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RJ, 20/08/2015 

Código da Manifestação: 158.081.038.851 

 

At. Sr. Luiz Carlos Pereira 

Prezado Senhor, 

 

Em atenção ao seu pedido de acesso à informação sobre cópias dos 

contratos de gestão firmados na área de saúde pelo Município de Barra 

Mansa em 2013 pela organização social instituto cidadania e natureza 

organização social geração de semelhantes para educação e saúde e 

instituto unir saúde, informamos que foi aberto o processo TCE nº 17.727-

4/15 em parecer jurídico de fls. 22/23 assim se manifesta: 

(...) 

“Inicialmente, impõe-se destacar que a Lei Federal que regula o acesso a informações 

não assegura a obtenção de cópia integral dos documentos ou contratos de Municípios sob a 

fiscalização desta E. Corte de Contas, mas apenas conforme o disposto no art. 7º, VII, “b” da 

Lei Federal nº 12.527/2011, assim se dispõe:   

“Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 

direitos de obter: 

VII – informação relativa: 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas 

pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios 

anteriores. 
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Os documentos solicitados pelo requerente devem ser requeridos perante o próprio 

Município de Barra Mansa, visto ser ele o responsável pela contratação e ter melhores 

condições de informar aos cidadãos as pessoas jurídicas contatadas e o objeto da contratação. 

Assim, com amparo no inciso I, do art. 7º, da Lei Federal n] 12.527/2011, opino no 

sentido de que o requerente seja informado de acesso pelo sítio eletrônico da Prefeitura de 

Barra Mansa (http://www.pmbm.com.br/portal-da-transparencia)”. 

 

Nesta Corte de Contas após pesquisa ao Sistema de Controle e 

Acompanhamento de Processos deste Tribunal – SCAP identificamos os seguintes 

processos que se encontram em fase de análises pelo corpo instrutivo:  

- Processo TCE nº 238.070-4/14 - Contrato de Gestão nº 001/2013, firmado na 

área de saúde pelo Município de Barra Mansa, em 2013, pela Organização Social 

Instituto Cidadania e Natureza. 

- Processo TCE nº 238.104-1/14, Contrato de Gestão nº 002/2013, firmado na 

área de saúde pelo Município de Barra Mansa em 2013 pela Organização Social 

Geração de Semelhantes para Educação e Saúde. 

- Processo TCE nº 238.109-1/14, Contrato de Gestão nº 003/2013, firmado na 

área de saúde pelo Município de Barra Mansa em 2013 pela Organização Social 

Instituto Unir Saúde. 

Constatamos ainda, que os citados processos tramitam em fase inicial de 

análise sem decisão plenária.  

Após serem submetidos a decisões Plenárias que sejam definitivas, os votos 

proferidos, poderão ser consultados no endereço eletrônico deste Tribunal, a saber: 

www.tce.rj.gov.br.  

 

 

http://www.pmbm.com.br/portal-da-transparencia
http://www.tce.rj.gov.br/
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Isto posto, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações 

adicionais que porventura se façam necessárias. 

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

agradece seu contato. 

 

Atenciosamente, 
Ouvidoria do TCE-RJ 


