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RELATÓRIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUÇÃO 
 

 Em atendimento ao despacho exarado pelo Exmo. Relator, Conselheiro André Carlo Torres 

Pontes, às fls. 3156/3157, a Auditoria se manifesta no sentido de esclarecer as dúvidas que ainda 

existentes, reclamadas pelo Ministério Público de Contas, às fls 3153/3155. 

            O Ministério Público de Contas apresenta em sua cota Ministerial, o seguinte 

questionamento: 

             “ Compulsando-se os autos do presente processo, esta Procuradoria não vislumbra uma 

análise conclusiva do procedimento licitatório ora analisado no que concerne à quantificação do 

superfaturamento decorrente do valor pago pelo objeto do certame”. 

           O posicionamento da Douta Procuradoria do Ministério Público, se deve principalmente a 

manifestação da Auditoria que concluiu existir irregularidades desde o ínicio do processo de 

abertura de Edital para gerenciamento por meio de Organização Social, do Complexo Hospitalar 

Dep.Janduhy Carneiro. 

          O Exmo.Conselheiro André Carlo Torres Pontes, em sua manifestação às fls 3156-3157, 

tenta esclarecer o assunto explicando que: 

        “ No presente processo o exame está atrelado às formalidades legais para a celebração do 

contrato. As despesas são examinadas em processos específicos”. 

           Na tentativa de mais uma vez se pronunciar sobre o assunto, a Auditoria se manifesta 

conforme narrativa a seguir: 
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AUDITORIA 

 

             A Auditoria em vigilância constante por força da adoção do acompanhamento em 

concomitância com a execução das despesas, método adotado por esta Corte de Contas, que muito 

proporcionou a possibilidade de um posicionamento quase instantâneo da verificação das 

conformidades dos diversos Processos, inclusive os de Licitações, observou que a Secretaria de 

Estado da Saúde resolveu abrir um Edital de Chamamento Público a fim de contratar Organização 

Social para gerenciar o Complexo Hospitalar Dep.Janduhy Carneiro na cidade de Patos-PB. 

             As atuações das Organizações Sociais no gerenciamento das diversas unidades de saúde do 

estado da Paraíba já eram objeto de análise em inúmeros processos específicos de acompanhamento 

de despesas em processos específicos, como bem colocou o eminente Conselheiro André Carlo 

Torres Pontes.  

             Sendo assim, a Auditoria analisou nesse processo o contrato de gestão n° 0409/2019 

celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Organização Social Irmandade de Santa Casa 

de Misericórdia Birigui, concluindo que não era regular a citada contratação, pois o primeiro Edital, 

já continha inúmeras irregularidades, inclusive, superfaturamento, que foi observado a partir dos 

diversos itens de despesas incluídos nas planilhas de cálculos e que foram comprovados nos 

processos de acompanhamento específicos da execução das despesas do contrato. 

             A Auditoria denominou de superfaturamento, as diversas despesas que foram enumeradas 

em planilhas e que não correspondiam a realidade da Unidade Hospitalar, constatando previsões de 

despesas com valores que eram exorbitantes. 

             É importante lembrar todas as ocorrências fartamente enumeradas pela Auditoria, com 

histórico minucioso já relatado anteriormente neste e em outros processos que tramitam nesta 

Corte. 

 

CONCLUSÃO 

 

             A Auditoria entende que nesse Processo específico não cabe avaliar o superfaturamento em 

valores de forma a responsabilizar nenhum gestor, pois estes estão sendo apurados em processos 

apartados e as devidas responsabilizações virão das análises em separado por cada exercício 

verificado. 

            O posicionamento da Auditoria neste processo é no sentido de que o procedimento de 
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abertura de Edital para contratação de Organização Social para gerenciamento do Complexo 

Hospitalar Dep.Janduhy Carneiro, foi irregular. 

                

É o relatório. 
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