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-|RIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
{JNTDADE REGTONAL DE MOGr GUAçU - UR_19
A/ C Salmo Caetano de Oliveira
ASSUNTO: Convênio com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Ivlogi Mirim
Scn c o prcsente para informar a instauração de Tomada de Contas
iispecial nos repasses de recürsos municipais para a Irmandade da Santa Casa de

l'{iseliccitdia dc N'fogi }{ir{nr, para custeio de plantôes médicos, dentre outros,
<:onforme processo administr:ativo n" 4.1.57 /201,9 (anexo L) referente ao exercício
201 B.

Tendo em vista que foram identificadas irre¡¡rlaridades previstas no art.
'.1'6 dal'ei8.666/1'993, e que as mesmas nào foram solucionadas, a manuteflcào da
r ctcncào dos pagamentos é dcvida pelos motivos a seguir expostos.

1. Lei 8.666 /1993
Preceitua aI'ei 8.666/1993 que, na execucão de convênios, sc vcrificado
clesvio de ûnalidade na aplicacào dos recursos públicos, arrasos não justificados no
c.umprimento das etapas ou lases proglamadas, práticas âtentatór-ias aos princípios

iundamcntais da ,\dministração Pública, ou inadimplemento do executor, com
rclacào a outrâs cláusulas ccnveniais básicas, suas parcelas devem ficar retidas e
romente deve,m ser libetadas, para depósito em conta bancâna específica, se houver
('strita conf<trmidade com o plano de aplicação aprovado, conforme 3" do
116
\
^rt.
rla citada lei.

2. Ata Reunião Ordináxia da Mesa Diretora da Irmandade da Santa Casa
de Misericórdia de lV{ogi Mirim em de l7 de abril de 2018

,\s

decisòes tomadas pela cntidade, conformc teor da Ata
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()rdinária da Nfesa l)iretore em de 17 de abril de 201,8 (anexo 2), transfere
indiscriminadamcnte rccursos públicos p^r^ contas de terceiros. Åpesar de
r.econhecerem que trata-se de verbas impenhoráveis, nào se vislumbra, da leitura do
riocumento, qualquet acào no sentido de busca de medidas judiciais para evitar o
lrloqueio nas contas bancárias.
l)ess¿r decisào resulta no descumprimento das disposicòes trazidas peia
l,ei 8.66ó /1993 e Instrucão |'iormativa 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado
clc Sào Paulo.

3. Contabilização da Movimentação na Conta de Terceiros
A movimentacão contábil no período de 05/04/2018 à 31 /10/2018
resulta na quantia de lì$ 1,3.L28.813,49 (treze milhoes, cento e vinte e oito mil,
oitocentos e trcze reais e qu¿renta e nove centavos), conforme nzào analítico da
(ìonta contábil específica 11020040011 (anexo 1).
A entidade tnovjmentou recursos públicos na conta de José Cados
Ììurigo, procurador da entidade, conforrne resposta à notifìcaçào encaminhada pela
(-ontroladoria do Nfunicípio (anexo 1), e o volume supera o valor dos convênios
com recursos municipais do período.
P'rttanto, conclui-se por lógica, que a entidade movimentou recursos
rèderais/estacluais na conta de terceiros sem a devida aplicação dos saldos em
r:"plicaçào financeira como manda a Lei 8.666/1,993, muito pelo contrâno, como
vemos a segutr, firltou recursc) a ser devolvido.

4. Devolução

de Recursos Movimentados em Conta de Terceiros

l)a

análise da movimentação das contas, há recursos a ser devolvido à
conta do conr'ônio dc custeio de plantoes médicos na ordem de R$ 543.634,91
(quinhcntos c quarcnta e três mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e um
centavos) fruto cle transf,erências diversas, pagamentos não especifìcados e gastos
com despesas bancárias (anexo 3).
Å entidade l'oi devidamente notificada para que cessasse as práticas
itregulares constatadas e rcgclarizasse a situaçào, além disso, outras medidas foram
implantadas ¡rela municipalidade, como a ciência ao N{inistério Público e l)iretoria
Itegional de Saúde - DRS XI\¡ do Estado de São Paulo, bem como serão
cncaminhadas também denúricias ao N{inistério Público Federal e Polícia Federal.

Lc''¡ando em considetacão que os servicos contratados peio Nfunicípio
sào essenciais; para a manutençào da saúde pública, nos convênios em que
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sitados em 1uízo, por meio de

Atenciosamen

Moisés da Rocha
tas
Controlador Interno
RE 43.559
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