




















































































































































TCE-RJ 

PROCESSO  N.º 114.617-1/13 

RUBRICA                FLS.  
 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

 
 

VOTO  GC-4  40165 a 40168/2014 
 
 

PROCESSO: TCE-RJ  N
O
  114.617-1/13 

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

ASSUNTO: CONTRATO DE GESTÃO 

 
 

Cuida-se de cópia do Contrato de Gestão nº 004/2012, datado de 

26.07.2012, celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE e o INSTITUTO 

DOS LAGOS – RIO, que teve por objeto a operacionalização da gestão e a 

execução dos serviços de saúde a serem prestados na UPA 24h ITABORAÍ, em 

tempo integral, que assegure assistência universal e gratuita à população, pelo 

prazo de 1 ano – a partir de 26.07.2012, no valor total de R$ 19.742.103,96. 
 
 
Destaco que se relaciona ao presente processo os seguintes 

feitos: 
 

Processo TCE-RJ Natureza Objeto Situação 

114.615-3/13 Edital de Seleção 

N.º 003/2012 

Operacionalização da gestão e a 

execução dos serviços de saúde no a 

serem prestados na UPA 24h 

Apenso 

114.618-5/13 Contrato de Gestão 

N. 014/2012 

Operacionalização da gestão e a 

execução dos serviços de saúde no a 

serem prestados na UPA 24h– São 

Gonçalo I 

Apenso 

114.619-9/13 Contrato de Gestão 

N. 015/2012 

Operacionalização da gestão e a 

execução dos serviços de saúde no a 

serem prestados na UPA 24h – São 

Gonçalo II 

Apenso 

 
 
Seguem em apenso a este o Edital de Seleção N.º 003/2012 

(Processo TCE- RJ nº 114.615-3/13), Contrato de Gestão N. 014/2012 (Processo 

TCE- RJ nº 114.618-5/13) e o Contrato de Gestão N. 015/2012 (Processo TCE- RJ nº 

114.619-9/13), o qual seguirão apensados, que serão instruídos por conexão 
processual, com fulcro nos princípios da eficiência e economia administrativas. 

 
 
O Corpo Instrutivo, representado pela 1ª Coordenadoria de 

Controle Estadual – 1ª CCE, após exame dos autos, às fls. 24/32, assim se 
manifestou: 

 
“(...) 
 

Diante do exposto, sugere-se: 
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1. COMUNICAÇÃO ao Titular da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do 

art. 6º, § 1º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, a ser efetivada na forma da Lei 

Complementar nº 63/90, art. 26, inc. I, mediante ciência pessoal, e demais incisos, em 

ordem sequencial, para que, em prazo a ser estipulado pelo Plenário, encaminhe a 

documentação, bem como cumpra as determinações e observe as recomendações a 

seguir elencadas: 

 

Documentos: 

 

1.1 Comprovação da publicação da Resolução Conjunta, editada pela Secretaria de 

Estado de Saúde – SES e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG, iniciando o processo de qualificação da Organização Social para área 

específica da contratação em análise, nos termos do art. 7º do Decreto Estadual N.º 

43.261/11; 

 

1.2 Comprovação da designação da Comissão de Qualificação que atuará no 

precitado processo de qualificação, através de Resolução Conjunta do Secretário de 

Estado de Saúde e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, nos termos do 

art. 9º do Decreto Estadual N.º 43.261/11; 

 

 

1.3 Parecer definitivo da Assessoria Jurídica acerca do Edital de Seleção, emitido 

após o cumprimento, ou não, das exigências por ela formuladas e descritas às fls. 80/81 

do proc. TCE/RJ N.º 115.366-1/13, nos termos do art. 26 do Decreto Estadual N.º 

43.261/11; 

 

1.4 Comprovação da comunicação por via eletrônica, às entidades já qualificadas 

como Organizações Sociais na área de atuação do objeto do edital, nos termos do art. 25 

do Decreto Estadual N.º 43.261/11; 

 

 

1.5 Comprovação da designação de Comissão Especial de Seleção, integrada por 

representantes da Secretaria de Estado de Saúde, nos termos do arts. 28 e 29 do 

Decreto Estadual N.º 43.261/11; 

 

1.6 Cópia do ato constitutivo da contratada, nos termos do art. 4º, inc. XV, alínea “a”, 

da Deliberação TCE/RJ N.º 244/07; 

 

 

1.7 Comprovação da qualificação definitiva da contratada como organização social 

na área de atuação específica, nos termos do art. 38 do Decreto Estadual N.º 43.261/11 

c/c art. 4º, inc. XV, alínea “b”, da Deliberação TCE/RJ N.º 244/07; 

 

1.8 Propostas de Trabalho apresentadas pela Contratada, relativas aos Contratos 

de Gestão N.º 004/12, N.º 014/12 e N.º 015/12, contendo os documentos previstos no art. 

27, do Decreto Estadual N.º 43.261/11, quais sejam: 
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1.8.1 O detalhamento do programa de trabalho proposto; 

1.8.2 A especificação do orçamento e das fontes de receita; 

1.8.3 Comprovação da regularidade jurídico-fiscal e da situação econômico-financeira 

da entidade; 

1.8.4 A estipulação da política de preços a ser praticada; 

1.8.5 Comprovação de experiência técnica e gerencial na área relativa à atividade a 

ser executada, ou capacidade técnica do seu corpo dirigente e funcional e, caso exigido 

pelo edital, tempo mínimo de experiência nos serviços a serem executados; 

1.8.6 Outros objetivos e metas não estipulados no edital, mas com ele convergentes, 

indicando-se as respectivas fontes de financiamento; 

 

1.9 Documentação comprobatória da verificação in loco da existência e adequação 

da sede ou filial da organização social contratada, nos termos do art. 35 do Decreto 

Estadual N.º 43.261/11; 

 

1.10 Cópia dos Termos de Permissão de Uso assinado pelas partes, , relativos aos 

Contratos de Gestão N.º 004/12, N.º 014/12 e N.º 015/12, a ser formalizado de acordo 

com as regras legais emanadas da Lei Complementar N.º 08/77, em atenção ao art. 60 

do Decreto Estadual N.º 43.261/11; 

 

Determinações: 

 

1.11 Em casos futuros, faça constar do Edital de Seleção: 

 

1.11.1 A definição do valor máximo do orçamento previsto para a presente contratação, 

com a indicação do respectivo P.T., conforme exige o art. 25, inc. III, do Decreto Estadual 

N.º 43.261/11; 

 

Recomendações: 

 

1.12 Observe as seguintes recomendações da CAD: 

 

1.12.1 Promova a implantação de Centro de Apuração de Custos em todos os 

Estabelecimentos Assistenciais de Saúde sob gerência das OSS; 

1.12.2 Promova a disponibilização de todos os leitos e serviços existentes em cada 

unidade sob a gerência de OSS para a Central Regional de Regulação; 

1.12.3 Promova a instituição de mecanismos para transferência de pacientes entre as 

unidades de Saúde geridas por OSS.” 
 
 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador 
Horácio M. Medeiros (fl. 32-v.), manifestou-se no mesmo sentido. 
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É o Relatório. 
 
 
Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e com o Ministério Público Especial 
 
 

VOTO: 

 

 

Pela COMUNICAÇÃO, prevista no §1º, do art. 6º, da 

Deliberação TCE-RJ nº 204/96, ao Titular da Secretaria de Estado de Saúde, a ser 

efetivada nos moldes do artigo 26 do Regimento Interno deste Tribunal, para que 

esclareça e encaminhe os itens diligenciados pela Instrução e transcritos em 

meu relatório. 

 

 
GC-4,           de                                  de  2014. 

 
 
 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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Processo nº 114.618-5/2013 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE CONTROLE ESTADUAL  
1º COORDENADORIA DE CONTROLE ESTADUAL 

Processo : 114.618-5/2013 
Origem : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
Setor :   
Natureza : CONTRATO DE GESTÃO 
Interessado : INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 
Observação : CONTRATO 014/12 P/ OPERACIONALIZACAO GESTAO E 
EXECUCAO ACOES SERVICOS SAUDE REF PROC ADM E-08/4632/12 - 
UPA SAO GONCALO I 

 

 

Termo de Apensação 

 

Certifico que nesta data procedemos a apensação deste processo ao 

de n.º TCE -RJ 114.617-1/13, nos termos do art. 180 do Regimento 

Interno desta Corte, aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 167, de 

10.12.1992. 

 

Desta forma, as informações serão prestadas no processo principal. 

 
1 CCE, 17/09/2014 

 
 
 
 

GUILHERME RODRIGUES AGUIRREZABAL 
Assistente 

 Matrícula  02/002796 
 

DE ACORDO, 
 

1 CCE, 17/09/2014 
 

 

 

 

WENDELL MAIA DE SOUZA 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003110 
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TCE-RJ 
Processo nº 114.619-9/2013 

Rubrica       Pag. 24   

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE CONTROLE ESTADUAL  
1º COORDENADORIA DE CONTROLE ESTADUAL 

Processo : 114.619-9/2013 
Origem : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
Setor :   
Natureza : CONTRATO DE GESTÃO 
Interessado : INSTITUTO DOS LAGOS - RIO 
Observação : CONTRATO 015/12 P/ OPERACIONALIZACAO GESTAO E 
EXECUCAO ACOES SERVICOS SAUDE REF PROC ADM E-08/4633/12 - 
UPA SAO GONCALO II 

 

 

Termo de Apensação 

 

Certifico que nesta data procedemos a apensação deste processo ao 

de n.º TCE -RJ 114.617-1/13, nos termos do art. 180 do Regimento 

Interno desta Corte, aprovado pela Deliberação TCE/RJ nº 167, de 

10.12.1992. 

 

Desta forma, as informações serão prestadas no processo principal. 

 
1 CCE, 17/09/2014 

 
 
 
 

GUILHERME RODRIGUES AGUIRREZABAL 
Assistente 

 Matrícula  02/002796 
 

DE ACORDO, 
 

1 CCE, 17/09/2014 
 

 

 

 

WENDELL MAIA DE SOUZA 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003110 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA 

 
VOTO GC-2   247/2013 

 

PROCESSO:  TCE-RJ  No 200.963-0/09 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES 
ASSUNTO: CONTRATO 

 
 
Trata o presente processo do Contrato s/nº, datado de 29/03/06, decorrente 

de Dispensa de Licitação, firmado entre o Município de Trajano de Moraes e a 
empresa Instituto dos Lagos - Rio, que tem por objeto a execução de atividades na 
área de gestão de educação para o ensino fundamental, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 

 

Em Sessão Plenária de 24/04/12, esta Corte decidiu  
 

I – Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Procurador-Chefe da Procuradoria da Dívida 
Ativa, para que encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da presente 
decisão Plenária, a Certidão de Inscrição na Dívida Ativa Estadual da multa aplicada ao 
Sérgio Eduardo Melo Gomes, Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, no exercício de 
2006, no valor R$ 34.128,00 (trinta e quatro mil, cento e vinte e oito reais), equivalente, 
nesta data, a 15.000 vezes o valor da UFIR-RJ, conforme decisão Plenária de 17/05/2011; 
 
II – Pela DETERMINAÇÃO à SSE para que, ao encaminhar o Ofício objeto do item anterior, 
faça acompanhar as cópias do Voto às fls. 132/135, do Acórdão 637/2011 às fls. 136137 e 
de sua publicação no DO-RJ, bem como das duas vias da Nota de Débito 82/2012, juntadas 
na contracapa do presente.  
 
III – Pela NOTIFICAÇÃO do Sr. Carlos José Gomes de Souza, atual Prefeito Municipal de 
Trajano de Moraes, nos termos da Lei Orgânica desta Corte, em vigor, para que, no prazo 
de 30 (trinta) dias, apresente razões de defesa e encaminhe os documentos e preste os 
esclarecimentos listados pela Instrução e transcritos neste Relatório, alertando-a para o 
disposto no inciso IV do artigo 63 da Lei Complementar Estadual 63/90.  

 
Em resposta ao item I do Voto, o Procurador Chefe da Procuradoria da 

Dívida Ativa do Estado, Sr. Nicola Tutungi Junior, encaminhou a Certidão de 
Inscrição na Dívia Ativa Estadual do Sr. Sérgio Eduardo Melo Gomes, constante do 
Doc. TCE-RJ nº 25.378-1/12, às fls. 337/340. 

 
Em atendimento ao item III, o Prefeito Municipal de Trajano de Moraes, Sr. 

Carlos José Gomes de Souza informa ter encaminhado a Tomada de Contas 
Especial determinada por esta Corte. Verifico que a referida Tomada de Contas 
constituiu o Processo TCE-RJ nº 217.655-5/12, que tramita apenso ao presente 
processo. 

 
Após reexame, o Corpo Instrutivo sugere a Ciência ao Plenário do 

atendimento ao item III da decisão Plenária de 24/04/12 e de que foi constituído 
Processo Especial de Cobrança Executiva da Multa imputada ao Prefeito Municipal 
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de Trajano de Moraes à época, Sr. Sérgio Eduardo Melo Gomes (Proc. TCE-RJ nº 
236.834-0/12), conforme decisão Plenária de 17/05/11; e a Anexação do presente 
ao Processo TCE-RJ nº 217.655-5/12, que trata da Tomada de Contas Especial 
instaurada pela Prefeitura, em atendimento à decisão Plenária de 17/05/11, a qual 
está sendo submetida ao Plenário nesta mesma Sessão, com sugestão de Voto 
pela Regularidade das Contas em questão. 

 
O Ministério Público Especial, representado pela Procuradora Marianna 

Montebello Willeman, à fls. 344v, manifesta-se no mesmo sentido. 
 
É o Relatório. 
 
Pelo exposto, considero pertinentes as medidas propostas pelo Corpo 

Instrutivo, corroboradas pelo douto Ministério Público Especial, e 
 
VOTO:  
 
I – Pela CIÊNCIA ao Plenário quanto ao atendimento ao item III da decisão 

Plenária de 24/04/12 e quanto à abertura do Processo Especial de Cobrança 
Judicial da Multa aplicada ao Sr. Sérgio Eduardo Melo Gomes (Proc. TCE-RJ nº 
236.834-0/12), conforme decisão Plenária de 17/05/11, no valor equivalente a 
15.000 vezes o valor da UFIR-RJ, mediante o Acórdão nº 637/11 encaminhado à 
Procuradoria Geral deste Tribunal, para acompanhamento; 
 

II – Pela ANEXAÇÃO do presente ao Processo TCE/RJ nº 217.655-5/12. 
 

 
GC-2,          de                                        de  2013. 

 
 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro-Relator 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO JOSÉ GOMES GRACIOSA 

 
VOTO GC-2   159/2015 

 

PROCESSO:  TCE-RJ  No 231.592-9/12 
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ 
ASSUNTO: TERMO DE PARCERIA 

 
 
Trata o presente processo de Termo de Parceria, celebrado em 10.08.2011, 

entre o Município de Itaboraí e o Instituto Sorrindo para a Vida, para a implantação 
do Projeto Educação Digital nas Escolas, capacitação dos professores no uso da 
tecnologia, divulgação das experiências na internet e criação de um ambiente virtual 
de aprendizagem.  

 
O valor global deste Termo é da ordem de R$ 3.696.330,00 (três milhões 

seiscentos e noventa e seis mil e trezentos e trinta reais), com vigência de 10/08/11 
a 10/07/12. 

 
A Instrução aduz que, em 23/01/06, foi celebrado um Termo de Parceria 

entre o Município de Itaboraí e o Instituto Sorrindo para a Vida, doravante OSCIP, 
analisado no Processo TCE-RJ nº 228.410-7/06, no qual, em Sessão de 09.12.08, 
foi determinada a sustação da contratação do Instituto Sorrindo Para a Vida. Dessa 
forma, constata-se que, ao contratar novamente o mesmo Instituto, o jurisdicionado 
descumpriu a determinação deste Tribunal. 

 
Tramitam junto a este os processos abaixo listados, que versam sobre a 

mesma matéria. Sendo assim, pelo princípio da conexão processual consignado no 
artigo 103 do CPC e aplicável a este Tribunal, conforme o disposto no artigo 180 do 
Regimento Interno, serão decididos juntamente com o presente. 

 
Processo TCE-RJ Natureza Objeto Valor R$ 

230.704-5/11 Termo de Parceria 
Projetos para melhoria das condições 

de vida da população 
273.000,00 

222.181-9/11 Termo de Parceria Operacionalização de rede de padaria 927.854,16 

225.482-2/11 Termo de Parceria 
Prestação de serviço de 

operacionalização de rede de padaria 
1.224.000,00 

 
Quanto ao presente, na Sessão de 12/03/2013, o Plenário desta Corte 

decidiu pela Comunicação ao jurisdicionado para cumprimento de Diligência 
Externa e Notificação do Sr. Sergio Alberto Soares, ex-Prefeito do Município de 
Itaboraí e da Sra. Rosana da Silva Rosa, ex-Secretária Municipal de Educação e 
Cultura de Itaboraí, para apresentassem razões de defesa. 

 
Com o fito de atender a decisão Plenária supracitada, o Sr. Sergio Alberto 

Soares, ex-Prefeito do Município de Itaboraí, protocolizou neste Tribunal suas 
razões de defesa, as quais foram autuadas como documento TCE-RJ nº 18.053-
4/13 (fls. 231/232). 
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Apesar de devidamente oficiada, a Sra. Rosana da Silva Rosa, Secretária 
Municipal de Educação e Cultura de Itaboraí, à época, quedou-se inerte, conforme 
informação da Coordenadoria Setorial de Prazos e Diligências – CPR, o que 
ensejou a emissão do Certificado de Revelia nº 1405/13 (fls. 244). 

 
O Corpo Instrutivo, após exame às fls. 251/254, assim se manifestou: 
 

Em atendimento à notificação exarada no item III do voto de 12/03/2013 o Sr. 
Sérgio Alberto Soares, Prefeito Municipal de Itaboraí, à época, se limitou a prestar os 
seguintes esclarecimentos: 

 

- que o Projeto em questão foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura; 

 

- que, como Prefeito, delegou aos Secretários Municipais os atos de celebração 
de Contratos; Convênios e Ordenação de Despesas dos recursos alocados nas 
respectivas Pastas, tratando no caso, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

 

- que verificou que o Termo de Parceria em questão foi analisado pela 
Procuradoria Geral do Município, condição para que os Ordenadores de Despesa se 
assegurassem da legalidade dos atos praticados; 

 

- que a Secretária Municipal de Educação e Cultura também está sendo notificada 
para apresentar razões de defesa e encaminhar documentos. 

 

Também alega desconhecer o Projeto e seus elementos, afirmando que a 
Secretária Rosana da Silva Rosa possa apresentar todos os elementos necessários à 
análise deste Tribunal. 

 

Compulsando os autos verificamos que o Sr. Sérgio Alberto Soares, Prefeito 
Municipal de Itaboraí, à época, não foi signatário do termo em questão, não podendo 
assim ser responsabilizado pelas irregularidades apontadas no exame do mesmo. 
Portanto, devem ser acolhidas as razões de defesa apresentadas. Item atendido.  

 

Verificamos que não houve atendimento quanto ao item IV do voto de 12/03/2013, 
o que foi certificado pelo CPR às fls. 244. 

 

Ao não exercer o seu direito de defesa, reputam-se como verdadeiras as 
irregularidades que estão sendo imputadas à Sra. Rosana da Silva Rosa, Secretária 
Municipal de Educação e Cultura de Itaboraí, à época, o que nos conduz a sugerir a 
declaração de ilegalidade do presente termo e a aplicação de multa pela prática de ato 
ilegal. 

 

Considerando a informação de fls. 246/248(v.); 
 

Considerando as razões de defesa apresentadas pelo Sr. Sérgio Alberto Soares, 
Prefeito Municipal de Itaboraí, à época; 

 

Considerando a revelia da Sra. Rosana da Silva Rosa, Secretária Municipal de 
Educação e Cultura de Itaboraí, à época, sugere-se: 

 

I - o ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA apresentadas pelo Sr. Sérgio 
Alberto Soares, Prefeito Municipal de Itaboraí, à época, através do doc. TCE-RJ nº 
18.053-4/13; 

 

II – a DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do presente termo, tendo em vista a 
verificação das seguintes irregularidades:  
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1-formalização de relação contratual através de Termo de Parceria, uma vez que 
este não é o instrumento adequado para a contratação direta de prestação de serviços 
à administração municipal, devendo ter sido formalizado contrato decorrente de 
procedimento licitatório ou de suas exceções, na forma da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

III – a APLICAÇÃO DE MULTA à Sra. Rosana da Silva Rosa, Secretária Municipal 
de Educação e Cultura de Itaboraí, à época, tendo em vista a irregularidade citada no 
item II. 

 

O Ministério Público Especial, representado pela Procuradora Marianna 
Montebello Willeman, às fls. 255/256, manifesta-se conforme abaixo transcrito: 

 
Bem examinados os autos, o Ministério Público acolhe o pronunciamento das 

instâncias instrutivas, que passa a fazer parte integrante desta promoção, e requer a 
declaração de ilegalidade do termo de parceria em questão, acolhendo, outrossim, a 
sugestão de aplicação de multa ao responsável, Senhora Rosana da Silva Rosa, com 
base no artigo 63, incisos II e III, da Lei Complementar Estadual n.º 63/90.  

 
De outro lado, cumpre registrar que, além da ilegalidade flagrante evidenciada 

nestes autos quanto à violação ao princípio licitatório e à contratação irregular de 
pessoal em violação à norma do artigo 37, II, da CRFB, há também fortes indícios de 
violação ao vetor de controle externo pertinente à economicidade, não havendo nos 
autos pronunciamento conclusivo das instâncias técnicas a seu respeito.  

 
Pois bem. No entender deste Parquet, a conseqüência da referida ilegalidade e 

antieconomicidade não pode resumir-se à aplicação de sanção ao administrador 
público. Isso porque, tratando-se de irregularidade relativa à utilização de recursos 
públicos, é evidente o prejuízo ao erário público, cuja responsabilidade recai não só 
sobre o agente público, mas também sobre o particular, tornando indispensável que 
seja garantido o contraditório e a ampla defesa da entidade parceira, visto que a 
decisão a ser proferida repercutirá em sua esfera patrimonial (devendo restituir aos 
cofres públicos os valores percebidos indevidamente). 

 
Por tal razão, REQUER o Ministério Público:  
 
(i)a declaração de ilegalidade do termo de parceria, pelas razões já bem 

explicitadas pelo i. Corpo Instrutivo no decorrer desta instrução; 
 
(ii)a aplicação de multa (inciso III do artigo 63 da Lei Complementar n.º 63/90  em 

razão da ilegalidade do ajuste)  ao responsável, conforme sugerido pelas instâncias 
instrutivas;  

 
(iii)a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme artigo 10, caput e seus 

parágrafos, da Lei Complementar Estadual n.º 63/90, tendente à apuração dos fatos, 
quantificação pecuniária do dano e imputação, por parte dessa E. Corte, de 
responsabilidade por despesa ilegal e antieconômica; 

 
(iv)a NOTIFICAÇÃO à entidade parceira, na pessoa de seu representante legal, 

para que apresente defesa relativamente às irregularidades ocorridas, como garantia da 
ampla defesa e do contraditório, estabelecendo-se, destarte, o devido processo legal 
tendente à imputação de débito decorrente do prejuízo causado ao erário. 

 
É o Relatório. 
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O anseio do Corpo de Técnico em encerrar o presente feito sem que ocorra a 
análise de economicidade da contratação sob exame, acaba por colidir com a 
missão Constitucional prescrita aos Tribunais de Contas pelo art. 71 da CRFB. 

 
Isso porque, o argumento utilizado pelo Corpo Instrutivo, ou seja, a ausência, 

na rede interna deste Corte, de fontes oficiais representativas de mercado, não 
pode, de maneira indiscriminada, servir, no que diz respeito a análise da economia 
praticada pelo gestor público durante o ajuste comercial, como justificativa à não 
atuação do Colegiado de Contas, já que os paradigmas internos utilizados para fins 
de cômputo da economicidade precisam, por questões de eficiência operacional, se 
manter em constante atualização. 

 
Nesta esteira, havendo nestes autos elementos suficientes para a avaliação 

da economicidade (fls. 74/230), e nos processos Apensos por conexão processual 
os quais são TCE-RJ nº. 230.704-5/11, nº. 222.181-9/11 e nº. 225.482-2/11 todos 
(Termos de Parceria), compete ao Corpo Técnico enveredar todo e qualquer 
esforço que se faça necessário para a obtenção de referências que lhe permita 
avaliar se a contratação sob exame se deu ao melhor custo-benefício, razão pela 
qual manifesto-me em desacordo com o Corpo Instrutivo e com o Douto Ministério 
Público Especial, e 

 
VOTO: 
 
Por DILIGÊNCIA INTERNA para que o Corpo Instrutivo e, posteriormente, o 

Ministério Público Especial proceda à nova análise a fim de comprovar o 
atendimento ao princípio da economicidade.  

 
 

GC-2,          de                                        de  2015. 
 
 
 

JOSÉ GOMES GRACIOSA 
Conselheiro-Relator  


