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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 003/UCI/2016 

Assunto: Auditoria nas despesas vinculadas a parceria firmada entre a OSCIP - Instituto 
Tupã e pela Prefeitura Municipal de Carlinda, no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde.      

 
I. INTRODUÇÃO 
 

Em atendimento ao PAAI/2016, apresentamos os resultados dos exames nos 
pagamentos realizados ao Instituto Tupã, cujo período analisado foi Dezembro/2015 a 
Julho/2016. 

O trabalho realizou-se no período de 06/05/2016 a 31/08/2016 na Sede 
do Paço Municipal, com visita in loco no Pronto Atendimento Municipal (anexo PSF São 
Camilo), havendo estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço 
público, cujo objetivo foi analisar os processos de despesas apresentados pelo setor 
contábil paralelamente as escalas de plantões e registros de frequência evidenciados pela 
secretaria responsável, realizou-se a conferência das documentações e entrevistas com 
prestadores de serviços com o objetivo de analisar a regularidade das despesas públicas.  

Ressalta-se que nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, 
todavia, as documentações encaminhadas não seguiram os prazos disciplinados na IN 
SCI nº. 009/2009 (item 3.4), fato que impactou na análise de dados deste relatório, 
estendendo demasiadamente a análise.   

Destaca-se preliminarmente que as Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP´s), são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, 
são regulamentadas no âmbito da União pela Lei Federal nº. 9.790/1999 e Decreto nº. 
3.100/1999 cuja atuação é voltada para a promoção do bem estar social, 
complementarmente às atividades dos Estados e Municípios, a ser formalizada por 
intermédio da celebração de Termos de Parceria, em que o Poder Público fomenta a 
realização de ações sociais e os parceiros se comprometem a utilizar os recursos públicos 
recebidos de forma a atingir os objetivos propostos.  

O Município de Carlinda, a partir de julho de 2014, realizou termo de parceria 
com a OSCIP – Instituto Tupã a fim de complementar os serviços prestados a população 
de Carlinda, portanto, foi firmado o termo de parceria nº. 001/2014 com abrangência em 
diversas áreas, tais quais: saúde, educação, assistência social, meio ambiente e 
administração/finanças. A parceria em análise esta vigente no exercício através dos 1º e 
2º termo aditivo que prorrogaram os prazos de 14/07/2015 para 14/07/2016 e 
14/07/2016 para 14/07/2017 respectivamente (Anexo I).  

A parceria tem por objeto a formação de vínculo de cooperação, visando o 
fomento e realização de atividades de interesse público no desenvolvimento de 
programas de governo nas áreas de gestão estratégica cujas finalidades estão 
determinadas no art. 3º da Lei nº. 9.790/1999 através de ações que possibilitem a 
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.  
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1 – Da legalidade na contratação de OSCIP´s 

 
O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso se pronunciou sobre a 

legalidade da contratação de OSCIP´s através da Resolução de Consulta nº. 02/2013: 
Resolução de Consulta nº 02/2013 (DOC 21/03/2013). Convênios. 
Termo de parceria. Organização da sociedade civil de interesse público 
– OSCIP. Regras gerais. [Texto do item “b” ajustado conforme 
Resolução de Consulta nº 16/2013]  

a) É legal e legítima a celebração de Termos de Parceria entre a 
Administração Pública e OSCIP's, desde que restritos às atividades de 
interesse público previstas no art. 3º da Lei 9.790/99, conforme 
dispõem os artigos 8º do Decreto 3.100/99, e 1º da Lei Estadual 
8.707/07.  

b) O Poder Público pode se utilizar de mão de obra da OSCIP parceira 
para a execução de programas ou projetos governamentais, 
caracterizados ou não como serviços públicos não exclusivos do Estado, 
desde que a atuação desta se dê exclusivamente em 
complementariedade às atividades já implementadas e desenvolvidas 
pelo Estado.  

c) Prestação de serviços intermediários de apoio, nos termos do parágrafo único 
do artigo 3º da Lei 9.790/1999, deve ser entendida como prestação de serviços 
acessórios e complementares, vinculados às atividades de interesse público 
objeto do termo de parceria (atividade-meio ou atividade-fim).  

d) A realização de eventos, consultorias e assessorias técnicas por meio de 
OSCIP somente será permitida se prevista no termo de parceria e se estiver 
diretamente relacionada com o objeto conveniado.  

e) O Termo de Parceria está submetido aos limites do §1º do art. 65 da Lei no 
8.666/1993, salvo se expressamente previsto no instrumento e desde que 
eventuais acréscimos ou supressões não descaracterizem ou modifiquem as 
finalidades da parceria originalmente firmada.  

f) O programa de trabalho objeto do Termo de Parceria deve ser elaborado pela 
OSCIP parceira, e poderá sofrer alterações ao longo da execução, com maior ou 
menor nível de detalhamento em relação ao programa originalmente previsto. 
Eventuais alterações, porém, devem manter correlação com o programa original 
e compatibilidade com a programação orçamentária, objetivos e metas de 
planejamento do parceiro estatal.  

g) Os gastos com pessoal da OSCIP parceira não devem ser computados na 
aferição do limite de gasto total com pessoal do ente público parceiro, nos 
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando as atividades de interesse 
público por ela executadas, sejam em complementação à ação estatal e estejam 
previstas no artigo 3º da Lei 9.790/1999. (grifos meus) 

Como podemos observar, as parcerias com as OSCIP´s são respaldadas e 
amparadas legalmente desde que a atuação seja a título de complementaridade às 
atividades já desenvolvidas pelo Estado.  

Na área da saúde, analisamos a Lei nº. 8.080/90 que “Dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
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funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”:  
CAPÍTULO II 

Da Participação Complementar 
Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para 
garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, 
o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados 
pela iniciativa privada. 

Parágrafo único. A participação complementar dos serviços privados será 
formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas 
de direito público. 

Art. 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS). (grifos meus) 

Assim, a possibilidade da participação da iniciativa privada na prestação de 
serviços públicos de saúde em caráter exclusivo de complementaridade resta 
caracterizada, todavia, a complementação quer significar que não é possível a 
transferência para a iniciativa privada da execução de todo serviço de saúde oferecido à 
população, mas tão somente aquela demanda a qual o município, seja por falta de 
estrutura física, seja pela insuficiência de pessoal, naquele momento não consegue 
atender. Assim, infere-se que a complementação não é uma faculdade colocada à 
discricionariedade, mas só pode ocorrer se restarem comprovados requisitos que lhe 
autorize. 

 
 
2 – Da amostragem analisada no período 
 

A amostragem analisada refere-se a Secretaria Municipal de Saúde, a qual foi 
selecionada pela relevância dos valores despendidos mensalmente (Dezembro/2015 a 
Julho/2016). A tabela abaixo demonstra a distribuição dos valores auditados na amostra:  

Mês R$ Nº. de profissionais 

DEZEMBRO/2015 127.847,49 12 

JANEIRO/2016 139.322,64 13 

FEVEREIRO/2016 140.804,39 13 

MARÇO/2016 140.012,60 12 

ABRIL/2016 144.445,60 12 

MAIO/2016 147.383,60 12 

JUNHO/2016 140.948,60 12 

JULHO/2016 143.059,80 11 

Total: R$ 1.123.824,72 

 

No trato da amostragem, a UCI limitou-se a análise paralela de valores 
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constantes nas Notas Fiscais/Relatórios de prestação de serviços e empenhamento de 
despesas cujos arquivos encontram-se no Paço Municipal, portanto, a presente auditoria 
não avaliou a qualidade da execução dos serviços, mas somente os pagamentos 
realizados na prestação de serviços, pois a responsabilidade pela análise da execução é 
da comissão designada pela Portaria nº. 232/2014 – Anexo II. 

Há que se ressaltar que dos valores evidenciados na tabela acima destacada, 
30% (R$ 337.147,42) são destinados a cobertura de custos administrativos e operacionais 
do Instituto Tupã, em tempo, evidencia-se que em todos os pagamentos realizados 
constata-se o atesto do Sr. Darci Marques de Brito, entretanto, não aferiu-se a designação 
formal do servidor como fiscal da parceria.  

 
 

2.1 – Plantões pagos aos prestadores de serviços  

Preliminarmente destaca-se que como a maioria dos prestadores de serviços 
da área da saúde, aferem valores mensais que oscilam pela realização de plantões, 
selecionou-se este fato como o principal ponto de controle da auditoria. Para cumprir 
este objetivo foi solicitado (em visita in loco no Pronto Atendimento, acompanhada pela 
enfermeira Sra. Mayra da Silva Bassi) a apresentação das escalas de plantões dos 
períodos médicos e enfermagem, livro de ocorrências e livro de regulações dos períodos. 

Da análise realizada, foram constatadas divergências entre o relatório dos 
prestadores de serviços anexados aos empenhos mensalmente (anexo III) e os 
documentos disponibilizados pela secretaria, tais como: escalas de plantões, livros de 
regulações, registros de ponto (Anexo IV), onde foram constatados: relatórios contendo 
rasuras nas quantidades, pagamento de plantões e regulações que não constam nas 
escalas e pagamentos em desacordo com os valores pactuados para a prestação de 
serviços. As planilhas constantes nos anexos V (médicos) e VI (demais profissionais) 
deste relatório, expressam de forma individualizada as inconsistências detectadas que 
juntas vislumbram o montante de até R$ 19.450,44 (dezembro/2015 a julho/2016) de 
pagamentos S.M.J. irregulares, portanto, destaca-se que os fatos elencados no relatório 
dos profissionais (devidamente anexados aos processos de despesas) que não obtiveram 
comprovação através da documentação disponibilizada, foram considerados 
inconsistentes e passíveis de ressarcimento.  

No que tange aos valores pagos aos médicos, observou-se em entrevista 
individual com os mesmos (anexo VII) divergências quanto aos valores expressos na 
planilha de serviços da OSCIP encaminhada via ofícios nº. 485/SMS/16 e nº. 933/SMS/15 
(anexo VIII), tal fato resulta em divergência no montante pago a um dos profissionais 
médicos (Sr. Márcio de Sousa Rosa) que totalizam no período da amostragem R$ 
12.780,00, constatamos ainda, o pagamento de 01 plantão a maior, no valor de R$ 
780,00 referente ao mês de fevereiro/2016 a prestadora de serviços Sra. Aracelli 
Bianchesi da Silva.  

Evidencia-se ainda, que em visita in loco realizada no Pronto Atendimento (no 
dia 02/06/2016 período vespertino e noturno) foram realizadas diligências junto a 
algumas técnicas de enfermagem (prestadoras de serviços) com a finalidade de extrair 
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informações relacionadas às prestações de serviços, bem como, orientar a forma correta 
de preencher o relatório de acompanhamento de atividades, já que vários continham 
informações genéricas e até mesmo rasuradas, impossibilitando a análise da veracidade 
das informações, desta, constatou-se a incerteza das profissionais quanto aos valores 
pormenorizados elencados nos relatórios de prestação de serviços e a informação de que 
estes nem sempre são preenchidos (na íntegra) pelos próprios profissionais, assim, 
analisando os relatórios individualmente de forma pormenorizada foi possível confirmar 
(salvo algumas exceções) que os relatórios apresentam grafia que não condizem com a 
dos profissionais, situação que persiste até os últimos pagamentos auditados.  

A necessidade de melhorar o preenchimento dos relatórios dos prestadores de 
serviços, já foi objeto de orientação no item 4.5 do Relatório de Auditoria nº. 
002/UCI/2015 (encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde), vejamos: 

“4.5 – Plantões pagos aos prestadores de serviços  

Em análise da planilha referencial encaminhada pela Secretaria Municipal de 
Saúde (a única a praticar plantão via OSCIP), observamos os valores referenciais 
a serem pagos aos prestadores de serviços, bem como, a serem pagos a título de 
plantão diurno e noturno, regulação, coordenação, entre outros.  

Através da planilha, identificamos que o referencial de valores estão acima dos 
atualmente praticados nas atividades contempladas no Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários Municipal (Lei nº. 681/2011 e alterações posteriores), o que 
consequentemente fere o princípio da isonomia, todavia, como a parceria firmada 
respalda essa diferenciação de valores, pelo fato dos prestadores de serviços 
(Pessoa Jurídica - Grupo 2) serem remunerados com base na média praticada 
pelo município ou na região conforme regulamento próprio da OSCIP, não 
aprofundaremos na análise do quesito. Entretanto, através das faturas 
apensadas aos processos de despesas nos meses de maio/2015 e 
junho/2015, verificamos os valores referentes aos plantões diurno e 
noturno, regulações e coordenação paga aos prestadores de serviços, 
onde obtivemos dificuldades na análise, pois, nos relatórios elaborados 
pelos 03 profissionais médicos e 01 enfermeira (amostragem mês 
05/2015 e 06/2015) não constam o número de plantões realizados 
(informação primordial para a auditoria). Pela presunção da Boa-fé 
recomendamos o preenchimento total dos relatórios elaborados, haja 
vista, que ele é a forma mais eficaz para a conferência da legitimidade 
dos valores pagos, não excluindo a necessidade de acompanhamento 
ativo dos conselhos municipais.” (grifei) 

 
Neste contexto, cabe a esta Controladoria Interna alertar sobre a necessidade 

de estabelecer controles internos mais consistentes sobre os dispêndios realizados, pois 
as divergências apresentadas nas tabelas (em anexo) são frutos da fragilidade dos 
controles atualmente constituídos.  

Portanto, recomendo que o responsável pelo atesto dos serviços faça 
conferência mensal dos valores pagos, com a finalidade de ratificar a veracidade das 
informações apresentadas nos relatórios, haja vista, que a liquidação da despesa pública 
através do atesto, condiciona o responsável (em caso de inconsistências) como solidário 
juntamente com o gestor responsável. 

Finalmente, recomenda-se pela intensificação no acompanhamento dos atos 
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relacionados a parceria através da designação de um fiscal (preferencialmente servidor 
efetivo) para acompanhar mensalmente os relatórios dos serviços prestados 
encaminhados pelos prestadores de serviços, com o fito de evitar maiores 
inconsistências. Recomenda-se ainda, pela apuração de quem são os responsáveis pelas 
rasuras e preenchimentos inverídicos nos relatórios dos profissionais, pois se 
comprovados o dolo ou má-fé de servidores ou prestadores de serviços, estes deverão 
ser responsabilizados administrativamente pelo município, bem como, os valores pagos a 
maior haverão de ser restituídos aos cofres públicos acrescidos dos 30% (custos 
administrativos e operacionais) do Instituto Tupã, sob pena de representação externa 
junto ao Tribunal de Contas do Estado (obrigação Constitucional da UCI prevista no § 1º 
do art. 74 da Carta Magna). 

É o Relatório que se submete à apreciação superior, estamos à disposição.  

 
Carlinda - MT, 05 de setembro de 2016. 

 
 

Adm. Esp. Pamela Rafaela Eger 
Controladora Interna 
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OUTROS 
 


