
S E N T E N Ç A

PROCESSO: 00002559.989.17-3

ÓRGÃO: FUNDACAO  DO  ABC  -  FUABC  (CNPJ
57.571.275/0001-00)

ADVOGADO:  VINICIUS  GROTA  DO
NASCIMENTO (OAB/SP 290.896)

INTERESSADO(A): MARIA  APARECIDA  BATISTEL  DAMAIA  (CPF
071.058.188-24)
MARIA BERNADETTE ZAMBOTTO VIANNA (CPF
947.568.138-87)

ADVOGADO:  (OAB/SP  201.133)  /  VINICIUS
GROTA DO NASCIMENTO (OAB/SP 290.896) /
GUILHERME  CREPALDI  ESPOSITO  (OAB/SP
303.735)

CARLOS  ROBERTO  MACIEL  (CPF
607.276.598-04)

ADVOGADO:  (OAB/SP  201.133)  /  VINICIUS
GROTA DO NASCIMENTO (OAB/SP 290.896) /
GUILHERME  CREPALDI  ESPOSITO  (OAB/SP
303.735)

ASSUNTO: Balanço Geral do Exercício

EXERCÍCIO: 2017
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RELATÓRIO

Cuidam estes autos do balanço geral do exercício de 2017

da Fundação do ABC - FUABC.

A presente análise restringe-se ao exame da Fundação do

ABC, enquanto Fundação de Apoio (CNPJ: 57.571.275/0001-00) e sua

mantida  estatutária,  a  Faculdade  de  Medicina  do  ABC  (CNPJ:

57.571.275/0007-98).

Esclarecemos,  ainda,  que  as  contas  das  demais  16
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(dezesseis) mantidas ativas não foram examinadas nesta fiscalização,

uma vez  que  desenvolvem atividades  na  condição  de  Organizações

Sociais de Saúde, cuja fiscalização é realizada pelas diretorias desta E.

Corte que tratam do Terceiro Setor, onde são analisados e instruídos os

processos de prestação de contas dos Contratos de Gestão, Convênios

e  Repasses,  realizados  pelas  respectivas  Secretarias  de  Estado  e

Prefeituras.

Conforme  estipulado  no  Artigo  2º  do  Estatuto  Social,  a

Fundação do ABC é uma entidade jurídica de direito privado (fundação

municipal de apoio), criada/autorizada pelas Leis Municipais de Santo

André,  n.º  2.695/67,  modificada  pelas  Leis  Municipais  n.º  2.741/67,

2.905/68,  3.732/71,  3.741/71,  4.014/73,  4.852/75  e  5.725/80;  São

Bernardo do Campo, n.º 1.546/67 modificada pelas Leis Municipais n.º

1.630/68, 1.907/71, 2.031/73, 2.186/75 e 2.415/80 e São Caetano do

Sul,  nº  1.584/67,  modificada  pelas  Leis  Municipais  n.º  1.661/68,

1.900/71, 2.024/73, 2.247/75 e 2.623/80.

A par dos trabalhos de campo realizados, a 9ª DF elaborou

minucioso relatório sobre as contas apresentadas, (evento 13), do qual

se extrai:

Item  2  -  COMPOSIÇÃO  DA  CÚPULA  DIRETIVA  DA

FUNDAÇÃO

- Irregularidade quanto à composição do Conselho Curador

(falha  reincidente  –  eTC  1758.989.16-4)  e  da  Diretoria.  Foram

constatadas falhas como:

Ausência de indicação de membros dos seguintes órgãos:

(i) Diretoria: para os cargos de vice-presidente (período de

19/01/17 a 08/02/17) e de secretário (19/01/17 a 15/02/17);

(ii)  Conselho  Fiscal:  01  representante  da  Prefeitura

Municipal de Santo André (Art. 9º, I – a do Estatuto Social): período de

09/02/17 a 15/02/17;  representantes da Associação dos Funcionários

(Art. 9º, IV do Estatuto Social): 01vaga entre 26/05/17 até 31/12/17 e a

outra  vaga  permaneceu  sem indicação  durante  todo  o  exercício;  01



pessoa física representante do Conselho Municipal de Saúde (Art. 9º,

VIII do Estatuto Social): 01 vaga sem indicação durante todo o exercício.

Item  4.2.1.1  –  FUNDAÇÃO  DO  ABC  –  CONSOLIDADO

(COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS):

-  Os  recursos  advindos  de  Convênios  e  Contratos  de

Gestão, assinados entre as Mantidas e o Poder Público, são vinculados

ao  seu  referido  termo.  Segundo  levantamentos  realizados,  foram

constatadas  movimentações  financeiras  entre  a  mantenedora  e  as

mantidas,  sendo  que  as  transferências  contrariam  os  mencionados

ajustes (falha reincidente – eTC 4732.989.15 e eTC 1758.989.16-4).

Item  4.4.1  -  ORÇAMENTO  –  AUTORIZAÇÃO  E

EXECUÇÃO:

- Fundação do ABC – consolidado:

A  execução  orçamentária  do  exercício  teve  resultado

(negativo) que correspondeu a 2,73% da receita auferida em 2017 (R$

62.854.620,04) (falha reincidente – eTC 1758.989.16-4).

A Origem superestimou a previsão de suas receitas em mais

de 10%.

-Fundação do ABC - Mantenedora

A  execução  orçamentária  do  exercício  teve  resultado

(negativo) que correspondeu a 39,86% da receita auferida em 2017 (R$

8.290.490,34).

A Origem superestimou a previsão de suas receitas em mais

de 39%.

 - Faculdade de Medicina do ABC

A  execução  orçamentária  do  exercício  teve  resultado

(negativo) que correspondeu a 0,57% da receita auferida em 2017 (R$

694.683,47).



As  despesas  executadas  ficaram  em  30,18%  acima  das

fixadas,  representando  um  gasto  muito  acima  do  constante  do

orçamento.

Item 4.4.2 - INFLUÊNCIA DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

SOBRE O PATRIMÔNIO

LÍQUIDO

- FUNDAÇÃO DO ABC – MANTENEDORA

Quanto  ao  resultado,  este  foi  negativo  em  2017  (R$

17.415.010,00), reduziu o patrimônio líquido positivo de 2016.

- FUNDAÇÃO DO ABC – CONSOLIDADO

O  resultado  de  2017  foi  negativo  em  84.041.301,00

agravando o patrimônio líquido negativo de 2016, ampliando a situação

desfavorável  do  patrimônio  líquido  (falha  reincidente  –  eTC

1758.989.16-4).

- FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

Quanto  ao  resultado,  este  foi  negativo  em  2017  (R$

2.996.561,00), reduziu o patrimônio líquido positivo de 2016.

Item 4.4.3 - EVOLUÇÃO DA DÍVIDA:

 - FUNDAÇÃO DO ABC – CONSOLIDADO

A origem encontra-se com o Passivo a Descoberto.

Item 4.5 – LUCRO/PREJUÍZO

Item 4.5.1 - FUNDAÇÃO ABC – CONSOLIDADO

Em diversas das mantidas, bem como na mantenedora, os

valores  previstos  para  as  receitas  no  orçamento  foram  claramente

superestimados.

Em  diversas  das  mantidas,  os  valores  previstos  para  as



despesas no orçamento foram claramente subestimados.

Item  4.6  –  SITUAÇÃO  FINANCEIRA  APURADA  POR

ÍNDICES:

Item 4.6.1 - FUNDAÇÃO ABC – CONSOLIDADO:

- Dos resultados dos índices de liquidez, depreende-se que o

grau  de  solvência  da  Fundação  do  ABC  (consolidado)  denota

insuficiente capacidade de liquidar suas dívidas (falha reincidente – eTC

1758.989.16-4).

Item 6 – LICITAÇÕES:

Item 6.1. - REGULAMENTO DE COMPRAS

-  O  Regulamento  de  Compras  e  Contratações  citado

caracteriza-se pela instituição de normas e procedimentos estranhos à

Lei  Federal  nº  8.666/93 (falha reincidente – eTC 4732.989.15 e eTC

1758.989.16-4).

Item 6.2 PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Item  6.2.1  -  INOBSERVÂNCIAS  A  DIVERSAS

DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO

ARTIGO 83 DAS INSTRUÇÕES Nº 02/2016 DO TRIBUNAL

DE CONTAS DO

ESTADO  DE  SÃO  PAULO  (falha  reincidente  -  eTC

1758.989.16-4).

-  A  Fundação  entende  não  ter  obrigação  de  observar  as

normas  de  licitação  e  contratação  dos  entes  públicos.  Assim,  foram

detectadas,  nos  processos  licitatórios,  diversos  documentos  que

constam do rol do artigo 83 das Instruções n. 02/06, dentre eles:

a)  Edital  na  forma  prescrita  em  Lei  e  anexos,  bem

como eventuais retificações (inciso III, “e”);



b) Comprovante de publicação do edital resumido, bem

como de eventuais retificações do edital (inciso III, “f”);

c) Comprovante de publicação do resumo do termo de

contrato ou instrumento Equivalente (inciso III, “m”);

d) Memória de cálculo, nos termos do artigo 48 da Lei

Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações, quando

for o caso, assinada pela autoridade Competente (inciso III, “n”);

e)  -  Nota(s)  de  empenho,  quando  aplicável(is),

vinculadas(s) ao contrato ou ato jurídico análogo (inciso V);

-  Termo  de  Ciência  e  de  Notificação,  relativo  à

tramitação do processo perante o Tribunal de Contas do Estado,

firmado pela Contratante e pela Contratada, (inciso XVI);

-  Cadastro  da  autoridade  pública  que  assinou  o

contrato  ou  ato  jurídico  análogo,  o  termo  aditivo,  modificativo,

complementar, ou o distrato (inciso XVII);

-  Declaração  circunstanciada  de  que  os  demais

documentos  originais,  atinentes  à  correspondente  licitação

encontram-se  à  disposição  deste  Tribunal  e  serão  remetidos

imediatamente, quando requisitados (inciso XVIII).

Item 6.2.2 - AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO

LICITATÓRIO

-  Divergindo do comando do artigo  3º  do  regulamento  de

compras da Fundação do ABC que exige observância ao Princípio da

Publicidade, como ao artigo 21 da Lei Federal nº 8666/93, bem como de

qualquer outro ato do processo (falha reincidente – eTC 4732.989.15 e

eTC 1758.989.16-4).

Item 6.2.3 - FALTA DE PESQUISA DE PREÇOS:

- Não há pesquisa prévia nos processos que compuseram a

amostragem  da  Fiscalização.  Os  valores  são  retirados  da  proposta



ofertada,  sem  se  verificar  se  estão  condizentes  com  o  mercado,

contrariando-se os comandos contidos no artigo 15 da Lei Federal nº

8.666/93 (falha reincidente - eTC 1758.989.16-4).

Item  6.2.4  -  JUSTIFICATIVA  NÃO  ACEITÁVEL  PARA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE:

-  Contratação  de  empresa  para  divulgação  das  ações

institucionais  da  Fundação  ABC  e  suas  mantidas,  no  valor  de  R$

180.000,00, por dispensa/inexigibilidade. Os motivos que embasaram a

contratação não caracterizavam, na realidade,  os comandos contidos

nos artigos 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/93 (falha reincidente - eTC

1758.989.16-4).

Item 8 - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS:

- Não atendimento à ordem cronológica de pagamentos, em

razão  da  não  publicação  das  razões  e  justificativas  aceitáveis  à

desobediência  da  cronologia  dos  pagamentos,  conforme,  inclusive,

consta dos arquivos “270 Ordem Cronológica de Pagamento”; “280 OCP

1 sem 2017 com destaques” e “280 OCP 2 sem 2017 com destaques”;

- O achado foi corroborado durante a inspeção in loco.

Item 9 - PESSOAL

Item 9.1 - REGULAMENTO DE PESSOAL

-  O  disposto  no  Regulamento  de  Pessoal  não  atende  às

disposições legais, em contrariedade, inclusive, à jurisprudência recente

desta  Corte  TC-40751/026/09  “Consoante  entendimento  firmado  por

esta  Corte,  as  Fundações  de  Apoio  ao  admitirem  servidores  para

desempenhar  funções  relativas  às  atividades-meio  devem,

necessariamente, realizar concurso público de provas e/ou de provas e

títulos, nos termos fixados pelo artigo 37, II, da Constituição Federal.”

(falha reincidente –eTC 1758.989.16-4)



Item 9.2 QUADRO DE PESSOAL

-  Não  encaminhamento  a  este  Tribunal  de  Contas,  no

Sistema Audesp – Fase III, dos documentos de Atos Normativos; Cargo;

Quadro de Pessoal; Agentes Públicos; Lotação de Agentes Públicos e

Folha  Ordinária,  em  desatendimento  às  Instruções  nº02/2016  deste

Tribunal, em especial, ao previsto no artigo 52, IV, que trata do envio de

informações da Fases III  no Sistema Audesp (falha reincidente –eTC

1758.989.16-4).

- A matéria está sendo tratada no eTC nº 20083.989.17-8.

Item 9.3 - ADMISSÃO DE PESSOAL

-  As  admissões  de  pessoal  não  foram  precedidas  de

concurso público e/ou processo seletivo contrariando o art. 37, incisos I

e II da Constituição Federal (falha reincidente – eTC 1758.989.16-4).

Item 9.6.1 – RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS

- Constatação de que há valores representativos em aberto

referentes  aos  recolhimentos  previdenciários,  cota  patronal,  junto  à

Receita Federal, em virtude de divergência do entendimento que possui

a Fundação,  com relação ao da Receita Federal  (falha reincidente –

eTC 4732.989.15 e eTC 1758.989.16-4).

Item 9.7.1 – PIS:

-  Valores  em aberto  referentes aos recolhimentos do PIS,

junto à Receita Federal, em virtude de divergência do entendimento que

possuí  a  Fundação,  com  relação  ao  da  Receita  Federal  (falha

reincidente – eTC 4732.989.15 e eTC 1758.989.16-4).

Item 11 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS
PATRIMONIAIS:



- A Fundação ABC mantém contas em instituições

financeiras não oficiais;

- A Fundação do ABC entregou documentos referentes ao

processo para obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, porém,

a instituição está em processo de adequação para obter o documento

definitivo.

Item 14.4 - AUDITORIA INDEPENDENTE

-  Opinião  da  Auditoria:  “As  demonstrações  financeiras  da

Fundação do ABC apresentam no seu passivo circulante alocados na

conta  contábil  Encargos  Sociais,  um  montante,  sem  atualização

monetária, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e FGTS sobre

Folha de Pagamento de aproximadamente de aproximadamente R$ 125

milhões e R$ 18 milhões respectivamente, não recolhidos aos cofres

públicos”.

- A Fundação reconhece os débitos e não trás argumentos

suficientes que justifiquem a falta de recolhimento dos encargos sociais

e impostos referidos, ao contrário, reconhece a culpa dos fatos relatados

pela auditoria independente. (falha reincidente – eTC 1758.989.16-4).

Item  16  –  NÃO  ATENDIMENTO  À  LEI  ORGÂNICA,

INSTRUÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS

- Não juntada das pesquisas de preços dos processos,

conforme determinado nas contas de 2009.

- Falhas de remessa de documentos a este Tribunal.

Item 16.1 – DESCUMPRIMENTO AO ESTIPULADO NO
COMUNICADO GP Nº 14/2016 DO TCE/SP

-  Deixaram de ser inseridas informações relacionadas aos
ajustes  formados  no  exercício,  que  não  foram  encaminhados  ao
Sistema Audesp, fase IV, até a data da inspeção in loco.

- Matéria está sendo tratada no eTC-20083.989.17.



As conclusões da diligente equipe de fiscalização motivaram
notificação à Origem e aos responsáveis, ofertando o prazo de 30 dias
para  que  apresentassem  as  alegações  que  julgassem  oportunas,
consoante despacho publicado no DOE de 09/10/2018 (evento 20).   

Transcorrido in albis o prazo deferido (evento 28). Determinei
nova notificação, nos termos do artigo 91, inciso III, da LCE 709/93, para
que  em  até  15  dias  apresentassem  as  suas  justificativas  (DOE  de
05/12/18, evento 37).

A FUABC, por seu advogado, requereu prazo suplementar
de 5 cinco dias. Deferido conforme despacho do evento 54 e publicado
no DOE de 16/02/19 (evento 59).

Em resposta, a FUABC, por seu advogado, encartou as suas
razões  de  defesa  (evento  49).  Buscou  rebater  as  impropriedades
suscitadas pela Fiscalização.

Noticiou que a Fundação não tem qualquer ingerência na
indicação  dos  representantes  da  Diretoria  e  do  Conselho  Curador.
Apesar  das  vagas  existentes  nos  cargos  de  Vice-Presidente  e
Secretário  da  Diretoria,  por  alguns  dias,  o  fato  não  trouxe  qualquer
prejuízo  à  entidade  já  que,  no  mesmo  período,  não  ocorreu  o
afastamento do Presidente. Já em relação ao membro dos funcionários,
a Fundação solicitou à Associação dos Funcionários a indicação para o
Conselho de Curadores, visando à regularização da falha. Aguardava
ainda a referida indicação.

Defendeu  que  as  transferências  relacionadas  ao  “Rateio
Administrativo”  (R$  18.083.859,50)  e  de  “Receita  Administrativa”  (R$
970.811,76) dizem respeito à cobrança do rateio administrativo por parte
da FUABC e do Central de Convênios, para custear as suas atividades
operacionais.  Tais  despesas  estariam  vinculadas  aos  ajustes
celebrados. As despesas rateadas teriam sido geradas para a execução
dos  próprios  ajustes.  A  prestação  de  contas  destas  despesas
acompanha cada contrato de gestão e/ou convênio celebrado.

Já  as  “transferências  recebidas/devolvidas”  (R$
5.072.064,10) seriam decorrentes de valores correspondentes à ajuda
de custo e pagamento de empréstimo bancário para a Faculdade de
Medicina do ABC, uma das mantidas. Tais valores não são realizados



com recursos dos contatos de gestão e/ou convênios, mas por outras
fontes de receita da FUABC.

Ressaltou que o déficit  consolidado do exercício de 2017,
apresentado em seu balanço patrimonial, é composto em 85% do seu
valor na mantida COSAM – Complexo de Saúde de Mauá (contrato de
gestão  firmado  entre  a  FUABC  e  a  Prefeitura  de  Mauá).  A
municipalidade  deixou  de  repassar  os  recursos  contratados  em  sua
integralidade.

Ponderou que a entidade não tem autonomia para elaborar
o seu orçamento consolidado. Depende da disponibilidade orçamentária
e financeira dos órgãos públicos com quem mantém seus convênios e
contratos  de  gestão.  É  nessas  bases  que  fez  a  previsão  de  suas
receitas para o exercício.

Informou  que,  para  o  ano  de  2017,  a  FUABC  possuía
ajustes com vigência para todo o período. Todavia, alguns ajustes foram
rescindidos por vontade do órgão público, no decorrer do ano. Outros
ajustes  tiveram  suas  verbas  reduzidas,  prejudicando  a  previsão
orçamentária  para  o  exercício,  sem  qualquer  influência  para  a
Fundação.

Com  o  encerramento  dos  contratos  e  a  consequente
desmobilização, a entidade sofreu diversas demandas judiciais movidas
pelos colaboradores e fornecedores que atuavam diretamente nestes
ajustes. As decisões judiciais têm recaído sobre a FUABC, ainda que
tenha ocorrido a inadimplência dos municípios contratantes. Em 2017
diversas ações transitaram em julgado e iniciou-se a fase de execução,
acarretando o aumento das despesas e o impacto no resultado negativo
do exercício.

A Faculdade de Medicina do ABC, no exercício em exame
realizou um levantamento dos seus créditos pendentes de recebimento,
do próprio exercício e de anos anteriores. Chegou à conclusão de que
havia aproximadamente R$ 29 milhões em recebíveis, dos quais cerca
de R$ 7,5  milhões não poderiam mais  ser  recebidos.  Este  valor  foi
estornado de suas receitas a fim de ajustar seus créditos à realidade, o
que teria causado o resultado negativo do exercício.  Mencionou que
dos R$ 121 milhões de receita percebidos pela Faculdade no exercício,
seu déficit representou aproximadamente R$ 695 mil, montante que não
prejudica a operação de suas atividades.

Acresceu que suas despesas ficaram acima da previsão em



função  de  ter  assumido,  no  decorrer  do  exercício,  os  serviços  de
laboratório do município de São Bernardo do Campo, fato que não tinha
sido contemplado na previsão da peça orçamentária  quando de sua
elaboração. Em razão da assunção de tais serviços, a Faculdade de
Medicina  teve  um  acréscimo  de  despesas  e  receitas  para  a  sua
execução, razão pela qual tanto as receitas como as despesas ficaram
acima dos valores fixados no orçamento.

Rebateu o montante levantado pela Fiscalização a título de
resultado negativo do exercício (R$ 17.41 milhões) da mantenedora.
Segundo memória de cálculo apresentada, o resultado final se deveu
não somente ao déficit do período, mas também pela depreciação de
móveis e  imóveis e  ajustes patrimoniais,  conforme previsão contábil.
Empregou  idêntica  argumentação  quanto  ao  resultado  negativo
consolidado da Fundação e da Faculdade de Medicina.

Esclareceu  que  o  Passivo  a  Descoberto  do  balanço
patrimonial  da  Fundação  –  Consolidado  está  localizado  em  suas
mantidas mais críticas: os contratos com os municípios de Santo André,
Praia Grande e Mauá. Na Fundação – Mantenedora e na Faculdade de
Medicina os índices observados são positivos, em geral.

Defendeu que, por se tratar de fundação de apoio, só são
aplicáveis as regras do artigo 37 da Constituição Federal quando há
previsão  expressa  na  sua  lei  instituidora,  o  que  não  foi  o  caso  da
FUABC.

Sua  forma  de  atuação  no  desenvolvimento  de  ensino  e
pesquisa, exploração de atividade econômica por meio da cobrança de
mensalidade, e a disputa com o mercado privado de seu espaço na
atividade de educação de nível superior a caracteriza como exploradora
de atividade econômica, reconhece os seus bens como privados (art.
98, CC) e detém natureza quase-privada no aspecto civil,  comercial,
trabalhista e tributário (art. 173, § 1º, inciso II da CF).

Assim,  em  seu  entendimento,  por  explorar  atividade
econômica, e em harmonia com suas atividades predominantes, pode
deixar  de  aplicar  as  disposições  da  Lei  de  Licitações  e  Contratos.
Apesar da previsão de que as empresas estatais se vejam obrigadas a
licitar (art. 1º, parágrafo único da LLC), também há previsão de editarem
seus  regulamentos  próprios,  sujeitando-se  aos  princípios  do  referido
diploma (art. 119).

Ponderou que o artigo 173, § 1º da Carta de 1988, com a



redação dada pela EC 19/98, estabeleceu que as entidades controladas
pelo  Estado,  que  exerçam  atividade  econômica,  disporão  de
regulamento  próprio,  o  qual  estabelecerá  critérios  para  as  suas
aquisições, contratações de obras e serviços.

O regulamento editado buscou cumprir as normas regentes.

Pontuou que o regramento vigente não faz distinção entre
atividade meio e atividade fim para aplicação do regulamento e que
mais uma vez assim se posiciona diante da interpretação dada por esta
Corte distinguindo-as.

Defendeu  que  as  contas  dos  exercícios  pretéritos  vêm
sendo julgadas regulares.

Trouxe precedente jurisprudencial desta Corte, nos autos do
TC-5922/026/09 (relator Conselheiro Antonio Roque Citadini, sessão de
17-05-11),  que  reconheceu  a  precedência  dos  regulamentos  de
compras sobre a Lei Licitatória nos casos das Fundações de Apoio.

Arrazoou que seu regulamento adota pontos semelhantes
aos da Lei de Licitações e Contratos e que, portanto, seus dirigentes
não podem ser censurados por aplicá-lo.

Aduziu,  nos  procedimentos  licitatórios  apontados  pela
equipe técnica, que suas contratações se deram com a observância do
seu Regulamento  de  Compras e  Contratação de Terceiros  e  Obras,
devidamente aprovado pelo Ministério Público e publicado na Imprensa
Oficial, não estando vinculado, estritamente, à Lei 8.666/93.

Ponderou que a Fundação é qualificada com Organização
Social  de  Saúde  e,  portanto,  suas  aquisições  e  contratações  de
serviços seriam reguladas pela Lei 9.637/98. Assim, não se exigiriam os
procedimentos da Lei 8.666/93. Os atos praticados para a contratação
das empresas seguiram os trâmites do Regulamento Interno, em estrito
cumprimento à lei da instituição, autorizada pela Lei 9.637/1998.

Trouxe  precedente  jurisprudencial  (TC-1432/026/14),  no
qual esta Corte teria se manifestado favoravelmente à publicação dos
procedimentos de compras e contratações no sítio da própria entidade.

Sustentou  ter  existido  a  prévia  pesquisa  de  preços  nas
hipóteses suscitadas pela Fiscalização.

Expôs  as  razões  que  levaram  à  contratação  direta  dos
serviços  da empresa para divulgação de suas ações institucionais e de
migração de versão do sistema Protheus.



Reconheceu não ter sido possível a observância integral da
ordem cronológica de pagamentos. A entidade priorizou o pagamento
de alguns fornecedores e prestadores de  serviços a fim de evitar  a
paralisação de certos serviços essenciais. Adotou providências visando
regularizar  as  falhas,  principalmente  no  tocante  à  publicação  de
eventual quebra da ordem cronológica.

Defendeu  que  está  isenta  do  cumprimento  do  artigo  37,
inciso II da Carta Magna por ser reconhecida como Organização Social
de Saúde.

Trouxe  excerto  de  manifestação  do  Ministério  Público  de
Contas nos autos do TC-30311/026/12, cujo parecer acolheu os atos de
admissão lá analisados. Noticiou ter editado a Portaria n. 70/2017 na
qual  se  comprometeu  a  não  realizar  mais  contratações  sem  a
realização de processo de seleção pública com caráter objetivo.

Informou também adotou providências no sentido de fazer o
correto encaminhamento das informações ao sistema Audesp – Fase III
relacionados ao seu quadro de pessoal.

Consignou que a Fundação é detentora do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS e preenche todos
os requisitos previstos na Lei Federal n. 12.101/09, o que lhe outorga
imunidade tributária no que tange às contribuições previdenciárias. Por
tal razão, tanto a FUABC quanto a Faculdade de Medicina deixaram de
recolher as contribuições previdenciárias patronais.

Apresentou  precedentes  judiciais  que  reconheceram  a
validade e os efeitos do CEBAS quanto às contribuições previdenciárias
patronais.

Gizou que a 1ª Vara Federal de Santo André, nos autos do
processo  n.  5001358-49.2017.4.03.6126,  julgou  procedente  a  Ação
Anulatória de Débito Fiscal e deferiu a exigibilidade do crédito até o
trânsito  em  julgado  da  sentença.  Na  mesma  decisão  teria  sido
reconhecida a imunidade tributária da Fundação do ABC.

Informou  que  a  Fundação  possui  contas  em  instituições
financeiras  oficiais  para  o  repasse  dos  recursos  decorrentes  dos
contratos  de  gestão  firmados,  cuja  obrigatoriedade  decorra  dos
instrumentos celebrados.

O processo de regularização do AVCB está em processo de
adequação e aguarda a obtenção do documento definitivo.



No que toca ao parecer da auditoria independente, informou
que o falta de repasse das contribuições de IRRF e FGTS sobre a folha
de pagamento se deveu à inadimplência da municipalidade em realizar
o  repasse  dos  recursos  previstos  para  os  ajustes.  Encontra-se  em
tratativa junto aos municípios inadimplentes.

Adotou medidas no sentido de que não houvesse recidiva
em  relação  aos  apontamentos  referentes  ao  não  atendimento  às
recomendações desta Corte.

Compareceu  também  aos  autos  MARIA  BERNADETTE
ZAMBOTTO VIANNA (evento 62), gestora da Fundação entre 09/02/17
a 19/09/17.

Pontuou que, no eventual julgamento de irregularidade das
contas em análise,  fosse aplicada penalidade proporcionalmente aos
atos  praticados  pela  justificante.  No  mais,  reproduziu  os  mesmos
argumentos trazidos nos autos pela Fundação no evento 49.

Também compareceu CARLOS ROBERTO MACIEL (evento
63).

Arguiu,  em  sede  de  preliminares,  que  o  defendente  foi
gestor da Fundação no período de 19/09/17 a 31/12/2017. Requereu
também a aplicação de penalidade proporcional aos atos praticados na
eventualidade de julgamento pela irregularidade.

A seguir, reproduziu a mesma linha de defesa apresentada
no evento 49.

Manifestou-se o Parquet de Contas (evento 76) no sentido
da irregularidade das contas  em razão do elevado déficit  financeiro,
baixíssimo  índice  de  liquidez  de  suas  dívidas,  superestimação  das
receitas e das despesas subestimadas e na ausência de recolhimento
das contribuições previdenciárias patronais.

As contas pretéritas da FUABC tiveram o seguinte trâmite
nesta Corte:

2016 – TC-1758/989/16 – EM TRÂMITE.

2015 – TC-4732/989/15 – EM TRÂMITE.

2014  –  TC-1432/026/14  –  REGULAR  COM  RESSALVAS.  DOE  de
23/10/2018.

É a síntese necessária.



DECISÃO

Em análise, as contas do exercício de 2017 da Fundação do

ABC  -  FUABC,  apresentadas  em  face  do  art.  2º,  inciso  III,  da  Lei

Complementar Paulista nº 709/93.

De proêmio, cabe examinar, em sede questão preliminar de

ilegitimidade da parte, os argumentos trazidos pelos dirigentes MARIA

BERNADETTE ZAMBOTTO VIANNA e CARLOS ROBERTO MACIEL,

atinentes à cisão de suas responsabilidades em patamar proporcional

ao período em que estiveram à frente da instituição.

Nos termos das competências que são deferidas às Cortes

de Contas no País, consubstanciadas no art. 71 da Constituição, a elas

compete o exame de legalidade, legitimidade e economicidade dos atos

praticados pelos gestores  públicos,  em sede de controle  externo,  de

maneira objetiva, não lhes cabendo verificar o caráter subjetivo destes

atos, nos seu aspecto de culpa em sentido amplo, ou dolo e culpa em

sentido  estrito,  destes  atos  administrativos,  que ficam reservados  ao

Poder Judiciários em ações próprias.

Assim, o exame da gestão não passa pela verificação das

responsabilidades  individuais  dos  gestores,  em  razão  do  prazo  que

estiveram  à  frente  do  comando  do  órgão  ou  entidade  ou  por  outra

motivação  qualquer  que,  como  já  mencionado  reveste-se  em

prerrogativa da função jurisdicional do Judiciário.

Nessa conformidade, indefiro as preliminares suscitadas.

Passo ao exame de mérito.

Sob vertente econômico-financeira,  a FUABC-Mantenedora

apresentou  resultado  orçamentário  deficitário  de  R$  8.29  milhões

(equivalente a 39,86% das suas receitas do período). A Faculdade de

Medicina  do  ABC  obteve  um  resultado  negativo  de  R$  694.683,47

(0,57%  das  receitas  do  período).  Já  a  FUABC-Consolidado

experimentou um déficit orçamentário de R$ 62.85 milhões (2,73% das

receitas do período).



Na  DMPL  –  Demonstração  de  Mutações  do  Patrimônio

Líquido, o quadro assim se apresentou:

Fundação do ABC – Mantenedora: saldo em 31/12/2016 –

R$ 138.95 milhões. Resultado do exercício: (R$ 17.41 milhões). Saldo

em 31/12/2017 – R$ 121.53 milhões.

Fundação do ABC – Consolidado:  saldo em 31/12/2016 –

(R$ 11.37 milhões). Resultado do exercício: (R$ 84.04 milhões). Saldo

em 31/12/2017 – (R$ 95.41 milhões).

Faculdade de Medicina do ABC: saldo em 31/12/2016 – R$

8.48  milhões.  Resultado  do  exercício:  (R$  2.99  milhões).  Saldo  em

31/12/2017 – R$ 5.49 milhões.

O  Lucro/Prejuízo  Líquido  do  ano  em  análise  assim  se

configurou:

Fundação ABC – Consolidado:

Lucro/Prejuízo Operacional - 84.964.754,00

(+/-)  Receitas/Despesas  Não
Operacionais

22.130.134,00

(-) IR/Participações/Contribuições

Lucro/Prejuízo Líquido - 62.834.620,00

Fundação ABC – Mantenedora:

Lucro/Prejuízo Operacional - 27.563.265,00

(+/-)  Receitas/Despesas  Não
Operacionais

19.272.775,00

(-) IR/Participações/Contribuições

Lucro/Prejuízo Líquido - 8.290.490,00

Faculdade de Medicina do ABC:



Lucro/Prejuízo Operacional - 13.663.669,00

(+/-)  Receitas/Despesas  Não
Operacionais

12.968.986,00

(-) IR/Participações/Contribuições

Lucro/Prejuízo Líquido - 694.683,00

Ainda  sob  prisma econômico  financeiro,  a  capacidade  de

solvência que não era confortável se deteriorou no exercício, em face do

resultado consolidado negativo apurado (R$ 62.854.620,04 ou 2,73%).

Em  função  de  tal  resultado  operacional  desfavorável,  o  patrimônio

líquido a descoberto que era preocupante (R$ 11.376.642,00) involuiu

ainda mais (R$ 95.417.943,00).

 Além do relevante passivo a descoberto apurado nas contas

do patrimônio líquido consolidado,  verificar-se acentuado crescimento

das obrigações de curto prazo, que evoluíram de R$ 452.486.403,00

(2016) para R$ 560.338.214,00 (2017).

Em síntese, sob visão econômica e operacional, não se pode

deixar  de  reconhecer  o  relevante  papel  da  Fundação  no  panorama

regional,  na  área  de  educação  e  assistência  à  saúde,  contudo  a

deterioração de suas contas, fruto do descasamento entre receitas e

despesas, por si só, em razão de colocarem em risco a continuidade da

entidade, é motivo mais que suficiente para juízo de reprovação de sua

gestão.

De outra  senda,  a  Fiscalização atestou  que as  atividades

desenvolvidas no exercício são compatíveis com os objetivos para os

quais a empresa foi criada.

Em relação às transferências financeiras realizadas entre a

mantenedora e suas mantidas, objeto do apontamento contido no item

4.2.1.1 (composição das receitas), abstenho-me de me manifestar sobre

o tema. Em pesquisa realizada nas prestações de contas dos ajustes

dos exercícios aos quais estariam vinculados os recursos, verifiquei que



a matéria vem sendo tratada lá amiúde e, portanto, receberá a devida

apreciação  dos  Exmos.  Relatores  designados  para  cada  um  dos

processos.

As  admissões  realizadas  no  exercício  foram/estão  sendo

objeto  de  apreciação  em  autos  próprios.  Deixo  de  me  manifestar

também sobre o tema.

Afasto,  in  casu,  a  falha  relacionada  aos  recolhimentos

previdenciários. Como noticiou a FUABC, havia questionamento judicial

perante a 1ª  Vara Federal  de Santo André,  que julgou procedente a

ação  anulatória  de  débito  fiscal  relacionada  aos  encargos

previdenciários (processo 5001358-49.2017.4.03.6126) e suspendeu a

sua exigibilidade até o trânsito em julgado da decisão em 1ª instância.

Embora interposta apelação pela União, o Órgão Colegiado do TRF-3

manteve a sentença objurgada.  Em pesquisa realizada junto ao sítio

daquele  Tribunal,  verifiquei  que  o  trânsito  em  julgado  ocorreu  em

07/01/2019. Conquanto a ação anulatória discutisse débitos de períodos

diversos do exercício em análise, a entidade ainda mantinha em 2017

as  condições  de  enquadramento  na  lei  federal  n.  12.101/09.  Assim,

enquanto  não  houvesse  a  cassação  de  sua  certificação  por

desatendimento  aos  requisitos  legais,  seria  legítima  detentora  da

imunidade tributária aplicável ao caso. Incabível, pois, falar-se em falta

de recolhimentos previdenciários da sua quota patronal.

Diante das notícias de correção das impropriedades, relevo

as  falhas  relacionadas  à  ordem  cronológica  de  pagamentos,  ao

regulamento de pessoal e quadro de pessoal. Determino, entretanto, à

Fiscalização que verifique a implementação das medidas saneadoras

em inspeção futura.

Por outro lado, é certo que a FUABC vem recebendo por

parte desta Corte de Contas o tratamento de fundação de apoio. A par

disso,  tem  se  mostrado  resiliente  em  aplicar  aos  procedimentos

licitatórios,  nas  suas  atividades-meio,  as  disposições  da  Lei  de

Licitações e Contratos ao seu regulamento de compras.

Ora,  o  tema  não  é  novo  nesta  Corte,  tem  jurisprudência



consolidada  neste  sentido,  com manifestações  até  do  E.  Plenário[1],

embora a entidade procure fazer prevalecer as manifestações de órgãos

técnicos da Casa – que, apesar de respaldados em primorosa técnica,

têm a condição de parecer e, portanto, não são vinculativos.

A própria Fundação já teve casos apreciados nos quais os

mesmos argumentos  delineados  nestes  autos  foram contemplados  e

tiveram decisão desfavorável, com trânsito em julgado. Trago à baila,

por exemplo, o decidido no TC-24236/026/12, cuja fundamentação se

encaminhou exatamente no sentido da irregularidade da contratação por

se tratar de ajuste firmado relacionado à sua atividade-meio.

Determino  ao  gestor  que  reveja  o  seu  regulamento  de

compras, amoldando-o às determinações legais e à jurisprudência desta

Corte.  A  manutenção  das  regras  vigentes  para  as  contratações

relacionadas à atividade-meio caracterizará infração aos incisos III e VI

do artigo 104 da Lei Complementar Estadual 709/93 e poderá ensejar a

aplicação de sanção pecuniária.

Verifico,  ainda,  nestes autos, que a Fundação procura, de

diversas maneiras, esquivar-se da aplicabilidade da Lei de Licitações e

Contratos aos ajustes por ela firmados e nas hipóteses cabíveis.

Nesta  senda,  não  merece  acolhimento  a  argumentação

trazida  acerca  de  sua  sujeição  à  Lei  9.637/1998  em  razão  da  sua

qualificação  como  organização  social  e  que,  por  este  motivo,  deve

observância ao seu regulamento próprio, nos termos do inciso VIII do

artigo 4º da citada Lei.

Ora, esta regra tem aplicação no âmbito interno daqueles

ajustes  firmados  dentro  das  hipóteses  nas  quais  a  Fundação  atue

exercendo as atividades típicas das organizações sociais e é no domínio

das respectivas análises dos ajustes e das suas prestações de contas

correlacionadas  que  se  procederá  a  devida  aplicação  do  seu

regramento próprio.

O fato da Fundação qualificar-se como organização social

não  lhe  defere,  de  per  si,  a  prerrogativa  de  utilizar-se  do  mesmo



procedimento  em  suas  atividades  fora  daquela  esfera,  ou  seja,  a

qualificação e suas consequências não se espraia para o leque de todas

as suas operações, pelo contrário, restringe-se ao estrito campo de sua

atuação enquanto opera na condição de entidade paraestatal. Não há

que se confundir os papéis embora o ator seja o mesmo.

Não  pode  a  estatal  utilizar-se  ora  da  sua  condição  de

“fundação  de  apoio”  ora  de  “organização  social”  para  furtar-se  à

aplicação  da  Lei  Federal  n.  8.666/93.  Não  lhe  serve  de  escudo  o

desenho institucional escolhido para, de uma forma ou de outra, tentar

fugir  do  alcance  das  determinações  legais  e  da  jurisprudência

amplamente reconhecida desta Corte.

Não  bastasse  isso,  falha  também  grave  e,  segundo  a

jurisprudência  consolidada  desta  Corte,  suficiente  para  macular  as

contas em exame, é a ausência de recolhimento dos encargos sociais.

Constaram  destes  autos  a  ressalva  da  auditoria

independente  que a  FUABC teria  deixado de repassar  a  parcela  do

Imposto de Renda Retido na Fonte bem como o FGTS incidente sobre a

folha de pagamento. Fato, inclusive, reconhecido pela própria entidade.

Como  dito,  contribuem  para  o  juízo  de  irregularidade  o

resultado orçamentário obtido no exercício e o descompasso entre as

receitas e despesas. A superveniência de eventos que tenham impacto

positivo  ou  negativo  sobre  o  orçamento  previsto  –  e,  portanto,  a

autorização  de  gastos  calcada  na  arrecadação  prevista  –  devem se

fazer  acompanhar  das  respectivas  acomodações  orçamentária  e

financeira por meio do contingenciamento de despesas.

Consoante  muito  bem  pontuado  pelo  douto  Ministério

Público de Contas,  tal  conduta deixa de observar o artigo 30 da Lei

Federal  4.320/64  e  também  o  disposto  no  artigo  12  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Por  todo  o  exposto,  à  vista  do  contido  nos  autos,  com

supedâneo  na  Constituição  Federal,  art.  73,  §  4º  e  na  Resolução

TCESP 03/2012,  JULGO IRREGULARES,  nos  termos  do  artigo  33,



inciso  III,  alínea  “b”  da  Lei  Complementar  n°  709/93,  as  contas  do

exercício de 2017 da Fundação do ABC - FUABC.  

Excetuo os atos pendentes de julgamento por este Tribunal.

Por  fim,  esclareço  que,  por  se  tratar  de  procedimento
eletrônico,  na  conformidade  da  Resolução  nº  1/2011,  a  íntegra  da
decisão e demais  documentos poderão ser  obtidos mediante  regular
cadastramento  no  Sistema  de  Processo  Eletrônico  –  e.TCESP,  na
página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se por extrato.

Ao Cartório do Corpo de Auditores para:

Publicar e certificar o trânsito em julgado da decisão;1. 

Após, ao arquivo.

CA, em 07 de maio de 2020.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

AUDITOR

acs/wog

PROCESSO: 00002559.989.17-3

ÓRGÃO: FUNDACAO  DO  ABC  -  FUABC  (CNPJ
57.571.275/0001-00)

ADVOGADO:  VINICIUS  GROTA  DO
NASCIMENTO (OAB/SP 290.896)

INTERESSADO(A): MARIA  APARECIDA  BATISTEL  DAMAIA  (CPF
071.058.188-24)
MARIA BERNADETTE ZAMBOTTO VIANNA (CPF
947.568.138-87)

ADVOGADO:  (OAB/SP  201.133)  /  VINICIUS
GROTA DO NASCIMENTO (OAB/SP 290.896) /
GUILHERME  CREPALDI  ESPOSITO  (OAB/SP



303.735)
CARLOS  ROBERTO  MACIEL  (CPF
607.276.598-04)

ADVOGADO:  (OAB/SP  201.133)  /  VINICIUS
GROTA DO NASCIMENTO (OAB/SP 290.896) /
GUILHERME  CREPALDI  ESPOSITO  (OAB/SP
303.735)

ASSUNTO: Balanço Geral do Exercício

EXERCÍCIO: 2017

INSTRUÇÃO POR: DF-09 – 9ª DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO /DSF-II

EXTRATO:

Pelos motivos expressos na sentença referida, considerando

o contido nos autos, com supedâneo na Constituição Federal, art. 73, §

4º  e  na  Resolução  TCESP  03/2012,  JULGO  IRREGULARES,  nos

termos  do  artigo  33,  inciso  III,  alínea  “b”  da  Lei  Complementar  n°

709/93,  as  contas  do  exercício  de  2017  da  Fundação  do  ABC  -

FUABC..  Por  fim,  esclareço  que,  por  se  tratar  de  procedimento

eletrônico,  na  conformidade  da  Resolução  nº  1/2011,  a  íntegra  da

decisão e demais  documentos poderão ser  obtidos mediante  regular

cadastramento  no  Sistema  de  Processo  Eletrônico  –  e.TCESP,  na

página www.tce.sp.gov.br. Publique-se.

CA, em 07 de maio de 2020.

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

AUDITOR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]  Trago,  a  título  de  ilustração,  as  decisões  contidas  nos  TCs  21749/026/09  e  21846/026/09;  TC-21846/026/09,
TC-43370/026/08, TC-5937/026/09, TC- 5930/026/09.
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