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Bauru, 1 O de outubro de 2021 

Relatório final das atividades CEI FERSB - Processo 198/2021 

Comissão Especial de Inquérito que visa analisar toda a relação 
jurídica entre a PrefeituraMunicipal de Bauru e a Fundação Estatal 
Regional de Saúde no Município de Bauru. 

Em observância ao disposto do art. 57, § 2º-A do Regimento 

Interno desta casa submetemos à apreciação do plenário desta casa 

de leis, o relatório final das atividades realizadas pela Comissão 

Especial de Inquérito, na qual visa analisar toda a relação jurídica 

entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a Fundação Estatal 

Regional de Saúde nesta municipalidade. 

Recorda-se que a instituição da Comissão Especial de 

Inquérito decorreu por iniciativa do Vereador Ubiratan Cássio 

Sanches (Podemos), que diante do apontamento do item 7.3, 

constante no relatório conclusivo da C.E.I. da Pandemia, intitulado 

"Da atuação da Fundação Estatal Regional de Saúde - Região de 

Bauru - FERSB", mobilizou-se entre os pares para coleta de 

assinatura, visando formalizar pedido de abertura de nova 

Comissão Especial de Inquérito, cujas análises objetivavam 

investigar: 



Item 1 - Motivação para criação 

da FERSB;Item 2 -

Responsáveis pela criação; 

Item 3 - Contratos vigentes e encerrados com a Prefeitura de 
Bauru; 

Item 4 - Valores pagos em contrato com a FERSB, assim 
como o detalhamentodos serviço prestado ao Município; 

Item 5 - Levantamento dos responsáveis por balanços 
mensais e anuais, assim como pela escala de plantões 
médicos na UP AS do município, contratação de 
funcionários e demais atividade administrativa; 

Item 6 - Revisão dos aditivos realizados nos contratos vigente 
e encerrados. 

Recolhido o número de assinaturas exigidas pelo art. 57, § 1 º 

do Regimento Interno, o pedido de abertura da Comissão Especial 

de Inquérito fora lido na Sessão Ordinária desta casa na data dia 

16/08/2021. 

Cumprido o rito para abertura da CEI, os (as) parlamentares 

votaram por unanimidade para instauração da comissão, 

procedendo a escolha do membros conforme previsto no art.24 do 

Regimento Interno passando a compor o colegiado, os senhores~ 

vereadores e as senhoras vereadoras: 
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-Ubiratan Cássio Sanches (Presidente) 

-Estela Alexandre Almagro (Relatora) 

-Benedito Roberto Meira (Membro) 

-Chiara Ranieri Basseto (Membra) 

-Edimilson Marinho da Silva Júnior (Membro) 

Prestigiando o princípio da transparência o parlamento 

bauruense convidou a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção 

Bauru, para compor o colegiado desta casa nos trabalhos de 

investigação da relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de 

Bauru e a Fundação Estatal de Saúde, tendo como indicação do 

órgão a participação daDra. Fernanda Magalhães, que de forma 

singular contribuiu para condução dos trabalhos juntamente com os 

membros do colegiado. 

Preliminarmente, cumpri-nos pontuar o fundamento legal que 

assegura as prerrogativas dos membros da Comissão Especial de 

Inquérito, mister amparado pelos dispostos dos parágrafos 2°, 3°, e 

4 ° do art. 18 da Lei Orgânica no Município, a saber: 
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Art. 18 - À Câmara compete, privativamente, 
entre outras, as seguintes atribuições: 

X - criar comissões especiais de inquérito, 
sempre que o requerer pelo menos um terço de 
seus membros, para apurar fato determinado e em 
prazo certo; 

§ 2º - Os membros das comissões especiais de 
inquérito, a que se refere o inciso X deste artigo, 
no interesse da investigação, poderão, em 
conjunto ou isoladamente: 

1. proceder vistorias e levantamentos nas 
repartições públicas mun1c1pais e 
entidades descentralizadas, onde terão 
livre ingresso epermanência; 

2. requisitar de seus responsáveis a 
exibição de documentos e a prestação dos 
esclarecimentos necessários; 

3. transportar-se aos lugares onde se fizer 
necessária a sua presença, ali realizando os 
atos que lhes competirem. 

§ 3º - No exercício de suas atribuições, poderão, 
ainda, as comissões especiais de inquérito, 
através de seu Presidente: 

1. determinar as diligências que considerarem 
necessárias; 

2. requerer a convocação dos funcionários 
de acordo com o Inciso XII do presente 
artigo; 

3. solicitar o depoimento 
autoridades e cidadãos. 

de quaisquer 

)1/' 
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§ 4º - O não atendimento às providências 
referidas nos parágrafos anteriores, no prazo 
estipulado, faculta ao Presidente da Comissão 
requerer apresentação coercitiva daquele que será 
ouvido, bem como a perícia no lugar onde se 
encontrem os livros, papéis e documentos. 

Os primeiros trabalhos da comissão iniciaram com a reunião 

do colegiado no dia20/08/2021, sendo deliberado o cronograma de 

atividades, os nomes dos primeiros participantes para as oitivas e o 

rol de documentação a serem requeridas ao Poder Executivo 

Municipal para análise dos membros da comissão. 

Dentre os participantes constaram a presença dos Ex

Prefeitos Municipais Rodrigo Antônio de Agostinho Mendonça, 

Clodoaldo Armando Gazzetta e a atual chefe do Executivo, Sra. 

Suellén Silva Rosin. 

Constaram com ouvintes nas rodadas de oitivas os Ex

Secretários de Saúde Fernando Casquel Monti, José Eduardo 

Fogolin Passos, Sérgio Henrique Antônio, bem como Dr. Orlando 

Costa Dias, titular da pasta da saúde. 

A par das tratativas integraram a participação dos Ex

Secretários de Economia e Finanças Márcio Garcia e o Sr. Everson 

Demarch, associando-se em participação o atual Secretário 

Municipal, Sr. Everton Basílio. 

Representando a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 

participaram dos trabalhos desta comissão, o Ex-Secretário 



Maurício Porto e o Dr. Gustavo Bugalho, atualgestor da pasta. 

Fizeram-se representados como equipe técnica da Secretaria 

da Saúde, os gestores do convênio com a fundação, bem como os 

seus respectivos fiscais, sendo eles representados pelas servidoras 

Sueli Alves de Lima, Bábara Torecilha Spiri, Alana Trabusi Burgo, 

Rafael Arruda Alves e Paulo Pepulim Bastos e Luiz Antonio 

Sabagg 

Elucidando a rotina administrativa da Secretaria Municipal, 

participou dos trabalhos desta CEI o diretor da Divisão de 

Administração e Expediente, Sr. Luiz Gustavode Oliveira que na 

oportunidade relatou o histórico da prática do banco de horas 

negativo no âmbito da pasta da saúde. 

Compareceram as oitivas da Comissão a Ex-Coordenadora 

do Conselho Municipal de Saúde, , bem como a sua sucessora Dra. 

Graziela de Almeida Prado Piccino que na oportunidade 

esclareceram sobre a dinâmica de participação do referido conselho 

junto as atividades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Ainda no rol de oitivas fizeram-se representados os membros da 

Fundação Estatal Regional de Saúde na pessoa diretora geral Sra. 

Eliane Collete, bem como sua antecessoraDra. Cláudia de almeida 

Prado Sgaviolli e o Diretores Administrativo-Financeiro, Sr. Ede 

Carlos Camargo e seu antecessor Demervel Gregório. 
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Como representante da Diretoria de Atenção à saúde, 

compareceu aos trabalhos desta CEI o Dr. João Paulo Issac 

responsável pela organização das escalas de trabalho das empresas 

médicas prestadoras de serviços junto as unidades de urgência do 

município, bem como seu antecessor Dr. Luis Afosno Casandré. 

Como medida a qualificar a análise técnica das atividades 

realizadas pelos membros desta comissão, considerou-se prudente 

a contratação de consultoria especializada para verificação dos 

documentos contábeis encaminhados pela Prefeitura Municipal da 

Bauru e pela Fundação Estatal Regional de Saúde. 

Utilizando dos parâmetros legais previstos na lei de 

Licitações e Contratos, esta casa procedeu de maneira inédita a 

contratação uma empresa para auxiliar nos trabalhos a serem 

desenvolvidos por uma Comissão Especial de Inquérito. 

Sagrada vencedora do certame, a empresa Consult - Soluções 

Empresariais na pessoa no contador Márcio Ferreira de Oliveira 

passou a analisar os documentos, relatórios e planilhas contábeis 

pertencentes a dinâmica de trabalho estabelecida entre a Secretaria 

da Saúde e a FERSB. 

Elencado o rol de participantes das oitivas durante os 

trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, associado a 

qualificação da empresa contratada para análise documental dos 

registros contábeis, passo descrição dos itens listados como objeto 

de investigação dos membros deste colegiado quando da abertura 

da Comissão Especial de Inquérito. ~ 
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Item 1 - Motivação para criação da FERSB. 

O dispositivo, ora em comento, destina-se a compreesão das 

razões que fomentaram a criação da Fundação Estatal Regional de 

Saúde, elencando o contexto histórico, a política de gestão de saúde 

e a funcionalidade da pessoa jurídica de direito privado criada 

mediante Lei Municipal 6.148/2011 que asseverava no artigo 

inaugural a instituição do consórcio regional de saúde. 

Art. 1 º Fica o Poder Executivo autorizado a 
instituir, com outros municípios do Estado de São 
Paulo pertencentes à região do Colegiado de 
Gestão Regional de Bauru, fundação pública, 
com personalidade jurídica de direito privado 

denominada Fundação Estatal Regional de 
Saúde, entidade jurídica sem fins lucrativos, de 
interesse coletivo e de utilidade pública, com 
autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e 
financeira e prazo de duração indeterminado, 
sujeita ao regime jurídico próprio das entidades 
privadas sem fins lucrativos de assistência social 
quanto aos direitos e obrigações CIVIS, 

comerciais, trabalhistas, tributários e fiscais, 
observadas as regras desta lei. 
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As oitivas dos gestores mun1c1pais e dos membros do 

Conselho Municipal de Saúde proporcionaram aos integrantes 

desta comissão verticalizar em conhecimento as motivações que 

ocasionaram a criação e participação da cidade de Bauru no 

consórcio regional entre as cidades circunvizinhas para utilização 

dos serviços de saúde prestados pela fundação. 

Na oportunidade recordou-se a limitação da Secretaria 

Municipal de Saúde em prover a contratação de profissionais para 

suprir as escalas de trabalho nas unidades de saúde da cidade, visto 

que os concursos públicos para cargos de médicos resultavam em 

escassez de candidatos. 

Observa-se que as tratativas para criação da FERBS não 

emergiram em concordância com o representantes do Conselho 

Municipal de Saúde, posto que as atas das reuniões do órgão 

deliberativo descreviam a contrariedade dos membros quanto a 

formalização de urna instituição privada para gerir a assistência 

médica no município deBauru, motivação expressa na votação da 

6ª Conferência Municipal de Saúde que deferiu dentre as proposta a 

serem observadas pelo gestor municipal, o dispositivo 49. 

Proposta 49 - Garantir serviços de saúde 
pública gratuitos e de qualidade vedando-se 
qualquer tratativa no sentido de 
privatizar/terceirizar todo e qualquer serviço na 
área de saúde em todas as instâncias do SUS, 
inclusive, o projeto de lei que cria e/ou institui a 
Fundação de Saúde Pública de direitoprivado 
apresentado à Câmara de Vereadores. ~ 
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Observa-se quão incisiva a manifestação dos representantes 

usuários da Rede Pública Municipal de Saúde quando da rejeição 

da proposta do executivo em criar a Fundação, medida interpretada 

pelos conselheiros como prática de terceirização dos serviços da 

área de saúde, fato que fora desconsiderado pelos gestores 

mun1c1pais. 

Promovido o debate no parlamento municipal, cnou-se a 

instituição de direito privado responsável pela prestação de 

serviços médicos na cidade de Bauru e região, tendo como 

funcionalidade a previsão descrita no art. 2º da Lei 6.146/2011 ao 

qual assevera. 

Art. 2º A Fundação terá por finalidade 
desenvolver ações e serviços de saúde de 
responsabilidade do conjunto dos municípios 
instituidores, organizados de maneira 
regionalizada e hierarquizada. 

§ 1 º As atividades de saúde dotadas de poder de 
autoridade, tais como, poder de polícia sanitária, 
planejamento, auditoria, regulamentação, não 
podem ser desenvolvidas pela Fundação. 

§ 2° Os serviços prestados pela Fundação não 
podem cercear o direito à saúde da população, 
gratuito e universal, observadas quanto ao acesso 
as regras da regionalização no tocante à 
hierarquização da complexidade de serviços e as 
portas de entrada do Sistema. 
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§ 3º O desenvolvimento de ações e serviços de 
saúde da Fundação em relação aos municípios 
instituidores será realizado mediante a 
celebração de contrato de gestão, o qual deverá 
conter, dentre outros, projetos e planos operativos 
que contemple a finalidade, as responsabilidades, 
os objetivos, as metas, os resultados, o modo de 
operação e o respectivo recurso financeiro. 

§ 4° A Fundação adotará em seu funcionamento, 
de forma integral, os princípios doutrinários, 
organizacionais e operacionais do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Observa-se que o legislador condicionou a atuação da 

Fundação Estatal Regional de Saúde mediante observância dos 
' princípios basilares do Sistema Unico de Saúde, cujo escopo 

espelha-se no caráter universal de assistência médica. 

Identifica-se como medida adotada pelos gestores à época, a 

oportunidade de melhor cobertura do atendimento médico nas 

unidades da Rede Urgência do Município, haja vista que as oitivas 

trouxeram informações sobre a limitação de profissionaismédicos 

para assistirem em atendimento as Unidades de Pronto 

Atendimento do Município. 
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Item 2 - Responsáveis pela criação. 

Recorda-se que a criação da Fundação Estatal Regional de 

Saúde ocorreu no ano de 2011, durante a gestão do ex-prefeito 

Rodrigo Agostinho que tinha a frente da pasta para saúde o médico 

sanitarista Fernando Casquel Monti. 

Durante a rodada de oitivas ambos foram interpelados sobre 

as motivações para criação da pessoa jurídica prestadora de 

serviços ao município. Na oportunidade os gestores reiteraram as 

informações sobre dificuldades da secretaria em contratar 

profissionais médicos para assistirem à população usuária da rede 

pública municipal. 

Destaca-se com particularidade a explanação do ex-secretário 

Fernando Monti aodescrever aos pares da comissão o movimento 

ocorrido à época da criação da FERBS, a qual identificava-se nas 

cidades do mesmo porte de Bauru a contratação de Organizações 

Sociais para prestarem serviços de saúde as entidades municipais. 
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Divergente ao posicionamento do Conselho do Municipal de 

Saúde, os gestores encaminharam o projeto de lei para Câmara 

Municipal, cumprindo assim o processo legislativo que 

oportunizou discussões com a população através de audiências 

públicas. Resultado de ações múltiplas, a criação da Fundação 

Estatal Regional de Saúde congregou a participação do Poder 

Executivo quando do envio do projeto de lei ao legislativo 

municipal que no exercício da sua competência constitucional 

discutiu a matéria deliberando em votação favorável para a criação 

da entidade de direito privado, cuja prestação de serviço almejaria 

melhor assistência aos usuários do sistema de saúde. 

Item 3 - Contratos vigentes e encerrados com 
a Prefeiturade Bauru. 

Preliminarmente, cumpri-nos destacar que no curso da 

prestação de serviços coma Fundação Estatal Regional de Saúde a 

administração pública municipal celebrou duas modalidades de 

contratação com a entidade de prestadora de serviços, sendo elas 

representada pelo Contrato de Gestão e pela celebração de 

Convênios. 

Considera-se salutar distinguir as modalidades em comento, 

aclarando assim suafuncionalidade à luz do direito administrativo, 

condição que orienta as partes observânciado preceito doutrinário. 

Sobre a temática do contrato de gestão discorre o literato Hely 
Lopes Meirelles. 
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Na verdade, não se trata de um contrato 
propriamente dito, porque não há interesses 
contraditórios. Trata-se mais de um acordo 
operacional - acordo de Direito Público - pelo 
qual o órgão superior da Administração direta 
estabelece, em conjunto com os dirigentes da 
entidade contratada, o programa de trabalho, com 
a fixação de objetivos a alcançar, prazos de 
execução, critérios de avaliação de desempenho, 
limites para despesas, assim como cronograma 
de liberação dos recursos financeiros previstos. 
(Direito Administrativo Brasileiro - 43ª edição, 
editora Malheiros 2018, pág. 303) 

A par das tratativas que versam sobre o Convênio ensina a 

doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro. 

O convênio não constitui modalidade de 
contrato, embora seja um dos instrumentos de que 
o Poder Público se utiliza para associar-se com 
outras entidades públicas ou com entidades 
privadas. Define-se convênio como forma de 
ajuste entre o Poder Público e entidades públicas 
ou privadas para a realização de objetivos de 
interesse comum, mediante mútua colaboração. 
O convênio não se presta à delegação de serviços 
públicos ao particular, porque essa delegação é 
incompatível com a própria natureza do ajuste; 
na delegação ocorre a transferência de atividade 
de uma pessoa para outra que não a possui; no 
convênio, pressupõe-se que as duas pessoas têm 
competências comuns e vão prestar mútua 
colaboração par atingir seus objetivos. (Direito 
Administrativo Brasileiro - 32ª edição, editora 
Gen 2019, págs. 379/381 
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A análise do perito contábil nos direciona de forma detalhada 

a dinâmica dos contratos vigentes e encerrados entre a relação 

jurídica da Prefeitura de Bauru com a Fundação estatal Regional de 

Bauru, restando com subsídio relatório apresentado pelo contador 

Márcio Ferreira de Oliveira. 

Item 4 - Valores pagos em contrato com a 
FERSB, assim como o detalhamento dos 
serviço prestado ao Município. 

Recorda-se que as primeiras tratativas para contratação dos 

serviços prestados pela FERSB ocorreram ao final do ano de 2014, 

quando à época, o chefe do executivo encaminhou a empresa 

consulta sobre a disponibilidade de implementação e 

operacionalização dos serviços médicos na UPA Bela Vista. 

Na oportunidade a Fundação de Saúde promoveu devolutiva 

ao Prefeito Municipal informando a proposta técnica para o 

projeto, bem como orçamento deR$ 3.656.940,00 (três milhões, 

seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta reais) para 

prestação de serviços médicos no período de Dezembro/2014 a 

N ovembro/2015. 

Formalizado pelo processo administrativo 73.566/2014 a 

administração pública municipal oficializou na data de 19/12/2014 

a assinatura do contrato 001/2014, estabelecendo dentre os 

regramentos, o dever de fiscalização da execução do contrato a por 

parte da Secretaria Municipal de Saúde . 
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CLÁUSULA OITAVA DO 
ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE 
GESTÃO. 

8.1. O acompanhamento e a fiscalização da 
execução do CONTRATO DE GESTÃO serão 
efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

8.2. A CONTRATADA declara, antecipadamente, 
aceitar todas as condições métodos e processos de 
inspeção, verificação e controles adotados pela 
fiscalização da SMS, obrigando-se a fornecer 
todos os dados, elementos, explicações, 
esclarecimentos e comunicações de que este 
necessitar e que forem julgados necessários ao 
desempenho de suas atividades de fiscalização. 

8.3. A CONTRATADA permitirá à equipe técnica 
multidisciplinar da CONTRATANTE, livre 
acesso a todas as dependências do serviço, com 
vistas ao acompanhamento do atendimento 
prestado, cabendo à CONTRATADA 
proporcionar as condições necessárias para que a 
auditoria da CONTRATANTE possa efetuar o 
acompanhamento do atendimento, bem como 
analisar documento de contas. 

8.4. A CONTRATADA permitirá à equipe técnica 
multidisciplinar da CONTRATANTE, livre 
acesso a todas as dependências do serviço, com 
vistas ao acompanhamento do atendimento 
prestado, cabendo à CONTRATADA 
proporcionar as condições necessárias para que a 
auditoria da CONTRATANTE possa efetuar o 
acompanhamento do atendimento, bem como 
analisar documento de contas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

10.1. A prestação de contas deverá ser mensal e, ao 
final de cada ano, com a renovação ou não deste 
CONTRA TO DE GESTÃO deverá ser feito pela 
CONTRATADA um relatório anual. 

10.2. A CONTRATADA deverá apresentar a 
contratante mensalmente. 

1 - Relação dos valores financeiros pela 
CONTRATADA; 

11 - Relação consolidada de produção contratada 
versus produção realizada; III - Relatório 
referente ao alcance de metas de qualidade 
(indicadores); 

10.3. A rescisão contratual poderá ocorrer nos 
seguintes casos: 

I - pelo descumprimento de quaisquer 
obrigações estabelecidas neste contrato; II - pela 
liquidação da CONTRATANTE ou da 
CONTRATADA; 
m - quando houver paralisação dos serviços pelo 
CONTRATADO sem justa causa ou prévia 
comunicação à CONTRATANTE ou em 
desrespeito a legislação e/ou ao presente 
instrumento contratual; 
1v - quando ocorrer modificação no contrato 
social do CONTRATADO que implique no 
prejuízo da execução do objeto contratual; 
v - quando forem constatadas e documentadas 
infrações às normas sanitárias em vigor; 
vr - quando qualquer das partes for declarada 
insolvente, for submetida a liquidação 
extrajudicial ou tiver a falência ou concordata 
decretadas; í) / 
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v11 - quando as partes praticarem fraude ou dolo, 
devidamente comprovado; VIII - quando o 
CONTRATADO colocar qualquer impedimento 
ou embaraço à realização de exames ou 
procedimentos necessários ao resguardo dos 
interesses da CONTRATANTE ou de seus 
beneficiários. 

Observa-se o rol extensivo de responsabilidade das partes 

para o cumprimento do contrato de gestão, delegando a 

Secretaria Municipal da Saúde a responsabilidade no 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Fundação 

Estatal Regional de Saúdequando da implementação do plano de 

trabalho a ser executado na unidade de urgência. Acrescentou-se 

ao contrato de gestão 001/2014 para prestação de serviços à UPA 

Bela Vista, o 1 º termo aditivo datado de 19/12/2015 que inseriu ao 

montante financeiro inicial o valor de R$ 3.656.940,00 (três 

milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta 

reais) ,totalizando o quantitativo de R$ 7.313.880,00 (sete milhões, 

trezentos e treze mil, oitocentos e oitenta reais). 

Ampliando a relação contratual com a Fundação Estatal 

Regional de Saúde, a Prefeitura Municipal de Bauru firmou 

contrato de gestão para prestação de serviços com a UPA Ipiranga 

cuja instrução encontra-se encartada no processo administrativo 

7.550/2015 dentre o qual verifica-se a formalização do Contrato 

21/2015 que estabeleceu os mesmos termos contratuais constantes 

nas cláusulas do contrato de gestão firmado coma UPA Bela Vista. 
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Pontua-se que o dispêndio financeiro para prestação de 

serviços com a UPA Ipiranga estabeleceu o valor de R$ 

2.507.629,50 (dois milhões e quinhentos e sete reaise seiscentos e 

vinte e nove reais e cinquenta centavos) para a prestação de 

serviços com a unidade de urgência. 

Referido contrato de gestão resultou em acrescimento de dois 

termos aditivos, sendo o último assinado em 29/04/2016, 

finalizando a prestação de serviços com a UPA Ipiranga na 

importância financeira de R$ 3.805.126,34 (três milhões, 

oitocentos e cinco mil, cento e vinte seis reais e trinta e quatro 

centavos). 

Menciona-se que durante a oitiva do ex-secretário de 

saúde, Dr. FemandoCasquel Monti, fora informado aos membros 

da Comissão Especial de Inquérito que emdecorrência do marco 

regulatório da saúde houve a necessidade de alteração da 

modalidade de contração de serviços médicos prestados pela 

iniciativa privada com o poder público, fato que incidiu na 

celebração de convênio. 

Pontua-se que a modalidade de Convênio possui previsão na 

Lei Federal 8.666/93, denominada Lei de Licitações e Contratos, 

cujo regramento encontram-se nos dispositivos constantes no 

artigo 116. 
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Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no 
que couber, aos convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres celebrados por 
órgãos e entidades da Administração. 

§ 1 ° A celebração de convênio, acordo ou ajuste 
pelos órgãos ou entidades da Administração 
Pública depende de prévia aprovação de 
competente plano de trabalho proposto pela 
organização interessada, o qual deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações: 

I - identificação do objeto 
a ser executado;II - metas 
a serem atingidas; 
m - etapas ou fases de execução; 
rv - plano de aplicação dos 
recursos financeiros; V -
cronograma de desembolso; 
v1 - previsão de início e fim da execução do 
objeto, bem assim da conclusão das etapas ou 
fases programadas; 
v11 - se o ajuste compreender obra ou serviço de 
engenharia, comprovação de que os recursos 
próprios para complementar a execução do 
objeto estão devidamente assegurados, salvo se o 
custo total do empreendimento recair sobre a 
entidade ou órgão descentralizador. 

§ 2º Assinado o convênio, a entidade ou órgão 
repassador dará ciência do mesmo à Assembleia 
Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. 
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§ 3º As parcelas do convênio serão liberadas em 
estrita conformidade com o plano de aplicação 
aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as 
mesmas ficarão retidas até o saneamento das 
impropriedades ocorrentes: 

1 - quando não tiver havido comprovação da boa e 
regular aplicação da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislação aplicável, 
inclusive mediante procedimentos de 
fiscalização local, realizados periodicamente 
pela entidade ou órgão descentralizador dos 
recursos ou pelo órgão competente do sistema de 
controle interno da Administração Pública; 

11 - quando verificado desvio de finalidade na 
aplicação dos recursos, atrasos não justificados 
no cumprimento das etapas ou fases 
programadas, práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais de Administração Pública nas 
contratações e demais atos praticados na 
execução do convênio, ou o inadimplemento do 
executor com relação a outras cláusulas 
conveniais básicas; 

111 - quando o executor deixar de adotar as medidas 
saneadoras apontadas pelo partícipe repassador 
dos recursos ou por integrantes do respectivo 
sistema de controle interno. 

§ 4 º Os saldos de convênio, enquanto não 
utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em 
cadernetas de poupança de instituição financeira 
oficial se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês, ou em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em títulos da dívida 
pública, quando a utilização dos mesmos 
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verificar-se em prazos menores que um mês. 

§ 5° As receitas financeiras auferidas na forma do 
parágrafo anterior serão obrigatoriamente 
computadas a crédito do convênio e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, 
devendo constar de demonstrativo específico que 
integrará as prestações de contas do ajuste. 

§ 6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio, acordo ou ajuste, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à 
entidade ou órgão repassador dos recursos, no 
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, 
sob pena da imediata instauração de tomada de 
contas especial do responsável, providenciada 
pela autoridade competente do órgão ou entidade 
titular dos recursos. 

A modalidade de prestação de serviços instituída 

proporcionou a administração pública municipal a celebração do 

Convênio com as UP AS Bela Vista e Ipiranga, elencando como 

instrumento de aferição da dinâmica de atividades, o plano de 

trabalho para execução do atendimento assistencial junto as 

unidades de saúde. 
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Convênio 2.126/2016- Prestação de Serviços UPA 
Bela Vista 

Oriundo do processo administrativo 22.301/2016, o convênio 

2.126/2016 conferiu a Fundação Estatal Regional de Saúde a 

responsabilidade de gerir a UPA Bela Vista coma contração de 04 

médicos plantonistas socorristas, no período diurno de segunda

feira a domingo no período 07:00 hs às 19:00 hs, bem como a 

disponibilização de 2 médicos plantonistas socorristas para o 

período noturno em escala de 12 horas aos dias de segunda-feira a 

domingo no horário 19:00 hs às 07:00 hs. 

Assinado no dia O 1/07/2016, o convênio com a UPA Bela 

Vista estabeleceu o valor de financeiro de R$ 3.823.080,00 (três 

milhões, oitocentos e vinte três mil e oitentareais), sendo este 

previsto para o prazo de 12 meses. 

Ocorre que a celebração para prestação de serviços com a 

referida unidade de urgência evoluiu em sucessivas renovações 

mediante implemento de termos aditivos nosconforme destaca o 

parecer técnico do perito contábil contratado por esta casa de leis. 

23 



O laudo apontado pelo contador Mário Ferreira de Oliveira 

apresenta a evolução contábil decorrente do convênio firmado com 

a Fundação Estatal Regional de Saúde em período sucessivo de 12 

meses, tendo como valor final o quantitativo de R$ 21.207 .090,00 

(vinte e um milhões, duzentos e sete mil e noventa reais), 

correspondendo ao acréscimo R$ 17.384.010,00 ( dezessete 

milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e dez reais) da estimativa 

prevista quando da celebração do convênio firmado para prestação 

de serviços médicos para a UPA Bela Vista. 

Contrato Data Prazo Valor Contrato Valor 
Assinatur Total 
a 

2.126/20 01/07/201 12 R 3.823.080,00 * R 3.823.080,00 
16 6 meses 
lº 04 07 201 12 ,00 R 7.655.760, O 

Aditivo 7 meses 3.832.680 00 
2º 22/06/201 12 R 7.655.760,00 R R 

Aditivo 8 meses 3.832.680,00 11.488.440,00 
3º 1 

Aditivo meses 11.488.440 00 3.881.148 00 15.378.588 00 
4º 03/06/202 12 R R R 

Aditivo o meses 15.378.588,00 3.881.148,00 19.259.736,00 
5º 26/06/202 6 R R 

Aditivo 1 meses 19.259.736 00 1.94 7.354,00 21.207.090 00 
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Utilizando-se do poder discricionário, o (a) representante do 

Poder Executivo Municipal serviu-se da previsão disposta no art. 

57 da Lei 8.666/1993 para prorrogação da prestação de serviços da 

FERSB junto a unidade de urgência da UPA Bela Vista, 

dispositivos asseverados em normativa. 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por 
esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto quanto aos 
relativos: 

II - à prestação de serviços a serem executados 
de forma contínua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos 
períodos com vistas à obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a administração, 
limitadaa sessenta meses; 
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§ 4º Em caráter excepcional, devidamente 
justificado e mediante autorização da autoridade 
superior, o prazo de que trata o inciso II do caput 
deste artigo poderá ser prorrogado por até doze 
meses. 

Ocorre que na data de 26/06/2021 a Prefeita Municipal 

Suéllen Silva Rosin, utilizando da condição de excepcionalidade 

prevista no parágrafo quarto do art. 57 da Lei 8.666/93 prorrogou 

por seis meses a prestação da FERES na referida unidade, condição 

que motivou advertência da Dra. Fátima Bernardes, procuradora do 

município. 

"Importa destacar que a exceção prevista em lei não se 

destina a remediar situações causadas pela inércia da 

Administração, que deixou de adotar providências 

necessárias para concluir, em tempo hábil, novo 

procedimento licitatório ou chamamento público. " 

Observa-se o zelo da servidora em salvaguardar o interesse 

do município, posto que a condição de renovação por 

excepcionalidade caracteriza-se como medida diversa a boa gestão 

da coisa pública, restando ao gestor observância 
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Convênio 2.128/2016 - Prestação de Serviços UPA 
lpiranga. 

Com formatação idêntica ao convênio firmado com a UPA 

Bela Vista, a PrefeituraMunicipal de Bauru firmou convênio com a 

Fundação Estatal Regional de Saúde para prestação de serviços de 

assistência médica para a UPA Ipiranga, cuja data de assinatura 

ocorreu a partir de O 1/07/2016 conforme contrato encartado no 

processo administrativo 22.305/2016. 

Na mesma dinâmica de atuação o convênio 22.305/2016 

conferiu a Fundação Estatal Regional de Saúde a responsabilidade 

de gerir a UPA Ipiranga com a contração de 02 médicos 

plantonistas socorristas, no período diurno de segunda-feira a 

domingo no período 07:00 hs às 19:00 hs, bem como a 

disponibilização de 2 médicos plantonistas socorristas para o 

período noturno em escala de 12 horas aos dias de segunda-feira a 

domingo no horário 19:00 hs às 07:00 hs. 
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Com a previsão inicial, o convênio com a unidade de urgência 

estimou a dispêndio financeiro de R$ 2.552.925,60 ( dois milhões, 

quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte cinco reais e 

sessenta centavos). Todavia, com a previsão de previsão de 

renovação da prestação de serviços, a administração pública 

municipal de Bauru prorrogou o contrato com a instituição privada 

em períodos consecutivos resultando no valor final do convênio a 

importância R$ 14.164.891 ,40 (quatorze milhões,cento e sessenta 

e quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), 

valores que se quantificam em majoração de R$ 11 .611.965,80 

( onze milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e sessenta e cinco 

reais e oitenta centavos) ao valor do contrato inicial do convênio 

celebrado com a FERSB. 

ontrato Data Prazo Vaor V or 
Assinatura Contrato Total 

2.128/20 01/07/2016 12 R * R 2.552.925,60 
16 meses 2.552.925,60 

lº 04 07 2017 12 R 
Aditivo meses 2.552.925 60 2.560.156 00 

2º 22/06/2018 12 R R 7.673.237,60 
Aditivo meses 5. 113.081 ,60 2.560.156,00 

3º 12 R 
Aditivo meses 7.673.237,60 2.598.671,00 

4º 03/06/2020 12 R$ R$ R$ 12.864.580,20 
Aditivo meses 10.271.908,6 2.592.67 1,60 

o 
5º 2 06 

Aditivo meses 12.864.580,2 
o 
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Dispondo do mesmo expediente utilizado no convênio com a 

UPA Bela Vista, a Chefe do Executivo Municipal reiterou a medita 

adotada na com a mencionada unidade de urgência, renovando por 

excepcionalidade o convênio com a Fundação Estatal Regional de 

Saúde para prestação de serviços com a UPA Ipiranga, 

demonstrando assim a falta de planejamento do governo para 

conduzir os trabalhos na Secretaria Municipal de Saúde, medida que 

importou na mesma advertência da procuradora do município ao 

descrever que a prorrogação além do prazo de 60 não se presta para 

remediar a inércia dopoder executivo. 

Cumpri-nos destacar em complemento as tratativas da análise 

do convênios comas UP AS Ipiranga e Bela Vista, consta o relatório 

técnico da empresa contábil que consolidou os demais contratos / 

convênios celebrados com a Fundação Estatal Regional de Saúde, 

restando como subsídio o acréscimo dos dados constantes no 

parecer exarado pelo contador Márcio Ferreira de Oliveira. 
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Item 5 - Levantamento dos responsáveis por 
balanços mensais e anuais, assim como pela 
escala de plantões médicos na UPAS do 
município, contratação de funcionários e 
demais atividade administrativa; 

As oitivas com os gestores municipais proporcionaram 

conhecer a dinâmica de atuação da relação contratual entre a 

prefeitura municipal de Bauru e a Fundação Estatal Regional de 

Saúde. 

Nesse contexto, evidencia-se a figura dos gestores e fiscais 

dos contratos como responsáveis pelo acompanhamento dos 

balanços mensais e anuais referente a prestação de serviço com as 

unidades de urgência do município. 

A par das tratativas pertinentes a organização da escalas de 

plantões médicos nas Unidades de Pronto Atendimento - UP AS 

identificou ser de responsabilidade do diretorde Atenção a Saúde a 

organização e gerenciamento das escalas de plantões médicos, 

restando aos gestores municipais a fiscalização no cumprimento do 

plano de trabalho pactuado quando da celebração do convênio. 

Recorda-se que o credenciamento das empresas médicas 

ocorre mediante chamamento público realizado pela Fundação 

Estatal Regional de Saúde, restando ao entidade a gestão dos 

trabalhos realizados pelas pessoas jurídicas, bem como a 

contratação de pessoal para o exercício das atividades pertinentes 

a rotina administrativada fundação. 
Í6 
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Item 6 - Revisão dos aditivos realizados nos 
contratos vigente e encerrados. 

No que pese constar entre as linhas de apuração da Comissão 

Especial de Inquérito, a proposta de revisão dos aditivos dos 

contratos com a Fundação Estatal Regional de Saúde, o objeto 

restou prejudicado, visto que o retardo da administração municipal 

no envio da documentação requerida pelo colegiado da CEI 

prejudicou a análise detalhada dos itens, afirmativa que fora 

reverberada pelo perito contábil no quando a emissão do parecer 

técnico. 

Promovida as tratativas dos objetivos que fundamentaram a 

investigação da Comissão Especial de Inquérito, prossigo a 

narrativa descrevendo os incidentes que permearam os trabalhos 

dos membros do colegiado, bem como a análise da conduta dos 

agentes públicos na relação de fiscalização dos serviços prestados 

pela Fundação Estatal Regional de Saúde. 
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1 - DA DESÍDIA DO PODER EXECUTIVO NO ENVIO DA 
DOCUMENTAÇÃO. 

Funda-se como exercício funcional do parlamento à dinâmica 

de fiscalização dasações do Executivo Municipal, fato que acentua

se com a instauração dos trabalhos de investigação da Comissão 

Especial de Inquérito. 

Prudente recordação deve repousar sobre os dispositivos do 

art. 18 da Lei Orgânica do Município, visto que o dispositivo legal 

impõe a Prefeita Municipal o prazo legal de 15 (quinze) dias para 

apresentação das documentações requeridas pelos membros da 

Comissão Especial de Inquérito. 

No curso dos trabalhos da CEI os membros formalizaram 

diversos requerimentos,solicitando a Prefeita Suéllen Silva Rosin 

o envio de documentos, relatórios e planilhas que pudessem 

contribuir para a análise colegiado, sendo estes representados pelos 

ofícios do Departamento de Apoio Legislativo. 
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Ofício DAL CEI FERSB 20/2021 - Datado de 20 de 
agosto de 2021. 

I) Saldo em conta da FERSB em O 1 de fevereiro de 2015 e -
ano a ano - até O 1 de fevereiro de 2021; 

2) Relatório de prestação de contas pela Secretaria de Saúde 
com valor do saldo de plantões pagos e não realizados em 
01 de fevereiro de 2015 e, ano a ano, até 2021; 

3) Relatório pela Secretaria de Saúde de número de plantões 
pagos e não realizados entre março e julho de 2021; 

4) Relatório de médicos-servidores que prestaram serviços 
para a FERSB do início da vigência do primeiro contrato, 
para todos os convênios, detalhando por convênio/unidade 
de saúde o número de plantões realizados como PJ à Saúde 
Municipal e valores pagos para cada um dos profissionais; 

5) Informar os médicos-servidores que tiveram plantões 
pagos e não realizados,com total de plantões e valores mês 
a mês, da data do início do primeiro convênio entre a 
Secretaria de Saúde e a FERSB, para cada unidade, até 
julhode 2021; 
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6) Relatório da Secretaria da Saúde informando o banco de 
horas negativo, desde a criação da FERSB até julho de 
2021, mês a mês, com a identificação de horas/plantões 
não cumpridos na pasta municipal; 

7) Informar, na data-base de julho de 2021, as ocorrências de 
banco de horas remanescentes ( em aberto), se houver, 
identificando o profissional (médico- servidor) e número 
de horas pendentes; 

8) Enviar cópia dos processos referentes às prestações de 
contas dos repasses doconvênio com a FERSB (balancetes 
financeiros, notas fiscais das PJ prestadoras de serviços, 
escalas de plantões da área médica e demais cargos) dos 
últimos 05 (cinco) anos em formato digital; 

9) Enviar cópia dos processos referentes às contratações 
emergenciais com a FERSB no curso dos últimos anos, 
incluindo o devido parecer jurídico, em formato digital; 

IO) Cópia das Atas do Conselho Municipal de Saúde que 
aprovaram as prestações de contas de repasses financeiros 
do convênio com a FERSB dos últimos cinco anos, em 
formato digital; 

II) Relação dos nomes dos servidores responsáveis pela 
conferência das prestações de contas da FERSB no âmbito 
da Secretaria de Economia e Finanças; 

12) Relação de cargos e salários de todos os funcionários da 
FERSB. 
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Ofício DAL CEI FERSB 25/2021 - Datado de 03 de 
setembro de 2021. 

1) Extratos de todas as contas bancárias, referentes aos 
convênios firmados entre a FERSB e a Prefeitura 
Municipal de Bauru de 2015 até a presente data. 

Ofício DAL CEI FERSB 27/2021-Datado de 13 de 
setembro de 2021. 

I) Cópia de todos os pareceres jurídicos feitos sobre os 
aditivos e as prorrogações dos contratos entre a 
municipalidade e a FERSB; 

2) Relatório com os casos enviados para a Corregedoria sobre 
os bancos de horas dos servidores em relação à FERSB. 

3) Ofícios solicitando pagamentos à Secretaria de Finanças 
por parte da Secretaria de Saúde em relação aos 
contratos/convênios junto à FERSB. 
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Ofício DAL CEI FERSB 28/2021-Datado de 17 de 
setembro de 2021. 

I) Informar quais encontros de contas entre a FERSB e o 
Município geraram devoluções, anexando os 
comprovantes de todas as devoluções já feitas; 

2) Informar qual a previsão contratual para que os plantões 
feitos por pessoas jurídicas através da FERSB sejam 
realizados por profissional diverso do contratado 
("quarteirização"); Enviado o Memorial de 
Credenciamento. 

3) Cópia de todos os relatórios mensais de plantões 
encaminhados pela FERSB à Secretaria Municipal de 
Saúde; 

4) Listagem contendo o nome do Responsável Técnico de 
cada pessoa jurídicaconveniada à FERSB para prestação 
de serviços médicos nos convênios existentes com a PMB; 

5) Cópia de todas as atas das reuniões do Conselho 
Municipal de Saúde nas quais houve aprovação das 
prestações de contas da FERSB; 
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Ofício DAL CEI FERSB 29/2021 - Datado de 27 de 
setembro de 2021. 

I) Relatório de banco de horas negativas enviado ao então 
Secretário de Saúde Dr. Sérgio Henrique Antônio pelo Dr. 
Paulo Pepulim Bastos; 

2) Relatório contendo os rendimentos de todas as contas 
investimentos da Fundação relacionadas ao Município de 
Bauru; 

3) Relatório contendo todas as ações trabalhistas nas quais a 
Fundação figura comoparte; 

Ofício DAL CEI FERSB 30/2021 - Datado de 04 de 
outubro de 2021. 

I) Informar o responsável pelo gerenciamento do banco de horas 
negativo dentro daSecretaria Municipal de Saúde; 

2) Realizar apresentação, virtual ou presencial, do sistema de 
controle de escalas e plantões da Secretaria Municipal de 
Saúde, no dia 14 de outubro de 2021, às 09 horas; 
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Ofício DAL CEI FERSB 32/2021- Datado de 07 de 
outubro de 2021. 

I) Reiteração das informações incompletas do Oficio 20/21; 

2) Relatórios ou atas contendo as faltas de médicos em 
plantões da FERSB, informando as providências que 
foram tomadas para minimizar essas ocorrências; 

3) Relação de todos os usuários cadastrados (médicos) no 
sistema Doctor ID; 

4) Documentação referente ao repasse da FERSB à PMB no 
mês de julho de 2021. 

Ofício DAL CEI FERSB 33/2021 - Datado de 15 de 
outubro de 2021. 

I) Documentos contratação Affonso Luís Cassandre; 

2) Pagamentos acima de 50 mil reais a médicos-servidores; 

3) Cópia dos processos administrativos que resultaram em 
acordos para pagamento parcelado de banco de horas 
negativos de médicos do Município, bem como cópia de 
todos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado a 
respeito de banco de horas negativo; 

38 



Observa-se quão extensivo fora rol de documentos requeridos 

à Administração Pública Municipal, medida que demonstra a 

seriedade dos membros da comissão em desenvolver os seus 

trabalhos com transparência, lisura e imparcialidade, requisitos que 

fundam a essência da atuação deste parlamento. 

Todavia, não se identificou por parte da Prefeita Suéllen Silva 

Rosin o mesma motivação, visto a intenção deliberada da Chefe do 

Executivo em obstaculizar o acesso das informações pleiteadas 

pela Câmara Municipal. 

Senão Vejamos, é sabido do lapso temporal de 60 dias para 

conclusão dos atividades de uma Comissão Especial de Inquérito, 

medida que exige celeridade dos seusmembros para discussão e 

avaliação das tratativas desenvolvidas no colegiado. 
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Logo no início dos trabalhos desta comissão percebeu-se 

movimentação contrária à possibilidade de acesso dos 

parlamentares aos documentos requisitados pelo ofício Ofício DAL 

CEI FERSB 20/2021, visto que transcorridos o prazo de 15 dias 

previsto naLei Orgânica do Município, não nos fora apresentando 

nenhuma documentação, fato que motivou a primeira diligência 

junto a Secretaria Municipal da Saúde. 

No período da manhã do dia 08/09/2021 os membros da CEI 

realizaram diligências na sede da pasta para verificar in loco a 

documentação a ser apresentada paraanálise dos seus membros. 

Na ocasião o colegiado fora recebido pela representante da 

Prefeita Municipal, Sra. Barbara Torrecilha Spiri, designada pelo 

Ofício GP 1.507/2021 que indagada sobre a demora quanto ao 

envio dos documentos solicitados pela comissão, informou aos 

membros da comissão a fática frase que repercutiu em 

contrariedade ao dispositivo legal "estamos fazendo o 

levantamento de tudo e vendo o que é essencial para depois enviar, 

até porque o nosso prazo para entrega de documentos foi dilatado 

até o dia 13 de setembro. " 

Eis que na oportunidade materializou-se a intenção do 

executivo em retardar intencionalmente o envio da documentação 

ao parlamento municipal, posto que a informação da representante 

da Prefeita Municipal evidencia incisiva afronta ao dispositivo da 

Lei Orgânica do Município que regulamenta em prazos o envio da 

documentação solicitada pelos membros da Comissão Especial de 

Inquérito. Jg 40 



Somada a inércia no envio dos documentos requeridos pelo 

colegiado, identificou- se vultuoso número de papéis 

acondicionados em dezenas de caixas de papelão que guardavam 

inúmeras notas fiscais oriundas das prestações de contas das 

empresas médicas contratadas pela Fundação Estatal de Saúde. 

Indagada sobre a disponibilidade do acesso documental em 

arquivo digital, a Sra.Barbara Torrecilha informou aos membros da 

comissão não haver disponibilidade do arquivo digitalizado, 

restando aos conferentes o manuseio físico da documentação 

apresentada pela contrata. 

O cenário de descaso do Executivo Municipal intensificou-se 

com a evolução dos trabalhos da CEI, pois o envio das 

documentações apresentadas aos membros da comissão variavam 

em discrepância de inf armações que somavam a dados 

incompletos, favorecendo a interpretação quanto ao desinteresse da 

Prefeita Suéllen Rosin em colaborar com os trabalhos da Comissão 

Especial de Inquérito. 
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O levantamento realizado pela relatora em conjunto com o 

secretário da CEI contabilizam a supressão de 20% dos 

documentos requeridos pelo colegiado, exmpelo que materializa

se pela ausência do relatório nominal dos servidores que deixaram 

de cumprir sua carga horária junto ao local de lotação da secretaria 

da saúde, emergindo assim no fático "banco de horas negativo". 

Acrescente ao histórico da inexistência de informações, a falta 

da apresentação do documento de contratação do Diretor de 

Atenção a Saúde da FERSB, Dr. Affonso Luís Cassandré, medida 

que cerceou o mister investigatório dos parlamentares eleitos para 

compor a Comissão Especial de Inquérito. 

Reputa-se a obstrução do acesso documental como conduta 

gravosa ao desenvolvimento dos trabalhos deste colegiado, visto 

que o ordenamento constitucional assegura aos membros do poder 

legislativo o múnus fiscalizatório na conduta da Chefe do 

Executivo, feito que incidi em apuração de responsabilidade 

política-administrativa. 
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II- DA QUEBRA DO PACTO FEDERATIVO 

A Constituição Federal de 1988 consagra o art. 2º com 

premissa do Estado democrático de direto o convívio harmônico 

entres os poderes, retratando o sistema republicano de que apregoa 

a independência. 

Sobre a temática leciona José Afonso da Silva: 

A divisão de poderes fundamenta-se, pois, em 
dois elementos: (a) especialização funcional, 
significando que cada órgão é especializado no 
exercício de uma função; assim, às assembleias 
( Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribui a 
função Legislativa; ao Executivo, a função 
executiva; ao Judiciário, a função jurisdicional; 
(b) independência orgânica, significando que, 
além da especialização funcional, é necessário 
que cada órgão seja efetivamente independente 
dos outros, o que postula ausência de meios de 
subordinação. Trata-se, pois, como se vê, de uma 
forma de organização jurídica das manifestações 
do Poder. (Curso de Direito Constitucional 
Positivo. São Paulo: Malheiros, 1999, pg. 110) 
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A perspectiva de um sistema republicano de governo, alçou os 

Poderes Executivo,Legislativo e Judiciário como independentes, 

como órgãos desprovidos de hierarquia entre si. Contudo, a fim de 

necessariamente contrabalançar essa ausência de subordinação, 

instituiu, simultaneamente, a harmonia em suas atuações, 

referenciando o diálogo e a colaboração como medida de 

manutenção ao equilíbrio no exercício de suas funções evitando 

assim abusos e sobreposições entre os poderes. 

No curso dos poucos meses da atual gestão, observamos o 

desprestigio Executivo Municipal em dialogar com o parlamento 

municipal, posto que a interlocução da PrefeitaMunicipal com esta 

casa ocorre somente quando há interesse da gestão, retrato que se 

materializa o descaso do Executivo em atender os requerimentos 

desta Comissão Especial de Inquérito. 

Nesse contexto, retrata-se o lamentável histórico na sede da 

Secretaria Municipal de Saúde quando da segunda diligência dos 

membros da Comissão Especial de Inquérito.Recorda-se que a 

motivação desta comissão espelha-se na análise de toda relação 

jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a Fundação 

Estatal Regional de Saúde,motivo ao qual constitui-se como 

dever funcional o exame imparcial dos relatórios, 

planilhas e documentos requisita dos ao poder executivo. 

44 



Persistindo na busca 

do acesso as inf armações 

junto à pasta da saúde, o 

colegiado da CEI deliberou 

pela realização de nova 

diligência que ocorreria no 

dia 20/10/2021. 

Prestigiando a 

publicidade dos atos desta 

comissão, convidou-se a 

imprensa local para 

participar da 

reunião da CEI juntamente como os representantes da pasta da 

Saúde. Na ocasião a relatora apresentou aos participantes, planilha 

detalhada dos oficias encaminhados a chefe do executivo 

requisitando os documentos, bem como reivindicou 

posicionamento sobre ausência das informações pleiteadas pelo 

colegiado. 
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Sem justificativa formal 

para o retardo no envio da 

documentação, demonstrando 

assim latente obstrução aos 

trabalhos da comissão, o 

Secretário Municipal de Saúde e 

Vice-Prefeito, Dr. Orlando 

Costa Dias, emergiu num 

rompante desproporcional a 

conduta que lhe confere ao 

cargo público, restando em 

constrangimento aos presentes 

em particular aos vereadores 

que no exercício 

do seu papel constitucional cumpnam o dever de fiscalizar o 
executivo municipal. 

Notadamente percebe-se o desequilíbrio do Vice-Prefeito ao 

ser questionado sobre a obstrução de documentos a serem enviados 

ao parlamento municipal, fato que resultou em "chilique" 

descabido entre os membros da CEI, classificado os trabalhos dos 

seus membros como uma "palhaçada". 

O destempero do Dr. Orlando Costa Dias, aos vereadores e 

vereadoras, bem como a representante da Ordem dos Advogados do 

Brasil, extrapolou os limites da grosseria, emergindo em quebra de !/3;) 
decoro, circunstância que impôs ao parlamento municipal e edição 
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de nota de repúdio ao ato boçal expresso pelo Secretário Municipal 

de Saúde. 

A resposta da Câmara Municipal de Bauru resgata a 

independência do parlamento em gerir os trabalhos de fiscalização 

do poder Executivo, condição que não sustenta em subordinação 

hierárquica, mas autonomia do legislativo em exercer o múnus 

investido constitucionalmente, conforme relata o Presidente 

Marcos Antônio de Souza. 

"A Câmara Municipal de Bauru, através de seu Presidente, 

Vereador Marcos Antônio de Souza, vem a público reafirmar o 

compromisso com os pilares da democracia, o respeito a ordem, a 

livre manifestação do pensamento, coma as liberdades individuais 

e consigna sua admiração pelo outro Poderes da República, onde 

se busca manter uma relação harmoniosa e dignificante. 

Uma das atribuições do Poder legislativo é o de fiscalizar as 

ações da Prefeitura Municipal de Bauru, atuando como 

instrumento de controle dos atos administrativos do Poder 

Executivo, na busca em construir um cidade mais justa, ordeira e 

de oportunidades. 
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Os Poderes, Legislativos e Executivo, existem para promoção 

de uma cidade melhor de. se viver, para tanto, o trabalho precisa 

acontecer de forma respeitosa, independente e harmônica, voltado 

sempre ao interesse público. 

Nossa indignação e inconformismo se coloca pelo episódio 

lamentável ocorrido na tarde da ultima quarta-feira, nas 

dependências da Secretaria Municipal de saúde , onde, as 

Senhoras e Senhores Vereadores de Bauru, no exercício das suas 

atribuições foram alvitados no trato pelo senhor Secretário 

Municipal da saúde e Vice-Prefeito da cidade, ao se comportar 

com destempero e falta de espírito republicano , proferindo 

palavras de ofensas e atos de desrespeitos junto aos legítimos 

representantes do povo bauruense no exercício de suas 

competências e obrigações. 

Esta Casa de leis reitera o respeito que se presta a senhora 

Prefeita de nossa cidade, Suéllen Rosim, reconhecendo 

indiscutivelmente a legitimidade de seu mandato, estendendo tal 

admiração a todo o seu Secretariado e demais colaboradores de 

governo, mas que pede o mesmo tratamento e consideração ao 

Poder Legislativo e seus membros, que são os verdadeiros 

representantes do povo. 

Desta forma, o poder legislativo de Bauru zelando pelas 

prerrogativas, constitucionais, bem como pela dignidade e respeito 

dos seus membros, legítimos representantes do povo bauruense, 

iJ//Y torna público esta nota de republico. " c0' 
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A expressão do Chefe do Poder Legislativo bau promove o 

desagravo pelas ofensas sofridas pelo Secretário Municipal de 

Saúde e Vice-Prefeito, Dr. Orlando Costa Dias, quando da 

participação da segunda diligência na sede da Secretaria de Saúde, 

fato que edifica a independência do parlamento municipal diante 

dos ataques promovidos pelo executivo, na pessoa de um dos seus 

membros de maior graduação. 

A par da defesa do Estado democrático de direito, a Ordem 

dos Advogados do Brasil, Subseção Bauru, envio ofício aos 

membros da Comissão Especial de Inquérito reiterando 

incondicional apoio ao parlamento bauruense diante do episódio 

envolvendo o desrespeito do Secretário Municipal de Saúde, bem 

como congratulou os membros do colegiado pelos trabalhos 

realizado e pela deferência na acolhida da Dra. Fernanda 

Magalhães nas atividades de análise da relação jurídica entre a 

Prefeitura Municipal de Bauru e a Fundação Regional Estatal de 

Saúde. 
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11 - DAS OITIV AS DOS PARTI CIP ANTES. 

As oitivas de um processo investigatório sempre corroboram 

para o aprofundamento do objeto a ser apurado, fato que mais uma 

vez se mostra eficiente diante das análises que se mostraram 

contraditórias no curso dos trabalhos desta Comissão Especial de 

Inquérito. 

Senão veJamos, rememorando a oitiva do Ex-Secretário 

Municipal da Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, fora 

afirmado aos membros desta CEI que o gestor entregou o cargo 

zerando o saldo de banco horas negativo no âmbito da pasta, feito 

que se mostrou controverso no curso dos depoimentos. 

Ainda sobre a condição funcional dos servidores médicos da 

saúde, cumrpi-nos recordar a participação do atual gestor da 

secretaria da saúde que na oitiva do dia 09/09/2021 afirmou não ter 

tomado providencia alguma regularização do ato lesivo aoscofres 

mun1c1pais. 

De maneira contraria a afirmação do Secretário Municipal da 

Saúde e Vice- Prefeito, o Diretor da Divisão de Expediente da 

Saúde relatou ao colegiado da comissão que o Dr. Orlando editou 

nova normativa, quando do início da gestão retomando assim a 

necessidade de apontamento das faltas injustificadas aos médicos 

que deixaram de cumprir suam jornada regular de trabalho. 

Observa-se a disparidade de informações entre os~ 

participantes das oitivas, restando aos membros da CEI 

dificuldades em compreender a realidade que envolve a dinâmica 
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de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde. 

Ainda na linha dos depoimentos controversos restou em 

evidência a afirmação do Sr. Secretário Municipal de Saúde ao 

descrever que a Fundação Estatal Regional durantetodo o período 

de atuação não devolveu nenhum valor financeiro aos cofres 

municipais, fato que se manifestou controverso com a participação 

do Diretor Administrativo-Financeiro da FERSB que procedeu a 

leitura do oficio assinado pelo Sr. Secretário Municipal da Saúde 

no qual pleiteia a devolução do saldo residual, cuja importância 

resultaria na estimativa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Percebe-se um inexplicável lapso de memória por parte de 

alguns participantes, dificultando assim o desenvolvimento na 

persecução do objeto fora investigado, fato que obstaculiza os 

trabalhos dos membros da CEI. 

Sobre a participação da ex-coordenadora do Conselho 

Municipal de Saúde, Sra. Williana de Fátima Oja, cumpri-nos 

pontuar a manifestação contraria do conselho quando das discussões 

para implantação da Fundação Estatal de Saúde no Município de 

Bauru. 
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Em linha contraria, a atual coordenadora do Conselho 

Municipal de Saúde, Sra. Graziela de Almeida Prado Piccino 

Marafiotti, descreveu que a atuação da Fundação Estatal Regional 

de Saúde promoveu grande avanços no município. Ao ser indagada 

sobre o acompanhamento das prestações de contas do fundo 

municipal de saúde, a gestora descreveu a atuação do conselho 

como limita, visto que simplesmente são apresentados números aos 

participantes, dificultando assim maior aprofundamento. 

Nesse contexto, evidencia-se que a atuação do Conselho 

Municipal de Saúde exerce a função meramente protocolar diante 

do papel de fiscalização dos trabalhos da Secretaria Municipal de 

Saúde, divergindo assim da responsabilidade imposta pela Lei 

Municipal 4.669/2001 que assevera como responsabilidade. 

Art. 5° - Fica criado o Conselho Municipal de 
Saúde, em caráter permanente, como instância 
deliberativa do Sistema Único de Saúde, no 
âmbito municipal, sem prejuízo das funções do 
Poder Legislativo, a ele competindo: 

VII - comunicar, de pronto, ao Prefeito e à 
Câmara Municipal, as irregularidades na 
execução do Plano Municipal de Saúde ou no 
gerenciamento do Fundo Municipal de Saúde; 

Sobre a participação dos gestores da Secretaria Municipal de 

Economia e Finanças destaca-se a oitiva do ex-secretário Everso}n 

Demarch que ilustrou a participação da pastacomo sendo a última 

etapa do processo da relação contratual com a FERSB, restand 
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como competência dos servidores a conferência das notas fiscais 

após a ratificação do fiscal do contrato atestar o cumprimento dos 

plantões realizados. 

No curso das oitivas fora nos aclarado os tramites e as 

particularidades quanto a implementação do modelo de celebração 

do convênio, dentro o qual destaca-se a retenção dos valores 

repassados integralmente a fundação mesmo que os serviços 

pactuados no plano de trabalho não tenham sido realizados, 

modalidade a qual divergimos, visto ter onerado os cofres públicos 

com a regularidade singular enquanto a população encontrava- se 

desassistidas nas unidades de pronto atendimento do município. 

No que se refere a oitiva dos gestores da Secretaria Municipal 

de Negócios Jurídicos, a participação do servidor Maurício Porto, 

representante da pasta quando da criação da FERSB no município 

de Bauru, limitou-se a informar que a pasta cumpriu o papel de 

acompanhamento das tratativas do projeto de lei, restando 

inexistente maior participação dos procuradores nos anos 

subsequentes. 
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Convidado para contribuir com os trabalhos da CEI, o ex

secretário Antônio Garms declinou da participação subsistindo o 

desconhecimento da atuação da pasta durante a sua gestão. 

Sucedendo o comando da Secretaria de Negócios Jurídicos, 

fora convocado para participar das oitivas, Dr. Gustavo Bugalho, 

atual titular da pasta que em pouco contribuiu para esclarecer 

atuação da secretaria durante os primeiros meses de governo. 

Resposta imprecisas e inconsistentes fizeram parte da oitiva 

do Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, efeito que 

ocasionou constrangimento por parte dos membros da comissão, 

fato que enseja alerta a Prefeita Municipal sobre a condução dos 

trabalhos realizados pelos gestores municipais. 

Pontua-se como infrutífera a participação do gestor municipal 

nos esclarecimentosdos assuntos tratados nesta CEI, haja vista o 

descompromisso do servidor em elucidar as indagações realizadas 

pela relatora. 

Na esteira de participação dos gestores e dos fiscais do 

contrato, participaram o Dr. Rafael Arruda, Paulo Pepulim, Alana 

Trasulsi, Sueli Alves de Lima e a Sra. BarbaraTorrecilha Spiri. 

Durante as participações ambos foram uníssonos em 

descrever a retilínea atuação da FERSB no cumprimento do 

preceitos imposto no contrato de gestão e nos convênios firmados 

com a Prefeitura Municipal de Bauru. Todavia, a realidade 

apresentada pelos gestores se contrapõe as previsões contratuais, 

posto que as cláusulas asseveram a imediata suspensão do repasse 
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financeiro, quando identificado descumprimento do plano de 

trabalho, haja vista o que prevê o convênio 2.129/2016 que 

estabelece relação contratual com a UPA Bela Vista. 

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

alínea E) acompanhar a execução do 
CONVÊNIO, fiscalizando a adequada aplicação 
dos recursos públicos repassados, com a emissão 
de pelo menos um laudo, por equipe técnica 
responsável. 

alínea G) analisar e a provar as prestações de 
contas (parciais e final) dos recursos aplicados na 
consecução do objeto deste convênio, com 
fundamento nos pareceres técnicos e financeiros 
expedidos pelas áreas competentes no prazo de 
60 (sessenta) dias do encerramento do exercício 
financeiro, proferindo o parecer conclusivo nos 
termos das Instruções nº 02/2008 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, independente do 
prazo previsto para o término do convênio. 
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Identificou-se que no curso dos anos a Fundação Estatal 

Regional de Saúdetomou-se uma extensão da Secretária 

Municipal de Saúde, posto que a complacência dos fiscais do 

contrato de gestão e ou convênios inviabilizaram a aplicação 

das cláusulas previstas no instrumento da prestação de serviços 

restando prejuízos ao erário municipal. 

O dever funcional de ambos deveria prevalecer sobre as 

motivações participares dos gestores, restando a estrita observância 

do fundamento contratual, medida queasseguraria maior empenho 

da contratada em cumprir o plano de trabalho pactuado com a 

Secretaria Municipal da Saúde. 

A par da atuação dos ex-prefeitos e da atual chefe do 

executivo nos depoimentos da Comissão Especial de Inquérito 

destaca-se a participação a participação do Sr. Rodrigo Agostinho 

como motivador para criação da fundação, mesmo que contrário ao 

posicionamento dos membros do Conselho Municipal de Saúde. 

Durante a participação do ex-prefeito Clodoaldo Gazzeta, 

fora-lhe indagado sobre a permanência do modelo de gestão com a 

Fundação Estatal Regional de Saúde. Na ocasião o participante 

descreveu que a dinâmica atendia as perspectivas de atendimento 

da população, restando aos gestores da Saúde o acompanhamento 

da fiscalização dos serviços prestados ao município de Bauru. 

Aguardada pelos membros da comissão, a participação da 

Prefeita Municipal Suéllen Rosin na oitiva da CEI resultou em 

resposta evasivas representadas pela falta de conhecimento da 

'P 56 



chefe do executivo aos temas que são caros a cidades, condição que 

emergiu em debate acalorado com os membros da comissão, posto 

que o diálogo com a Prefeita Municipal não sustenta em 

profundidade aos interesses que pertine a fiscalização dos membros 

do parlamento municipal. 

111- DA ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTATAL 
REGIONAL DE SAÚDE NOMUNICÍPIO 

Criada pela Lei Municipal 6.146/2011, a Fundação Regional 

Estatal de Saúde - Bauru e Região - serviu ao município de Bauru 

como instrumento para prestação de serviços médicos hospitalares 

junto as unidades da rede de urgência. 

Regrada pela Lei 6.397/2013, o seu programa estatutário 

elenca como objetivos a serem observados, os dispositivos 

constantes no art. 4°. 

Art. 4° Orientada pela finalidade inscrita no 
artigo 2° e com observância do disposto no artigo 
3°, a FUNDAÇÃO reger-se-á pelos seguintes 
objetivos: 
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1 - Atuar de forma integrada e de acordo com as 
políticas municipais de saúde dos Instituidores, a 
política estadual e nacional de saúde; 

n - Estabelecer parcerias de cooperação técnica, 
celebrar acordos, contratos, convênios e outras 
espécies de ajustes com Municípios, Estados e 
União e com outros órgãos ou entidades públicas 
ou privadas, bem como entidades nacionais ou 
internacionais, com o objetivo de cumprir sua 
finalidade e contribuir para o desenvolvimento da 
atenção à saúde. 

Entidade de direito privado sem fins lucrativos, a Fundação 

Regional de Saúde constitui-se pela formação do consórcio 

regional entre as cidades de Agudos, Bauru, Lucianópolis, 

Macatuba e Pederneiras, sendo estabelecida a relação contratual 

apenas entre as cidades de Bauru e Pederneiras. 

Recorda-se que a prestação de serviços com a administração 

pública de nossa cidade iniciou-se ainda no curso do ano de 2014 

com os primeiros contratos de gestão com as UP As Bela Vista e 

Ipiranga expandindo em prestação de serviços com a assistência 

clínica e pediátrica da UPA Geisel, bem como a prestação de 

serviços dos agentes comunitários pertencentes ao programa de 

saúde da família. 
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Percebe-se a dependência da Secretaria Municipal de Saúde 

em relação aos trabalhos desenvolvidos pela fundação, posto que 

os anos de relação contratual geraram cumplicidade entre a 

contratante e a contratada, fato que coloca em risco o exercício de 

fiscalização dos gestores diante do trabalho a ser executado pela 

entidade. 

O curso das oitivas revelou diversas contrariedades no âmbito 

interno da fundação, visto que o Presidente do Conselho Curador, 

Dr. Orlando Costa Dias, demonstrou desconhecer o fluxo de 

trabalho da entidade, gerando preocupação quanto a gestão da 

entidade privada. 

A par da inobservância dos preceitos legais, evidenciou a 

contratação irregular do Diretor Administrativo-Financeiro que 

ingressou junto aos quadros de funcionários da empresa mediante 

apresentação de curriculim, divergindo frontalmente da previsão 

disposta no art. 11 do Estatuto da fundação ao qual assevera. 
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Art. 11 A Diretoria Executiva, órgão de direção 
subordinada ao Conselho Curador e 
administração superior da FUNDAÇÃO é 
constituída dos seguintes membros: 

1- 1 (um) Diretor Geral; 

11- 1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro 
com formação técnica na área específica e 
contratado mediante concurso público; 

111- 1 (um) Diretor de Atenção à Saúde. 
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Observa-se que o legislador fora explicito ao estabelecer a 

modalidade de contratação do diretor Administrativo-financeiro da 

fundação mediante concurso público, ampliando assim a livre 

concorrência de participantes e a eleição do candidato melhor 

preparado para desenvolver os trabalhos técnico-contábil da 

instituição. 

Ainda sobre a dinâmica de contratação dos seus 

colaboradores, destaca-se a admissão do Diretor de Atenção a 

Saúde, Dr. Affonso Luis Cassadré. Durante a oitiva com o 

profissional fora lhe indagado sobre o vínculo duplo no exercício 

do cargo de gestão na FERSB concomitante ao desenvolvimento 

dos trabalhos nas unidades de saúdedo município durante o período 

de atuação do profissional como integrante do programa "Mais 

Médicos". 
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Recorda-se que as informações sobre o vinculo conflitante do 

profissional chegou ao conhecimento do colegiado mediante 

denúncia encaminhado ao vereador Benedito Roberto Meira, 

condição que motivou a convocação do agora servidor efetivo da 

secretaria municipal de saúde para prestar esclarecimento na 

comissão especial deinquérito. 

De maneira evasiva e contraditória o servidor explanou não 

ter havido conflito dacarga horária para prestação de serviços entre 

as Prefeitura Municipal de Bauru e a FERSB, posto que ao término 

da jornada de trabalho da unidades de saúde o Sr. Affonso Casandré 

migrava para realizar os trabalhos de cunho técnico junto a 

fundação, inclusive recebendo verbas decorrentes decorrente do 

adicional noturno. 

Notadamente a conduta do servidor demonstra incompatível 

com os ditames administrativos, visto que no exercício das funções 

desempenhadas junto a diretoria de Atenção a Saúde o referido 

exercia relações contratuais mediante prestação de serviços com a 

Secretaria Municipal de Saúde, ocasionando conflitos de 

interesses. 

Diante da gravidade dos fatos os membros da comissão 

solicitaram o contrato detrabalho do Sr. Affonso Luis Cassadré, 

bem como o parecer jurídico dito pelo ex diretor,no qual declarou 

não haver impedimento legal para o exercício de ambos os cargos. 

Transcorrido os prazos para envio da documentação 
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documentação do contrato de trabalho do profissional, 

tampouco exibiu o parecer jurídico mencionado pelo ex diretor de 

Atenção à Saúde, fato que impõe ressalvas quanto a legalidade do 

exercício funcional desenvolvido pelo Dr. Affonso Luís Cassandré 

ao desenvolver concomitantemente os trabalhos de gestão na 

FERSB e atividades de atendimento assistencial nas unidades de 

atenção básica geridas pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Ainda sobre a dinâmica de atuação da Fundação Estatal 

Regional de Saúde no município de Bauru registra-se o 

descumprimento do dever legal promover audiências pública para 

prestação de contas, conforme asseverado na lei 6.146/2011. 
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Art. 13 A Fundação fará na cidade sede, 
semestralmente, audiências públicas para 
prestação de contas, avaliação financeira e 
funcional e metas a serem cumpridas para o 
próximo semestre. 

No curso dos anos de atuação da Fundação Estatal Regional 

de Saúde no município de Bauru, não identificou-se qualquer 

registro quanto a formalização de prestação de contas, mediante 

procedimento de audiências públicas, restando aos incisivaafronta 

ao dispositivo legal, feito que fora minimizado pelo diretor 

Administrativo- financeiro ao descrever que tal publicidade ocorria 

no sítio eletrônico da instituição. 

Observa-se que a publicidade exigida pelo legislador 

vislumbra oportunizar maiortransparência dos recursos públicos 

destinados a contrapartida da prestação de serviços da fundação, 

visto a legitimidade do parlamento municipal e analisar as contas 

públicas da chefe do executivo, prerrogativa que não deverá ser 

usurpada e nem substituída pela atuação do Tribunal de Contas. 

As contas públicas dos chefes do Executivo 
devem sofrer o julgamento - final e definitivo -
da instituição parlamentar, cuja atuação, no plano 
do controle externo da legalidade e regularidade 
da atividade financeira do presidente da 
República, dos governadores e dos prefeitos 
municipais, é desempenhada com a intervenção 
ad coadjuvandum do tribunal de contas. A 
apreciação das contas prestadas pelo chefe do 
Poder Executivo - que é a expressão visível da 
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unidade institucional desse órgão da soberania do 
Estado - constitui prerrogativa intransferível do 
Legislativo, que não pode ser substituído pelo 
tribunal de contas, no desempenho dessa magna 
competência, que possui extração nitidamente 
constitucional. 

Rcl 14.155 MC-AgR, rel. min. Celso de Mello, 
dec. monocrática, j. 20-8-2012, DJE de 22-8-
2012. 

Denota-se como responsabilidade pnmaz desta casa o 

exercício de fiscalização do poder executivo, posto que as condutas 

apuradas nesta Comissão Especial de Inquérito, reproduz a 

extensão do mister delegado a cada representante eleito pelo povo, 

papel que exige atuação imparcial dos membros deste colegiado. 

Por derradeiro evidencia-se a ausência do encontro de contas 

entre os serviços que não foram realizados pela contratada, haja 

vista o descumprimento do plano de trabalho pactuado, feito que 

merece ser apreciado pelo parlamento, visto que o modelo de 

contratação adotado pela administração impõe excessivo ônus 

financeiro aos cofres municipais. 
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1v - DO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE 
TRABALHO DOS SERVIDORESMÉDICOS 

Referido tópico demonstra a desídia dos gestores públicos em 

punir os servidores médicos pelo descumprimento da jornada de 

trabalho nas unidades de saúde do município. 

A temática sustenta em incisiva afronta ao princípio da 

moralidade, visto que a administração pública municipal comporta

se de maneira permissiva e complacente coma prática denominada 

de banco de horas negativo, título rebuscado que consiste na prática 

de pagamento irregular do salário de um servidor médico que 

recebeu seus vencimentos sem ter cumprido sua carga horária 

laboral. 

Nesse contexto, chamo a atenção dos pares para a gravidade 

da ficção administrativa criada pelo executivo municipal, quando 

atesta a regularidade da frequência funcional do servidor junto a 

folha de pagamento mesmo o indivíduo não comparecendo ao local 

de trabalho. 

Recorda-se que a problemática fora um dos temas que rendeu 

maior desgaste coma pasta da saúde, pois o espírito corporativo 

prevaleceu diante das prerrogativas da Comissão Especial de 

Inquérito, que teve tolhido o seu exercício fiscalizatório ao 

requisitar nominalmente os profissionais que emergiram nestra 

prática arbitraria, lesandoos cofres públicos municipais. 
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Menciona-se que diante do requerimento formulado pelo 

colegiado da CEI a Prefeita Municipal desdenhou das 

garantias parlamentares conferidas pelo art. 18 da Lei Orgânica do 

Município, encaminhando aos membros do poder legislativo uma 

combinação alfa-numérica de supostos servidores que deixaram de 

cumprir jornada de trabalho nas unidades de lotação, inviabilizando 

assim o plano de trabalho desenvolvido pelos membros dessa 

comissão de cruzar as informações entre os servidores pessoa 

jurídica que eventualmente deixaram de comparecer ao seu local 

de trabalho para presta serviços como pessoa jurídica pela FERSB, 

valendo-se de horário concomitante a carga horária que deveria ser 

cumprida junto a Secretaria Municipal de Saúde. 
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O descaso do poder executivo com o propósito de 

investigação deste colegiado, materializa a falta de compromisso 

da Prefeita Municipal em dar publicidade as atos queprecisam ser 

regularizados no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, visto 

que o slogam "as secretarias de portas abertas" não se coaduna com 

a realidade prática, evidenciando cada vez mais que o instrumento 

da Comissão Especial de Inquérito é medida insuficiente para 

apurar a conduta do executivo municipal. 

A par das tratativas sobre o banco de horas negativo, a 

comissão especial de inquérito apurou na oitiva da Dra. Alana 

Trabulsi, Diretora do Departamento de Urgência, mais uma prática 

inovadora criada pelo poder executivo, sendo esta denominada de 

"Refisdo Holerith". 

De forma surpreendente o executivo municipal promoveu 

acordo de parcelamento, em prestações a perder de vistas, dos 

salários que foram creditados indevidamente aos servidores que 

não cumpriram sua carga horária de trabalho, ou seja, a prefeitura 

municipal pagou regularmente os salários do seu funcionário como 

banco dehoras negativa, mesmo sem a devida contrapartida e após 

anos cumulando o saldo devedor resolveu apontar falta injustificada 

ao cidadão e parcelar a devolução dos créditos em 72 meses, a 

exemplo de um dos casos apresentados ao membros da comissão. 

Observa-se que referida prática caracteriza-se como incisivo 

ato de improbidade administrativa, devendo ser apurada a 

responsabilidade dos agentes públicos envolvidosna prática lesivas 

aos cofres públicos. 
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Não se pode considerar como natural o pagamento dos 

salários de um servidor que não comparece para trabalhar e mesmo 

assim recebe regularmente a contrapartida dos seus vencimentos, 

isso caracteriza-se como crime contra a administração pública, 

medida que requer dos membros desta parlamento, o 

acompanhamento do caso e a efetivaresponsabilização pelos atos 

infracionais cometidos pelos gestores. 

Vale ressaltar que chegou ao conhecimento dos membros 

desta comissão apenas dois casos, restando em dúvida a existência 

de serem apenas estes, visto que o acesso aos documentos que 

relatam a incidência do "Refis do Holerith" chegaram ao 

conhecimento deste colegiado após incisivas cobranças ao poder 

executivo, pois novamente imperou-se o protecionismo entre os 

membros da classe. 

Nesse contexto, cumpri-nos destacar a diligência do vereador 

Benedito Roberto Meira que de forma persistente promoveu 

contato com a Secretaria da Administração objetivando o acesso 

aos autos que relatam os dois casos de parcelamento dos salários, 

contribuindo assim para a celeridade dos trabalhos desta comissão, 

haja vista a prática intencional do executivo em retardar a entrega 

dos documentos ao colegiado da CEI. 
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v - RESPONSABILIDADE DOS GOVERNOS MUNICIPAIS. 

Os trabalhos desta comissão visam apurar a relação jurídica 

entre a Prefeitura Municipal de Bauru e Fundação Estatal Regional 

de Saúde, espelhando-se em critérios objetivos elencados na 

instalação da CEI. 

Ocorre que no curso das atividades deste colegiado apurou

se diversas inconsistências oriundas do descumprimento da 

previsão contratual, fato que oportunizoumaior aprofundamento no 

relacionamento de prestação de serviços entre a administração 

municipal e a instituição privada. 

Deve-se considerar que a dinâmica da relação jurídica entre as 

entidades estreitou-se de maneira a interpretar a atuação da FERSB 

como uma extensão da secretaria municipal de saúde, fato que 

implica em subjetividade quanto ao exercício de fiscalização da 

contratada. 

Menciona-se que embora não tenha identificado efetivo 

descumprimento do planode trabalho nos governos anteriores, a 

atuação dos gestores municipais esbarra-se nacomplacência dos 

administradores públicos na prática permissivamente do banco 

dehoras negativo no âmbito da secretaria municipal de saúde, 

fato que encontra estreitacorrelação com a prestação de serviços 

das empresas médicas contratadas pela fundação. 
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Considerando que o servidor médico tem a possibilidade de 

inscrever-se como pessoa jurídica para prestar serviços na rede de 

urgência como terceirizado da fundação, a relação jurídica entre a 

FERSB e a Prefeitura Municipal toma-se conflituosa, posto quenão 

pôde ser apurado o cumprimento da jornada de trabalho desses 

profissionais, restando em dúvidas a fiscalização do poder 

executivo quanto ao cumprimento da carga horária de seus 

subordinados. 

Ainda que diante das prerrogativas legais previstas pela Lei 

Orgânica do Município, os membros desta comissão tiveram 

tolhidos o exercício fiscalizatório, haja vista que a Prefeita 

Municipal restringiu intencionalmente o acesso dos documentos 

ao colegiado da CEI, restando em infração ao dispositivo previsto 

no art. 1 º do Decreto-lei201/1967 que assevera. 
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Art. 4° São infrações político-administrativas dos 
Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela 
Câmara dos Vereadores e sancionadas com a 
cassação do mandato: 
n - Impedir o exame de livros, folhas de 
pagamento e demais documentos que devam 
constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a 
verificação de obras e serviços municipais, por 
comissão de investigação da Câmara ou 
auditoria, regularmente instituída; 

m - Desatender, sem motivo justo, as 
convocações ou os pedidos de informações da 
Câmara, quando feitos a tempo e em forma 
regular; 

Os dispositivos, ora em comento, tipifica a conduta 

infracional da Prefeita Municipal Suéllen Silva Rosin, visto que 

durante os trabalhos desta Comissão Especial de Inquérito os 

membros do colegiado promoveram incessante tratativas com o 

poder executivo, de forma a valer-se das prerrogativas conferidas 

pelo legislador, restando como infrutífero as diligência promovidas 

pela Câmara Municipal. 

No que pese decreto-lei ser de época pretérita à Constituição 

Federal de 1988, hácerta compatibilização entre seus ditames da 

atual ordem jurídica constitucional, posto que a o art. 1 º da 

normativa aponta condutas que se praticadas pelos Prefeitos 

Municipais podem ser consideradas crimes de responsabilidade. 

No caso em espécie, da análise do que se apurou na CEI 

FERSB, em especial após parecer técnico contábil apresentado, 
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mesmo diante da ausência de muitos documentos relevantes e 

imprescindíveis a melhor esclarecimento dos fatos, há indícios de 

possível cnme de responsabilidades dos administradores 

municipais durante o período de vigênciados convênios e contratos 

então firmados. 

Dentre o que pôde ser constatado como fortes indícios 

destaca-se clara e evidentemente a conduta da administração 

municipal, esta e as que antecederam desde a criação da FERSB, 

que interpretou que a prestação e encontro de contas somente 

deveria ocorrer após a conclusão dos convênios, ou seja, após a 

conclusão dos cinco anos os quais foram firmados. 

Mesmo tendo ocorrido a entrega de comprovantes de 

pagamentos dos valores mensalmente realizados, a avaliação 

técnica do perito contábil demonstrou não ter havido encontro de 

contas, restando aos gestores do contrato a mera conduta de receber 

em protocolo as notas fiscais confrontando os valores gastos com o 

saldo restante em contas, divergindo assim da efetiva 

responsabilidade do gestor de fiscalizar o efetivo cumprimento da 

prestação do serviços contratados pela administração pública. 
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Evidencia-se de fato que não ter havido prestações de contas 

dos serviços realizados pela fundação restando em divergência o 

contexto do planejado mediante plano de trabalho, versus o 

executado que somado ao valor pago mediante convênio nãoteve a 

sua efetiva restituição. 

Apesar da interpretação da administração municipal 

consentir a legalidade dos atos, tal fato, data máximo vênia, há que 

se discordar preservando assim o eráriomunicipal, pois da análise 

conjunta dos convênios e sua respectiva lei autorizativa, bem como 

a efetiva prestação de contas deveria ter ocorrido mensal, 

quadrimestral, anual e ao final do convênio, de forma a preservar e 

garantir que o investimento do recurso público fosse aplicado 

efetivamente nos termos dos planos e programas planejados. 

Reputa-se que somente a apresentação das notas fiscais dos 

pagamentos efetuados não se mostra suficiente para coibir as 

inúmeras irregularidades constatadas, pois a análise desta relatora 

identifica sérios indícios de irregularidades entre os profissionais 

médicos que deixaram de comparecer aos seus plantões na 

Secretaria Municipal da Saúde para habilitar-se como empresas 

médicas através da FERSB. 

A par da análise detida aos fatos apresentado nas oitivas, há 

ainda indícios de quarteirização dos serviços médicos, o que sem 

sombra de dúvida demonstra conduta extremamente desidiosa da 

administração pública municipal. 
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Afirmar que sempre, historicamente, teve-se déficit de 

médico nas unidades básicas de saúde para justificar as 

irregularidades praticadas como aceitáveis, característica 

apresentado como discurso da administração é ilegal, imoral e 

cnm1nosa. 

Ao deixar de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, a 

administração o fez emdesacordo com os planos e programas aos 

quais eram destinados, enquadrando-se na conduta descrita no 

inciso IV do artigo 1 º do referido decreto-lei, ou seja, empregou 

recursos públicos em desacordo com os planos aos quais foram 

estabelecidos na relação jurídica. 

Autorizar pagamentos sem o correto e adequado encontro de 

contas e com claro crédito em desfavor da administração municipal 

demonstrou conduta do administrador tipificada no inciso V do 

mesmo artigo 1 º, característica que responsabilidade ao chefe do 

executivo. 

Outra conduta que da mesma forma pode ser qualificada 

como típica para se apurar infração crime de responsabilidade, 

decorre da afirmação da existência de 

75 



concessões de parcelamentos de débitos de serviços médicos 

quanto a horas de trabalho recebidas e não cumpridas medida que 

exige apuração de lesão ao erário. 

No que pese os fortes indícios de crime de responsabilidade, a 

efetiva competência para sua avaliação e eventual providência 

judicial, por disposição constitucional é do Ministério Público 

Federal, cabendo inclusive a este avaliar a extensão das condutas 

apuradas para outros servidores municipais, além dos Prefeitos do 

período avaliado. 

Nesta diretriz, ainda há que ressaltar que, além da clara 

possibilidade e fortes indícios dos crimes de responsabilidade 

praticados pelos Prefeitos Municipais, em relação à atual 

administração faz-se relevante avaliar clara infração política

administrativa. 

No que pese o artigo 4° do Decreto-lei 201/67 ter sido 

revogado pelos artigos 29 e 30 da Constituição Federal de 1988, 

pois cabe atualmente ao próprio Municípios legislar sobre as 

matérias que considera como infração política disciplinar dos 

Prefeitos para fins de configurar conduta passível de perda do 

mandato, o fato é que em Bauru, tal matéria está disciplinada na 

Lei Orgânica Municipal. 

Constitui-se como fundamento constitucional o dever do 

parlamento municipal de fiscalizar os atos do poder executivo 

através de um controle externo, nos termos do artigo 30 da nossa 

carta magna. 

76 



Para tanto, a Lei Orgânica do Município assevera em especial 

no § 2° do artigo 18, prerrogativas nas quais os membros da 

Comissão Especial de Inquérito aludem em requisitar a exibição 

de documentos indispensáveis a investigação em curso. 

E neste sentido, a atuação do colegiado da comissão não 

logrou seu êxito em sua integralidade, na medida em que 

comprovadamente a ausência de documentos indispensáveis à 

avaliação da relação jurídica entre a FERSB e o Município de 

Bauru, razão precípua da criação desta comissão. 

O retardo intencional, ou mesmo a inexistência quanto a 

apresentação documentos ou mesmo o envio em desacordo com o 

requerido pelos membros da comissão, dificultou a análise da 

perícia contábil, conforme demonstrada nas conclusões da empresa 

Consult 

- Soluções Empresariais 

Neste sentido, ao impedir o exame de documentos 

indispensáveis à fiscalização da administração, desatendendo 

requisição dos membros do colegiado, e por diversas vezes 

reiteradas, impõe afronta não só a quebra do pacto federativo 

tutelado pela Constituição Federal, mas a própria Lei Orgânica 

Municipal que determina a exibição dos documentos requeridos à 

administração municipal, o que tomou insuficiente a Comissão 

Especial de Inqueri to para analise de tudo o quanto foi proposto no 

pedido, e cujos apontamentos possíveis, alcançam as tipificações 

aqui já elencadas. 
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É o relatório. 

REQUER-SE 

1) Seja o presente RELATÓRIO encaminhado ao Ministério 
Público Federal, posto tratar-se de recursos da Saúde, para 
apuração das possíveis irregularidades relacionadas na 
contratação, gestão e pagamento de serviços a FERSB; 

2) Seja ainda remetido ao Ministério Público da Cidadania, bem 
como das Fundações, para igual análise quanto as 
irregularidades. 

Estela Alexandre Almagro 

RELATORA 

j 
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