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NOTA TÉCNICA CAOPAM/MPBA Nº 03/18

ANEXO I

SÍNTESE DAS CONCLUSÕES

1. A execução dos serviços públicos pode ser direta ou indireta.

2. A Constituição Federal estabelece, como opção preferencial  para a prestação

de serviços públicos de saúde, sua execução direta pelo Poder Público.

3. A delegação da execução se serviços de públicos de assistência à saúde para

entidades sem fins  lucrativos  configura  uma modalidade  de execução  indireta

admitida pela Constituição Federal e pela Lei Federal nº 8.080/90.

4. As formas pelas quais pode se dar a execução indireta dos serviços públicos de

assistência à saúde por entidades sem fins lucrativos são as seguintes:

4.1. Contrato de gestão com organizações sociais (OS), com amparo na

Lei Federal nº 9.637/98.

4.2. Termo de parceria com organização da sociedade civil  de interesse

público (OSCIP), com amparo na Lei Federal nº 9.790/99.

4.3. Contrato administrativo com cooperativa, com amparo na Lei Federal

nº 8.666/93.

4.4. Termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação

com organização da sociedade civil (OSC), com amparo na Lei Federal nº

13.019/14.

 1/5



CAOPAM
Centro de Apoio Operacional às Promotorias

de Proteção à Moralidade Administrativa

5. Como a execução indireta  não constitui a opção normativamente consagrada

como preferencial, deve ser devidamente motivada, no que diz respeito:

5.1.  À  comprovação  fática,  com  análise  de  custo-benefício,  de  que  a

execução indireta atende melhor o interesse público do que a execução

direta pelo Poder Público, e

5.2. À comprovação de que, dentre todas as modalidades de execução

indireta existentes no ordenamento jurídico, aquela que foi eleita pelo ente

governamental é a que permitirá a prestação mais satisfatória dos serviços

de saúde.

6. O Poder Público deve apresentar pesquisa de preços que permita concluir com

verossimilhança qual é o valor estimado do ajuste a celebrar. Essa pesquisa, cuja

ausência configura violação à Lei Federal nº 8.666/93 e pode caracterizar ato de

improbidade administrativa, poderá ser feita mediante:

6.1. Consulta a pessoas jurídicas que prestam serviços da mesma natureza

que aquele que se pretende contratar, para que apresentem estimativa de

custos pormenorizada, discriminando cada item da composição de preços,

e

6.2.  Consulta  a  outras  entidades  públicas  que  firmaram  ajustes

semelhantes recentemente, para aferir o preço médio dos serviços a serem

contratados.

7. A celebração de ajuste com entidade sem fins lucrativos para o provimento de

mão  de  obra  relativa  à  atividade  finalística  de  assistência  à  saúde  configura

ofensa à regra da admissão de pessoal por meio de concurso público prevista no

art. 37, II, da Constituição Federal.
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8. A terceirização ilícita de mão de obra relativamente a atividades que deveriam

ser desempenhadas por servidores concursados caracteriza burla  ao limite  de

gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

9. É ilícita a constituição de pessoa jurídica sob a forma de entidade sem fins

lucrativos para mascarar o desempenho de atividades de natureza empresarial. A

caracterização de atividade sem finalidade lucrativa depende da presença dos

seguintes requisitos:

9.1. Os contratos que celebra não podem conter previsão da obtenção de

excedente  financeiro  além  do  necessário  ao  custeio  das  atividades

desenvolvidas.

9.2.  Caso,  na  execução  das  prestações  contratuais,  surja  excedente

financeiro decorrente da consolidação de receita superior à despesa, esse

excedente  deverá  ser  empregado  nas  próprias  atividades  da  entidade,

ressalvada, no caso das cooperativas, a possibilidade de distribuição aos

seus associados, desde que isso tenha sido previamente estabelecido em

assembleia e que a cota a ser distribuída a cada associado guarde estrita

vinculação com trabalhos por ele efetivamente desempenhados em nome

da cooperativa.

9.3. A entidade não possui dono, com poder de gestão característico de

proprietários  de  empresas  privadas,  e  para  o  qual  acorram,  direta  ou

indiretamente, vantagem financeira injustificada ou não relacionada com as

atividades efetivamente desempenhadas na entidade.

9.4.  Nas  cooperativas,  a  relação  entre  os  associados  deve  ser  de

horizontalidade, de forma que a constatação de os cooperativados postam-

se como subordinados ou funcionários dos dirigentes da entidade configura
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o desenvolvimento de atividade empresarial.

10. A constituição fraudulenta de entidade para o desenvolvimento de atividades

empresariais sob a forma jurídica de entidade sem fins lucrativos pode causar

ilícita vantagem competitiva, posto que:

10.1. Pode dar causa à redução do universo concorrencial, restringindo a

competitividade.

10.2. Pode dar ensejo ao gozo de benefícios tributários e previdenciários

que  possibilitem  a  fixação  de  preços  mais  competitivos  do  que  os

praticados pelas entidades que se submetem a esses encargos.

11. A seleção das pessoas que desempenham os serviços que constituem objeto

do ajuste pode dar ensejo à violação ao princípio da impessoalidade, caso se

identifique  que  a  Administração  Pública  acordou  com  a  instituição,ainda  que

informalmente, que indicaria todo ou parte do quadro de pessoal.

12. A alocação de número de profissionais menor do que o previsto no contrato ou

o  necessário  para  a  execução  dos  serviços  pode  caracterizar  enriquecimento

ilícito por parte da entidade contratada.

13.  A má prestação dos serviços pela entidade contratada pode dar  ensejo à

caracterização de ilicitude da órbita de atribuição das promotorias de justiça de

defesa  da  saúde.  Sugere-se,  portanto,  que  eventual  apuração  seja  efetuada

preferencialmente  em  conjunto  com  os  membros  que  detém  essa  última

atribuição, desde que se revele condizente com a estratégia investigatória traçada

e com a preservação do resultado eficiente da apuração.

14. O mascaramento de atividade empresarial sob a forma jurídica de entidade

sem fins lucrativos configura expediente criado para possibilitar  a obtenção de
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lucro indevido à custa do erário. Por esse motivo, sugere-se que, caso surjam

indícios do encobrimento de atividade com escopo empresarial sob o manto da

pessoa jurídica sem finalidade lucrativa, a investigação seja direcionada para a

persecução da vantagem patrimonial indevida, de forma a apurar os beneficiários

finais dos recursos públicos ilicitamente obtidos.

15. Na escolha do meio utilizado para efetuar a investigação (inquérito civil  ou

procedimento  investigatório  criminal),  verifique-se  a  presença  de  indícios

consistentes que demonstrem a possível ocorrência de fraude à licitação, prejuízo

ao erário e enriquecimento ilícito. Caso a notícia recebida pelo Ministério Público

refira-se  apenas  à  irregular  prestação  dos  serviços  ou  a  ilicitudes  de  menor

monta, sugere-se que a apuração transcorra no âmbito de inquérito civil. Por outro

lado, se os indícios iniciais apontarem para irregularidades mais graves, sugere-

se a instauração de procedimento investigatório criminal.

16.  Ao  receber  notícia  de  fato  relativa  a  suposta  irregularidade  praticada  por

entidade sem fins lucrativos contratada para executar indiretamente serviços de

assistência à saúde, efetue levantamento dos ajustes anteriormente celebrados

pela pessoa jurídica noticiada, com o propósito de averiguar se já foi objeto de

denúncias  anteriores.  Além  disso,  sugere-se  que  seja  efetuada  pesquisa  no

sistema Idea, destinada a verificar se existem outros procedimentos em trâmite no

âmbito  do  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  envolvendo  a  entidade

noticiada,. Caso confirmada essa hipótese, sugere-se que seja efetuado contato

com os demais membros, diretamente ou por meio do CAOPAM, visando avaliar a

conveniência de atuação conjunta.
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