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PROCESSO: TCE-RJ Nº 229.474-9/14 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ  

ASSUNTO: TERMO DE PARCERIA 

  

 

DECISÃO MONOCRÁTICA 

Artigo 131-A do Regimento Interno 

 

 

Versam os autos sobre o Termo de Parceria nº 01/11, celebrado entre o Município de 

Quissamã e o Instituto Vida e Saúde (INVISA), tendo por objeto o apoio à prestação de serviços 

complementares de saúde e de apoio técnico ambulatorial para coordenação do Programa Saúde 

da Família, unidades básicas de saúde da família, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 

Saúde, com prazo de 12 (doze) meses e valor de R$ 4.556.196,12. 

Em 19/10/2020, foi proferida decisão plenária nos seguintes termos: 

 

VOTO:  

I- Pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Termo de Parceria nº 01/11, em razão das 
irregularidades a seguir:  

a) Contratação de pessoal por interposta pessoa, mediante Termo de Parceria firmado 
com a OSCIP Instituto Vida e Saúde (INVISA), em detrimento da admissão regular de 
servidores concursados, com fulcro no art. 37, inciso II c/c § 2º, e no art. 199, § 1º, ambos 
da Constituição Federal;  

b) Ausência de detalhamento do objeto em quantitativos e custos unitários, contendo as 
especificações referentes a material de consumo, material permanente, serviços de 
terceiros / pessoa física e serviços de terceiros / pessoa jurídica, tendo em vista que a 
planilha de custos do presente Termo de Parceria apenas discrimina os valores relativos 
às despesas com pessoal civil;  

c) Ausência de comprovação de que a celebração do presente Termo de Parceria foi 
precedida de consulta aos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes; d) 
Ausência de comprovação do exame prévio e da aprovação pela assessoria jurídica;  

II- Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante Acórdão, no valor de R$ 10.665,00 (dez mil, 
seiscentos e sessenta e cinco reais), equivalente, nesta data, a 3.000 vezes o valor da UFIR-
RJ, ao Sr. Armando Cunha Carneiro da Silva, Prefeito Municipal de Quissamã à época e 
signatário do ato em exame, com fulcro no art. 63, inciso II, da Lei Complementar Estadual 
nº 63/90, em razão das irregularidades transcritas em meu Voto, a ser recolhida, com 
recursos próprios, ao erário estadual, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o 
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responsável comprovar o recolhimento junto a esta Corte de Contas, ficando, desde logo, 
determinada a COBRANÇA JUDICIAL, no caso de não recolhimento, respeitado o prazo 
recursal;  

III- Pela INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, a ser providenciada pelo 
titular do Órgão Central de Controle Interno Municipal, nos termos da Deliberação TCE-
RJ nº 279/17, com o fito de apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o 
possível dano advindo ao erário, em decorrência do presente Termo de Cooperação 
Técnica, nos termos expostos na fundamentação deste Voto, alertando-se a autoridade 
administrativa competente:  

a. Quanto à responsabilidade solidária prevista no art. 10, caput, da Lei Complementar 
Estadual nº 63/90, em caso de omissão;  

b. Se houver dano ao erário e o valor apurado for maior do que 20.000 (vinte mil) UFIR-
RJ, REMETA a esta Corte, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a esta Corte a Tomada 
de Contas instaurada por força da presente Decisão Plenária, devidamente Certificada 
pelo Órgão Central de Controle Interno, na forma prevista na Deliberação TCE-RJ nº 
279/17, que regulamenta a instauração e a organização de procedimentos de Tomada de 
Contas no âmbito da Administração Pública, Direta e Indireta, Estadual e Municipal, e 
disciplina seu encaminhamento ao Tribunal de Contas;  

c. Se o dano apurado for menor ou igual a 20.000 (vinte mil) UFIR-RJ, adote as medidas 
de ressarcimento ao erário previstas na Deliberação TCE-RJ nº 279/17, em seu próprio 
âmbito, pelas vias administrativas ou judiciais, assim como mantenha arquivada a 
Tomada de Contas no órgão ou entidade de origem pelo período de 5 (cinco) anos; 

 

A Coordenadoria Setorial de Prazos e Diligências – CPR, considerando que o responsável, 

em que pese devidamente cientificado da decisão deste Tribunal, não realizou o pagamento do valor 

da multa/débito, tampouco interpôs qualquer peça recursal, fato que acarretou o trânsito em 

julgado da decisão em 06/02/2021, bem ainda que tanto no dispositivo da decisão plenária 

pretérita, quanto no Acórdão, consta, de forma expressa, o comando para a realização da cobrança 

judicial no caso de não recolhimento da multa/débito pelo jurisdicionado, propõe a comunicação 

ao atual Procurador-Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa Estadual, para que encaminhe a 

Certidão de Inscrição na Dívida Ativa Estadual da multa imposta ao responsável, remetendo, em 

anexo ao ofício a ser expedido, a via da Nota de Débito nº 0239/21. 

Ato seguinte, a Coordenadoria de Auditoria de Políticas em Saúde – CAD Saúde, verificando 

o atendimento ao item III da decisão de 19/10/20201, igualmente sugeriu comunicação ao atual 

Procurador-Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa Estadual. 

                                                           
1 Constatou a coordenaria competente, em consulta ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – SCAP, a entrada neste 
Tribunal do Processo TCE-RJ nº 208.342- 6/21, relativo à Tomada de Contas Especial, instaurada em atendimento ao Item III da decisão 
plenária de 19/10/2020. 
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O Ministério Público Especial concorda com o encaminhamento sugerido pelo corpo 

instrutivo. 

 

É O BREVE RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. 

 

Bem examinados os autos, entendo que assiste razão ao corpo instrutivo e ao Ministério 

Público de Contas, sendo desnecessário repetir-se a argumentação desenvolvida na instrução, a 

qual passa a integrar esta decisão em motivação per relationem. 

Diante do exposto, por estar DE ACORDO com o corpo instrutivo e com o Ministério Público 

Especial, 

 

– COMUNIQUE-SE o atual Procurador-Chefe da Procuradoria da Dívida Ativa, nos termos do art. 

26, § 1º, do Regimento Interno, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da 

decisão, encaminhe a esta Corte de Contas a Certidão de Inscrição na Dívida Ativa Estadual, da multa 

aplicada ao responsável, Sr. Armando Cunha Carneiro da Silva, no valor de 3.000 UFIR-RJ, conforme 

decisão plenária de 19/10/2020, encaminhando, em anexo ao ofício a ser expedido, a via da Nota 

de Débito nº 0239/2021, juntada ao presente. 

GC-6, 

 

MARIANNA M. WILLEMAN 
CONSELHEIRA-RELATORA 

Documento assinado digitalmente 
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