






















































































 

TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.669-6/12 

RUBRICA                   Fls.:  

 

 

 

 

 
VOTO GC-4  2888/2012 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 203.669-6/12 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY  

ASSUNTO:  TERMO ADITIVO 

 

 

Trata o presente processo de cópia do 2º Termo Aditivo, celebrado em 

2/01/2007, tendo por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Parceria s/nº, 

pactuado em 2005, entre a Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo 

para a Vida (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP), para o 

desenvolvimento institucional e tecnológico no setor de saúde. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 

Municipal (3ª IGM), procedeu à instrução de fls. 10, da qual destacamos: 

 
“(...) 

Tendo em vista que o processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, referente ao 

Termo de Parceria em questão recebeu em sessão de 29/09/2011, voto pela 

Ilegalidade, Multa e Instauração de Tomada de Contas Especial, e pelo 

princípio de que o acessório acompanha o principal, entendemos por sugerir: 

I. Ilegalidade do presente Termo Aditivo; 

II. Anexação do presente ao processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, para que 

sirva de subsídio a Tomada de Contas Especial.” 

 

 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sérgio 

Paulo Abreu Martins Teixeira, acompanha a sugestão do Corpo Técnico (fls. 13). 

 

 

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

PROCESSO N.º 203.669-6/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

É o Relatório. 

 

Para uma melhor visualização dos instrumentos celebrados pela 

Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo para a Vida, elaboramos o 

quadro abaixo: 

 

NATUREZA 
PROCESSO  

TCE Nº 
OBJETO 

Termo de Parceria 
s/nº de 2005 210.900-4/06 

Desenvolvimento institucional e 
tecnológico no setor de saúde, numa ação 

de co-gestão e de cooperação técnica 

Termo Aditivo nº 
01, de 02/06/2006 

203.701-0/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
02, de 02/01/2007 

203.669-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
03, de 01/01/2008 

203.716-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
04, de 01/01/2009 203.664-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
05, de 01/01/2010 

203.717-9/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
06, de 01/01/2011 

203.675-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

 

 

Os sobreditos Termos Aditivos se encontram tramitando em conjunto, 

apensados, tendo havido, em todos os processos, idênticas manifestações do 

Corpo Técnico deste Tribunal e do Ministério Público Especial, de Ilegalidade e 

Apensação, tendo em vista a Decisão Plenária referente ao Termo de Parceria 

original, prolatada em 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, a seguir 

transcrita:  
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.669-6/12 

RUBRICA               FLS.:   
 

 

 

 

“VOTO: 

 

I - pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Termo de Parceria 

sob exame, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paraty e o Instituto 

Sorrindo Para a Vida, haja vista sua formalização ter vulnerado diversos 

princípios reitores da administração pública, caput do art. 37 da CRFB 

(legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência), bem como aqueles 

previstos no art. 70 (economicidade e legitimidade), especialmente devido ao 

fato de: 

 

1) o Instituto Sorrindo para a Vida manter contrato com empresa 

privada para que este preste total ou parcialmente o firmado no termo de 

parceria com o Município, configurando tal fato frontal violação do art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, que impõe a realização de licitação para a 

contratação de serviços. 

 

II - pela APLICAÇÃO DE MULTA mediante acórdão, ao Sr. José Carlos 

Porto Neto, Prefeito Municipal de Paraty, no valor de R$ 10.676,00 (dez mil, 

seiscentos e setenta e seis reais) equivalentes, nesta data, a 5.000 UFIR/RJ, 

com fulcro nos incisos II e III, do art. 63, da Lei Complementar n.º 63/90, 

pelos motivos acima expostos, a ser recolhida no prazo regimental, com 

recursos próprios, desde já, autorizada, a cobrança judicial em caso de não 

recolhimento;  

 

III. Pela INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL pelo 

órgão de Controle Interno, ou equivalente, da Prefeitura Municipal de Paraty, 

visando à apuração de responsabilidade com a contratação do Instituto 

Sorrindo para a Vida, qualificada como OSCIP, em razão de eventual dano ao 

erário, buscando a comprovação fática entre os serviços efetivamente 

prestados, os resultados obtidos e os valores pagos com a prestação de 

serviço, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 63/90. 

 

IV - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado, a fim de 

dar ciência das irregularidades apontadas nos autos; e, 

 

V - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Câmara Municipal de Paraty, a ser 

encaminhada a Presidência daquela Casa, para que tome ciência da decisão, 

em razão da gravidade dos fatos.” 
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.669-6/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

De fato, uma vez declarada a Ilegalidade do Termo de Parceria 

original, os aditivos dele decorrentes também serão ilegais, cabendo-nos ressaltar 

que todos os termos aditivos foram celebrados pelo Sr. José Carlos Porto Neto, 

Prefeito do Município de Paraty, devendo a tomada de contas especial determinada 

em Sessão Plenária de 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, abranger 

não só o período e os serviços objeto do Termo de Parceria como os dos Aditivos, 

razões pelas quais devem prosperar as sugestões do Corpo Instrutivo e do 

Ministério Público Especial, de Ilegalidade do Termo Aditivo e Apensação. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e de acordo com o Ministério Público Especial, e  

 

VOTO: 

 

I – Pela ILEGALIDADE do presente Termo Aditivo; 

 

II – Pela ANEXAÇÃO do presente ao processo TCE-RJ nº 

210.900-4/06, para que sirva de subsídio a Tomada de Contas 

Especial determinada em Sessão Plenária de 29/09/2011. 

 

 

GC4,        de                                   de 2012. 

 

 

 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 

 



 

TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.675-5/12 

RUBRICA                   Fls.:  

 

 

 

 

 
VOTO GC-4  2889/2012 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 203.675-5/12 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY  

ASSUNTO:  TERMO ADITIVO 

 

 

Trata o presente processo de cópia do 6º Termo Aditivo, celebrado em 

1/01/2011, tendo por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Parceria s/nº, 

pactuado em 2005, entre a Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo 

para a Vida (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP), para o 

desenvolvimento institucional e tecnológico no setor de saúde. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 

Municipal (3ª IGM), procedeu à instrução de fls. 09, da qual destacamos: 

 
“(...) 

Tendo em vista que o processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, referente ao 

Termo de Parceria em questão recebeu em sessão de 29/09/2011, voto pela 

Ilegalidade, Multa e Instauração de Tomada de Contas Especial, e pelo 

princípio de que o acessório acompanha o principal, entendemos por sugerir: 

I. Ilegalidade do presente Termo Aditivo; 

II. Anexação do presente ao processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, para que 

sirva de subsídio a Tomada de Contas Especial.” 

 

 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sérgio 

Paulo Abreu Martins Teixeira, acompanha a sugestão do Corpo Técnico (fls. 12). 

 

 

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

PROCESSO N.º 203.675-5/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

É o Relatório. 

 

Para uma melhor visualização dos instrumentos celebrados pela 

Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo para a Vida, elaboramos o 

quadro abaixo: 

 

NATUREZA 
PROCESSO  

TCE Nº 
OBJETO 

Termo de Parceria 
s/nº de 2005 210.900-4/06 

Desenvolvimento institucional e 
tecnológico no setor de saúde, numa ação 

de co-gestão e de cooperação técnica 

Termo Aditivo nº 
01, de 02/06/2006 

203.701-0/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
02, de 02/01/2007 

203.669-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
03, de 01/01/2008 

203.716-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
04, de 01/01/2009 203.664-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
05, de 01/01/2010 

203.717-9/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
06, de 01/01/2011 

203.675-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

 

 

Os sobreditos Termos Aditivos se encontram tramitando em conjunto, 

apensados, tendo havido, em todos os processos, idênticas manifestações do 

Corpo Técnico deste Tribunal e do Ministério Público Especial, de Ilegalidade e 

Apensação, tendo em vista a Decisão Plenária referente ao Termo de Parceria 

original, prolatada em 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, a seguir 

transcrita:  
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.675-5/12 

RUBRICA               FLS.:   
 

 

 

 

“VOTO: 

 

I - pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Termo de Parceria 

sob exame, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paraty e o Instituto 

Sorrindo Para a Vida, haja vista sua formalização ter vulnerado diversos 

princípios reitores da administração pública, caput do art. 37 da CRFB 

(legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência), bem como aqueles 

previstos no art. 70 (economicidade e legitimidade), especialmente devido ao 

fato de: 

 

1) o Instituto Sorrindo para a Vida manter contrato com empresa 

privada para que este preste total ou parcialmente o firmado no termo de 

parceria com o Município, configurando tal fato frontal violação do art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, que impõe a realização de licitação para a 

contratação de serviços. 

 

II - pela APLICAÇÃO DE MULTA mediante acórdão, ao Sr. José Carlos 

Porto Neto, Prefeito Municipal de Paraty, no valor de R$ 10.676,00 (dez mil, 

seiscentos e setenta e seis reais) equivalentes, nesta data, a 5.000 UFIR/RJ, 

com fulcro nos incisos II e III, do art. 63, da Lei Complementar n.º 63/90, 

pelos motivos acima expostos, a ser recolhida no prazo regimental, com 

recursos próprios, desde já, autorizada, a cobrança judicial em caso de não 

recolhimento;  

 

III. Pela INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL pelo 

órgão de Controle Interno, ou equivalente, da Prefeitura Municipal de Paraty, 

visando à apuração de responsabilidade com a contratação do Instituto 

Sorrindo para a Vida, qualificada como OSCIP, em razão de eventual dano ao 

erário, buscando a comprovação fática entre os serviços efetivamente 

prestados, os resultados obtidos e os valores pagos com a prestação de 

serviço, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 63/90. 

 

IV - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado, a fim de 

dar ciência das irregularidades apontadas nos autos; e, 

 

V - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Câmara Municipal de Paraty, a ser 

encaminhada a Presidência daquela Casa, para que tome ciência da decisão, 

em razão da gravidade dos fatos.” 
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.675-5/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

De fato, uma vez declarada a Ilegalidade do Termo de Parceria 

original, os aditivos dele decorrentes também serão ilegais, cabendo-nos ressaltar 

que todos os termos aditivos foram celebrados pelo Sr. José Carlos Porto Neto, 

Prefeito do Município de Paraty, devendo a tomada de contas especial determinada 

em Sessão Plenária de 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, abranger 

não só o período e os serviços objeto do Termo de Parceria como os dos Aditivos, 

razões pelas quais devem prosperar as sugestões do Corpo Instrutivo e do 

Ministério Público Especial, de Ilegalidade do Termo Aditivo e Apensação. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e de acordo com o Ministério Público Especial, e  

 

VOTO: 

 

I – Pela ILEGALIDADE do presente Termo Aditivo; 

 

II – Pela ANEXAÇÃO do presente ao processo TCE-RJ nº 

210.900-4/06, para que sirva de subsídio a Tomada de Contas 

Especial determinada em Sessão Plenária de 29/09/2011. 

 

 

GC4,        de                                   de 2012. 

 

 

 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 

 



 

TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.675-5/12 

RUBRICA                   Fls.:  

 

 

 

 

 
VOTO GC-4  2889/2012 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 203.675-5/12 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY  

ASSUNTO:  TERMO ADITIVO 

 

 

Trata o presente processo de cópia do 6º Termo Aditivo, celebrado em 

1/01/2011, tendo por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Parceria s/nº, 

pactuado em 2005, entre a Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo 

para a Vida (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP), para o 

desenvolvimento institucional e tecnológico no setor de saúde. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 

Municipal (3ª IGM), procedeu à instrução de fls. 09, da qual destacamos: 

 
“(...) 

Tendo em vista que o processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, referente ao 

Termo de Parceria em questão recebeu em sessão de 29/09/2011, voto pela 

Ilegalidade, Multa e Instauração de Tomada de Contas Especial, e pelo 

princípio de que o acessório acompanha o principal, entendemos por sugerir: 

I. Ilegalidade do presente Termo Aditivo; 

II. Anexação do presente ao processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, para que 

sirva de subsídio a Tomada de Contas Especial.” 

 

 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sérgio 

Paulo Abreu Martins Teixeira, acompanha a sugestão do Corpo Técnico (fls. 12). 

 

 

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

PROCESSO N.º 203.675-5/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

É o Relatório. 

 

Para uma melhor visualização dos instrumentos celebrados pela 

Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo para a Vida, elaboramos o 

quadro abaixo: 

 

NATUREZA 
PROCESSO  

TCE Nº 
OBJETO 

Termo de Parceria 
s/nº de 2005 210.900-4/06 

Desenvolvimento institucional e 
tecnológico no setor de saúde, numa ação 

de co-gestão e de cooperação técnica 

Termo Aditivo nº 
01, de 02/06/2006 

203.701-0/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
02, de 02/01/2007 

203.669-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
03, de 01/01/2008 

203.716-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
04, de 01/01/2009 203.664-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
05, de 01/01/2010 

203.717-9/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
06, de 01/01/2011 

203.675-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

 

 

Os sobreditos Termos Aditivos se encontram tramitando em conjunto, 

apensados, tendo havido, em todos os processos, idênticas manifestações do 

Corpo Técnico deste Tribunal e do Ministério Público Especial, de Ilegalidade e 

Apensação, tendo em vista a Decisão Plenária referente ao Termo de Parceria 

original, prolatada em 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, a seguir 

transcrita:  
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“VOTO: 

 

I - pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Termo de Parceria 

sob exame, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paraty e o Instituto 

Sorrindo Para a Vida, haja vista sua formalização ter vulnerado diversos 

princípios reitores da administração pública, caput do art. 37 da CRFB 

(legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência), bem como aqueles 

previstos no art. 70 (economicidade e legitimidade), especialmente devido ao 

fato de: 

 

1) o Instituto Sorrindo para a Vida manter contrato com empresa 

privada para que este preste total ou parcialmente o firmado no termo de 

parceria com o Município, configurando tal fato frontal violação do art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, que impõe a realização de licitação para a 

contratação de serviços. 

 

II - pela APLICAÇÃO DE MULTA mediante acórdão, ao Sr. José Carlos 

Porto Neto, Prefeito Municipal de Paraty, no valor de R$ 10.676,00 (dez mil, 

seiscentos e setenta e seis reais) equivalentes, nesta data, a 5.000 UFIR/RJ, 

com fulcro nos incisos II e III, do art. 63, da Lei Complementar n.º 63/90, 

pelos motivos acima expostos, a ser recolhida no prazo regimental, com 

recursos próprios, desde já, autorizada, a cobrança judicial em caso de não 

recolhimento;  

 

III. Pela INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL pelo 

órgão de Controle Interno, ou equivalente, da Prefeitura Municipal de Paraty, 

visando à apuração de responsabilidade com a contratação do Instituto 

Sorrindo para a Vida, qualificada como OSCIP, em razão de eventual dano ao 

erário, buscando a comprovação fática entre os serviços efetivamente 

prestados, os resultados obtidos e os valores pagos com a prestação de 

serviço, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 63/90. 

 

IV - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado, a fim de 

dar ciência das irregularidades apontadas nos autos; e, 

 

V - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Câmara Municipal de Paraty, a ser 

encaminhada a Presidência daquela Casa, para que tome ciência da decisão, 

em razão da gravidade dos fatos.” 
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PROCESSO N.º 203.675-5/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

De fato, uma vez declarada a Ilegalidade do Termo de Parceria 

original, os aditivos dele decorrentes também serão ilegais, cabendo-nos ressaltar 

que todos os termos aditivos foram celebrados pelo Sr. José Carlos Porto Neto, 

Prefeito do Município de Paraty, devendo a tomada de contas especial determinada 

em Sessão Plenária de 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, abranger 

não só o período e os serviços objeto do Termo de Parceria como os dos Aditivos, 

razões pelas quais devem prosperar as sugestões do Corpo Instrutivo e do 

Ministério Público Especial, de Ilegalidade do Termo Aditivo e Apensação. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e de acordo com o Ministério Público Especial, e  

 

VOTO: 

 

I – Pela ILEGALIDADE do presente Termo Aditivo; 

 

II – Pela ANEXAÇÃO do presente ao processo TCE-RJ nº 

210.900-4/06, para que sirva de subsídio a Tomada de Contas 

Especial determinada em Sessão Plenária de 29/09/2011. 

 

 

GC4,        de                                   de 2012. 

 

 

 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 

 













































 

TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.701-0/12 

RUBRICA                   Fls.:  

 

 

 

 

 
VOTO GC-4  2890/2012 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 203.701-0/12 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY  

ASSUNTO:  TERMO ADITIVO 

 

 

Trata o presente processo de cópia do 1º Termo Aditivo, celebrado em 

2/06/2006, tendo por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Parceria s/nº, 

pactuado em 2005, entre a Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo 

para a Vida (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP), para o 

desenvolvimento institucional e tecnológico no setor de saúde. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 

Municipal (3ª IGM), procedeu à instrução de fls. 10, da qual destacamos: 

 
“(...) 

Tendo em vista que o processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, referente ao 

Termo de Parceria em questão recebeu em sessão de 29/09/2011, voto pela 

Ilegalidade, Multa e Instauração de Tomada de Contas Especial, e pelo 

princípio de que o acessório acompanha o principal, entendemos por sugerir: 

I. Ilegalidade do presente Termo Aditivo; 

II. Anexação do presente ao processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, para que 

sirva de subsídio a Tomada de Contas Especial.” 

 

 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sérgio 

Paulo Abreu Martins Teixeira, acompanha a sugestão do Corpo Técnico (fls. 13). 

 

 

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

PROCESSO N.º 203.701-0/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

É o Relatório. 

 

Para uma melhor visualização dos instrumentos celebrados pela 

Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo para a Vida, elaboramos o 

quadro abaixo: 

 

NATUREZA 
PROCESSO  

TCE Nº 
OBJETO 

Termo de Parceria 
s/nº de 2005 210.900-4/06 

Desenvolvimento institucional e 
tecnológico no setor de saúde, numa ação 

de co-gestão e de cooperação técnica 

Termo Aditivo nº 
01, de 02/06/2006 

203.701-0/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
02, de 02/01/2007 

203.669-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
03, de 01/01/2008 

203.716-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
04, de 01/01/2009 203.664-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
05, de 01/01/2010 

203.717-9/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
06, de 01/01/2011 

203.675-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

 

 

Os sobreditos Termos Aditivos se encontram tramitando em conjunto, 

apensados, tendo havido, em todos os processos, idênticas manifestações do 

Corpo Técnico deste Tribunal e do Ministério Público Especial, de Ilegalidade e 

Apensação, tendo em vista a Decisão Plenária referente ao Termo de Parceria 

original, prolatada em 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, a seguir 

transcrita:  
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.701-0/12 

RUBRICA               FLS.:   
 

 

 

 

“VOTO: 

 

I - pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Termo de Parceria 

sob exame, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paraty e o Instituto 

Sorrindo Para a Vida, haja vista sua formalização ter vulnerado diversos 

princípios reitores da administração pública, caput do art. 37 da CRFB 

(legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência), bem como aqueles 

previstos no art. 70 (economicidade e legitimidade), especialmente devido ao 

fato de: 

 

1) o Instituto Sorrindo para a Vida manter contrato com empresa 

privada para que este preste total ou parcialmente o firmado no termo de 

parceria com o Município, configurando tal fato frontal violação do art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, que impõe a realização de licitação para a 

contratação de serviços. 

 

II - pela APLICAÇÃO DE MULTA mediante acórdão, ao Sr. José Carlos 

Porto Neto, Prefeito Municipal de Paraty, no valor de R$ 10.676,00 (dez mil, 

seiscentos e setenta e seis reais) equivalentes, nesta data, a 5.000 UFIR/RJ, 

com fulcro nos incisos II e III, do art. 63, da Lei Complementar n.º 63/90, 

pelos motivos acima expostos, a ser recolhida no prazo regimental, com 

recursos próprios, desde já, autorizada, a cobrança judicial em caso de não 

recolhimento;  

 

III. Pela INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL pelo 

órgão de Controle Interno, ou equivalente, da Prefeitura Municipal de Paraty, 

visando à apuração de responsabilidade com a contratação do Instituto 

Sorrindo para a Vida, qualificada como OSCIP, em razão de eventual dano ao 

erário, buscando a comprovação fática entre os serviços efetivamente 

prestados, os resultados obtidos e os valores pagos com a prestação de 

serviço, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 63/90. 

 

IV - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado, a fim de 

dar ciência das irregularidades apontadas nos autos; e, 

 

V - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Câmara Municipal de Paraty, a ser 

encaminhada a Presidência daquela Casa, para que tome ciência da decisão, 

em razão da gravidade dos fatos.” 
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.701-0/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

De fato, uma vez declarada a Ilegalidade do Termo de Parceria 

original, os aditivos dele decorrentes também serão ilegais, cabendo-nos ressaltar 

que todos os termos aditivos foram celebrados pelo Sr. José Carlos Porto Neto, 

Prefeito do Município de Paraty, devendo a tomada de contas especial determinada 

em Sessão Plenária de 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, abranger 

não só o período e os serviços objeto do Termo de Parceria como os dos Aditivos, 

razões pelas quais devem prosperar as sugestões do Corpo Instrutivo e do 

Ministério Público Especial, de Ilegalidade do Termo Aditivo e Apensação. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e de acordo com o Ministério Público Especial, e  

 

VOTO: 

 

I – Pela ILEGALIDADE do presente Termo Aditivo; 

 

II – Pela ANEXAÇÃO do presente ao processo TCE-RJ nº 

210.900-4/06, para que sirva de subsídio a Tomada de Contas 

Especial determinada em Sessão Plenária de 29/09/2011. 

 

 

GC4,        de                                   de 2012. 

 

 

 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 

 















































 

TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.716-5/12 

RUBRICA                   Fls.:  

 

 

 

 

 
VOTO GC-4  2891/2012 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 203.716-5/12 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY  

ASSUNTO:  TERMO ADITIVO 

 

 

Trata o presente processo de cópia do 3º Termo Aditivo, celebrado em 

1/01/2008, tendo por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Parceria s/nº, 

pactuado em 2005, entre a Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo 

para a Vida (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP), para o 

desenvolvimento institucional e tecnológico no setor de saúde. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 

Municipal (3ª IGM), procedeu à instrução de fls. 09, da qual destacamos: 

 
“(...) 

Tendo em vista que o processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, referente ao 

Termo de Parceria em questão recebeu em sessão de 29/09/2011, voto pela 

Ilegalidade, Multa e Instauração de Tomada de Contas Especial, e pelo 

princípio de que o acessório acompanha o principal, entendemos por sugerir: 

I. Ilegalidade do presente Termo Aditivo; 

II. Anexação do presente ao processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, para que 

sirva de subsídio a Tomada de Contas Especial.” 

 

 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sérgio 

Paulo Abreu Martins Teixeira, acompanha a sugestão do Corpo Técnico (fls. 12). 

 

 

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

PROCESSO N.º 203.716-5/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

É o Relatório. 

 

Para uma melhor visualização dos instrumentos celebrados pela 

Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo para a Vida, elaboramos o 

quadro abaixo: 

 

NATUREZA 
PROCESSO  

TCE Nº 
OBJETO 

Termo de Parceria 
s/nº de 2005 210.900-4/06 

Desenvolvimento institucional e 
tecnológico no setor de saúde, numa ação 

de co-gestão e de cooperação técnica 

Termo Aditivo nº 
01, de 02/06/2006 

203.701-0/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
02, de 02/01/2007 

203.669-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
03, de 01/01/2008 

203.716-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
04, de 01/01/2009 203.664-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
05, de 01/01/2010 

203.717-9/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
06, de 01/01/2011 

203.675-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

 

 

Os sobreditos Termos Aditivos se encontram tramitando em conjunto, 

apensados, tendo havido, em todos os processos, idênticas manifestações do 

Corpo Técnico deste Tribunal e do Ministério Público Especial, de Ilegalidade e 

Apensação, tendo em vista a Decisão Plenária referente ao Termo de Parceria 

original, prolatada em 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, a seguir 

transcrita:  
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.716-5/12 

RUBRICA               FLS.:   
 

 

 

 

“VOTO: 

 

I - pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Termo de Parceria 

sob exame, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paraty e o Instituto 

Sorrindo Para a Vida, haja vista sua formalização ter vulnerado diversos 

princípios reitores da administração pública, caput do art. 37 da CRFB 

(legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência), bem como aqueles 

previstos no art. 70 (economicidade e legitimidade), especialmente devido ao 

fato de: 

 

1) o Instituto Sorrindo para a Vida manter contrato com empresa 

privada para que este preste total ou parcialmente o firmado no termo de 

parceria com o Município, configurando tal fato frontal violação do art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, que impõe a realização de licitação para a 

contratação de serviços. 

 

II - pela APLICAÇÃO DE MULTA mediante acórdão, ao Sr. José Carlos 

Porto Neto, Prefeito Municipal de Paraty, no valor de R$ 10.676,00 (dez mil, 

seiscentos e setenta e seis reais) equivalentes, nesta data, a 5.000 UFIR/RJ, 

com fulcro nos incisos II e III, do art. 63, da Lei Complementar n.º 63/90, 

pelos motivos acima expostos, a ser recolhida no prazo regimental, com 

recursos próprios, desde já, autorizada, a cobrança judicial em caso de não 

recolhimento;  

 

III. Pela INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL pelo 

órgão de Controle Interno, ou equivalente, da Prefeitura Municipal de Paraty, 

visando à apuração de responsabilidade com a contratação do Instituto 

Sorrindo para a Vida, qualificada como OSCIP, em razão de eventual dano ao 

erário, buscando a comprovação fática entre os serviços efetivamente 

prestados, os resultados obtidos e os valores pagos com a prestação de 

serviço, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 63/90. 

 

IV - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado, a fim de 

dar ciência das irregularidades apontadas nos autos; e, 

 

V - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Câmara Municipal de Paraty, a ser 

encaminhada a Presidência daquela Casa, para que tome ciência da decisão, 

em razão da gravidade dos fatos.” 
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.716-5/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

De fato, uma vez declarada a Ilegalidade do Termo de Parceria 

original, os aditivos dele decorrentes também serão ilegais, cabendo-nos ressaltar 

que todos os termos aditivos foram celebrados pelo Sr. José Carlos Porto Neto, 

Prefeito do Município de Paraty, devendo a tomada de contas especial determinada 

em Sessão Plenária de 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, abranger 

não só o período e os serviços objeto do Termo de Parceria como os dos Aditivos, 

razões pelas quais devem prosperar as sugestões do Corpo Instrutivo e do 

Ministério Público Especial, de Ilegalidade do Termo Aditivo e Apensação. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e de acordo com o Ministério Público Especial, e  

 

VOTO: 

 

I – Pela ILEGALIDADE do presente Termo Aditivo; 

 

II – Pela ANEXAÇÃO do presente ao processo TCE-RJ nº 

210.900-4/06, para que sirva de subsídio a Tomada de Contas 

Especial determinada em Sessão Plenária de 29/09/2011. 

 

 

GC4,        de                                   de 2012. 

 

 

 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 

 











































 

TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.717-9/12 

RUBRICA                   Fls.:  

 

 

 

 

 
VOTO GC-4  2892/2012 

 

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 203.717-9/12 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PARATY  

ASSUNTO:  TERMO ADITIVO 

 

 

Trata o presente processo de cópia do 5º Termo Aditivo, celebrado em 

1/01/2010, tendo por objeto a prorrogação da vigência do Termo de Parceria s/nº, 

pactuado em 2005, entre a Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo 

para a Vida (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP), para o 

desenvolvimento institucional e tecnológico no setor de saúde. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela 3ª Inspetoria-Geral de Controle 

Municipal (3ª IGM), procedeu à instrução de fls. 09, da qual destacamos: 

 
“(...) 

Tendo em vista que o processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, referente ao 

Termo de Parceria em questão recebeu em sessão de 29/09/2011, voto pela 

Ilegalidade, Multa e Instauração de Tomada de Contas Especial, e pelo 

princípio de que o acessório acompanha o principal, entendemos por sugerir: 

I. Ilegalidade do presente Termo Aditivo; 

II. Anexação do presente ao processo TCE-RJ nº 210.900-4/06, para que 

sirva de subsídio a Tomada de Contas Especial.” 

 

 

O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Sérgio 

Paulo Abreu Martins Teixeira, acompanha a sugestão do Corpo Técnico (fls. 12). 

 

 

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

PROCESSO N.º 203.717-9/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

É o Relatório. 

 

Para uma melhor visualização dos instrumentos celebrados pela 

Prefeitura do Município de Paraty e o Instituto Sorrindo para a Vida, elaboramos o 

quadro abaixo: 

 

NATUREZA 
PROCESSO  

TCE Nº 
OBJETO 

Termo de Parceria 
s/nº de 2005 210.900-4/06 

Desenvolvimento institucional e 
tecnológico no setor de saúde, numa ação 

de co-gestão e de cooperação técnica 

Termo Aditivo nº 
01, de 02/06/2006 

203.701-0/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
02, de 02/01/2007 

203.669-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
03, de 01/01/2008 

203.716-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
04, de 01/01/2009 203.664-6/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
05, de 01/01/2010 

203.717-9/12 Prorrogação da vigência do termo 

Termo Aditivo nº 
06, de 01/01/2011 

203.675-5/12 Prorrogação da vigência do termo 

 

 

Os sobreditos Termos Aditivos se encontram tramitando em conjunto, 

apensados, tendo havido, em todos os processos, idênticas manifestações do 

Corpo Técnico deste Tribunal e do Ministério Público Especial, de Ilegalidade e 

Apensação, tendo em vista a Decisão Plenária referente ao Termo de Parceria 

original, prolatada em 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, a seguir 

transcrita:  
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.717-9/12 

RUBRICA               FLS.:   
 

 

 

 

“VOTO: 

 

I - pela DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE do Termo de Parceria 

sob exame, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paraty e o Instituto 

Sorrindo Para a Vida, haja vista sua formalização ter vulnerado diversos 

princípios reitores da administração pública, caput do art. 37 da CRFB 

(legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência), bem como aqueles 

previstos no art. 70 (economicidade e legitimidade), especialmente devido ao 

fato de: 

 

1) o Instituto Sorrindo para a Vida manter contrato com empresa 

privada para que este preste total ou parcialmente o firmado no termo de 

parceria com o Município, configurando tal fato frontal violação do art. 37, 

XXI, da Constituição Federal, que impõe a realização de licitação para a 

contratação de serviços. 

 

II - pela APLICAÇÃO DE MULTA mediante acórdão, ao Sr. José Carlos 

Porto Neto, Prefeito Municipal de Paraty, no valor de R$ 10.676,00 (dez mil, 

seiscentos e setenta e seis reais) equivalentes, nesta data, a 5.000 UFIR/RJ, 

com fulcro nos incisos II e III, do art. 63, da Lei Complementar n.º 63/90, 

pelos motivos acima expostos, a ser recolhida no prazo regimental, com 

recursos próprios, desde já, autorizada, a cobrança judicial em caso de não 

recolhimento;  

 

III. Pela INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL pelo 

órgão de Controle Interno, ou equivalente, da Prefeitura Municipal de Paraty, 

visando à apuração de responsabilidade com a contratação do Instituto 

Sorrindo para a Vida, qualificada como OSCIP, em razão de eventual dano ao 

erário, buscando a comprovação fática entre os serviços efetivamente 

prestados, os resultados obtidos e os valores pagos com a prestação de 

serviço, nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 63/90. 

 

IV - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado, a fim de 

dar ciência das irregularidades apontadas nos autos; e, 

 

V - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO a Câmara Municipal de Paraty, a ser 

encaminhada a Presidência daquela Casa, para que tome ciência da decisão, 

em razão da gravidade dos fatos.” 
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 203.717-9/12 

RUBRICA            FLS.:   
 

 

 

De fato, uma vez declarada a Ilegalidade do Termo de Parceria 

original, os aditivos dele decorrentes também serão ilegais, cabendo-nos ressaltar 

que todos os termos aditivos foram celebrados pelo Sr. José Carlos Porto Neto, 

Prefeito do Município de Paraty, devendo a tomada de contas especial determinada 

em Sessão Plenária de 29/09/2011, no processo TCE/RJ nº 210.900-4/06, abranger 

não só o período e os serviços objeto do Termo de Parceria como os dos Aditivos, 

razões pelas quais devem prosperar as sugestões do Corpo Instrutivo e do 

Ministério Público Especial, de Ilegalidade do Termo Aditivo e Apensação. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e de acordo com o Ministério Público Especial, e  

 

VOTO: 

 

I – Pela ILEGALIDADE do presente Termo Aditivo; 

 

II – Pela ANEXAÇÃO do presente ao processo TCE-RJ nº 

210.900-4/06, para que sirva de subsídio a Tomada de Contas 

Especial determinada em Sessão Plenária de 29/09/2011. 

 

 

GC4,        de                                   de 2012. 

 

 

 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
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TCE-RJ 

PROCESSO N.º 206.588-3/10 

RUBRICA                FLS.:  

 

 

 
 

VOTO GC-4  40173/2013 
 

 

PROCESSO: TCE-RJ Nº 206.588-3/10 

ORIGEM:  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITABORAÍ 

ASSUNTO: TERMO ADITIVO 

 
 
 

Cuida-se, na espécie, do controle de legalidade, legitimidade e 

economicidade do Termo Aditivo ao Termo de Parceria nº 001/2009
1
, celebrado 

em 14 de janeiro de 2010 entre o Município de Itaboraí – representada no ato pelo 

Fundo Municipal de Saúde -, e o Instituto Sorrindo Para a Vida (OSCIP), visando a 

prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, sem alteração do valor 

primitivo.. 

 

O Corpo Instrutivo, representado pela laboriosa 2ª Inspetoria-Geral 

de Controle Municipal - 2ª IGM, após análise, manifesta-se à fl. 53, 

conclusivamente, pela anexação do presente feito aos autos do processo TCE/RJ 

nº 210.861-8/09.  

 

O Parquet de Contas, representado pelo Procurador Sérgio Paulo 

de Abreu Martins Teixeira, manifesta-se, à fl. 56, subscrevendo as medidas 

preconizadas pelas instâncias instrutiva e revisora. 

 

Este, pois, o breve Relatório. 
 
 
Cotejados os elementos carreados nos autos do presente processo, 

nada obsta o acolhimento da proposição uniforme formulada pelas Instâncias 

                                                           
1 Processo TCE/RJ nº 210.861-8/09 – Celebrado em 14 de janeiro de 2009 entre o Município de Itaboraí – representada 

no ato pelo Fundo Municipal de Saúde -, e o Instituto Sorrindo Para a Vida (OSCIP), visando o aprimoramento das redes 

de atenção básica, ambulatorial e hospitalar, especializadas, bem como o aperfeiçoamento administrativo da gestão em 

saúde, no prazo de vigência de 12 (doze) meses, no valor global de R$ 7.821.676,80.  
 

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

PROCESSO N.º 206.588-3/10 

RUBRICA              FLS.:  

 

 

instrutiva (2ª IGM, fl. 53) e revisoras (SUM, fl. 54; SGE, fl. 55), ratificadas pelo 

Parquet de Contas (fl. 56), motivo pelo qual incorporo ao presente, per relationem, 

seus lídimos fundamentos e conclusões como razões de decidir. 

 

Pelo exposto e examinado, posiciono-me de acordo com o Corpo 

Instrutivo e com o Ministério Público de Contas, e  

 

 

VOTO: 

 

 

 

Pela ANEXAÇÃO do presente feito aos autos do 

processo TCE/RJ nº 210.861-8/09. 

 
    

 

GC-4,      de                              de  2013. 
 

 
 

 

 

 

 

JOSÉ MAURÍCIO DE LIMA NOLASCO 

CONSELHEIRO-RELATOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


