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RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 

8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA CÂMARA, DIA 23/03/2021 

 
 
Item 31 

Processo: TC-012737.989.17-8 

Convenente: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Conveniada(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Objeto: Prestação de serviços médico-hospitalares especializados de pronto 

atendimento, urgência e emergência, aos munícipes, com médicos, paramédicos, equipes 

de apoio e equipamentos necessários. 

Responsável(is) pelo(s) Instrumento(s): Ivo Francisco dos Santos Júnior 

(Prefeito) e José Pedro Forghieri Ruete (Provedor da Santa Casa). 

Em Julgamento: Convênio de 05-01-15. Valor – R$3.084.000,00. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 

 

Item 32 

Processo: TC-013542.989.17-3 

Convenente: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Conveniada(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Objeto: Prestação de serviços médico-hospitalares especializados de pronto 

atendimento, urgência e emergência, aos munícipes, com médicos, paramédicos, equipes 

de apoio e equipamentos necessários. 

Responsável(is): Ivo Francisco dos Santos Júnior (Prefeito), Patrícia Queiroz Ribeiro 

Mochiuti (Secretária Municipal) e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa Casa). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 04-01-16. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 
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Item 33 

Processo: TC-013547.989.17-8 

Convenente: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Conveniada(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Objeto: Prestação de serviços médico-hospitalares especializados de pronto 

atendimento, urgência e emergência, aos munícipes, com médicos, paramédicos, equipes 

de apoio e equipamentos necessários. 

Responsável(is): Márcio Cardim (Prefeito), Rosemeire Piva Dadamo (Secretária 

Municipal) e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa Casa). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 02-01-17. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 

 

Item 34 

Processo: TC-013551.989.17-1 

Convenente: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Conveniada(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Objeto: Prestação de serviços médico-hospitalares especializados de pronto 

atendimento, urgência e emergência, aos munícipes, com médicos, paramédicos, equipes 

de apoio e equipamentos necessários. 

Responsável(is): Márcio Cardim (Prefeito), Rosemeire Piva Dadamo (Secretária 

Municipal) e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa Casa). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 01-04-17. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 
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Item 35 

Processo: TC-013554.989.17-8 

Convenente: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Conveniada(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Objeto: Prestação de serviços médico-hospitalares especializados de pronto 

atendimento, urgência e emergência, aos munícipes, com médicos, paramédicos, equipes 

de apoio e equipamentos necessários. 

Responsável(is): Márcio Cardim (Prefeito), Gustavo Taniguchi Rufino (Secretária 

Municipal) e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa Casa). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 01-07-17. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 

 

Item 36 

Processo: TC-014064.989.18-9 

Convenente: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Conveniada(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Objeto: Prestação de serviços médico-hospitalares especializados de pronto 

atendimento, urgência e emergência, aos munícipes, com médicos, paramédicos, equipes 

de apoio e equipamentos necessários. 

Responsável(is): Marcio Cardim (Prefeito), Gustavo Taniguchi Rufino (Secretária 

Municipal) e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa Casa). 

Em Julgamento: Termo Aditivo de 07-03-18. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 

 

Item 37 

Processo:  TC-013009.989.17-9 

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Entidade(s) Beneficiária(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Responsável(is): Ivo Francisco dos Santos Júnior, João Eduardo Barbosa Pacheco 

(Prefeitos), José Pedro Forghieri Ruete e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa Casa). 

Em Julgamento: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. 

Exercício: 2015. 
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Valor(es): R$2.815.000,00. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 

 

Item 38 

Processo: TC-013012.989.17-4 

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Entidade(s) Beneficiária(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Responsável(is): Ivo Francisco dos Santos Júnior, João Eduardo Barbosa Pacheco, 

Márcio Cardim (Prefeitos) e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa Casa). 

Em Julgamento: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. 

Exercício: 2016. 

Valor(es): R$3.084.000,00. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 

 

Item 39 

Processo: TC-013013.989.17-3 

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Entidade(s) Beneficiária(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Responsável(is): Márcio Cardim (Prefeito) e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa 

Casa). 

Em Julgamento: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. 

Exercício: 2017. 

Valor(es): R$771.000,00. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 
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Item 40 

Processo: TC-024839.989.19-1 

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Adamantina. 

Entidade(s) Beneficiária(s): Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. 

Responsável(is): Márcio Cardim (Prefeito) e Leonardo Munhoz (Provedor da Santa 

Casa). 

Em Julgamento: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. 

Exercício: 2018. 

Valor(es): R$1.205.800,00. 

Advogado(s): Claudia Bitencurte Campos (OAB/SP nº 183.819), Alfredo Bellusci 

(OAB/SP nº 167.597), Marco Aurélio Fontana Figueiredo (OAB/SP nº 164.231), Maria 

Cristina Dias (OAB/SP nº 83.073) e outros. 

Fiscalizada por: UR-5. 

Fiscalização atual: UR-2. 

 

  

Relato em conjunto os Itens 31 a 40.  

Tratam os autos do TC-012737.989.17-8 do Convênio nº 02/2015, 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Adamantina e a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Adamantina, em 05 de janeiro de 2015, objetivando serviços 

especializados médico-hospitalares, ininterruptamente, por 24 (vinte e quatro) horas, de 

Pronto Atendimento, aos munícipes, com atendimento de urgência e emergência, com 

médicos, paramédicos e equipes de apoio e equipamentos necessários, pelo valor inicial 

de R$3.084.000,00 (três milhões e oitenta e quatro mil reais). 

Também em exame os Termos de Aditamento nºs 01/20161, 

01/20172, 02/20173, 03/20174 e 01/20185, e as Prestações de Contas dos recursos 

repassados nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018, nos montantes de R$ 

2.815.000,00 (dois milhões oitocentos e quinze mil reais), R$ 3.084.000,00 (três milhões e 

oitenta e quatro mil reais), R$ 3.820.250,00 (três milhões oitocentos e vinte mil e duzentos 

                     
1
 TC-013542.989.17-2 - Termo Aditivo 01/16, de 04.02.2016 – objetivo: prorrogar vigência até 31.12.2016. 

2
 TC-013547.989.17-8 - Termo Aditivo 01/17, de 02.01.2017 – objetivo: prorrogar vigência até 31.03.2017. 

3
 TC-013551.989.17-1 - Termo Aditivo 02/17, de 01.04.2017 – objetivo: prorrogar vigência até 30.06.2017. 

4
 TC-013554.989.17-8 - Termo Aditivo 03/17, de 01.07.2017 – objetivo: prorrogar vigência até 31.01.2018 e 

acrescentar R$ 44.500,00 mensais. 
5
 TC-014064.989.18-9 - Termo Aditivo 01/18, de 07.03.2018 – objetivo: prorrogar vigência do Convênio por 

mais 90 dias, a partir de 01.02.2018. 
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e cinquenta reais) e R$1.205.800,00 (um milhão duzentos e cinco mil e oitocentos reais),  

respectivamente. 

Fiscalização, levada a efeito pela Unidade Regional de Presidente 

Prudente – UR-05 - registrou as seguintes falhas: 

 Quanto ao instrumento principal (TC-012737.989.19) 

a) Ausência de justificativas e de demonstrativos evidenciando a 

necessidade para formalização deste ajuste, principalmente tendo em vista que o objeto 

deste é o mesmo do Convênio SUS, cujos repasses são feitos Fundo a Fundo (Federal 

para o Municipal) e os pagamentos realizados pela Prefeitura ao Hospital pelos serviços 

prestados; 

b) Ausência de Plano de Trabalho, descrevendo as atividades 

efetivamente a serem realizadas com os recursos do Convênio, definindo metas, objetivos 

e custos envolvidos, e 

c) Ausência de notificação ao Poder Legislativo sobre a 

assinatura do Convênio. 

 

 No que se refere aos Termos Aditivos nºs 01/2016 (TC-

013542.989.17-3), 01/2017 (TC-013547.989.17-8), 02/2017 (TC-013551.989.17-1), 

03/2017 (TC-013554.989.17-8) e 01/2018 (TC-014064.989.18-9), a equipe técnica 

apontou: 

a) Ausência de justificativas aceitáveis para as prorrogações do 

Convênio, e para o acréscimo do valor, no caso do Termo Aditivo 03/2017, e 

b) Princípio da acessoriedade, haja vista as irregularidades 

lançadas nos autos que tratam do ajuste principal. 

 Relativamente às prestações de contas dos recursos 

repassados nos exercícios de 2015 (TC-013009.989.17) e 2016 (TC-013012.989.17): 

a) Não foi apresentado pela Entidade conveniada relatório sobre 

as atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas à conta do Convênio em 

vigor; 
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b) Também não foi elaborado relatório governamental da análise 

da execução do Convênio, contendo metas, propostas e os resultados alcançados, até 

mesmo porque não foram definas metas, objetivos e custos; não foi sequer elaborado 

Plano de Trabalho; 

c) Análise do ajuste, TC-12737.989.17-9, evidenciou que o objeto 

deste Convênio (nº 02/2015) é o mesmo que o Convênio nº 16/2015 (Convênio SUS) para 

prestação de serviços decorrentes do pacto de gestão, isto é, recursos exclusivamente 

federais que são transferidos mensalmente para cumprimento dos serviços definidos no 

Plano Operativo; 

d) Documentos fiscais apresentados na prestação de contas são 

genéricos em alguns aspectos; não permitem mensurar o custo da unidade de serviço, 

por exemplo, valor da hora de plantão; 

e) As avaliações da Comissão de Avaliação da Contratualização 

Hospitalar demonstram algumas deficiências nas metas qualitativas e não atingimento de 

algumas metas físicas frente ao pacto de gestão (Convênio SUS), mesmo tendo a 

Entidade recebido complemento de recursos de fonte municipal, por meio deste 

Convênio, e de outras fontes de recursos para execução dos mesmos serviços; 

f) Os recursos do Convênio não foram movimentados em conta 

específica, mas sim, em conta por onde transitam outras fontes de receita e pagamentos 

de despesas que não apenas as do Convênio analisado; 

g) Inspeção do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Paulo – CREMESP, nos exercícios de 2015 e 2016, apurou algumas irregularidades, 

dentre elas, a falta de profissionais especialistas presentes no local, capacitados para o 

atendimento das urgências e emergências, especificamente o objeto deste Convênio; 

h) Inspeção da Vigilância Sanitária no exercício de 2015 também 

apontou algumas irregularidades, e 

i) Não atendimento às Instruções do Tribunal de Contas, diante 

de falta de remessa do Convênio e respectivos documentos exigidos no prazo 

estabelecido. 
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 Prestação de contas dos recursos repassados no exercício de 

2017 (TC- 13013.989.17): 

a) Não foram definidas metas, objetivos e custos; não houve 

elaboração do Plano de Trabalho; 

b) Análise do ajuste, TC-12737.989.17-9, evidenciou que o objeto 

deste Convênio (nº 02/2015) é o mesmo que o Convênio nº 16/2015 (Convênio SUS) para 

prestação de serviços decorrentes do pacto de gestão, isto é, recursos exclusivamente 

federais que são transferidos mensalmente para cumprimento dos serviços definidos no 

Plano Operativo; 

c) Documentos fiscais apresentados na prestação de contas são 

genéricos em alguns aspectos; não permitem mensurar o custo da unidade de serviço, 

por exemplo, valor da hora de plantão; 

d) As avaliações da Comissão de Avaliação da Contratualização 

Hospitalar demonstram algumas deficiências nas metas qualitativas e não atingimento de 

metas físicas frente ao pacto de gestão (“Convênio SUS”), mesmo tendo a Entidade 

recebido complemento de recursos de fonte municipal, por meio deste Convênio, e de 

outras fontes de recursos para execução dos mesmos serviços; 

e) Episódio que revela deficiência e incapacidade de pleno 

atendimento em relação às suas obrigações (Entidade). 

 

 Prestação de Contas dos recursos repassados no exercício de 

2018 (de 1º de janeiro a 1º de maio de 2018), albergados no TC-024839.989.19-1: 

a) Não foram definidas metas, objetivos e custos; não foi sequer 

elaborado Plano de Trabalho;  

b) Não foi apresentado pela Entidade conveniada relatório sobre 

as atividades desenvolvidas com as verbas públicas repassadas à conta do Convênio em 

vigor;  

c) Também não foi elaborado relatório governamental da análise 

da execução do convênio, contendo metas propostas e os resultados alcançados;  
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d)  Análise do ajuste, TC-012737.989.17-8, evidenciou que o 

objeto deste Convênio (nº 02/2016) é o mesmo que o Convênio nº 16/2015 (Convênio 

SUS) para prestação de serviços decorrentes do pacto de gestão, isto é, recursos 

exclusivamente federais que são transferidos mensalmente para cumprimento dos 

serviços definidos no Plano Operativo. Ainda que a finalidade do Convênio em análise 

fosse de fato complementar os recursos de fonte federal, deveria haver Plano de 

Trabalho, com definição metas, objetivos e resultados, já que o Plano Operativo a que se 

reportam os gestores municipais é exclusivo para o Convênio SUS;  

e) Documentos fiscais apresentados na prestação de contas são 

genéricos em alguns aspectos; não permitem mensurar o custo da unidade de serviço, 

por exemplo, valor da hora de plantão, ou ainda, qual a proporção de atendimentos dos 

plantonistas para pacientes SUS e para pacientes particulares e de convênios; 

f) As avaliações da Comissão de Avaliação da Contratualização 

Hospitalar demonstram algumas deficiências nas metas qualitativas e não atingimento de 

algumas metas físicas frente ao pacto de gestão;  

g)  Aparente falta de estrutura física no Pronto Socorro para 

atender à demanda, e 

h)  Não atendimento à Lei nº 12.527/2011 face ausência de 

informações no site oficial da Entidade. 

 

Notificados6, para o fim e nos termos do artigo 2º, inciso XIII, Lei 

Complementar nº 709/93, foram apresentados esclarecimentos pela Prefeitura Municipal 

de Adamantina, pelo Senhor João Eduardo Barbosa Pacheco, ex-Prefeito do Município, 

pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina e pelo Senhor José Pedro 

Forghieri Ruete, provedor da Entidade Conveniada, no biênio 2014/2015. 

Em linhas gerais e de maneira resumida, o Senhor João Barbosa 

aduziu que as justificativas se apresentavam no Projeto de Lei encaminhado à Câmara, a 

                     
66

TC-012737.989.17 – evento 25.1; TC-013542.989.17-3 – evento 17.1, TC-013547.989.17-8 – evento 17.1, 
TC-013551.989.17-1 – evento 17.1, TC-013554.989.17-8 – evento 17.1, TC-014064.989.18-9 – evento 18.1, 
TC-013009.989.17 – evento 17.1, TC-013012.989.17 – evento 17.1, e TC-013013.989.17 – evento 17.1 e 
71.1, 
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razão era de reforçar os recursos para a execução dos serviços, uma vez que aqueles 

repassados pelo SUS não suprem a totalidade das demandas.   

Municipalidade esclareceu que o Convênio SUS (nº 16/2015) cuida 

de casos não passíveis de serem tratados no âmbito do Pronto Socorro, que 

demandavam internação, sendo o Convênio nº 02/2015 referente aos serviços de 

urgência/emergência realizados exclusivamente no Pronto Socorro. Sustentou, ainda, a 

inexistência do Plano Operativo para o Convênio ora analisado porque ele integra o do 

Convênio SUS (evento 22.4). Justificou sua assinatura pela falta de viabilidade econômica 

e de estrutura do Município em fornecer o serviço de pronto atendimento. Argumentou 

que os serviços de saúde têm sido objeto de discussão em Ação Civil Pública, em que 

restou demonstrado que não houve desvio de recursos e que, a partir de 08/01/18, 

passou a ser administrado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de 

Deus. 

Além disso, a Prefeitura admitiu as ausências do relatório de 

atividades desenvolvidas e do comparativo entre metas propostas e resultados 

alcançados; afirmou que os repasses foram integralmente utilizados na manutenção dos 

serviços; com relação às Notas Fiscais genéricas, informou ter orientado os gestores da 

Santa Casa para que providenciassem as indicações solicitadas; assim como, abertura de 

conta específica; afirmou que os apontamentos do CREMESP e Vigilância Sanitária já 

foram sanados; e, expôs que estavam trabalhando para o atendimento dos prazos na 

remessa de Ajustes. 

Por sua vez, os provedores da Santa Casa alegaram ser o único 

hospital do Município e que o Convênio era apenas reedição de um já existente há anos. 

Salientaram que o valor repassado sempre foi aplicado no custeio do Pronto Socorro, o 

qual tem sido insuficiente frente aos custos. 

Assessoria Técnica, após análise do acrescido, opinou pela 

irregularidade do Convênio e de seus Aditivos, especialmente em face da inexistência dos 

demonstrativos de custos e estipulação de metas, bem como da ausência de Plano de 

Trabalho específico, não sendo possível mensurar a efetividade e o cumprimento de 

metas e etapas de sua execução, comprometendo, outrossim, a verificação das 

prestações de contas.  
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 Em relação às prestações de contas, aludida Assessoria destacou 

que, apesar de não vislumbrar desvios, prejuízos ao erário ou indício de malversação dos 

recursos, tendo sido os valores aplicados na finalidade contratada, os documentos e 

justificativas encartadas aos autos revelaram-se insuficientes para afastar as falhas, 

propondo o julgamento irregular da matéria. 

Chefia da Assessoria Técnico-Jurídica, por seu turno, 

acompanhou a Unidade especializada da ATJ, no sentido da irregularidade de toda a 

matéria, entretanto, sem proposta de restituição de valores. 

Foi garantido o direito de vista aos autos ao Ministério Público de 

Contas, que não os selecionou de acordo com o artigo 1°, § 5° do Ato Normativo n° 

006/14-PGC. 

Secretaria-Diretoria Geral, ao fim, externou entendimento no 

sentido da irregularidade total da matéria em apreço sem restituição de valores. 

É o Relatório. 
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VOTO. 

No compulsar dos autos, entendo que o apreciado não comporta 

juízo favorável. 

Destaco que os recursos repassados pela Municipalidade de 

Adamantina à Irmandade da Santa Casa Misericórdia visaram suportar despesas com 

serviços especializados médico-hospitalares, ininterruptamente, de Pronto Atendimento 

aos munícipes. 

Verifico que o Município possui Gestão Plena do Sistema de Saúde, 

percebendo os recursos do SUS – Sistema Único de Saúde - mediante transferência da 

União (fundo a fundo). 

As justificativas ofertadas em face da questionada similaridade do 

objeto entre o Convênio SUS e o ora examinado, tentaram esclarecer que os recursos 

decorrentes daquele (Convênio n.º 16/2015) foram destinados a casos não passíveis de 

serem tratados no âmbito do Pronto Socorro, os quais demandavam internação dos 

pacientes na Santa Casa, enquanto que o Convênio em tela (Convênio n.º 02/2015) tinha 

por objeto os serviços de urgência e emergência realizados exclusivamente no Pronto 

Socorro. 

Entretanto, apesar das alegações trazidas no bojo destes feitos, 

entendo que a ausência de informação sobre as metas quantitativas no Convênio nº 

02/2015, bem como do Plano de Trabalho específico, com os objetivos, metas e custos, 

não permitem mensurar a efetividade do ajuste, cotejar o estabelecimento e cumprimento 

de citadas metas e as etapas para sua execução com os resultados atingidos. 

Ademais, no tocante aos termos aditivos, saliento que, ainda que a 

falha relativa à ausência de justificativas para as prorrogações realizadas pudesse ser 

relevada, ante o caráter continuado da prestação de serviço de urgência/emergência, os 

desacertos apurados no Termo de Convênio têm o condão de comprometê-los 

acessoriamente. 

Quanto às prestações de contas, os argumentos encartados não 

lograram êxito em afastar os desacertos de maior relevância, tais como a não 

apresentação do relatório de atividades desenvolvidas; não definição de metas, objetivos 



                                
                       

 

 

13 

 

GABINETE DO CONSELHEIRO 

ANTONIO ROQUE CITADINI 
(11) 3292-3347 - gcarc@tce.sp.gov.br 

 

e custos e, especialmente o do Plano de Trabalho específico, além da apresentação de 

documentos fiscais genéricos em alguns aspectos, sendo tais irregularidades, a meu 

sentir, suficientes para macular o examinado. 

 No mais, deixo de condenar à restituição do total dos valores 

repassados por não restar comprovado nos autos que os serviços não foram 

satisfatoriamente prestados. 

Face o exposto, encurto razões, acolho as manifestações dos 

Órgãos Técnicos da Casa e VOTO pela IRREGULARIDADE do Termo de Convênio nº 

02/2015, dos Termos Aditivos nºs 01/2016; 01/2017; 02/2017; 03/2017; 01/2018; bem 

como das Prestações de Contas relativas aos exercícios de 2015; 2016, 2017 e 2018, 

com acionamento dos incisos XV e XXVII, artigo 2º, Lei Complementar nº 709/93. 

 

É O MEU VOTO.  

 

 

São Paulo, 23 de março de 2021. 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

Conselheiro Relator 

  BMS 


