº 9.637/98, o que não ocorreu.
No mais, o art. 28, § 3°, da Constituição do Estado do Pará – CEPA, prevê que
“nenhum servidor que exerça cargo de confiança, em comissão ou de chefia, da
administração pública direta e indireta, poderá ser diretor ou integrar conselho de
empresa fornecedora, ou que realize qualquer modalidade de contrato com o Estado”. Tal
dispositivo serve para ilustrar o grau de reprovabilidade do Poder Constituinte Derivado
Decorrente sobre a participação de servidores públicos ocupantes de cargos em comissão na
direção/conselhos de empresas contratadas pelo Poder Público, estabelecendo uma vedação
geral e para qualquer tipo de contrato.
Não é demais destacar que as entidades qualificadas como Organizações Sociais sofrem
os influxos do regime jurídico de direito público, em razão do futuro vínculo jurídico com o
Poder Público (contrato de gestão)11. O STF, inclusive, na ADI 1.923, manifestou
expressamente a necessidade de observância dos princípios constitucionais expressos no caput
do art. 37, no processo de qualificação das entidades como Organizações Sociais, em especial
dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que os da
impessoalidade e da moralidade podem ser seriamente prejudicados caso admitida a

11

Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que: “Seu regime jurídico é de direito privado, porém
parcialmente derrogado por normas de direito público, precisamente em decorrência do vínculo que as liga ao
poder público; não é possível dizer, de forma genérica, em que medida se dá essa derrogação, tendo em vista que
cada modalidade está disciplinada por legislação específica; em consequência, é nessa legislação,
fundamentalmente, que se encontram as derrogações, muitas vezes consistindo na exigência de procedimentos
simplificados para seleção de pessoal e contratação com terceiros, ou apenas dizendo respeito a algum tipo de
controle; em alguns casos, o legislador privilegiou o direito privado, impondo pouquíssimas normas de direito
públicos; em outros casos, existem maiores exigências quanto à outorga do título, quanto aos requisitos para
a formação do vínculo com o Estado e quanto à prestação de Contas, como ocorre em relação as
organizações sociais e às Oscips.” (Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia,
terceirização, parceria públic-privada. 12. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.)
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participação de servidores públicos na diretoria da entidade qualificada como OS. Veja
parte da ementa do referido acórdão:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº
9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL
DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL.
SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART.
209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA
E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA
TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A
SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICOPRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM
DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES
POLÍTICOS
DEMOCRATICAMENTE
ELEITOS.
PRINCÍPIOS
DA
CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES
PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO
FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER
CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE
QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO.
COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE,
EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART.
37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. (...) 9. O
procedimento de qualificação de entidades, na sistemática da Lei, consiste em etapa
inicial e embrionária, pelo deferimento do título jurídico de “organização social”,
para que Poder Público e particular colaborem na realização de um interesse comum,
não se fazendo presente a contraposição de interesses, com feição comutativa e com
intuito lucrativo, que consiste no núcleo conceitual da figura do contrato
administrativo, o que torna inaplicável o dever constitucional de licitar (CF, art. 37,
XXI). 10. A atribuição de título jurídico de legitimação da entidade através da
qualificação configura hipótese de credenciamento, no qual não incide a licitação
pela própria natureza jurídica do ato, que não é contrato, e pela inexistência de
qualquer competição, já que todos os interessados podem alcançar o mesmo
objetivo, de modo includente, e não excludente. 11. A previsão de competência
discricionária no art. 2º, II, da Lei nº 9.637/98 no que pertine à qualificação tem de
ser interpretada sob o influxo da principiologia constitucional, em especial dos
princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF, art. 37,
caput). É de se ter por vedada, assim, qualquer forma de arbitrariedade, de modo que
o indeferimento do requerimento de qualificação, além de pautado pela publicidade,
transparência e motivação, deve observar critérios objetivos fixados em ato
regulamentar expedido em obediência ao art. 20 da Lei nº 9.637/98, concretizando
de forma homogênea as diretrizes contidas nos inc. I a III do dispositivo (...) 19. A
previsão de percentual de representantes do poder público no Conselho de
Administração das organizações sociais não encerra violação ao art. 5º, XVII e XVIII,
da Constituição Federal, uma vez que dependente, para concretizar-se, de adesão
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voluntária das entidades privadas às regras do marco legal do Terceiro Setor. 20.
Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é julgado parcialmente procedente,
para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24,
XXIV, da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: (i) 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 (...) (ADI 1923,
Relator(a): AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno,
julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015
PUBLIC 17-12-2015) (grifos nossos)

A lógica aqui retratada é semelhante com a trazida por Marçal Justen Filho, quando fez
o comentário relativo ao inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666/93, no sentido de que “essa vedação
reportar-se ao princípio da moralidade, sendo pressuposto necessário da lisura da licitação e
contração administrativas”12.
Assim sendo, inexistindo exceção legal específica quanto às vedações impostas no RJU,
não é possível, no âmbito do estado do Pará, a participação de servidores públicos na diretoria
de entidades qualificadas como Organizações Sociais, o que é corroborado pelos princípios
inerentes à Administração Pública, tais como moralidade é impessoalidade, cuja aplicação é
devida nas parcerias celebradas com Organizações Sociais.
No caso, em relação à ASELC, verifica-se que o Sr. Clebson Carlos Gomes Vasconcelos
(CPF 993.xxx.xxx-xx) e a Sra. Maria Rosa dos Santos (CPF 303.xxx.xxx-xx) foram eleitos no
dia 26/03/2019, em Assembleia Geral (na forma do art. 12, I, do Estatuto Social da OS), para o
mandato de 26/04/2019 a 25/04/2021, nos cargos de presidente e diretora administrativofinanceira, respectivamente. Oportuno citar que, nesta eleição, a ASELC já havia sido
qualificada como Organização Social, conforme publicação no DOE de 12/06/2018.
O Quadro de Sócios e Administradores- - QSA que consta no site da Receita Federal é
o seguinte:

12

Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos: Lei 8.666/93. 18
ed.rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. P.271
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A ALEPA, como dito anteriormente, confirmou que os componentes da referida
diretoria são ocupantes de cargo público do órgão legislativo paraense e informou que a data
de início do vínculo funcional do Sr. Clebson Carlos Gomes Vasconcelos ocorreu em
01/02/2019 e o da Sra. Maria Rosa dos Santos, em 01/02/2015, e, conforme consulta
empreendida no site da transparência da ALEPA, ocupavam os cargos de secretários
parlamentares nº 09 e nº 11, conforme a seguir:

13

Disponível para consulta em: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp.
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E não é só isso.
A Sra. Maria Rosa dos Santos já compunha a diretoria da ASELC desde de 2015, no
cargo de vice-presidente, de acordo com o que se observa nas atas das reuniões dos dias
17/04/2015 e 28/03/2017. Inclusive, quando ocorreu a qualificação da Organização Social (em
11/06/2018, conforme publicação no DOE de 12/06/2018), o período do mandato decorrente
desta última eleição estava vigente, e tal fato foi conhecido durante o processo de qualificação.
Ademais, no ano da qualificação da OS, a diretoria da Organização Social era composta
por outros servidores públicos, além da vice-presidente acima citada, pois foram eleitos,
também, o sr. Felipe José Falesi Sampaio Pereira (Presidente) e Sra. Risalva Teixeira Amorim
(Diretora Social), conforme consta na qualificação destes, constante na ata do dia 28/03/2017
(seq. 19).
Cumpre ressaltar que, por meio da consulta realizada em 24/05/2021, no portal da
transparência da ALEPA, percebeu-se que, aparentemente, a Sra. Maria Rosa dos Santos não
faz mais parte do quadro de servidores do órgão legislativo paraense desde o mês de julho de
2020. Porém, em consulta ao site da transparência da Prefeitura de Belém, verifica-se que a
mesma é servidora ativa da SESMA (conforme constou na ata de eleição de 2019), ocupante
do cargo de técnico em enfermagem, lotada da UMS da Cremação e no HPSM Mário Pinoti.
Veja:
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Tem-se, portanto, que a diretoria da Organização Social tem como membros pessoas
impedidas legalmente de gerenciar ou administrar as entidades, revelando grave irregularidade
na gestão e composição da diretoria da entidade, o que merece ser apurado por esta Corte de
Contas, tanto em relação à grave afronta legal citada, quanto no que concerne aos princípios
constitucionais eventualmente violados por conta da condição dos gestores da OS (servidores
públicos), tais como a impessoalidade e moralidade, cuja observância é obrigatória pelas
entidades qualificadas como OS, tendo em vista a parcial derrogação do regime jurídico de
direito privado pela celebração do contrato de gestão. E, se for o caso, é necessário que a Corte
de Contas exercite sua competência sancionadora e/ou corretiva, sendo esta primordial para
afastar condutas que afrontem o ordenamento jurídico e, com isso, resguardar o patrimônio
público.
Quanto à função corretiva, importa mencionar que, compulsando o anterior e atual
normativo regulamentar referente à qualificação das Organizações Sociais [Decreto nº
3.876/2000 (art. 1º) e Decreto nº 21/2019 (art. 3º)], percebe-se que não há qualquer exigência
de documentação relativa aos membros da diretoria, de modo que a qualificação das entidades
privadas sem fins lucrativos é feita sem qualquer juízo acerca da qualificação dos gestores da
entidade privada (como se percebe no processo de qualificação, em anexo), o que não pode ser
admitido pelos órgãos responsáveis, mormente quando existente expressa vedação legal para
tanto.
A qualificação da entidade privada como Organização Social, como ato preparatório (e
necessário) que é para a celebração de contrato de gestão, deve ser conduzido pelo ordenamento
jurídico como um todo e as Secretárias envolvidas devem, por isso, rechaçar a gestão da
entidade por diretoria impedida legalmente de exercer as atividades.
Lembre-se que, embora o ato de qualificação seja discricionário, deve ser feito dentro
dos limites legais e pautados em análises empreendidas pelos setores competentes, sendo
razoável que os órgãos públicos, no momento da elaboração dos pareceres a que se refere o art.
4º, 5º e 6º do Decreto nº 21/201917, avaliem não só os termos da Lei Estadual nº 5.980/96, mas
17
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a observância do conjunto de regras e princípios aplicáveis ao caso, inclusive as vedações
impostas pelo RJU aos diretores da Organização Social, como amplamente tratado nesta peça.
A atuação da Corte de Contas se faz, portanto, imprescindível.

2.2.2. Da inobservância dos critérios legais na estruturação do Conselho de Administração

A qualificação das entidades privadas sem fins lucrativos como Organizações Sociais,
no âmbito do estado do Pará, como dito, depende da observância de uma série requisitos
específicos previstos na Lei Estadual nº 5.980/96. Inclusive, o Decreto Estadual nº 3.876/2000
(vigente à época da qualificação da ASELC) dispõe, no seu art. 1º, que “o pedido de
qualificação como Organização Social será dirigido, pela pessoa jurídica de direito privado
que preencha os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 5.980, de 19 de julho de 1996”, os quais
impõem a previsão de certas disposições no Estatuto Social da entidade, a existência de órgãos
de deliberação superior e de direção e que exista pareceres favoráveis da Secretária de Estado
da área finalística e da Secretária de Estado de Administração - SEAD (art. 2º), bem como a
necessidade de observância de critérios de estruturação do Conselho de Administração da
entidade (art. 3º).
Desde logo, importa asseverar a importância dos Conselhos de Administração, que
detêm, em sua essência, função normativa e de controle, de acordo com o que se observa nas
competências previstas no art. 4º da Lei Estadual nº 5.980/96. No modelo federal, a título

requerente verificará a apresentação dos documentos citados no art. 3º deste Decreto, bem como sua
adequação com o disposto nos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 5.980, de 1996.
Art. 5º A Secretaria de Estado da área de atividades correspondentes ao objeto social da entidade requerente terá
o prazo de 30 (trinta) dias para emitir parecer sobre o pedido de qualificação da entidade requerente, prorrogável,
justificadamente, por igual período e, em caso de parecer favorável, encaminhará o processo à Secretaria de Estado
de Administração, para apreciação e manifestação, especialmente quanto à observância das normas e
procedimentos inerentes à qualificação como Organização Social.
Parágrafo único. Havendo manifestação favorável de ambas as Secretarias, o processo administrativo será enviado
à Casa Civil da Governadoria do Estado para a homologação do Governador do Estado e posterior expedição de
Decreto que qualifica a entidade requerente como Organização Social, precedido de avaliação pela ProcuradoriaGeral do Estado.
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ilustrativo, o art. 19 do Decreto nº 9.190/2017 preleciona que “incumbe ao Conselho de
Administração da organização social exercer as atribuições previstas na Lei nº 9.637, de
1998 , além de zelar pelo cumprimento dos resultados pactuados, pela aplicação regular dos
recursos públicos, pela adequação dos gastos e pela sua aderência ao objeto do contrato de
gestão”.
Quanto à composição do Conselho de Administração, como critério de qualificação, o
inciso I do artigo 3º da multicitada Lei Estadual nº 5.980/96, prevê o seguinte:
Art. 3°. O Conselho de que trata a alínea "a" do inciso II do artigo anterior, será
estruturado nos termos que dispuser o respectivo Estatuto, observados os seguintes
critérios:
I - ser composto por:
a) 0 a 20% (zero a vinte por cento) de representantes do Poder Público;
b) 0 a 20% (zero a vinte por cento) de membros indicados pelas entidades
representativas da sociedade civil;
c) 40 a 60% (quarenta a sessenta por cento) de membros indicados ou eleitos na
forma estabelecida no Estatuto;
d) 10 a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do
Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida
idoneidade moral;
e) 10 a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade

Como se vê, a alínea “e” dispõe sobre a participação, no Conselho de Administração,
de 10 a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade. No
entanto, no Estatuto Social da ASELC – na 3ª alteração, submetida à apreciação no processo de
qualificação-, há a previsão, no inciso V do art. 16, que um membro será eleito pela
Assembleia Geral, dentre os empregados da entidade, nos seguintes termos:
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O mesmo se vê nas 5ª e 7ª alterações apresentadas a este Parquet de Contas, ao prever,
na alínea c do artigo 16, que 20% (vinte por cento) dos membros serão eleitos, pela Assembleia
Geral, dentre os empregados da ASELC:

Há, portanto, clara afronta à norma legal na composição do Conselho de Administração,
pois os membros eleitos pelos empregados da entidade foram substituídos por membros
empregados eleitos pela Assembleia Geral, a qual é composta por associados (e não por
empregados), afetando a regularidade da própria qualificação da entidade privada, uma vez que,
como dito, o cumprimento do disposto no art. 3º da citada Lei é requisito para a qualificação da
entidade.
Mas não é só isso.
A 7ª alteração estatutária apresentada a este Parquet de Contas demonstrara que, após a
qualificação da entidade, modificou-se a composição do Conselho de Administração. O
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quantitativo de membros de cada categoria do Conselho de Administração passou, de um
número certo de membros, para percentuais. E, em relação aos representantes do Poder Público
e da sociedade civil, a participação passou a ser de “0% a 20%”. Veja o teor do dispositivo
estatutário:

Saliente-se que, de “um representante do Poder Público” e “um membro indicado pelas
entidades representativas da sociedade civil” (conforme consta no Estatuto Social submetido
ao processo de qualificação), ambas as categorias passaram a ter de “0% a 20%” de membros
ou representantes, não sendo possível sequer inferir se a entidade mantém ou não os
representantes do poder público e da sociedade civil na composição do Conselho de
Administração (já que pode chegar a 0%), o que afeta diretamente o controle estatal e social
a ser exercido sobre essa entidade.
Não se desconhece que, após a Lei Estadual nº 6.773/2005, o art. 2º, inciso I, alínea “d”,
da Lei Estadual nº 5.980/96 teve a sua redação alterada, passando a dispor que, outrora
imposição, a participação de representantes do Poder Público e de membros da comunidade de
notória capacidade profissional e idoneidade moral no órgão colegiado de deliberação superior
se tornou faculdade (art. 2, I, “d” c/c art. 3º, I, “a” e “b”, da Lei Estadual nº 5.980/96, com a
redação dada pela Lei Estadual 6.773/2005). Entretanto, a opção pela Organização Social deve
estar clara no Estatuto Social, já que o dever de transparência lhes é igualmente devido.
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Com isso, percebe-se que a ASELC foi qualificada em descompasso com a Lei Estadual
nº 5.980/96, no que tange à composição do Conselho de Administração, e há opacidade quanto
à participação de representantes do Poder Público e da sociedade civil, o que merece ser apurado
no âmbito do controle externo, com a adoção das medidas cabíveis.
Ademais, registre-se que, segundo o art. 7º do Decreto nº 21/201918 (antigo art. 5º do
Decreto Estadual nº 3.876/0019), as modificações no regime de funcionamento da Organização
Social que impliquem mudanças nas condições que instruíram a qualificação (como a de
representantes dos Poder Público e da sociedade civil no Conselho de Administração) devem
ser comunicadas à Secretaria de Estado da área de atividades correspondentes ao objeto
social da entidade, acompanhadas das devidas justificativas, sob pena de perda da
qualificação da entidade. Assim, a fiscalização a ser empreendida por esta Corte também
merece aferir se a alteração estatutária que modificou a composição do Conselho de
Administração da entidade foi devidamente comunicada à SESPA.

2.2.3. Da inobservância/deturpação de competências do Conselho de Administração

Dentre as competências previstas no art. 4º da Lei nº 5.980/96, está a competência do
Conselho de Administração para escolher, designar e dispensar os membros da diretoria
(art. 4º, III, da lei nº 5.980/96). Além disso, como já mencionado anteriormente, a composição
da diretoria, segundo os termos da multicitada Lei Estadual, será definida no Estatuto Social da
entidade, porém, por óbvio, isso não é um salvo conduto para a violação do ordenamento
jurídico, mormente quando há imposição legal para a escolha dos membros da diretoria pelo
Conselho de Administração.
18

Art. 7º Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da Organização Social, que implique
mudança das condições que instruíram a qualificação, deverá ser comunicada à Secretaria de Estado da área de
atividades correspondentes ao objeto social da entidade requerente, acompanhada de justificativa, sob pena de
perda da qualificação nos termos do parágrafo único do art. 6º deste Decreto.
19
Art. 5° Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da organização, que implique mudança
das condições que instruíram na qualificação, deverá ser comunicada à Secretaria de Estado da área de atividades
correspondentes ao objeto social da entidade requerente, acompanhada de justificativa, sob pena de cancelamento
da qualificação
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E é justamente na escolha dos membros da diretoria que se percebe, por meio dos
documentos aos quais se teve acesso, mais uma incompatibilidade do Estatuto Social da ASELC
com o que dispõe a Lei Estadual nº 5.980/1996.
Isso porque, no art. 12, I, do Estatuto Social (7 ª alteração), previu-se a competência
da Assembleia Geral para eleger os membros da diretoria executiva, em detrimento da
escolha e designação pelo Conselho de Administração (na forma do art. 4º, III, da Lei nº
5.980/96, supracitado). As competências da referida assembleia são assim expostas:
Art. 12 – Compete à Assembleia Geral:
I – Eleger os membros do Conselho de administração e Diretoria Executiva
II – Destituir os membros da Diretoria e do Conselho de Administração, por voto de
2/3 (dois terços) dos presentes em assembleia especialmente convocada para este fim;
III – Apreciar recursos contra decisões da Diretoria Executiva;
IV – Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens
patrimoniais da entidade;
V – Aprovar as contas da entidade;
VI – Eleger os membros do Conselho de Administração;
VII – Definir sobre a conveniência e a oportunidade de cobrança de contribuições
financeiras dos associados para manutenção da associação;
Parágrafo único: O disposto no inciso VI será realizado pela Assembléia Geral,
unicamente. (grifos nossos)

Além disso, o parágrafo único do art. 20 do referido Estatuto, corroborando que a
diretoria será eleita pela assembleia-geral, preleciona o seguinte que “o Mandato dos membros
da Diretoria Executiva será de 02 (dois) anos, todos eleitos pelo voto direto da maioria dos
associados, podendo ser reeleitos”.
O Estatuto Social até prevê, no inciso III do seu art. 19, que competirá ao Conselho de
Administração “escolher, designar e dispensa os membros da Diretoria Executiva”, mas
claramente há contraposição com as outras normas do Estatuto acima citadas. Tanto é que, na
prática, o que foi feito, foi a eleição dos membros da diretoria pela Assembleia Geral, nos
termos do art. 12, I, do Estatuto, como demonstra a Ata de Reunião do dia 26/03/2019, alijando,
por completo, a competência legal do Conselho de Administração.
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Frisa-se que a eleição da diretoria pela Assembleia Geral, ao que parece, era a opção da
ASELC antes de esta ser qualificada como Organização Social (em junho de 2018), já que o
dirigente, à época, o Sr. Felipe José Falesi Sampaio Pereira foi eleito para o cargo de Presidente
da Associação, para o mandato de 02 (dois) anos, o qual findou em 26/03/2019. No entanto,
não se tem notícia de que houve alteração do Estatuto para atender aos ditames legais no
momento da qualificação, tanto que o artigo 12 do Estatuto transcrito alhures é referente a 7ª
alteração, após a qualificação da entidade como Organização Social.
Tem-se, portanto, a inobservância Lei Estadual nº 5.980/96, em relação à
competência do Conselho de Administração para a escolha e designação dos membros da
diretoria.
Ressalte-se que não se ignora que o art. 59 do Código Civil prevê a competência
privativa da Assembleia Geral para destituir os administradores e alterar o Estatuto Social da
entidade, e que o seu parágrafo único, na parte final, prevê que os critérios de eleição dos
administradores serão definidos no Estatuto Social20, o que poderia indicar a existência de
aparente antinomia normativa com a Lei acima citada. Ocorre que o Código Civil, como norma
geral que é, cede espaço para a especialidade da legislação referente às Organizações Sociais
(art. 2º, §2º, da LINDB).
Nesse sentido:

Há, também, por outro lado, diferenciação com o regime puramente privado das
entidades regradas exclusivamente pelo Código Civil. Isso porque as Organizações
Sociais têm lei própria de regência, em âmbito federal e em diversos outros entes
federados, o que pressupõe obediência às determinações dessas leis específicas.
Importa anotar, contudo, a existência de uma diferença relevante. Normalmente, nas
instituições privadas sem fim lucrativo, como nas associações, o poder administrativo

20

O citado dispositivo estabelece que “para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido
deliberação da assembléia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto,
bem como os critérios de eleição dos administradores”
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está concentrado na Assembleia Geral. No caso das OSs, o órgão superior da
entidade, segundo o paradigma federal, é o Conselho de Administração.21

Portanto, quando a Lei Estadual nº 5.980/1996 determina que o Conselho de
Administração deve escolher, designar e dispensar os membros da diretoria, não cabe à
Associação optar pelo pleito, porque se trata, neste caso, de entidade qualificada como
Organização Social, a qual, para conquistar e manter o título/qualificação, deve observar os
ditames da Lei que rege as Organizações Sociais no estado do Pará.
Não bastasse isso, o descumprimento da legislação estadual também é observado
em relação ao inciso VIII do art. 4º da Lei Estadual nº 5.980/96, o qual atribui a competência
do Conselho de Administração para “aprovar e encaminhar, ao órgão público supervisor, os
relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria”. No entanto, consta
no Estatuto Social da entidade (7ª alteração) que competente ao Conselho de Administração
“aprovar e encaminhar para a apreciação da Assembleia Geral, o relatório gerencial e de
atividades da entidade, elaborados pela diretoria Executiva” (art. 19, VII), in verbis:

21

REOLON, Jaques Fernando. Organizações Sociais, Oscips, Oes e Entidades de Autogestão. 1.ED.. Belo
Horizonte: Fórum, 2017. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/livro/1472. Acesso em: 31 ago.
2021.
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Desse modo, quando o Estatuto Social determina que os relatórios gerenciais e de
atividade sejam encaminhados à Assembleia Geral da entidade, no lugar do órgão público
supervisor, rompe, por completo, com o controle exercido pela Administração Pública.
Perceba o risco de captura da Organização Social pelo interesse privado: o Conselho de
Administração, controlado majoritariamente por membros escolhidos pela Assembleia
Geral, aprova os relatórios gerenciais e de atividade elaborados pela diretoria executiva
(eleita pela Assembleia Geral, no lugar do Conselho de Administração), os quais são
encaminhados para a apreciação da própria Assembleia Geral (em detrimento do órgão
público supervisor). Sem contar que nem é possível concluir se há, no Conselho de
Administração, representantes do Poder Público e da sociedade civil.
Importa mencionar que as outras alterações estatutárias às quais se teve acesso,
anteriores a 7ª, previam adequadamente a remessa dos mencionados relatórios ao órgão
supervisor. Veja as imagens da 2ª, 3ª e 5ª alteração estatutária, respectivamente:
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Diante disso, novamente verifica-se que o processo de qualificação da entidade privada
como Organização Social se deu em descompasso com a Lei Estadual nº 5.980/96, uma vez que
a competência da escolha e designação dos membros da diretoria pelo Conselho de
Administração não tem sido respeitada, bem como, pela documentação que se teve acesso,
ocorreu alteração estatutária para deturpar a competência prevista no art. 4º, VIII, da Lei
Estadual nº 5.980/96, o que merece ser apurado pela Corte de Contas, com a adoção das
providências cabíveis. Frisa-se que a alteração deliberada nas competências de controle pode
ensejar a atuação do órgão competente, por meio de processo administrativo, nos termos do art.
6º e art. 7º do Decreto n. 21/201922 (antigos art. 4º e 5º do Decreto Estadual nº 3.876/0023).

2.2.4. Da não comprovação da eficiência para a transferência da gestão operacional e
ausência de orçamento estimativo

Outro fator que merece se tratado, agora sob a perspectiva do processo de celebração do
contrato de gestão, é falta de elementos que nos permitam concluir que a manutenção da
transferência da gestão do HRPA, por meio do contrato de gestão, teve como parâmetro
22

Art. 6º Qualquer cidadão, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas da Secretaria de Estado da área,
desde que amparado por evidências de erro ou fraude, é parte legítima para requerer, judicial ou
administrativamente, a perda da qualificação da entidade como Organização Social.
Parágrafo único. No âmbito administrativo, a perda da qualificação dar-se-á por Decreto do Governador do Estado,
precedido de processo administrativo instaurado na Secretaria de Estado da área de atividades correspondentes ao
objeto social da entidade requerente, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Art. 7º Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da Organização Social, que implique
mudança das condições que instruíram a qualificação, deverá ser comunicada à Secretaria de Estado da área de
atividades correspondentes ao objeto social da entidade requerente, acompanhada de justificativa, sob pena de
perda da qualificação nos termos do parágrafo único do art. 6º deste Decreto.
23
Art. 4°. Qualquer cidadão, vedado o anonimato e respeitadas as prerrogativas da Secretaria de Estado da área,
desde que amparado por evidências de erro ou fraude, é parte legítima para requerer, judicial ou
administrativamente, a perda da qualificação como Organização Social.
Parágrafo único. A perda da qualificação dar-se-á mediante decisão proferida em processo administrativo,
instaurado na Secretaria de Estado da área de atividades correspondentes ao objeto social da entidade requerente,
de ofício ou a pedido do interessado, ou judicial, de iniciativa popular ou do Ministério Público, nos quais serão
assegurados a ampla defesa e o contraditório.
Art. 5° Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da organização, que implique mudança
das condições que instruíram na qualificação, deverá ser comunicada à Secretaria de Estado da área de atividades
correspondentes ao objeto social da entidade requerente, acompanhada de justificativa, sob pena de cancelamento
da qualificação
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indicativos de eficiência, ou que tenha levado em consideração orçamento estimativo elaborado
pela Administração Pública.
Em primeiro lugar, quanto ao princípio da eficiência, Bernardo Wildi Lins ensina que
“parece seguro dizer que muito mais do que uma mera noção de custo-benefício, o princípio
da eficiência administrativa parece instituir a obrigação de a Administração Pública tomar
todas as medidas possíveis para melhor executar os seus desígnios. Isto, em última análise,
importa em satisfazer o interesse público e garantir a observância dos direitos fundamentais
da coletividade”24.
O mesmo autor ainda diz que o princípio da eficiência é multifacetado e envolve, para
o alcance do interesse público da melhor maneira possível, a observância dos princípios da
eficácia, da economicidade, da boa administração e da legalidade:
Demais disso, entende-se que o significado da eficiência administrativa é
abrangente, incluindo, ainda, o conceito de “eficácia”. Irene Nohara explica que
enquanto “eficiência” costuma ser o termo utilizado para referir ao emprego
adequado dos meios para o alcance dos resultados, “eficácia”, por sua vez, é
costumeiramente empregado para designar o alcance dos resultados propriamente
ditos (NOHARA, 2012). O Conteúdo do princípio da eficiência administrativa
parece abranger a esses dois significados. É daí que vem a “pluridimensionalidade”
do princípio, referida por Paulo Modesto. Para o autor, o preceito incide tanto da
“dimensão da racionalidade e otimização no uso dos meios”, quanto na da
“satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa pública” (MODESTO,
2001ª, p. 44), que impõe a obrigação de obtenção de resultados satisfatórios no agir
da Administração Pública. Diante dessas características, o autor relaciona, ainda, o
princípio da eficiência com os princípios da boa administração pública e da
economicidade.
(...) Para Emerson Gabardo, o contorno jurídico do princípio da eficiência é anda
mais extenso, incluindo, igualmente, o conceito de efetividade e outros mais”. Para
o autor, “parece claro que englobam a eficiência vários outros conceitos afins, tais
como a eficácia, a efetividade, a racionalização, a produtividade, a economicidade e
a celeridade” (GABARDO, 2012, P. 342).
Assim, o princípio da eficiência administrativa, na sua dimensão material, parece
configurar um mandamento de otimização com vistas a garantir que o administrador
gerencie a coisa pública da melhor forma possível, de forma abrangente, observando
valores de eficiência, efetividade, eficácia, racionalização, dentre outros, sempre
objetivando a satisfação do interesse público e a promoção dos direitos fundamentais.
Afora essa acepção material, crê-se que o princípio da eficiência administrativa
conta, ainda, com uma faceta instrumental. Com esse sentido, o preceito serve de
suporte para que a atividade da Administração Pública observe às normas
24
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norteadoras da sua atuação. É que, conforme bem apontado por Bucci, a palavra
eficiência conota uma noção de proporcionalidade entre fins e meios. Assim, uma
atuação eficiente da Administração Pública deve também conciliar, da melhor
maneira possível, o atendimento às demais regras e princípios norteadoras da
atividade administrativa com a satisfação ao interesse público (BUCCI, 2006).25

No mesmo sentido, Alexandre de Moraes conceitua o referido princípio da seguinte
forma:
[...] princípio da eficiência é aquele que impõe à Administração Pública direta e
indireta e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas
competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem
burocracia e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios
legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos,
de maneira a evitarem-se desperdícios e garantir maior rentabilidade social.26

Ao apreciar a constitucionalidade da Lei nº 9.637/98, na ADI nº 1923/DF, o Ministro
Luiz Fux, que elaborou o voto condutor do Acórdão, trouxe brilhantes reflexões acerca da
compreensão dos contratos de gestão com entidades privadas sem fins lucrativos, das quais se
percebe que a força motriz para transferência da gestão de serviços de saúde, por meio de
contrato de gestão, é o princípio da eficiência, estando sujeita à opção discricionária do
gestor público em manter a prestação do serviço de força direta ou indireta, por meio do
fomento. Veja:
(...), o Poder Público não renunciou aos seus deveres constitucionais de atuação nas
áreas de saúde, educação, proteção ao meio ambiente, patrimônio histórico e acesso
à ciência, mas apenas colocou em prática uma opção válida por intervir de forma
indireta para o cumprimento de tais deveres, através do fomento e da regulação. Na
essência, preside a execução deste programa de ação a lógica de que a atuação
privada será mais eficiente do que a pública em determinados domínios, dada a
agilidade e flexibilidade que dominam o regime de direito privado.
(...) a opção pelo atingimento dos resultados através do fomento, e não da
intervenção direta, ficará a cargo, em cada setor, dos mandatários eleitos pelo povo,
que assim refletirão, como é próprio às democracias constitucionais, a vontade
prevalecente em um dado momento histórico da sociedade.

25

Lins, Bernardo Wildi. Organizações Sociais e contratos de gestão. 2ª ed. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2018.
MORAES, Alexandre de. Constitucionalização do Direito Administrativo e Princípio da Eficiência. In:
Figueiredo, Carlos Maurício; Nóbrega, Marcos (Orgs.). Administração Pública: direito administrativo, financeiro
e gestão Pública: prática, inovações e polêmicas. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002. p. 37.
26
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No entanto, ainda que discricionária, a escolha pela transferência da gestão
operacional das unidades de saúde ao terceiro setor, em homenagem ao princípio da
eficiência, deve observar o princípio da motivação. Isso, a nosso ver, se revela indispensável
nos atos administrativos discricionários, a fim de evitar subjetivismos27 e garantir a
transparência e a moralidade (art. 37, caput, da CRFB), o controle a que todos os atos estão
sujeitos (art. 5º, XXXV, da CRFB, e, quando cabível, o art. 71 da CRFB), o contraditório e
ampla defesa (art. 5º, LV, da CRF) e o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CRFB), pois
apenas expondo-se as razões de fato e de direito que levaram à atuação do administrador é que
tais normas podem ser preservadas.
Mas, independe da discussão que gira em torno da obrigatoriedade da motivação (ou
não) de todos os atos administrativos discricionários, é certo que o dever de motivação da opção
pela citada transferência da gestão operacional está abrangida pelas disposições contidas no art.
50, I e II, da Lei nº 9.784/9928, cuja aplicação aos Estados é admitida por interpretação da
Súmula nº 633 do STJ29 (na época em que não havia legislação local), bem como, atualmente,
nos artigos 2º e 62, I e II, da Lei Estadual nº 8.972/2020, a seguir:
Art. 3º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade,
27

Segundo José dos Santos Carvalho Filho: “Trava-se grande discussão a respeito da obrigatoriedade ou não da
motivação nos atos administrativos. Alguns estudiosos entendem que é obrigatória; outros, que a obrigatoriedade
se circunscreve apenas aos atos vinculados. Pensamos, todavia, diferentemente. Como a lei já predetermina todos
os elementos do ato vinculado, o exame de legalidade consistirá apenas no confronto do motivo do ato com o
motivo legal. Nos atos discricionários, ao revés, sempre poderá haver algum subjetivismo e, desse modo, mais
necessária é a motivação nesses atos para, em nome da transparência, permitir-se a sindicabilidade da congruência
entre sua justificativa e a realidade fática na qual se inspirou a vontade administrativa. Registre-se, ainda, que
autorizada doutrina considera indispensável a motivação também nos atos vinculados” (CARVALHO FILHO,
José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27 ed. – São Paulo: Atlas, 2014.)
28

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou
sanções
29
Súmula 633 do STJ: “A Lei 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão
de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos
estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.”
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finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e
indisponibilidade do interesse público.
Art. 62. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos, dos
fundamentos jurídicos e atos probatórios, especialmente quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; (grifos nossos)

Nesse ponto, oportuno citar que a Lei Estadual nº 8.972/2020, ao expor adotar o termo
“especialmente”, no caput do art. 62, ratifica a natureza meramente exemplificativa do rol
subsequente e garante o dever de observância do princípio da motivação em todos os atos
administrativos (art. 3º da citada Lei estadual). Não poderia ser diferente, portanto, as decisões
que importem em transferência de um encargo tal relevante para a sociedade, como a gestão
operacional de unidades hospitalares, mediante fomento, devendo ser explicitado se, de fato, é
a melhor solução a ser adotada (ou mantida), sob a perspectiva da eficiência.
Isso se coaduna, inclusive, com o art. 20 da LINDB, cujo artigo foi incluído pela Lei
13.655/2018, o qual prevê que “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as
consequências práticas da decisão”. No seu parágrafo único consta, inclusive, que “a
motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação
de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis
alternativas.
Outro fator que deve ser levado em consideração é que, segundo o que restou
decidido na ADI 1923/DF, os contratos de gestão possuem natureza de convênio. E, como
tal, deve observar, no que couber, as normas de Lei nº 8.666/93, de acordo com o art. 116
do mesmo diploma legal30. Diante disso, podemos citar a necessidade de cumprir o art. 7º, §2º,
30

Ainda segundo Bernardo Wildi Lins, “trata-se de uma categoria autônoma, que não se identifica completamente
nem com os contratos administrativos comuns, apesar de possuir natureza contratual e ser regido
predominantemente por normas de direito públicos, nem com os convênios. Apesar disso, reúne características
dessas suas espécies de avenças. Inclusive, entende-se que a Lei mº 8.666/93 aplica-se subsidiariamente, no que
couber, sobre essas avenças.” (Lins, Bernardo Wildi. Organizações Sociais e contratos de gestão. 2ª ed. Rio de
Janeiro : Lumen Juris, 2018. P. 162)
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II, e art. 8º da Lei nº 8.666/93, segundo os quais, respectivamente, os serviços somente poderão
ser licitados quando “existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição
de todos os seus custos unitários” e a execução de serviços “deve programar-se, sempre, em
sua totalidade, previstos os seus custos atual e final e considerados os prazos para a sua
execução”.
Inclusive, nesse contexto de observância do princípio da eficiência, da motivação e
das normas da Lei nº 8666/93 (orçamento e planejamento), é que o TCU definiu que a
transferência de gestão dos serviços de saúde para as Organizações Sociais devem ser
antecedidas de estudo detalhado que demonstrem ser a transferência da gestão a melhor
opção, além da avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência
esperados, bem assim de planilha detalhada com a estimativa de custos da execução dos
contratos de gestão, nos termos do acórdão nº 3.239/2013, a seguir transcrito:

A transferência do gerenciamento de serviços de saúde para organizações sociais
deve estar fundamentada em estudo detalhado que demonstre ser essa a melhor
opção, além de exigir avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de
eficiência esperados, bem assim de planilha detalhada com a estimativa de custos da
execução dos contratos de gestão, elementos que devem compor o respectivo processo
administrativo. (Acórdão 3239/2013-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR
RODRIGUES)

Entretanto, não se identifica nada nesse sentido no processo de contratação sob
análise, relativo à escolha da Organização Social para celebração do contrato de gestão
para o gerenciamento do Hospital Regional Público do Araguaia – HPRA.
Na verdade, o processo de contratação, inicia-se com a correspondência interna,
originada do Grupo Técnico de Controle de Avaliação da Gestão dos Hospitais Regionais e
Metropolitano (GTCAGHMR), que encaminha a minuta do edital, sem maiores
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esclarecimentos acerca da necessidade de manutenção do regime de transferência de
gestão/orçamento estimado, conforme se vê a seguir:

Senhor Secretário,
Considerando o término do Contrato de Gestão nº 44/2012 em 06.12.2018 e
consequentemente, a necessidade de novo processo seletivo visando o
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, através
de Contrato de Gestão, para o Hospital Regional Público do Araguaia, localizado no
município de Redenção, estamos enviando para conhecimento e autorização de Vossa
Senhoria, minuta do Edital de Convocação Pública – Edital de Seleção nº 005, com
vistas a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) e a realização de processo de
Convocação Pública das Organizações Sociais em Saúde – OSS habilitadas e
qualificadas no Estado do Pará, para apresentação de Projeto de Gestão com vistas
ao gerenciamento para o Hospital Regional Público do Araguaia. (grifos nossos)

Diante disso, a aparente falta de planejamento, de motivação acerca da opção
discricionária do gestor na transferência da gestão operacional dos serviços de saúde
(especialmente sob a perspectiva do princípio da eficiência), e de orçamento prévio, merece ser
apurado por esta Corte de Contas, a qual, deve adotar as medidas cabíveis, em especial, a
expedição de determinação à SESPA para que inclua, nos processos de transferência do
gerenciamento de serviços de saúde para Organizações Sociais, estudo detalhado que
contemple: a) fundamentação da conclusão de que a transferência do gerenciamento para
Organizações Sociais mostra-se a melhor opção; b) avaliação precisa dos custos do serviço e
ganhos de eficiência esperados da OS; e c) planilha detalhada com a estimativa de custos da
execução dos contratos de gestão.

2.2.5. Da inexistência de juntada dos documentos de habilitação e a respectiva avaliação

Outro ponto que chama atenção é que, no procedimento de escolha da Organização
Social, não se identifica a apresentação integral dos documentos referentes aos requisitos de
habilitação exigidos no edital, nem a sua respectiva análise. A documentação necessária à
habilitação foi objeto do item 4 do edital de chamamento público, a seguir exposto:
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4. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
O processo de habilitação, jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômicofinanceira e técnica, compreende a apresentação dos documentos a seguir
relacionados, em original, ou cópia autenticada em serviço notarial. Os documentos
deverão ser numerados na ordem a seguir apresentada, e capeados por uma relação
dos mesmos.
4.1. Habilitação Jurídica
a) ato constitutivo, Estatuto ou contrato Social em vigor, regularmente registrado;
b) atos de eleição ou designação do Conselho de Administração e da atual diretoria,
também regularmente registrados;
4.2 Regularidade Fiscal
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo à sede ou ao
domicílio da OS, se estiver obrigada a esta inscrição;
c) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, da sede ou do domicílio
do proponente;
d) certidão de regularidade de débito junto ás (sic) Fazenda Estadual, da sede ou do
domicílio da OS ou declaração da própria proponente de que não está inscrita junto
à Fazenda Estadual para o recolhimento de tributos;
e) certidão de regularidade de débito junto á (sic) Fazenda Municipal, da sede ou do
domicílio da OS;
f) certidão de regularidade de débito junto ao Sistema de Seguridade Social (INSS) e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
h) certidão conjunta negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, relativa
a tributos federais e dívida ativa da União; e
i) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº
12.440, de 07/07/2011
4.3. Qualificação Econômico-Financeira
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e o último balancete disponível; e
b) certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo distribuídos da sede da pessoa jurídica, ou se execução patrimonial,
expedida pelo distribuídos do domicílio da pessoa física.
4.4. Outras Comprovações
a) Declaração subscrita por representante legal do proponente, elaboradas em papel
timbrado, atestando que inexiste impedimento para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
b) Apresentação de Atestado de Visita Técnica ao Hospital Regional do Araguaia
(Anexo VII).
A não apresentação da documentação indicada no item de habilitação ou a sua
apresentação, com validade fora do prazo consentido, implicará na desclassificação
da Organização Social do processo seletivo.

Dos documentos mencionados no edital, constam, nos autos, apenas os atestados de
visita técnica ao HRCA. Ressalte-se que o processo de contratação foi solicitado duas vezes à
Secretaria de Estado por este Parquet de Contas, a fim de sanear eventuais omissões, mas
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nenhum outro documento de habilitação foi apresentado e, como dito, nem mesmo as suas
avaliações para fins de classificação das entidades.
A única análise feita é a relativa às propostas técnicas e, ainda assim, foi possível o
acesso apenas da proposta técnica da ASELC, não sendo juntada aos autos a proposta técnica
da outra entidade privada participante.
Diante disso, verifica-se que o contrato de gestão foi celebrado sem que, aparentemente,
tenha ocorrido a comprovação e análise da habilitação da ASELC, motivo pelo qual requer-se
a procedência da presente Representação para que os fatos aqui narrados sejam apurados
mediante inspeção, a fim de que, identificada o não preenchimento/análise dos requisitos de
habilitação, a Corte de Contas adote as medidas cabíveis.
Registre-se que, caso identificado o não preenchimento dos requisitos de habilitação
pela Organização Social, resta cabível a aplicação do art. 59, parágrafo único, c/c art. 116 da
Lei 8.666/93.

2.2.6. Da atividade fiscalizatória31. Necessidade de Inspeção.

De acordo com o art. 82 da Lei Orgânica do TCE/PA, a inspeção é o instrumento de
fiscalização utilizado para suprir omissões, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a
legitimidade e a economicidade de atos e fatos específicos praticados por qualquer responsável
sujeito à sua jurisdição, bem como para apurar denúncias ou representações. A inspeção é,
portanto, o meio de fiscalização adequado para apuração das aparentes irregularidades aqui
narradas, o que se pugna.

31

[...] “o que torna a fiscalização factível é a possibilidade de o seu alcance ultrapassar a simplicidade do gasto
previsto em lei (legalidade) para ir ao campo da moralidade, legitimidade, dentre outros princípios, pois só com
essa abertura normativa é possível haver fiscalização real dos dispêndios públicos”. (LEITE, Harrison. Manual de
Direito Financeiro. 5. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 412).
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2.2.7. Da medida cautelar

No âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Pará, para a concessão de medida
cautelar, é necessário que estejam presentes requisitos essenciais como o a) fumus bonis iuris,
com base na probabilidade do direito, e o b) periculum in mora, quando a ilegalidade examinada
pela Corte de Contas for capaz de provocar o dano irreparável ou de difícil reparação, bem
como quando existir risco de ineficácia da decisão, conforme se depreende dos art. 88 da Lei
Complementar nº 81/201232 e do art. 251 do RITCE/PA33.
Ademais, registre-se que, para além das cautelares típicas dispostas no art. 252 do
RITCE/PA34, os Tribunais de Contas possuem amplo poder geral de cautela, a fim de garantir
a efetividade de suas decisões, conforme definido pelo STF, podendo se valer de medidas
cautelares atípicas, se assim for necessário. Veja a ementa do acórdão do STF:
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU.
CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os
participantes de licitação têm direito à fiel observância do procedimento estabelecido
na lei e podem impugná-lo administrativa ou judicialmente. Preliminar de
32

Art. 88. O Tribunal de Contas do Estado, no curso de qualquer apuração, determinará medidas cautelares sempre
que existirem fundamentos e provas suficientes nos casos de:
I - receio de grave lesão ao Erário ou a direito alheio;
II - risco de ineficácia da decisão de mérito;
III - inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano.
33
Art. 251. O Tribunal, no curso de qualquer apuração, determinará medidas cautelares sempre que existirem
fundamentos e provas suficientes, nos casos de:
I - receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio;
II - risco de ineficácia da decisão de mérito;
III - inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano.
34

Art. 252. São medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal: I - recomendação à autoridade superior competente
do afastamento temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que, prosseguindo no exercício de
suas funções, possa retardar ou dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos ao erário ou
inviabilizar o seu ressarcimento; II - indisponibilidade, por prazo não superior a um ano, de bens em quantidade
suficiente para garantir o ressarcimento dos danos em apuração; III - sustação de ato impugnado ou de
procedimento, até que se decida sobre o mérito da questão suscitada. Parágrafo único. Será solidariamente
responsável a autoridade superior competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender à determinação
prevista neste artigo.
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ilegitimidade ativa rejeitada. 2- Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de
Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação,
determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº 8.666/93),
examinar editais de licitação publicados e, nos termos do art. 276 do seu Regimento
Interno, possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para prevenir
lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se
fundamentada nos documentos acostados aos autos da Representação e na legislação
aplicável. 4- Violação ao contraditório e falta de instrução não caracterizadas.
Denegada a ordem. (MS 24510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado em 19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00018 EMENT VOL-02144-02 PP-00491
RTJ VOL-00191-03 PP-00956)

Assim, diante dos fatos e direito exposto ao longo desta peça, é cabível que esta Corte
de Contas determine, cautelarmente, correções da conduta administrativa nos processos de
qualificação de entidades privadas como Organizações Sociais e na celebração de contratos de
gestão, compatibilizando-a com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência, evitando, com
isso, prejuízo ao patrimônio público.
Diante de tudo o que foi exposto, restam preenchidos os requisitos da probabilidade do
direito, tais como a afronta ao ordenamento jurídico em relação à participação de servidores
públicos na diretoria das Organizações Sociais e qualificação como Organização Social de
entidade que não seguiu os critérios de composição e competência do Conselho de
Administração previstos na legislação estadual, que, inclusive, prejudicam o controle exercido
pelo órgão supervisor do contrato de gestão, bem como a celebração de contrato de gestão sem
exposição dos motivos que demonstrem a eficiência administrativa e o orçamento estimativo.
O periculum in mora, por outro lado, resta justificado pelo risco de lesão ao erário
público em razão da possível continuidade do contrato de gestão com entidade privada que não
atende às normas correlatas de qualificação ou que a própria avença não tenha justificativa sob
o ponto de vista econômico e da eficiência, além da possível repetição das irregularidades pelos
órgãos competentes, em um ciclo infinito de ofensa ao ordenamento jurídico. Vale destacar,
aqui, a grande vultuosidade dos recursos públicos alcançados pelos contratos de gestão, que,
neste caso, equivale ao montante de mais de trezentos milhões de reais.
Com isso, requer-se que esta E. Corte de Contas determine CAUTELARMENTE à
Secretaria de Estado de Saúde Pública para que:
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Tome providências no sentido de coibir, imediatamente, a participação de
servidores públicos na diretoria de Organização Social que já tenha celebrado
contrato de gestão com o Poder Público;



Em conjunto com a SEAD, Casa Civil e PGE, exijam, no processo de
qualificação de entidades privadas como Organização Social, as declarações
individuais dos membros da diretoria no sentido de que não ocupam cargo,
emprego ou função pública, a fim de impedir a qualificação de entidades
privadas, que tenham servidores públicos no órgão de direção, como
Organização Social.



Faça a abertura do procedimento administrativo competente para que, dentro da
sua esfera de competência, avalie a possível perda de qualificação da ASELC
como Organização Social, nos termos do art. 6º do Decreto Estadual nº 21/2019,
em razão da inobservância das normas relativas à composição e competências
do Conselho de Administração.



Inclua, nos processos de transferência do gerenciamento de serviços de saúde
para Organizações Sociais, estudo detalhado que contemple: a) fundamentação
da conclusão de que a transferência do gerenciamento para organizações sociais
mostra-se a melhor opção; b) avaliação precisa dos custos do serviço e ganhos
de eficiência esperados da OS; e c) planilha detalhada com a estimativa de custos
da execução dos contratos de gestão.

3. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará vem, com suporte
na fundamentação jurídica ora expedida, requerer:

Ministério Público de Contas do Estado do Pará
Av. Nazaré, 766. Bairro Nazaré, Belém – Pará, CEP 66035-145.
Telefone: (91) 3241-6555.

41

a) o recebimento e o processamento da presente Representação, dando-lhe
trâmite de urgência, haja vista o previsto no art. 42, VIII, do Regimento
Interno;
b) o deferimento de medida cautelar, inaudita altera pars, a fim de que se
determine à SESPA e às demais órgãos participantes do processo de
qualificação de entidades como Organizações Sociais e do processo de
celebração do contrato de gestão que:
I.

Tome providências no sentido de coibir, imediatamente, a
participação de servidores públicos na diretoria de Organização
Social que já tenha celebrado contrato de gestão com o Poder
Público;

II.

Em conjunto com a SEAD, Casa Civil e PGE, exijam, no
processo

de

qualificação

de

entidades

privadas

como

Organização Social, as declarações individuais dos membros da
diretoria no sentido de que não ocupam cargo, emprego ou
função pública, a fim de impedir a qualificação de entidades
privadas, que tenham servidores públicos no órgão de direção,
como Organização Social.
III.

Inclua, nos processos de transferência do gerenciamento de
serviços de saúde para Organizações Sociais, estudo detalhado
que contemple: a) fundamentação da conclusão de que a
transferência do gerenciamento para Organizações Sociais
mostra-se a melhor opção; b) avaliação precisa dos custos do
serviço e ganhos de eficiência esperados da OS; e c) planilha
detalhada com a estimativa de custos da execução dos contratos
de gestão.

Especificamente em relação à SESPA e a ASELC, ainda cautelarmente:
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I.

Faça a abertura do procedimento administrativo competente para
que, dentro da sua esfera de competência, avalie a possível perda de
qualificação da ASELC como Organização Social, nos termos do
art. 6º do Decreto Estadual nº 21/2019, em razão da inobservância
das normas relativas à composição e competências do Conselho de
Administração.

c) a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do Regimento Interno,
com o fito de apurar os fatos aqui narrados, com especial detença: na
participação de servidores públicos na diretoria de Organizações Sociais; na
inobservância dos critérios de composição e competência do Conselho de
Administração, necessários à qualificação da ASELC como Organização
Social; na ausência de estudos/exposição de motivos quanto à eficiência
administrativa na transferência da gestão operacional de serviços de saúde
de orçamento estimativo; e na ausência de comprovação do preenchimento
dos requisitos de habilitação para a celebração do contrato de gestão com a
ASELC;
d) a oitiva do Parquet de Contas em todas as fases do processo;.
e) No mérito, a procedência da presente Representação para, confirmando
a medida cautelar, este E. TCE/PA expeça as determinações contidas no
item “b” acima, acrescida da determinação para que a SESPA, caso
demonstrado pelo procedimento fiscalizatório que, de fato, a ASELC
não preencheu os requisitos de habilitação, promova a nulidade da
classificação da Organização Social e, consequentemente, a do contrato
de gestão, nos termos do art. 59, parágrafo único, c/c art. 116 da Lei nº
8.666/93, adotando-se as medidas necessárias para que a população não seja
prejudicada quanto à prestação dos serviços de saúde.
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f) o monitoramento do cumprimento das determinações, nos termos do art.
85 do RITCE/PA.
g) a comunicação aos órgãos competentes acerca das infrações funcionais
dos servidores públicos, identificadas no curso da inspeção;
h) detectado qualquer prejuízo ao Erário, no curso da inspeção, a conversão
da presente em Tomada de Contas Especial com citação de todos os
possíveis responsáveis, bem como das entidades e pessoas beneficiadas;
i) no caso de constatação de ilegalidade ao longo da instrução, a aplicação
das multas previstas na LOTCE, garantindo-se sempre o contraditório e
a ampla defesa aos responsáveis apontados;
j) tudo o mais que for da atribuição do controle externo e decorrer dos
achados de inspeção ao longo do processo.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Belém, 13 de setembro de 2021.

Danielle Fátima Pereira da Costa
Procuradora de Contas

Deíla Barbosa Maia
Procuradora de Contas
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Anexos
1. Lei Estadual nª 5.980/96
2. Lei Estadual nº 6.079/97
3. Lei Estadual nº 6.773/2005
4. Lei Estadual nº 7.787/2014
5. Lei Estadual nº 8.469/2017
6. Decreto Estadual nº 3.876/00
7. Decreto Estadual nº 21/2019
8. Cópia integral do processo nº 2020/0118-0
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