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Processo n°: 
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Assunto: 
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CPF n°: 

Periodo(s) de Referencia: 

Orgaos: 

Relator: 

18402/11 

RUBIATABA 

Consulta 

Jaques Adriano de Castro (Gestor/FMS) 

424.925.051-20 

2011 

Secretaria Municipal de Saude 

Conselheiro Substituto IRANY JUNIOR 

ACORDAO AC-CON N° — TCM/GO—PLENO 

EMENTA. CONSULTA. SERVIc0 DE SAUDE. EMERG -ENCIA 
SAMU. TERCEIRIZAcA0 POR CREDENCIAMENTO. 
CONCURSO PUBLICO. INEXPERIENCIA DE SERVIDORES. 
QUESTIONAMENTO: HA POSSIBILIDADE DE CONTINUAR 
UTILIZANDO OS SERVIcOS CREDENCIADOS PARA QUE 
OS SERVIDORES CONCURSADOS ADQUIRAM 
EXPERIENCIA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL? 
RESPOSTA POSITIVA. EXCEPCIONALIDADE. TEMPO 
LIMITADO. PAULATINA RESCISAO. CAPACITAcAO. 
NUCLEOS DE EDUCKAO EM URGENCIAS. OBRIGKAO 
DO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

1. 	 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, do 

Processo no 18402/11, a proposito de Consulta formulada pelo senhor Jaques 

Adriano de Castro (Gestor/FMS), do Municipio de Rubiataba, os Conselheiros do 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, reunidos em 

Sessao Tecnico-Administrativa; no cumprimento de suas atribuicbes constitucionais, 

legais e regimentais; em convergencia corn a manifestacao do Ministerio Public° de 

Contas; na forma da Pro osta de Decisao n° 0010/2012—GABICJ., de lavra do 

Conselheiro Substituto Relator Irany JOnior; tendo em vista, ainda, o disposto nos 

artigos 199 e 200, do Regimento Intern° deste Tribunal, ACORDAM: 

I - Conhecer da presente Consulta, uma vez que preenchidos 

ospressupostos legais, previstos no art. 31 da Lei n° 15.958/2007 e art. 199 do 

Regimento Interno do TCM/GO; 
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II - Responder ao 	 Consulente, 	 em 	 decorrencia 	 do 

enfrentamento do merito, nos seguintes termos: 

(a) "0 Municipio/Secretaria/Fundo podem continuar com os 

servidores credenciados prestando servico por um determinado periodo razoavel 

para que assim os servidores concursados e nomeados possam adquirir a 

experiencia necessaria/devida para assim poder atender a demanda do SAMU de 

maneira e forma: boa, agil e eficiente?" 

(a.1) A manutencao de condutores de veiculos de urgencia 

credenciados apes a posse nos correspondentes cargos de servidores concursados 

apenas se justifica no limite de tempo necessario a conclusao de curso de formacao 

que capacite os recem in 	 ao pleno exercicio da funcao, constituindo-se a 

paulatina rescisao dos credenciamentos no mesmo lapso temporal, medida 

consentanea com a legalidade, moralidade e eficiencia; 

(a.2) Esta excepcionalidade é indiscutivelmente sindicavel pela 

Corte de Contas, a quern incumbiu a Carta do exercicio do controle externo. 

(a.3) 0 Gestor do Fundo Municipal de Saude deve providenciar 

a continua capacitacao, qualificacao e/ou atualizacao dos servidores que atuam nos 

servicos de emerge ncia prestada pelo SAMU nos Nucleos de Educacao em 

recos podem ser alcancados por meio do telefone 192. Urgencias, cujos ende  

III - Determinar o encaminhamento do Acordao, Relatorio e 

Proposta de Decisao que o fundamenta, a Consulente, nos termos da Lei 

n° 15.958/2007 e do Regimento Interno; 

Iv - Determinar a publicacao do Acordao, nos termos do artigo 

101 da Lei n° 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessaries; 

V - Determinar que, depois de cumpridas as demais 

formalidades de praxe, sejam os presentes autos arquivados; 
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VI - Encaminhar o feito a Superintendencia de Secretaria para 

as providencias cabiveis. 	
0000 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, 
aos 	 09 FEV 2012 

Presidente Conselheira Maria Ter za F. Garrido 

Nao Votante: 

Fui presente: 
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Processo n°: 	 18402/11 

Municipio: 	 RUBIATABA 

Assunto: 	 Consulta 

Consulente: 	 Jaques Adriano de Castro (Gestor/FMS) 

CPF n°: 	 424.925.051-20 

Periodo(s) de Referencia: 2011 

Orgaos: 	 Secretaria Municipal de Saude 

Relator: 	 Conselheiro Substituto IRANY JUNIOR 

PROPOSTA DE DECISAO N° 0010/2012 - GABICJ 

EMENTA. CONSULTA. SERVIc0 DE SAUDE. 
EMERGE' NCIA. SAMU. TERCEIRIZAcA0 POR 
CREDENCIAMENTO. 	 CONCURSO 	 POBLICO. 
INEXPERLENCIA 	 DE 	 SERVIDORES. 
QUESTIONAMENTO: 	 HA POSSIBILIDADE DE 
CONTINUAR UTILIZANDO OS SERVIcOS 
CREDENCIADOS PARA QUE OS SERVIDORES 
CONCURSADOS ADQUIRAM EXPERINCIA NO 
ATENDIMENTO EMERGENCIAL? RESPOSTA 
POSITIVA. EXCEPCIONALIDADE. TEMPO LIMITADO. 
PAULATINA RESCISAO. CAPACITAcAO. NUCLEOS 
DE EDUCAcA0 EM URGENCIAS. OBRIGAQA0 DO 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 

I — RELATORIO 

1 	 Tratam os presentes autos de Consulta formulada por Jaques 

Adriano de Castro, Secretario Municipal de Saude e Gestor do Fundo de Saude de 

Rubiataba, respaldado no direito de saude garantido a todos pela Constituicao 

Federal de 1988, para obter o posicionamento deste Tribunal de Contas quanto ao 

fato dos servicos de emergencia prestado pelo SAMU ter sido terceirizado por meio 

de credenciamento seguido de recrutamento de profissionais por meio de concurso 

publico para fazer o seguinte questionamento: 

(a) "0 Municipio/Secretaria/Fundo podem continuer corn os 

servidores credenciados prestando servico por urn determinado period° razoavel 
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para que assim os servidores concursados e nomeados possam adquirir a 

experiencia necessaria/devida para assim poder atender a demanda do SAMU de 

maneira e forma: boa, agil e eficiente?" 

2. Este feito foi instruido corn os documentos que comprovam que 

o senhor Jaques Adriano de Castro ocupa o cargo de Secretario Municipal de SaUde 

e Gestor do Fundo de SaOde de Rubiataba, bem como corn o Parecer Juridico da 

lavra da senhora Yeda Maria Silva, OAB/GO n° 12.370 (fls. 12/15). 

3. A Divisao de Documentacao e Biblioteca, por meio do 

Despacho n° 97/2011, informou a existencia de duas Resolucbes emitidas em 

respostas a Consultas formuladas a este Tribunal de Contas sobre 

"credenciamento", as quais disponibilizou na rede informatizada, no seguinte 

endereco: F/Biblioteca/Pesquisas Realizadas/Credenciamento-1990-2011-Res. TCM 

(fis. 18). 

4. A Secretaria de Atos de Pessoal manifestou-se no Certificado 

n° 4093/2011, de 29/11/11, concluindo o seguinte (fls. 19/20): 

[...] 	 CONCLUSAO 

Ante o exposto, esta Secretaria manifests seu entendimento do sentido de 
que seja: 

I. efetuado juizo negativo de admissibilidade da consulta, ante a 
ilegitimidade do consulente e ao fato de configurar caso concreto: e 

II. determinado o arquivamento do presente feito, ap6s ser dada ciencia ao 
consulente da decisao que vier a ser tomada." [..] 

5 	 representante do Ministerio Public() de Contas exarou seu 

posicionamento no Parecer n° 0321/2012, de 20/01/2012, para que esta Corte de 

Contas, conheca da presente Consulta, emitindo a seguinte resposta ao Consulente: 

"1...] 1. A manutencao de condutores de veiculos de urgencia credenciados 
ap6s a posse nos correspondentes cargos de servidores concursados 
apenas se justifica no limite de tempo necessario a conclusao de curso de 
formagao que capacite os recem ingressos ao pleno exercicio da funcao, 
constituindo-se a paulatina rescisao dos credenciamentos no mesmo lapso 
temporal, medida consetanea com a legalidade, moralidade e eficiencia: 

2. excepcionalidade indiscutivelmente sindicavel pela Code de Contas, a 
quem incumbiu a Carta do exercicio do controle extemo." 

6. 	 o Relator-b.      
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II — FUNDAMENTA00 

Preliminar 

7. 	 0 artigo 31 da Lei Estadual n° 15.958/2007 1  normatiza os 

requisitos para a formulacao de consultas a este Tribunal de Contas, legitimando 

para tanto as seguintes autoridades: 

"Art. 31. 0 Tribunal decidira sobre consultas quanto a duvida suscitada na 
aplicagao de dispositivos legais e regulamentares concernentes a materia 
de sua competOncia, que the forem formuladas pelas seguintes autoridades: 
I — Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente 
de Tribunal, Prefeito ou Presidente da Camara Municipal; 
II — Chefe do Ministerio PUblico Estadual; 
Ill — Presidente de Comissao da Assembleia Legislativa ou da Camara 
Municipal; 
IV — Secretario de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de 
nivel hierarquico equivalente; 
§ 1° As consultas devem conter a indicagao precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruidas corn parecer do Orgao de 
assistencia tecnica ou juridica da autoridade consulente. 
§ 2° Cumulativamente corn os requisitos do § 1° deste artigo, as autoridades 
referidas nos incisos Ill e IV deverao demonstrar a pertinencia tematica da 
consulta as respectivas areas de atribuigao das instituigoes que 
representam. 
§ 3° A resposta a consulta a que se refere este artigo tern carater normativo 
e constitui prejulgamento da tese, mas nao do fato ou caso concreto". 

8 	 0 artigo 199 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas 

inclui no rol de legitimados os "Gestores Municipais de Fundos". Vejamos: 

Art. 199. 0 Tribunal decidira sobre consultas quanto a dUvida suscitada na 
aplicagao de dispositivos legais e regulamentares concernentes a materia 
de sua competencia, que the forem formuladas pelas seguintes autoridades: 
I — Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa. Presidente 
de Tribunal, Prefeito e Presidente da Camara Municipal; 
ll — Gestores municipais de fundos, Autarquias, FundagOes Publicas, 
Empresas Pablicas e Sociedades de Economia Mista; 
111— Procurador-Geral de Justiga; 
IV Presidente de Comissao da Assembleia Legislativa ou da Camara 
Municipal; 
V — Secretario de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de 
nivel hierarquico equivalente; 
§ 1° As consultas devem conter a indicagao precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruidas corn parecer do ()Tao de 
assistencia tecnica ou juridica da autoridade consulente. 
§ 2° Cumulativamente corn os requisitos do § 1° deste artigo, as autoridades 
referidas nos incisos II, Ill e IV deverao demonstrar a pertinencia tematica 
da consulta as respectivas areas de atribuigao das instituigoes que 
representam. 
§ 3° A resposta a consulta a que se refere este artigo tern carater normativo 
e constitui prejulgamento da tese, mas nao do fato ou caso concreto. 
(destaque nosso) 

' Lei Organica do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias.  
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9. 	 Deste modo, entendo salutar acolher a opiniao do 

representante do Ministerio Publico Especial, para suavizar o rigorismo ditado pelos 

artigos 31 e 32 da Lei Estadual n° 15.958/2007, e considerar o Gestor Municipal do 

Fundo Municipal de SaCide de Rubiataba como parte legitima para apresentar 

consulta a este Sodalicio, conforme o artigo 199, II do Regimento Interno. 

10 
	

Tambem concordo corn o Parquet no sentido de que "nao se 

trata, contudo, de caso concreto. Ao reves, formula o Consulente questionamento hipotetico (fls. 22). 

11 	 Assim, entendo que estao preenchidos os pressupostos 

processuais para a admissibilidade desta Consulta, a qual admito. 

12. 	 Passo a analise do merito. 

Do Merit° 

19. 
	 0 portal da saCide 2  afirma que o "Brasil la tem uma das mais 

avangadas legislagoes na area de saCide. 0 grande desafio agora é faze-la funcionar em sua 

totalidade com projetos como o SAMU", disponibilizando as leis que regem, regulam e 

normatizam a area de urgencias e emergencias pre-hospitalares, quaffs seam:. 

"DECRETO N° 5.055, de 27 de abril de 2004: Institui o Servigo de 
Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, em Municipios e regiOes do 
territOrio nacional, e da outras providoncias. 
PORTARIA N° 2.657/GM Em 16 de dezembro de 2004: Estabelece as 
atribuigoes das centrals de regulagao medica de urgencias e o 
dimensionamento tecnico para a estruturagao e operacionalizagao das 
Centrals SAMU-192. 
PORTARIA N° 2.420/GM Em 9 de novembro de 2004: Constitui Grupo 
Tecnico - , GT visando avaliar e recomendar estrategias de intervengao do 
Sistema Unico de SaCide - SUS, para abordagem dos episOdios de morte 
&Mita. 
PORTARIA N° 1.929/GM Em 15 de setembro de 2004: Exclui do Teto 
Financeiro de Media e Alta Complexidade dos estados e municipios em 
Gestao Plena do Sistema Municipal os recursos destinados ao custeio dos 
Servigos de Atendimento MOvel de Urgencia - SAMU 192. 
PORTARIA N° 1.927/GM Em 15 de setembro de 2004: Estabelece incentivo 
financeiro aos estados e municipios, com Servigos de Atendimento MOvel 
de Urgencia - SAMU 192, qualificados pelo Ministerio da SaUde, para a 
adequagao de areas fisicas das Centrals de Regulagao Medica de Urgencia 
em estados, municipios e regides de todo o territ6rio nacional. 
PORTARIA N° 1.828/GM Em 2 de setembro de 2004: Institui incentivo 
financeiro para adequagao da area fisica das Centrals de Regulagao Medica 
de Urgencia em estados, municipios e regioes de todo o territOrio nacional. 
PORTARIA N° 2072/GM Em 30 de outubro de 2003:Institui o Comite Gestor 
Nacional de Atengao as Urgencias. 
PORTARIA N° 1864/GM Em 29 de setembro de 2003: Institui o componente 
pre-hospitalar mOvel da Politica Nacional de Atengao as Urgencias, por     

2  http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=23606     
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intermedio da implantagao de Servigos de Atendimento MOvel de Urgencia 
em municipios e regioes de todo o territorio brasileiro: SAMU- 192. 
PORTARIA N° 1863/GM Em 29 de setembro de 2003: Institui a Politica 
Nacional de Atengao as Urgencias, a ser implantada em todas as unidades 
federadas, respeitadas as competencias das tres esferas de gestao. 
PORTARIA N° 2048/GM de 5 de novembro de 2002: Regulamenta o 
atendimento das urgencias e emergencias. 
PORTARIA MS N° 737 de 16 de maio de 2001: Define a politica nacional de 
redugao da morbimortalidadelacidentes. 
PORTARIA MS N° 641 de 27 de abril de 2001: Cria Comite com a finalidade 
de elaborar piano de agao destinado a promover o trabalho voluntario em 
satkle. 
REsoLugAo CFM n° 1.671/03: (Publicada no D.O.U., de 29 Julho 2003, 
Segao I, pg. 75-78) Dispoe sobre a regulamentagao do atendimento pre-
hospitalar e da outras providencias. 
REsoLugAo CFM n° 1.661/2003: EMENTA: Revogar as ResolugOes CFM 
n's 
277/66, 288/66, 885/78, 1.212/85, 1.216/85, 1.233/86, 1.241/87, 1.244/87 e 
1.596/00, por estarem contidas na Resolugao CFM n° 1.651/02, que adota o 
Manual de Procedimentos Administrativos. 
REsoLugAo CFM n° 1.651/2002: Adota o Manual de Procedimentos 
Administrativos para os Conselhos de Medicina e da outras providencias. 
REsoLugAo CFM n° 1.643/02: Define e discipline a prestagao de servicos 
atraves da Telemedicina. 
REsoLugAo CFM n° 1.672/03: Dispoe sobre o transporte inter-hospitalar 
de pacientes e da outras providencias. 
NOAS-SUS 01/02: Norma Operacional da Assistoncia a SaLkle/SUS-NOAS-
SUS 01/02. 
LEGISLAgA0 ANVISA: Neste link voce acessa os regulamentos tecnicos, 
portarias e resolugoes elaboradas pelo Ministerio da SaCide e pela An visa. 
LEGISLAgA0 SOBRE UNIDADES MOVEIS: A Portaria n.° 2048/GM, de 5 
de novembro de 2002, normatiza o servico de atendimento pre-
hospitalar mO vel. Ela estabelece regras que vao desde as 
especializagOes da equipe medica ate as caracteristicas dos veiculos e 
os equipamentos a serem utilizados nas ambulancias" (destaque 
nosso) 

20 	 Destaca-se desse rol de legislacao a Portaria n° 2048/GM, de 

05 de novembro de 2002, que preve a necessidade de capacitacao dos servidores 

servicos de emergencia prestada pelo SAMU: 

"1.2 - Capacitagao de Recursos Humanos 
E de conhecimento geral que os aparelhos formadores oferecem 
insuficiente formagao para o enfrentamento das urgencias. Assim, é comum 
que profissionais da saade, ao se depararem com uma urgencia de maior 
gravidade, tenham o impulso de encaminha-la rapidamente para unidade de 
maior complexidade, sem sequer fazer uma avaliagao previa e a necessaria 
estabilizagao do quadro, por inseguranga e desconhecimento de como 
proceder. Assim, é essencial que estes profissionais estejam qualificados 
para este enfrentamento, se quisermos imprimir efetividade em sua atuagao. 

r .1 
2.1.1 — Recursos Humanos 
Toda equipe da Unidade deve ser capacitada nos Nucleos de Educagao em 
UrgOncias e treinada em servigo e, desta forma, capacitada para executar 
suas tarefas. No caso do treinamento em servigo, o Responsavel Tecnico 
pela Unidade sera o coordenador do programa de treinamento dos 
membros da equipe. Uma cOpia do programa de treinamento (conteudo) 00 
as linhas gerais dos cursos de treinamento devem estar disponiveis para 
revisao; deve existir ainda uma escala de treinamento de novos 
funcionarios". 
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Os Nucleos de Educacao em Urgencias sao regulamentados 

no Capitulo VII da Portaria n° 2048/GM, de 05 de novembro de 2002. 

22. Logo, o Consulente deve providenciar a capacitacao, 

qualificacao e/ou atualizacao dos servidores que atuam nos servicos de emergencia 

prestada pelo SAMU nos Nucleas de Educacao em Urgencias, cujos enderecos 

podem ser alcancados por meio do telefone 192. 

23. Deste modo, assiste razao ao representante do Ministerio 

PCiblico de Contas no sentido de ponderar positivamente o questionamento desta 

Consulta. Porem, entendo que ao argumento defendido pelo Parquet deve ser 

acrescido que o Gestor do Fundo Municipal de Saude deve providenciar a continua 

capacitacao dos servidores do SAMU nos referidos Nucleos. 

III — PROPOSTA 

24. Diante do exposto, este Conselheiro Substituto do TRIBUNAL 

DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no cumprimento de suas 

atribuicoes constitucionais, legais e regimentais, e 	 Iuz dos preceitos legais e 

regulamentares invocados, em convergencia com a manifestacao do Unisterio 

Publico de Contas, apresenta a seguinte proposta de decisao, a fim de que o 

Tribunal decida por: 

I - Conhecer da presente Consulta, uma vez que 

preenchidos os pressupostos legais, previstos no art. 31 da Lei n° 15.958/2007 e art. 

199 do Regimento Interno do TCM/GO; 

II - 	 Responder ao Consulente, em decorrencia do 

enfrentamento do merit°, nos seguintes termos: 

(a) "0 Municipio/Secretaria/Fundo podem continuar com os 

servidores credenciados prestando servico por um determinado periodo razoavel 

para que assim as servidores concursados e nomeados possam adquirir a 

experiencia necessaria/devida para assim poder atender a demanda do SAMU de 

maneira e forma: boa, agil e eficiente?" 
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(a.1) A manutencao de condutores de veiculos de urgencia 

credenciados apos a posse nos correspondentes cargos de servidores concursados 

apenas se justifica no limite de tempo necessario a conclusao de curso de formacao 

que capacite os recem ingressos ao pleno exercicio da fur-10o, constituindo-se a 

paulatina rescisao dos credenciamentos no mesmo lapso temporal, medida 

consentanea com a legalidade, moralidade e eficiencia; 

(a.2) Esta excepcionalidade é indiscutivelmente sindicavel pela 

Corte de Contas, a quern incumbiu a Carta do exercicio do controle externo. 

(a.3) 0 Gestor do Fundo Municipal de SaCkle deve providenciar 

a continua capacitacao, qualificacao e/ou atualizacao dos servidores que atuam nos 

servicos de emergencia prestada pelo SAMU nos NOcleos de Educacao em 

Urgencias, cujos enderecos podem ser alcancados por meio do telefone 192. 

III - Determine o encaminhamento do Acordao, Relatorio e 

Proposta de Decisao que o fundamenta, a Consulente, nos termos da Lei 

n° 15.958/2007 e do Regimento Interno; 

IV - Determine a publicacao do Acordao, nos termos do artigo 

101 da Lei n° 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessarios; 

V - Determine que, depois de cumpridas as demais 

formalidades de praxe, sejam os presentes autos arquivados. 

VI - Encaminhe o feito a Superintendencia de Secretaria para 

as providencias cabiveis. 

25 	 E a proposta. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Junior, 

Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, em Goiania, aos 31 dias do 

mes de janeiro de 2012. 

Iran y e Carvalho Junior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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