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NOTIFICAcAO RECOMENDATORIA CON JUNTA

N° Ol/2018/MPE/MPC/MPT/MPF

o MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE

MPC/RO, 0 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE

RONDONIA - MPE, 0 MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PRT14 , E

o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PRM/RO, no uso de suas

atribui<;6es constitucionais e legais constantes do artigo

129 da Constitui<;ao Federal;

CONSIDERANDO 0 disposto no artigo 127 da

Constitui<;ao Federal, que preconiza que 0 Ministerio

Publico e institui<;ao permanente, essencial a fun<;ao

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem

juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e

indiViduais;L!~~
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CONSIDERANDO 0 disposto no artigo 80 da Lei

Complementar 154/96, que estabelece competir ao

Ministerio Publico de Contas do Estado de Rondonia, em sua

missao institucional, a guarda da lei e fiscalizac;:ao da

Fazenda Publica, promovendo a defesa da ordem juridica, do

regime democratico e dos interesses difusos e coletivos,

alem de outras estabelecidas no ordenamento juridico;

CONS IDERAND 0 o disposto no artigo 27,

paragrafo unico, IV da Lei nO 8.625/93, que faculta ao

Ministerio Publico do Estado expedir recomendac;:ao aos

6rgaos da administrac;:ao publica federal, estadual e

municipal;

CONSIDERANDO 0 disposto no artigo 60, XX, da

Lei Complementar nO 75/93, que faculta ao Ministerio

Publico da Uniao expedir recomendac;:6es, visando a melhoria

dos servic;:ospublicos e de relevancia publica, bern como ao

respei to aos interesses, direi tos e bens cu ja defesa lhe

cabe promover, fixando prazo razoavel para a adoc;:ao das

providencias cabiveis;

CONS IDERAND 0 que a Estrategia Nacional de

Combate a Corrupc;:ao e a Lavagem de Dinheiro, rede de

articulac;:aoestruturada na Secretaria Nacional de Justic;:ae

Cidadania (Ministerio da Justic;:a), elegeu como

"Elaborar diagn6stico e propor medidas visando fortalecer 0

combate as fraudes nos contratos de gestao da saude

publica", tendo 0 Ministerio Publico do Trabalho como

proponente e coordenador, atraves da Coordenadoria Nacional

de Combate
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CONSIDERANDO que 0 instrumento da Recomenda~ao

ostenta elevada utilidade para a autocomposi~ao de

interesses e conflitos envolvendo direitos a serem

resguardados e zelados pelo Ministerio Publico, devendo,

sempre que possivel, ser preferencialmente manejada

anteriormente propositura de a~6es judiciais e

Representa~ao, evitando a devolu~ao da materia ao Poder

Judiciario e/ou Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO que a Lei Federal 9.637

regulamenta, no ambito da Uniao, a qualifica~ao de

entidades como organiza~6es sociais, dentro do Programa

Nacional de Publiciza~ao;

CONSIDERANDO que 0 Supremo Tribunal Federal,

por meio da ADIN 1.193, transitada em julgado em 04-02-2016

(Rel. para Acordao Min. Luiz Fux, julg. em 16/04/2015, DJe

17/12/2015), concedeu interpreta~ao conforme a Constitui~ao

a Lei 9.637/1998, indicando parametros objetivos acerca da

qualifica~ao das entidades privadas e para medi~ao do

desempenho, por Organiza~6es Sociais, de atividades nas

Areas de "servi90s p6blicos sociaisN;

inconstitucionalao contrario,reputando-se,1923,ADI

CONS IDERAND 0 que, havendo sido utilizada a

tecnica da "interpreta9ao conformeN

, a Lei n° 9.637/98 s6

sera considerada constitucional se a Administra~ao Publica

for reverente aos parametros e diretrizes estabelecidos na

qualquer comportamento que minimamente desborde dos limites

definidos
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CONSIDERANDO que, conforme decisao da Suprema

Corte, fundamental a demonstra<;ao do "nexo de

causalidade" e nao de "mera conveniencia", porquanto

discricionariedade nao e sinonimo de arbitrariedade, de

modo que 0 art. 2° , II, da Lei nO 9.637/98, deve ser lido

imbricado com os principios constitucionais, significando

que essa desnecessidade do procedimento licitatorio:

a) Nao afasta 0 dever de abertura de

processo administrativo que demonstre, objetivamente, em

que 0 regime da parceria com a iniciativa privada se revele

melhor em qualidade e custos comparativamente a execuc;:ao

direta;

b) Nao libera a Administrac;:ao da rigorosa

observancia dos principios constitucionais da publicidade,

moralidade, impessoalidade, eficiencia e, por conseguinte,

da garantia de urn processo objetivo e publico para a

qualificac;:aodas entidades como organizac;:oessociais;

c) Nao afasta a motivac;:ao administrativa

quanto a selec;:aode uma determinada pessoa privada, e nao

outra, se outra houver com identica pretensao de

emparceiramento com 0 Poder Publico;

d) Nao dispensa a desembarac;:ada incidencia

dos mecanismos de controle interno e externo sobre 0

servic;:oou atividade em parceria com a iniciativa privada.

(Min. Carlos Britto)

Complementar n. 721, de 14 de maio de 2018, "que dispoe

sobre a qualifica9ao de pessoas juridicas de direito

CONSIDERANDO a recente publicac;:ao da Lei
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privado, sem fins economicos, como Organizac;ao Social e dci

outras providenciasH;

CONSIDERANDO que nenhuma das leis que regem 0

orgamento e que fixam as prioridades do Municipio de Porto

Velho para 0 exercicio de 2018 e proximos seguintes, a

saber, a Lei nO 2.470/17 (Plano Plurianual), a Lei nO

Orgamentaria estabeleceram

2.469/17

2.475/17

(Lei

(Lei

de Diretrizes Orgamentarias)

Anual) ,

e Lei

ou

previram a transferencia da gestao integral de unidade (s)

de saude no ambito municipal, 0 que contraria gravemente 0

art. 165, ~~ 10, 20, 40 e art. 167, I, XI, ~ 10 da

Constituigao Federal, os Principios do Planejamento e da

Transparencia, bern como 0 art.

Lei de Responsabilidade Fiscal;

40 , I, f e art. 50, ~ 10 da

CONSIDERANDO que qualquer despesa, maiormente

aquelas que alcangam mais de urn exercicio financeiro, deve

estar prevista nas leis orgamentarias que regem a

Administragao Publica;

CONS IDERAND 0 que a Lei Complementar n.

721/2018 nao estabelece criterios objetivos e impessoais

para a qualificac;::ao de entidades como "Organizac;::oes

discricionario (conveniencia e oportunidade - art.

Sociais", mencionando-se, ao contrario,

1 Art. 20 Sao requisitos especificos para que as entidades privadas

referidas no Artigo 10 habilitem-se a qualifica~ao como Organiza~ao

Social:

II ter recebido parecer favoravel, quanta a conveniencia

oportunidade de sua qualif ica~ao como Organiza<;ao Social,

Procuradoria Geral do Municipio - PGM. .~

J ~;\tJ~~
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que, segundo 0 STF na ADI mencionada, s6 sera considerado

consti tucional se subjugado pelos principios que regem a

administrac;:ao publica, como elemento da necessaria

controlabilidade dos atos do poder publico (Min. Luiz Fux);

CONSIDERANDO que a concessao do qualificativo

de as a mera conveniencia e oportunidade seria, nas

palavras de Celso Antonio Bandeira de Mello, 0 equivalente

a uma verdadeira "outorga imperial resultante tao-s6 do

soberano desejo dos outorgantes", ern razao do que a

discricionariedade se afigura constitucional somente se for

tida "como modo de reduzir drasticamente a margem de

aprecia<;:ao do administrador ( ... ) em prestigio

impessoalidade e a igualdade de tratamento" (Min. Luiz

Fux) ;

CONSIDERANDO a ausencia de previsao, na Lei

Complementar nO 721/2018, de que 0 indeferimento do

e moti vac;:ao,transparencia observar

requerimento

publicidade,

de qualificac;:ao, alem de pautado

deve

pela

criterios objetivos;

CONSIDERANDO a existencia de fortes rumores de

que Municipio de Porto Velho pretende utilizar,

6

progressivamente, entidades do Terceiro Setor para a gestao

de servic;:os

\
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CONSIDERANDO a opiniao de Marlon Alberto

Weichert2, acerca da participa~ao da iniciativa privada no

sus:

"(...) somente po de haver contrata9ao de servi90s

privados quando forem insuficientes as estruturas do Poder

Publico. A simples men9ao a uma participa9ao complementar

permite concluir que a Constitui9ao concedeu primazia a execu9ao

do servi90 publico de saude por uma rede propria dos entes

federa tivos. Atendimento publico a traves de servi90s pri vados

deve consistir exce9ao, toleravel apenas se e enquanto nao

disponibilizado diretamente pelo Poder PublicoN.

CONS IDERAND 0 que o repasse de recursos

publicos para entidades do Terceiro Setor deve observar nao

infraconstitucionais especificas,apenas

tambem

as

o

normas

disposto na Constitui~ao Federal, na

mas

Lei

n04.320/64 e na Lei Complementar nO 101/2000

Responsabilidade Fiscal);

(Lei de

CONSIDERANDO que a complementa~ao ou

transferencia de servi~os a iniciativa privada, ainda que

com insti tui~6es sem fins lucrati vos, somente e possivel

desde que comprovada a necessidade e a impossibilidade de

amplia~ao de tais servi~os pelo Poder Publico e que nenhuma

destas premissas foi comprovada pelo Municipio de Porto

Velho;

CONSIDERANDO que e sabido que 0 Municipio de

2 Weichert,

Brasileira".
Federac;ao

2004, p.199.

2017,ana de

Marlon Alberto "Sa6de e

Rio de Janeiro: Lumen Juris,

J-j(--

Porto Velho, desde 0 inicio do
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consideravelmente seu numero de cargos comissionados,

tendo, inclusive, acrescido 0 indice de gastos de pessoal

ate praticamente 0 limite legal, e, de outro lado, nao

contratou novos medicos desde entao, malgrado 0 deficit

atual de cerca de mais de 50 medicos ocasionado por pedidos

de exonera~ao que normalmente ocorrem ern todos os finais de

ano;

CONS IDERAND 0 que a decisao de transferir 0

gerenciamento de unidades publicas de saude para entidades

do terceiro setor deve ser adequadamente motivada, deixando

inconteste que a terceiriza~ao da gestao resultara ern

melhor desempenho e menor custo na presta~ao dos servi~os a

popula~ao (Ac6rdao TeD nO 3.239);

CONSIDERANDO que os procedimentos a serem

adotados pela OS ern regulamento pr6prio, atinentes a

contrata~ao de obras, servi~os, compras e aliena~6es e 0

plano de cargos, salarios e beneficios dos empregados,

devem ser conhecidos previamente, mesmo porque devem ser

requisitos de qualifica~ao da entidade (cf. arts. 30 e 40

da Lei nO 9.637/98);

CONSIDERANDO que nada obstante nao ser

exigivel concurso publico para as organiza~6es sociais

selecionarem os empregados que atuarao nos servi~os objeto

da contrata~ao, devem ser realizados processos seletivos

8

daconstitucionaisprincipiosdosobservancia

impessoalidade, publicidade

corn
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CONSIDERANDO que 0 Ministerio da Saude, por

meio da Portaria GM/MS n° 1.034, de 05/05/2010, estabeleceu

criterios quanto participac;:ao complementar das

instituiC;:6es privadas de assistencia a saude no ambito do

sus, fixando que cada Gestor deveria comprovar a

insuficiencia da rede de servic;:ose a impossibilidade de

ampliac;:ao dos servic;:os pr6prios como condic;:ao para

contratar servic;:osde saude, publicando tambem modelos dos

instrumentos contratuais que deveriam ser utilizados na

complementac;:ao dos servic;:os;

CONS IDERAND 0 que antes de se cogitar da

transferencia do gerenciamento dos servic;:osde saude para

organizac;:6es sociais, ern contraste corn a execuc;:ao direta

dos servic;:os pela Administrac;:ao Publica, deve ser

demonstrada e comprovada, previamente, a vantajosidade da

opc;:ao,cotejando-a tambem corn as diversas outras hip6teses

de execuc;:ao (v.g. realizac;:ao dos servic;:os licitando-se

partes de seu objeto, celebrac;:ao de termo de fomento ou

termo de colaborac;:aocorn organizac;:6es da sociedade civil -

OSCs, concessao administrativa por meio de parceria

publico-privada-PPP, celebrac;:ao de termo de parceria corn

OSCIP, dentre outros) , demonstrando-se, assim, que 0

Contrato de Gestao apresenta vantagens quanto a eficiencia,

efetividade e economicidade ern comparac;:ao corn a prestac;:ao

direta dos servic;:ospelo Municipio;

CONSIDERANDO que antes da transferencia do

gerenciamento para as organizac;:6es sociais a Administrac;:ao

efetividade da alternativa, viamente os

eficiencia ea economicidade,Publica deve comprovar
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parametros utilizados e que permitiram a analise dos

valores unitarios e totais da contrata~ao, avaliada em

unidades de custo x a quantidade de atendimentos /servi~os

prestados/profissionais de saude disponiveis/servi~os de

manuten~ao e de investimento, de forma a deixar clara e

factivel a possibilidade da maximiza~ao dos resultados a

serem alcan~ados com a transferencia da execu~ao a

terceiros;

CONS IDERAND 0 inexistir qualquer amparo

para a transferencia dos servi~os ao chamado terceiro setor

se nao houver a devida e previa quantifica~ao dos custos

reais e dos resultados obtidos com a execu~ao direta, sob

pena de permitir que significativos recursos publicos sejam

transferidos a entidades privadas sem a possibilidade de se

aferir a vantajosidade do modelo de execu~ao;

CONSIDERANDO que para garantir a economicidade

e eficiencia da transferencia dos servi~os e necessario que

a Administra~ao Publica de antemao conhe~a sua realidade,

seus custos e seus resultados, individualizados para cada

estabelecimento de saude municipal, apurados em unidades de

medidas e custos globais de servi~os e insumos, utilizando-

se de adequadas tecnicas de quantifica~ao e qualifica~ao

para que se possa comparar e avaliar os gastos efetuados, a

economicidade e eficiencia dos servi~os por ela prestados,

apurando-se, inclusive, a demanda reprimida, 0 que, ate

onde se tern conhecimento, nao foi feito pelo Municipio de

10

nao foi diVUlgadO~

\

Porto Velho ou, se feito,
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CONSIDERANDO que e de extrema importancia a

elabora<;:ao de uma matriz de risco para 0 acompanhamento

concomitante dos pre<;:ospraticados pela Organiza<;:ao Social,

como exemplo, a hora do profissional medico, 0 kg da roupa

lavada, 0 kg da refei<;:ao, a hora dos profissionais da

atividade considerada meio (servi<;:os de vigilantes, de

limpeza, dentre outros), 0 que somente sera possivel se a

Administra<;:ao apurar previamente todos os seus custos;

CONSIDERANDO que para assegurar a correta e

eficiente execu<;:ao dos servi<;:os por terceiros

indispensavel que o Contrato de Gestao contemple

indicadores quantitativos e qualitativos de recursos

humanos, de eficiencia tecnica, de produ<;:ao e

produtividade, dentre outros, capazes de tornar 0 pagamento

mensal variavel, respeitando-se 0 valor maximo anual,

conforme 0 real desempenho contratual, que deve resultar em

maior economicidade e efetividade das metas, mormente

porque nao se admite pagamento por mera estimativa de

servi<;:os;

CONS IDERAND 0 que a escolha da forma de

pagamento a contratada, se por tempo, por procedimentos,

por caso, por capita<;:ao ou a combina<;:ao de diferentes

metodos de remunera<;:aopossui impacto direto no volume e na

qualidade dos servi<;:os prestados a popula<;:ao, devendo,

portanto, ser previamente demonstrada a metodologia de

pagamento que sera utilizada para remunerar a Organiza<;:ao

Social (Ac6rdao nO

1l(J1

352/2016/TCU)~.~ ~

.~-~-\ -.--
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CONSIDERANDO que 0 art. 19 da Lei Complementar

nO 721/18 preve que 0 Municipio de Porto Velho podera ceder

servidores publicos para as Organiza~6es Sociais, corn

vinculo e corn onus para a origem, sem que se fa~a alusao ao

computo ou abatimento de tais despesas no custo dos

contratos a serem celebrados, havendo fundado risco de

prejuizo aos cofres publicos;

CONSIDERANDO que urn dos principais problemas

causadores dos maus resultados da transferencia do

gerenciamento para organiza~6es sociais e 0 despreparo da

Administra~ao Publica, que sai do papel de executora para

se concentrar nas fun~6es de planejamento, desenho da

controleregula~ao,

Municipio

politica,

celebra~ao de contratos

e

sem que

avalia~ao

esteja o

e que a

devidamente preparado para supervisionar a execu~ao dos

servi~os traz enormes riscos de que a popula~ao nao 56 veja

a piora na qualidade dos servi~os, como tambem de que

recursos publicos sejam desviados ou desperdi~ados;

CONS IDERAND 0 que 0 Conselho Regional de

Medicina do Estado de Rondonia, ern 27.04.18, expediu Nota

de repudio as declara~6es do Prefeito de Porto Velho

alegando que nao tern sido oferecidas condi~6es de trabalho

a classe medica e que haveria urn desmantelamento proposital

terceiriza~ao dos servi~os de saude; que a Prefei tura do

Municipio nao tern conseguido nem ao menDs licitar insumos e

justificavel para a

saudede

r;;-- 12

servi~os

visando criar cenario sombrio e

que a problematica vivenciada nos

municipais decorre de
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CONS IDERAND 0 que segundo informac;6es do

Conselho Municipal e Saude prestadas ern reuniao realizada

no dia 30.04.18, na sede do Ministerio Publico do Estado de

Rondonia, a cobertura do PSF e de apenas 50%, nao tendo

evoluido nos ultimos 4 anos, nada obstante ter ocorrido

aumento do percentual de repasse;

CONSIDERANDO que nesta mesma reuniao foi

aduzido que a saude esta sendo totalmente sucateada,

deixando-se faltar combustivel, medicamentos, veiculos,

etc. ;

CONSIDERANDO

Ministerio Publico do Estado

que

de

tramitam

Rondonia

no

diversos

procedimentos para apurar a falta de pessoal, medicamentos,

insumos, equipamentos,materiais

equipamentos

e

e da estrutura, pessimas

manutenc;ao

condic;6es

dos

dos

im6veis, dentre outros na saude publica municipal;

CONS IDERAND 0 que ha rumores de que serao

transferidas para a gestao do terceiro setor duas UPA's, a

Policlinica Ana Adelaide e a Maternidade Municipal, 0 que

seguramente representaria parte significativa e importante

dos servic;os de saude prestados pelo Municipio de Porto

Velho;

prestada pelo Presidente do Conselho Municipal de Saude,

ate 0 momento nao houve aprovac;ao do Plano Municipal de

Saude corn vigencia no periodo de 2018 a 2021, encontrando-

informac;ao

lastrri~;~sem

consoanteque,CONS IDERAND 0

se 0 Municipio de Porto Velho

1
~

•
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planejamento para defini<;:ao e implementa<;:ao das politicas

publicas no ambito da saude;

CONSIDERANDO que na minuta do Plano Municipal

de Saude nao ha nenhuma men<;:ao transferencia do

gerenciamento de unidades de saude, 0 que demonstra que a

pretensao de firmar contrato com Organiza<;:aoSocial nao foi

em nenhum momento discutida, apreciada e deliberada pelo

Conselho Municipal de Saude, 0 que fere gravemente 0

disposto no art. 10, ~ 20 da Lei nO 8.142/90;

CONSIDERANDO que a transferencia do

gerenciamento de servi<;:os de saude nao foi debatida

previamente com a sociedade civil, com conselhos de

classes, presidentes de associa<;:6es de bairros, sindicatos

e servidores publicos da saude municipal e, em especial,

com o Conselho Municipal de Saude, em verdadeiro

desrespeito ao controle social;

CONSIDERANDO que 0 Conselho Municipal de Saude

de Porto Velho emitiu a Nota Tecnica n. 01, ap6s reuniao

extraordinaria realizada em 10 de maio de 2018, em que

deliberou pela nao aprova<;:aodesta modalidade de gestao;

CONSIDERANDO que no ana de 2016 0 Municipio de

Porto Velho, conforme apurado no processo

dispendeu 49,14% da receita corrente liquida com despesa de

relativo a presta<;:ao de contas anual,1817/17/TCE/RO,

gastou 53,68% da '

segundo levantamento feito

Municipio,do

e que no ana de 201 7,

Controladoria-Geral

pessoal,

pela

receita corrente liquida em despesa com

\
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em 2,38 % 0 limite prudencial e estando na iminencia de

ultrapassar 0 limite de 54% previsto na Lei Complementar nO

101/00, em razao do natural crescimento vegetativo da folha

de pagamento, que s6i ocorrer mesmo que nenhuma nova

contratagao seja realizada;

CONSIDERANDO que embora 0 Tribunal de Contas

da Uniao tenha, no processo nO TC 023.410/2016-7, entendido

que "0 art. 18, Sl°, da LRF e 0 art. 105 da LOO 2016 exigem

apenas a contabilizagao dos gastos com terceirizagao de mao

de obra que se referem a substituigao de servidores e

empregados publicos e a contratagao de pessoal por tempo

determinado", nao incluindo, a seu ver, "as despesas com

contrata9ao de organiza90es sociais", compete a cada

Tribunal de Contas do pais, em sua area de competencia,

decidir sobre a materia, nao havendo que se falar em

vinculagao ao que decidiu 0 Tribunal de Contas da Uniao;

CONS IDERAND 0 que 0 Tribunal de Contas do

Estado de Rondonia, por meio de varias decis6es, a exemplo,

o Parecer Previo nO 81/2010/Pleno, decidiu que "a despesa

decorrente de terceirizagao de mao-de-obra em substituigao

a servidores e empregados publicos devera ser empenhada no

elemento de despesa 3.1.90.34 e integrara tanto 0 limite

disposto no artigo 18, Sl°, da Lei de Responsabilidade

Fiscal (...)";

CONS IDERAND 0 que 0 Tribunal de Contas do

Distrito Federal, por meio da Decisao nO 2753/15, concluiu

que a terceirizagao de servigos envolvendo 0 componente mao

de obra que caracterize

\

de servidor e
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empregado publico deve ser contabilizada como Outras

Despesas de Pessoal e computada no limite de despesa com

pessoal do Poder ou 6rgao contratante, inclusive no tocante

aos contratos de gestao;

CONS IDERAND 0 que 0 Tribunal de Contas do

Estado do Mato Grosso, ao responder consulta formulada,

entendeu que considera como despesa de pessoal as despesas

com mao de obra das empresas terceirizadas nas atividades

de saude como forma complementar aos servi~os publicos,

sujeitas, portanto, aos limites do art. 18 da LRF (Decisao

nO 1312/06);

CONSIDERANDO que as rela~6es referentes a

contratos de gestao envolvem a contrata~ao de servi~os,

possuindo natureza complementar em rela~ao as tarefas

desempenhadas pelo 6rgao contratante; que 0 ~ 10 do art. 18

da LRF quis referir-se a contabiliza~ao da parcela de mao

de obra embutida nos contratos de terceiriza~ao de

servi~os, quer dizer, quando ofertados por interposta

pessoa, pouco importando 0 tipo de ajuste estabelecido

entre a Administra~ao e aquele que vai executar 0 servi~o;

CONSIDERANDO que certamente os gastos

realizados pela Organiza~ao Social no gerenciamento dos

servi~os transferidos pelo Poder Publico serao computados

Constitui~ao Federal (15% para Municipios), razao pela qual

nao haveria sentido de serem excluidos do computo do limite

dos gastos com pessoal preconizados na LRF, ate porque se

no limite minimo de gastos com saude previstos na

0J_t_o_S(_p_o_d_e_m_s_e_r_c_a_l_c_u_l_a_d.o.s
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fundamento ha para fazer distin~ao, ja que nao pode 0

gestor aplicar os gastos que efetivamente realizou apenas

nos indices que the sejam convenientes;

CONSIDERANDO que a Administra~ao nao pode

lan~ar mao de alternati vas contratuais com a inten~ao de

esquivar-se dos limites impostos pela LRF, 0 que somente e

permitido quando se trata de atividades consideradas "meio"

e nao "fim";

CONSIDERANDO que a se tolerar a transferencia

dos servi~os sem promover 0 c6mputo dos gastos nos limites

tra~ados na LRF a Administra~ao, ainda que nao desej ando,

provocara gravissimo desajuste fiscal e de dificil solu~ao,

tal qual 0 vivenciado atualmente pelo Municipio do Rio de

Janeiro;

CONSIDERANDO que na melhor das hip6teses, que

ainda precisara ser analisada pela Corte de Contas, 0

maximo que se obteria, provavelmente, seria o

reconhecimento de que nao serao computados nos limites de

gastos apenas os valores gastos com empregados sem qualquer

vinculo com a Administra~ao Publica, devendo os servidores

publicos cedidos ter sua remunera~ao devidamente

contabilizada nos limites de pessoal, independentemente do

fato do pagamento ser realizado pela contratada ou pelo

Poder Publico;

CONSIDERANDO que se 0 Municipio comprometer

mais que 54% da sua RCL com despesa de pessoal para

presta~ao de servi~os publicos,

\

importando
s(i j A
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publicos, em contraste com a ausencia de arrecadac;:ao de

recei tas em patamar suficiente, e moti vo suficiente para

que 0 Municipio de Porto Velho aja com PRUDENCIA e

RESPONSABILIDADE FISCAL, sob pena do equilibrio financeiro

ser vilipendiado pela expansao de despesas com pessoal em

patamares superiores a capacidade efetiva de honrar suas

obrigac;:6esfinanceiras;

CONSIDERANDO que a Declarac;:aoda Filadelfia da

Organizac;:ao Internacional do Trabalho veda 0 tratamento da

pessoa como mercadoria e a mera intermediac;:ao de mao-de-

obra por meio de pessoa interposta;

CONSIDERANDO que e dever do Ministerio Publico

combater a precarizac;:ao do trabalho no ambito das

contrac;:6es

publica;

de organizac;:6es sociais pela administrac;:ao

CONSIDERANDO que 0 Contrato de Gestao deve

prever urn servic;:oa ser prestado pela Organizac;:ao Social e

nao 0 mere fornecimento de trabalhadores;

CONSIDERANDO que 0 vinculo direto com a

administrac;:ao publica e possivel apenas por meio de previo

concurso publico, na forma do art. 37, II, da Constituic;:ao

Federal;

CONSIDERANDO que aos trabalhadores, inclusive

servidores publicos, e assegurado 0 direito constitucional

atravestrabalho,aoinerentesriscosdos

-------------.

reduc;:aode
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diretamente, mediante contratac;:ao de terceirizados ou

organizac;:6es do terceiro setor pelo modelo de Contrato de

Gestao, 0 ente tera sua capacidade financeira reduzida para

suportar as demais despesas;

CONSIDERANDO que este cenario, de expansao

desenfreada dos gastos de pessoal, conduzira as contas

publicas a urn verdadeiro colapso financeiro, pois as

contratac;:6es acima do limite de 54% da LRF comprometerao

gravemente as disponibilidades financeiras, ja que passarao

a concorrer com a parcela restante da RCL (40%), a qual

deve ser destinada as despesas correntes e de capital

(v.g., medicamentos, insumos, material penso, alimentac;:ao,

limpeza, vigilancia, recolhimento de lixo, equipamentos,

veiculos, energia eletrica, contratos de terceirizac;:ao e,

principalmente, investimentos);

CONSIDERANDO que nao bastasse tudo isso, outro

grande risco de nao se computar as despesas corn pessoal nos

limites legais e que, no futuro, quando por qualquer razao,

inclusive na hip6tese de descumprimento do contrato por

parte da Organizac;:ao Social, tiver a Administrac;:ao que

retomar a execuc;:ao direta dos servic;:os, ficara

CONSIDERANDO que a crise financeira que assola

todos os municipios do pais, inclusive os de Rondonia,

absolutamente refem do particular, tendo ern vista que sera

impossivel ou, no minimo, dificilimo, encaixar tais gastos

dentro do limite de 54%, 0 que acarretara urn grave e quase

incontornavel desastre fiscal;

marcada pelo crescimento continuo

------------------.
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observancia das normas de saude, seguranc;a e higiene no

meio ambiente de trabalho;

CONS IDERAND 0 que a Administrac;ao Publica,

quando "terceiriza" ou "privatiza" servic;os, e responsavel

solidaria pela manutenc;ao do meio ambiente de trabalho

saudavel para os empregados das empresas prestadoras de

servic;os, pois e a beneficiaria da prestac;ao de servic;os,

conforme tern decidido a Justic;a do Trabalho, com fundamento

no ~ 6°, do art. 37, da Constituic;ao Federal;

CONSIDERANDO que e imperiosa a aplicac;ao dos

dispositivos descritos nas Normas Regulamentadoras do

Ministerio do Trabalho e Emprego, principalmente a de nO

32, quando ha execuc;ao de atividades relacionadas

prestac;ao de assistencia a saude da populac;ao;

CONS IDERAND 0 que ha culpa in vigilando da

Administrac;ao Publica quando, diante do descumprimento das

obrigac;6es trabalhistas pela contratada, 0 6rgao publico

deixa de aplicar sanc;6es ou deixa de rescindir 0 contrato

mantido com a contratada.

CONS IDERAND 0 que ha culpa in eligendo da

Administrac;ao Publica quando escolhe, em procedimento

publico, entidade inidonea para a execuc;ao dos servi~os

contratados;

CONSIDERANDO que e dever da Administra~ao

Publica exigir da Organizac;ao Social toda a documentac;ao

s obrigac;6esnecessaria a
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encargos trabalhistas e previdenciarios, tais como registro

do contrato de trabalho, pagamento dos salarios no prazo

legal, concessao e pagamento de ferias, recolhimentos

previdenciarios e dos depositos referentes ao FGTS,

concessao das vantagens previstas ern acordos ou conveng6es

coletivas de trabalho, exames medicos, cumprimento dos

limites legais quanto a jornada de trabalho e fornecimento

de equipamentos de protegao individual e coletiva adequados

ao risco da atividade.

CONSIDERANDO que, ao celebrar Contrato de

Gestao para execugao de servigos de saude, a administragao

publica tern 0 poder-dever de controle e fiscalizagao da

execugao de tal contrato, devendo exigir uma prestagao de

contas erncarater regular e permanentei

CONSIDERANDO que ha noticias da pratica de

irregularidades na gestao de servigos publicos cometidas

por Organizag6es Sociais ern diversas Unidades da Federagao

(a exemplo as cidades de Goiania3, Rio de Janeiro, Campinas

e os Estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio

de Janeiro e Espirito Santo e 0 Distrito Federal, alem do

fato de que muitas atuam sem a devida fiscalizagao por

parte do Poder Executivo, como no Estado de Sao Paul04), a

entrega de servigos publicos essenciais para o

gerenciamento por entidades privadas deve ser revestida do

y-(_.

3 Membros do Insti tuto Gerir, alem de servidores da saude, enfrentam

ac;:ao de improbidade por desvio de recurs os publicos e obtenc;:ao de cfj
vantagens ilicitas.

4Em materia veiculada na internet, datada do dia 02.05.18, 0 Presidente

do Tribunal de Contas do Estado declarou que as Organizac;:6es Sociais

atual no governo paulista sem fiscalizac;:ao.
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mais absoluto planejamento e zelo, observando-se, por

conseguinte, as diretrizes fixadas na ADI 1923/STF e as

emanadas desta Recomenda<;ao, tendo em vista que a

experiencia de outros entes prova que nao se trata de

solu<;ao magica, e que para dela se colher bons resultados e

indispensavel 0 controle e fiscaliza<;ao desde a etapa de

planejamento, de edi<;ao da lei e decreto regulamentador, do

credenciamento, do edital de chamamento, transferencia de

recursos publicos, execu<;ao dos servi<;os e presta<;ao de

contas;

RESOLVEM

RECOMENDATORIA:

expedir a presente NOTIFICA<;:AO

Ao Prefeito do Municipio de Porto Velho

Hildon de Lima Chaves para que:

I - Em relac;:aoa transferemcia da gestao de

servic;:os pUblicos essenciais, a exemplo os da saude, a

Ministro Luiz Fux, que, ao dar interpreta<;ao conforme a

Constitui<;ao a Lei nO 9.637/98, estabeleceu parametros

constitucionais que devem ser observados por todos os entes

Organizac;:oesSociais, observe-se as seguintes diretrizes:

julgamento da ADIN nO 1.923/DF

nocontidos

voto condutor do d.

termosaosAtente-sea)
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federativos, quer quando da elabora~ao de lei propria

(Municipio de Porto Velho), quer durante sua aplica~ao;

b) Antes de se promover qualquer

chamamento publico objetivando transferir 0 gerenciamento

de servi~os de saude devera a Administra~ao comprovar que

ha previsao no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes

Or~amentarias e na Lei Or~amentaria Anual, havendo, por

conseguinte, planejamento e dota~ao or~amentaria para

amparar as despesas;

c) A transferencia nao pode materializar

substitui~ao integral, devendo 0 Terceiro Setor atuar

apenas de forma complementar, na forma disposta no art.

199, ~ 1° da CF/88 e na Lei nO 8.080/90;

d) Normalmente depois de terceirizados os

servic;os 0 atendimento da contratada sera do tipo "porta

fechada", devendo a Administrac;ao possuir planejamento

previa das medidas que adotara para suprir a demanda

remanescente, evitando sobrecarga nas demais unidades de

saude localizadas no Municipio de Porto Velho,

especialmente as estaduais;

e) Devera a Administra~ao Publica exigir

que os profissionais a serem contratados pela Organiza~ao

Social possuam ou sejam capacitados para determinadas

rotinas profissionais das UPA's, que exigem capacitac;ao

tecnica espeCifica;~

--r;
\

23
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f) Devera a Administra<;:ao planejar e

demonstrar previamente como serao aproveitados os

servidores municipais eventualmente nao cedidos para as

unidades de saude que pretende terceirizar, ja que 0 art.

19 do Projeto de Lei preve ser facultativa a cedencia de

tais servidores a Organiza<;:aoSocial contratada;

g) Devera a Administra<;:ao levar em

considera<;:ao que 0 pagamento das organiza<;:6es sociais deve

ser feito na propor<;:aodos valores atualmente gastos pela

unidade de saude cuja gestao sera transferida para 0

particular, demonstrando previamente que nao serao

utilizados recursos que atualmente sao aplicados nas demais

unidades de saude municipais, 0 que poderia comprometer a

eficiencia do sistema de saude municipal e acarretar

irreparaveis prejuizos a popula<;:ao;

h) Devera a Administra<;:ao demonstrar o

quanto de recursos publicos sao investidos atualmente na

saude publica municipal x 0 quanto se gastara com 0

pagamento de Organiza<;:ao Social x 0 quanto se gastara para

arcar com 0 custo do remanescente, inclusive da demanda

reprimida;

envolvidos na presta<;:ao dos servi<;:os e indispensavel a

comprova<;:ao da economicidade da sistematica, ou seja, e

imprescindivel que se demonstre que a atividade realizada

pela Organiza<;:ao Social ira gerar urn dispendio menor de

verbas publicas, bern como possibili tara sua presta<;:ao com

i)

mais eficiencia;

J(

Que a demonstra<;:ao dos custos

24
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j) Assim, ern atenc;:aoao disposto no art.

16 da Lei nO 4.320/64, deve ser demonstrada previamente a

vantajosidade economica para 0 Poder Publico do processo de

fomento ao Terceiro Setor, s6 se justificando a prestac;:ao

de servic;:os pelas Organizac;:oes Sociais quando,

comprovadamente, esta se revelar mais economic a do que a

execuc;:aodireta;

k) Bern por isso, devem ser estabelecidos

parametros que possibili tern a correta analise dos valores

unitarios e totais da contratac;:ao, avaliada ern unidades de

custo, bern como a correc;:ao dos prec;:os/saldo mensal de

pagamentos realizados, ou seja, deve haver a quantificac;:ao

dos custos reais e dos resultados verificados mensalmente

no funcionamento dos servic;:os transferidos ao Terceiro

Setor;

1) 0 procedimento de qualificac;:ao de uma

entidade como Organizac;:ao Social deve ocorrer de forma

publica, objetiva e impessoal, levando-se ern conta, ainda,

os principios constitucionais estabelecidos no art. 37,

caput, da Constituic;:ao Federal de 1988 (ern especial a

impessoalidade, moralidade, publicidade e a eficiencia), 0

que perpassa pela publicac;:ao da intenc;:aode qualificac;:ao

(credenciamento) ern local de destaque do sitio eletronico

de

conferir

~2S

e

veiculosern

\

e

do

oficialjornalno

discricionariedadea

Municipio,do

limitar

comunicac;:ao de abrangencia nacional e pelo estabelecimento

de requisitos objetivos para a qualificac;:ao, de modo a

tratamento isonomico a todos os inter
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m) o procedimento de qualifica~ao

(credenciamento/titula~ao) deve ser conduzido sem "qualquer

forma de arbitrariedade, de maneira que 0 indeferimento do

transparencia e motiva9ao, observar

requerimento

publicidade,

de qualifica9ao, de pautado

deve

pela

crit~rios objetivos";

n) E possivel a celebra~ao do Contrato de

Gestao por meio de dispensa de licita~ao (art. 24, XXIV da

Lei nO 8.666/93) e de outorga de permissao de uso de bern

publico (Lei nO 9.637/98), desde que a escolha das

dentre aquelas

Organiza~6es

procedimento

Sociais

objetivo

seja

de

conduzida

sele~ao

por meio de urn

institui~6es qualificadas no seu ambito de atua~ao, ao qual

deve ser dada a mais ampla publicidade, para que, de forma

impessoal, se escolha a OS que ira realizar a parceria,

obrigatoriedade que decorre dos principios da moralidade,

razoabilidade, igualdade, impessoalidade, economicidade e

da motiva~ao, previstos nos arts. 37 e 70 da Constitui~ao

Federal de 1988, e implicitos no regime-juridico

administrativo patrio, nao sendo possivel, destarte,

admitir escolha livre, desmoti vada e sem publicidade

previa;

Sociais nao esta adstrita a regra do concurso publico (CF,

art. 37, II), ja que se trata de empregados privados. No

entanto, a escolha desses empregados deve ocorrer por meio

objetividade e moralidade,

impessoalidade,napautado

•

sele~ao

A sele~ao de pessoal pelas Organiza~6es

de

0)

processode
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concedendo-se ao procedimento, ainda, ampla publicidade,

alem da observancia aos principios que regem a

Administragao Publica (CF, art. 37, caput);

p) Eventual cedencia de servidores

publicos para o labor em Organizagoes Sociais deve

preservar 0 regime remuneratorio de origem, sendo possivel

que a Organizagao Social pague, com recursos proprios,

vantagens pecuniarias para servidores publicos que lhe

forem cedidos, nas hipoteses previstas na lei do ente

federativo;

q) Para os servidores cedidos que possuem

as regras de paridade e integralidade no sistema

previdenciario, 0 paradigma sera 0 cargo de origem, e nao 0

que for pago de forma transitoria na Organizagao Social;

r) As despesas a serem suportadas pelo

Poder Publico no caso de servidores cedidos com onus devem

ser previamente contabilizadas no calculo dos valores a

serem repassados a Organizagao Social por meio de contrato;

t) Que sejam designados para compor a

Comissao de Avaliagao e Fiscalizagao a que alude 0 art. 10

da Lei Complementar n. 721/18 profissionais detentores de

s) Que sejam adotados, alem de outros, os

indicadores de qualidade definidos pela Agencia Nacional de

Saude Suplementar para avaliagao dos resultados da execugao

contratual;

notorios conhecimentos nas areas
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administrac;:ao, orc;:amento, tecnologia da informac;:ao,

engenharia clinica, financ;:as, estatistica, contabilidade,

controle, avaliac;:ao e auditoria, conforme orientac;:ao do

TCE/RO via Decisao nO 52/2013/Pleno;

u) Sejam incluidos em regulamentac;:ao a ser

expedida pelo Poder Executivo os seguintes pontos:

que o credenciamento das organizac;:6es

sociais ocorrera por meio de processo especifico no qual se

assegure igualdade de acesso e oportunidade;

que sejam disponibilizados via internet

documentos

credenciamento/titulac;:ao

necessariostodos os

e participac;:ao no

para

chamamento

publico, de forma a ampliar 0 rol de interessados em

contratar com a Administrac;:aoPublica;

previsao de medidas para evitar a

corresponsabilidade da Administrac;:ao Publica em relac;:ao a

verbas trabalhistas;

fixac;:ao de limite de gastos de 60% dos

recursos repassados com remunerac;:ao, encargos e vantagens

pagos a dirigentes, empregados e servidores cedidos, de

forma a impedir que os recursos financeiros transferidos

sejam aplicados em pessoal em patamar imoderado;

a obrigatoriedade de publicac;:ao dos

relat6rios financeiros e relat6rios de execuc;:aodo Contrato

de Gestao tambem via internet (art. 20, I, f);

que se de publicidade, por qualquer meio

eficaz, inclusive internet, ao relat6rio de atividades e as

demonstrac;:6es financeiras da entidade (art. 30, IV, b);

que seja exigida da organizac;:ao declarac;:ao

expressa de comprometimento com

~~

\

objetivos:
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ado~ao de modelos gerenciais flexiveis, autonomia de

gestao, controle por resultados e ado~ao de indicadores

adequados de avalia~ao de desempenho e da qualidade dos

servi~os prestados; ii) redu~ao de custos, racionaliza~ao

de despesas com bens e servi~os e transparencia na sua

aloca~ao e utiliza~ao;

- que seja exigida comprova~ao: i) de registro

nos 6rgaos fazendario, tributario, previdenciario, por meio

de certid6es negativas peri6dicas de debitos junto ao INSS,

FGTS, tributos federais, estaduais e municipais; ii) de

funcionamento continuo e efetivo ha pelo menos 5 anos na

area objeto do contrato; iii) item obrigat6rio no Estatuto

Social vedando a distribui~ao de lucros, bonifica~6es ou

vantagens a administradores, dirigentes, mantenedores ou

associados, a qualquer titulo; iv) registro no conselho

profissional competente da area de atua~ao, quando for 0

caso; v) no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas; vi) recibo da ultima declara~ao de imune/isen~ao

de Imposto de Renda; vii) balan~o patrimonial e

demonstra~ao do resultado com as devidas notas explicativas

do cumprimento dos objetivos sociais do exercicio anterior;

viii) publica~ao anual de relat6rios demonstrativos das

receitas obtidas e das despesas realizadas no exercicio

anterior, detalhando os recursos recebidos do Poder Publico

e sua aplica~ao; ix) Registro no Cadastro Nacional de

Estabelecimento de Saude - CNES; x) alvara de licen~a de

localiza~ao atualizado; xi) alvara sanitario atualizado;

que seja exigido periodicamente Certidao

Negativa de Debitos Trabalhistas;

que seja exigido declara~ao de contratos

firmados com a
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vigentes na data da sessao publica de escolha/selec;ao da

Organizac;ao Social;

que se verifique a capacidade tecnica da

Organizac;ao Social, inserindo no edital de chamamento

publico a obrigac;ao da OS pretendente apresentar copias de

contratos, atestados, declarac;6es ou outros documentos

id6neos que comprovem que possui experiencia minima de 3

(tres) anos, ininterruptos ou nao, na prestac;ao dos

servic;os de saude, compativeis com 0 objeto contratado;

- previsao de que se for indeferido 0 pedido

de credenciamento ou titulac;ao como OS 0 interessado tera 0

prazo de 15 dias para pedir reconsiderac;ao da decisao,

juntando novos documentos ou esclarecimentos;

- fixar a remunerac;ao dos membros da Diretoria

Executiva respeitando-se os valores praticados no mercado,

na regiao e no setor correspondente a area de atuac;ao (art.

50, III);

- previsao de que 0 atendimento aos usuarios

sera gratuito e indiferenciado;

- previsao de que os servic;os contratados se

submetem as normas tecnicas e aos principios e diretrizes

do Sistema Unico de Saude - SUS;

previsao de que a qualquer tempo, o

Municipio de Porto Velho, 0 Ministerio Publico, 0 Tribunal

de Contas, demais 6rgaos de controle, inclusive os

Conselhos de Saude, poderao ter aces so livre as fichas

tecnicas, registros de pessoal, informac;6es contabeis e

financeiras e ao banco de dados do sistema de informac;ao da

contratada, podendo, inclusive, proceder a migrac;ao

dados (Decisao nO 52/2013/Pleno/TCE/RO);

30
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- 0 sistema de tecnologia da informa~ao a ser

utilizado pela contratada devera permitir customiza~6es que

possibilitem sua integra~ao com outros sistemas que 0

Municipio ja utiliza ou venha a utilizar durante a vigencia

do contrato (Decisao nO 52/2013/Pleno/TCE/RO);

- 0 Edital de Chamamento (~30 do art. 70) deve

contemplar mais requisi tos que garantam a transparencia e

ampliem a participa~ao de interessados, a exemplo: a

especifica~ao do objeto da parceria; datas, formas, prazo,

condi~6es, local de apresenta~ao das propostas; devera

conter a descri~ao dos programas a serem executados, os

criterios objetivos para julgamento e sele~ao das

propostas, com base nas diretrizes enos objetivos dos

respectivos programas; valor previsto para a realiza~ao do

objeto da parceria; prazo minimo de 30 dias para

apresenta~ao das propostas; divulga~ao do Edital ao menos 3

vezes na imprensa oficial, 02 em jornais de grande

circula~ao nacional e tambem estadual, veicula~ao no sitio

do Municipio pelo tempo minimo de 30 dias e ampla

divulga~ao na internet;

a analise das propostas devera observar os

seguintes aspectos: capacidade tecnica e operacional para a

execu~ao do objeto do contrato; adequa~ao das propostas

apresentadas ao objeto do contrato, inclusive quanto aos

custos, cronograma e resultados previstos;

- 0 resultado do chamamento publico devera ser

devidamente fundamentado e publicizado;

deverao ser definidos de forma objetiva e

impessoal as metas e indicadores de desempenho a serem

empregados na avalia~ao de resul tado do contrato (Decisao

\
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- devera ser concedida pontua~ao especifica e

diferenciada para os proponentes que detenham

experiencia na atividade objeto do Contrato de Gestao, alem

de serem estabelecidos criterios impessoais e objetivos

para avalia~ao das propostas, distribuindo a pontua~ao por

quesitos, de tal forma que se possa, ao final, identificar

as razoes pelas quais uma determinada entidade sagrou-se

vencedora e outra nao (Decisao nO 52/2013/Pleno/TCE/RO);

fixe, no Contrato de Gestao, 0 repasse

mensal a ser feito as organiza~oes sociais, em parte fixa e

variavel, condicionando 0 repasse da parcela variavel aos

indicadores de quantidade e qualidade e 0 da parcela fixa

aos custos fixos da entidade (Decisao

52/2013/Pleno/TCE/RO);

- previsao de que na elabora~ao do Contrato de

Gestao, alem de outros, deverao ser observados os seguintes

preceitos: especifica~ao do programa de trabalho pela

contratada, com exclusividade no desempenho das atividades

delegadas, a estipula~ao de metas a serem atingidas e os

respectivos prazos de execu~ao, a previsao expressa dos

criterios objetivos de avalia~ao de desempenho a serem

utilizados mediante indicadores de qualidade e

produtividade; a estipula~ao dos limites e criterios para

despesa com remunera~ao e vantagens de qualquer natureza a

serem percebidos pelos dirigentes e empregados das

organiza~oes sociais no exercicio das fun~oes publicas;

- previsao das hip6teses de descredenciamento

na ocorrencia de descumprimento contratual;

- previsao de que a organiza~ao publicara, no

prazo de ate 30 dias, contado da assinatura do contrato, 0

::5
'..,...../J1fR

l 3~W~
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regulamento proprio corn os procedimentos para a contrata~ao

de bens, obras e servi~os;

previsao de que a contratada, para aquisi~ao

de bens e servi~os, realize, no minimo, 03 cota~6es previas

de pre~os no mercado, observando os principios da

impessoalidade, moralidade e economicidade, estabelecendo,

ainda, metodologia minima para atrair participantes e

ampliar a disputa (como prazo para recebimento de

propostas, veicula~ao da inten~ao de compra e criterios

para sele~ao da melhor proposta, cujo resultado devera ser

publicizado), previsao de documentos que deverao compor 0

processo de compras (como as cota~6es previas, os elementos

que motivaram a escolha do fornecedor, justificativa do

pre~o, comprova~ao do recebimento da bern ou servi~o,

documentos contabeis de pagamento);

previsao de que nas contrata~6es as

organiza~6es poderao utilizar-se do sistema de registro de

pre~os de entes federados, respeitando-se as balizas

tra~adas pelo Tribunal de Contas de Rondonia;

- previsao de que a presta~ao de contas devera

ser composta, alem de outros documentos, dos seguintes:

relatorio de cumprimento do objeto; notas e comprovantes

fiscais; relatorio de presta~ao de contas aprovado pelo

produzidos ou construidos; rela~ao de

orgao publico contratante; declara~ao

objetivos contratados; rela~ao de

de realiza~ao dos

bens adquiridos,

servi~os prestados;

a

33

~~

contratono

'.

cons tardeprevisao

demonstrativo de cumprimento dos indicadores e

metas tra~ados;

houver;

identifica~ao da contratada pelo

comprovante de recolhimento do saldo dos recursos, se
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previsao de obrigatoriedade da contratada

manter cadastro dos usuarios, assim como prontuarios que

permitam 0 acompanhamento, 0 controle e a supervisao dos

servi<;:os;

previsao da obriga<;:ao de ser utilizado 0

Sistema Cartao Nacional de Saude - Cartao SUS, prestando-se

informa<;:6esaos gestores do SUS nos padr6es definidos pelas

normas e regulamentos instituidos pelo Ministerio da Saude;

II - Em rela9ao a prote9ao do meio ambiente do

trabalho:

a) Consigna<;:aono Edital de Chamamento Publico

e Minuta de Contrato de Gestao de que constitui obriga<;:ao

contratual da Organiza<;:ao Social cumprir as disposi<;:6es

normativas acerca da prote<;:aoda saude, seguran~a e higiene

dos empregados que laboram em servi~os de saude, em

especial as disposi~6es contidas na Norma Regulamentadora

nO 32 do Ministerio do Trabalho e Emprego e nas demais

Normas

Emprego.

Regulamentadoras do Ministerio do Trabalho e

b) Previsao, em clausula especifica do

funcionamento 0 Programa de Controle Medico de Saude

Ocupacional - PCMSO, observando as disposi~6es contidas nas

Contrato de Gestao, que 0 Municipio e responsavel solidario

com a Organiza~ao Social pelo meio ambiente de trabalho nas

unidades de saude e, tambem, pelas seguintes obriga~6es:

elaborar, implementar e manter em

3C1A
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Normas Regulamentadoras nO 07 e 32 do Ministerio do

Trabalho e Emprego;

elaborar, implementar e manter em

funcionamento 0 Programa de Prevengao de Riscos Ambientais

PPRA, com efetiva observancia ao disposto nas Normas

Regulamentadoras nO 09 e 32 do Ministerio do Trabalho e

Emprego;

- adequar 0 meio ambiente de trabalho de forma

a cumprir as medidas de protegao descritas nos itens 32.2.4

e 32.3.7 da NR 32;

- dotar 0 local de trabalho de equipamentos de

protegao coletiva (EPCs) e fornecer, gratuitamente, aos

trabalhadores, equipamentos de protegao individual (EPIs),

em perfeito estado de conservagao e com certificado de

aprovagao (CA), substituindo-os quando se deteriorem, sem

nenhum custo para os trabalhadores, responsabilizando-se,

ainda, pela sua higienizagao e manutengao peri6dica (NR

06) ;

promover a capacitagao dos trabalhadores,

antes do inicio das atividades e de forma continuada,

informando-os acerca dos riscos inerentes ao trabalho, nos

termos dos itens 32.2.4.9, 32.2.4.10 e 32.3.10 da NR 32;

fornecer, gratuitamente, programa de

imunizagao ativa contra tetano, difteria, hepatite B e os

estabelecidos no PCMSO;

gestantes, em atengao ao disposto nos itens 32.3.9.3.4 e

32.4.4 da NR 32;

trabalhadorasdas

\

protegaoagarantir

realizar a capacitagao dos trabalhadores

responsaveis pela limpeza dos edificios nos quais sao

=s-fiJA
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desenvolvidos os servi~os de saude, nos termos do item 32.8

da NR 32;

c) 0 ente publico contratante deve res saltar,

ern clc3.usula especifica do Contrato de Gestao, que a nao

observancia das normas de saude e seguran~a do trabalho

pela empresa terceirizada ensejara a rescisao unilateral do

contrato.

d) Devera cons tar ern clausula contratual

especif ica no Contrato de Gestao que 0 ente publico, tao

logo verifique a nao observancia, pela Organiza~ao Social,

das normas trabalhistas que versem sobre saude, seguran~a e

higiene do meio ambiente laboral, encaminhara notifica~ao

informando do descumprimento das clausulas contratuais e

concedendo prazo para a regulariza~ao, sob pena de rescisao

contratual.

e) Verificar se as organiza~6es sociais sao

capazes de arcar corn 0 custo dos encargos sociais

trabalhistas, especialmente os que se refiram as medidas de

prote~ao da saude e seguran~a dos trabalhadores,

englobando, por exemplo, EPIs, adicionais de insalubridade

e periculosidade, elabora~ao dos programas especificos

(PPRA, PCMSO), dentre outros itens, sob pena de recusa da

• 36

inexequibilidade,porseletivo,processono

empregados, fiscalizando 0 cumprimento destas

especificando no Contrato de Gestao as responsabilidades da

organiza~ao contratada ern satisfazer os direitos dos seus

entidade
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III Em relac;:ao a vedac;:ao de fraudes das

relac;:oes de trabalho:

a) Consignar, expressamente, no Contrato de

Gestao, que e vedada a mera intermedias;:ao de mao-de-obra,

nao podendo 0 Municipio manter, de fato, relas;:aode emprego

corn os funcionarios, formalmente, contratados pela

Organizas;:ao Social, principalmente, ern funs;:aoda presens;:a

dos elementos pessoalidade e subordinas;:ao.

b) Nao podera 0 ente municipal propor a

contratas;:ao e a demissao de trabalhadores da Organizas;:ao

Social, nem participar da seles;:aopublica para contratas;:ao

desses empregados e, ainda, nao manter qualquer ingerencia

nos contratos de trabalho, seja antes, durante ou ap6s 0

encerramento do contrato de trabalho, a nao ser a

fiscalizas;:ao do cumprimento dos deveres trabalhistas pela

Organizas;:aoSocial;

irreg3UlaUdade ~
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d) prever, no Contrato de Gestao enos seus

anexos, a vedas;:aode qualquer especie de desvirtuamento de

trabalho voluntario, bern como a obriga<;ao do municipio de

fiscalizar a eventual existencia dessa

c) Abster-se de inserir, no Contrato de Gestao

enos seus anexos, indica<;ao do numero de trabalhadores a

serem fornecidos pela Organizas;:ao Social, ou fixas;:ao de

valores a serem repassados, tendo como criterio 0 numero de

obreiros, pois se trata de urn servi<;o a ser prestado e nao

mercantilizas;:ao de pessoas.
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e) Prever, no Contrato de Gestao enos seus

anexos, a veda~ao de qualquer tipo de quarteiriza~ao ou de

contrata~ao, pela Organiza~ao Social, de empresas

fornecedoras de mao-de-obra ou servi~os terceirizados;

f) Vedar e fiscalizar, efetivamente, a

existencia de contratos de trabalho "fantasmas" ou falsos

contratos de trabalho em que, na pratica, nao haja qualquer

presta~ao de servi~o do contratado ou da pessoa que conste

na folha de pagamento da Organiza~ao Social;

g) Nao permitir a contrata~ao de profissionais

da sa6de "pejotizados" ou que tenham constituido pessoa

juridica apenas para 0 recebimento da remunera~ao;

IV Em relayao a responsabilidade pelos

debitos trabalhistas da Organizayao Social:

a) Inserir, nos editais de chamamento publico,

clausulas impondo a obriga~ao da OS contratada de:

- manter sede, filial ou escrit6rio no local

da presta~ao de servi~os, com capacidade operacional para

receber e solucionar qualquer demanda da Administra~ao

pertinentes a sele~ao, treinamento, admissao e demissao dos

empregados;

Caixa Economica

procedimentosostodosrealizarcomo

Federal (CEF) para todos os empregadosl,dl

--rd- .~-~V3~

providenciar Cartao Cidadao expedido pela

bernPublica,
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providenciar senha para que 0 trabalhador

tenha acesso ao Extrato de Informa~oes Previdenciarias;

- prestar cau~ao em dinheiro, no importe de 5%

do valor anual atualizado do contrato, a fim de assegurar

as obriga~oes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de

qualquer natureza, nao honradas pela contratada;

- fixar 0 domicilio bancario dos empregados da

OS no municipio no qual serao prestados os servi~os (Porto

Velho) ;

autorizar a abertura de conta vinculada ao

contrato de presta~ao de servi~os, nos termos das

Instru~oes Normativas 02 e 03 do Ministerio do

Planejamento, na qual serao feitas as provisoes para 0

pagamento de ferias, 13° salario e rescisao contratual dos

trabalhadores da contratada;

- autorizar 0 repasse direto aos trabalhadores

da remunera~ao mensal nao paga pela contratada, quando

houver retencao de "faturas" por inadimpl~ncia ou nao

apresenta~ao de certidoes pela contratada;

legisla~ao trabalhista no Cadastro Nacional de Empresas

b) Fiscalizar os contratos vigentes e em

execu~ao, adotando as seguintes medidas, con forme 0 caso:

Aplica~ao de san~oes administrativas, em

caso de inexecu~ao total ou parcial do contrato, no que

pertine as obriga~oes trabalhistas e previdenciarias, pela

Organiza~oes Sociais;

da

39 •

descumpridoraentidadedaInser~ao

Suspensas .~

-------------.

Inidoneas e
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- Pagamento direto das verbas trabalhistas aos

empregados e libera~ao direta aos trabalhadores dos valores

depositados nas contas vinculadas, nas seguintes hip6teses:

i. parcial e anualmente, pelo valor

correspondente aos 13°s salarios, dos empregados vinculados

ao contrato, quando devidos;

ii. parcialmente, pelo valor correspondente as

ferias e ao 1/3 de ferias, previsto na Constitui~ao, quando

dos gozos de ferias pelos empregados vinculados ao

contrato;

iii. parcialmente, pelo valor correspondente

aos 13°s salarios proporcionais, ferias proporcionais e a

indeniza~ao compensat6ria porventura devida sobre 0 FGTS,

quando da demissao de empregado vinculado ao contrato;

- somente liberar 0 saldo da conta vinculada a

Organiza~ao Social depois de comprovada a execu~ao completa

do contrato e a quita~ao de todos os encargos trabalhistas

e previdenciarios relativos ao servi~o contratado;

c) No Contrato de Gestao enos seus anexos

devem conter a disposiQao expressa de que "a execuQao

completa do contrato s6 acontecera quando 0 contratado

comprovar 0 pagamento de todas as obriga~6es trabalhistas

referente a mao de obra utilizada pela Organiza~ao Social.

d) Prever, expressamente, no Contrato de

Gestao, que 0 Municipio possui responsabilidade subsidiaria

pelos debi tos trabalhistas dos empregados da Organiza~ao

Social que tenham prestado servicos nas unidades de saude

40
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Diante do exposto, encaminhamos a presente

Notifica~ao Recomendat6ria para ciencia e providencias

cabiveis, concedendo-se 0 prazo de 15 dias para resposta

sobre 0 teor do presente documento.

Porto Velho, 20 de maio de 2018.

Promotora de J

Yvonete Fontenelle de Melo

Procuradora-Geral do MPC

co Afonso

Erika ~ Oliveira

Procuradora do MPC

Procurador do MPC

~-=s~

Rogerio Jose Nantes

Promotor de Justi~a
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C da Rocha

do MPT em

Elci

,

Claudio Cordeiro Queiroga Gadelha Afonso de Paula Pinheiro Rocha

CONAP nador da CONAP

Raphael Pereira Bevilaqua

Procurador Regional dos Direitos do Cidadao

----------------.--------------_.
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