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TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, O MUNICÍPIO DE 

IÚNA E A SANTA CASA DE IÚNA 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, doravante 

denominado MPES, neste ato representado pelo Promotor de Justiça Luis Felipe 

Scalco Simão, firma o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC 

com o MUNICÍPIO DE IÚNA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n.° 

27.167.394/0001-23, com sede na Rua Desembargador Epaminondas Amaral, n.° 58, 

Centro, lúna/ES, representado pelo seu Procurador-Geral, Eron Dumith Alcure, 

brasileiro, casado, CPF 764481507-49, residente à Av. Ademar Vieira da Cunha, 08, 

Centro, lúna, e por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. Eder Batista de Mello, 

brasileiro, enfermeiro, portador do CPF n 0 096.042.577-22 e RG n.° 1717003 SSP/ES, 

residente à R. Elisa Barros da Fonseca, n.° 45, Bairro Nossa Senhora da Penha, neste 

Município, e com a SANTA CASA DE IÚNA, entidade filantrópica, inscrita no CNPJ sob 

o n.° 27.553.841/0001-82, com sede na Avenida Tancredo Neves, s/n, Niterói, lúna/ES, 

neste ato representada por seu Diretor Jurídico, Roberto Carlos Scardino Justo 

Marcondi, ítalo-brasileiro, advogado, casado, portador do CPF n.° 828168917-04, 

residente no Sítio Recanto do Rio Pardo, Córrego Scardini, Zona Rural, lúna/ES, com 

fulcro no § 
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6o do art. 5o da Lei n.° 7.347/1985 e no Inc. VII do art. 585 do CPC, em razão dos 

seguintes fundamentos de fato e de direito. 

 

CONSIDERANDO que tramita nesta Promotoria de Justiça o procedimento PI n.° 

028.12.13.121211-4, que tem por objetivo apurar diversas denúncias de irregularidades 

na Santa Casa de Iúna; 

 

CONSIDERANDO que, recentemente, a Controladoria-Geral do Município de Iúna fez 

chegar ao Ministério Público relatórios sobre a execução dos convênios n.° 04/2013 e 

06/21013, firmados entre o Município de Iúna e a Santa Casa de Iúna, apontando 

irregularidades das mais diversas, a maioria delas relacionadas a defeitos na prestação 

de contas da Santa Casa, impedindo um efetivo controle da utilização dos recursos 

públicos repassados pela municipalidade; 

 

CONSIDERANDO que toda e qualquer entidade que recebe verbas públicas possui o 

dever de prestar contas aos órgãos de controle, assegurando, dessa maneira, a efetiva 

transparência na realização de sua finalidade, tudo em respeito aos princípios da 

publicidade, da moralidade e da eficiência; 

 

CONSIDERANDO que, em razão das irregularidades apontadas pela Controladoria-

Geral do Município, o Conselho Municipal de Saúde deliberou por suspender a 

execução dos convênios, providência que, apesar de salutar sob a ótica de resguardar 

o patrimônio público, vem gerando prejuízo à população iunense, que se encontra 

privada de um serviço de pronto-atendimento médico de urgência; 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público em cumprimento às suas funções 

institucionais preceituadas pela Constituição Federal de "zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia" e "promover o 

inquérito civil público e à ação civil pública para proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente, e de outros 
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interesses difusos e coletivos", nos termos do art. 129, II e III da Constituição Federal 

c/c a Lei Federal 8.080/90; e dentro dessa premissa poderá "tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, 

que terá eficácia de título executivo extrajudicial" nos termos dos arts. 1o, II, e 5o, § 6o 

da Lei Federal 7.347/85; 

 

 

 

 

RESOLVEM 
 

 

 

 

Celebrar o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, a fim de que 

sejam adotadas as medidas destinadas a assegurar a transparente execução dos 

Convênios n.° 04/2013 e 06/2013, firmados entre o MUNICÍPIO DE IÚNA e a SANTA 

CASA DE IÚNA, estabelecendo-se mecanismos eficazes de controle. O TAC rege-se 

pelas disposições do § 6o do art. 5o da Lei n.° 7.347/1985 e do inc. VII do art. 585 do 

CPC, de acordo com as cláusulas e condições que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA CONDUTA ANTIJURÍDICA 
 

As não conformidades assim se descrevem: prestação de contas em desconformidade 

com o Convênio celebrado entre o Município de Iúna e a Santa Casa de Iúna; ausência 

de manifestação do Conselho Municipal de Saúde e do Fiscal do Contrato nas 

prestações de contas; ausência de apresentação de escalas de médicos e outros 

profissionais; ausência de comprovação de prestação dos serviços e cumprimento das 

obrigações do Convênio; utilização de mais de uma conta bancária para movimentação 

dos recursos; ausência de especificação de funcionários do pronto atendimento e da 

Santa Casa; utilização dos recursos em desconformidade com o objeto pactuado; e 

ausência de comprovação de pagamentos efetuados a funcionários. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 

O presente compromisso visa estabelecer ações e procedimentos necessários a 

assegurar a transparente execução do Convênio n.° 04/2013, firmados entre o 

MUNICÍPIO DE IÚNA e a SANTA CASA DE IÚNA, estabelecendo-se mecanismos 

eficazes de controle. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

Para a implementação do presente Termo de Ajustamento de Conduta, tem-se como 

obrigações do MUNICÍPIO DE IÚNA: 

3.1 - Repassar, diretamente a Santa Casa de Iúna, em conta específica, o valor mensal 

estipulado no Convênio que correrá à conta da dotação orçamentária constante no 

Orçamento Anual, até o 5o dia útil do mês; 

3.2 - Prestadas as contas pela Santa Casa, conforme item 3.13, será analisada a 

regularidade contábil pelo setor técnico da Prefeitura Municipal, no prazo de cinco dias. 

Apresentado relatório técnico conclusivo pelo setor contábil, serão as contas 

encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde, para a devida análise na próxima 

reunião. Havendo irregularidades, serão exigidos os devidos esclarecimentos da Santa 

Casa. Reprovadas as contas pelo Conselho, em razão de irregularidade insanável, o 

Município de Iúna suspenderá o próximo pagamento. 

 

3.3 - O repasse de cada parcela dependerá obrigatoriamente da prestação de 

contas da parcela anteriormente recebida. 

 

 

Por sua vez, tem-se como obrigações da SANTA CASA DE IÚNA: 
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3.4 - Manter no Pronto Socorro plantão com médico exclusivo em tempo integral (24 

horas por dia, sete dias por semana), e demais servidores e subsídios técnicos e 

operacionais necessários para tanto, a fim de garantir a não interrupção do serviço de 

urgência e emergência em atenção básica; 

3.5 - Sob nenhuma hipótese, designar os profissionais, em especial médicos e 

enfermeiros, escalados para o Pronto Socorro para promover atendimentos, consultas 

ou qualquer outra atividade nas dependências do Hospital gerido pela Santa Casa; 

 

3.6 - Não haverá restrição a que a Santa Casa de lúna remunere, com os recursos do 

Convênio, os profissionais da área de apoio administrativo, em especial copa, cozinha, 

limpeza, farmácia e CLE, pertencentes a seus quadros, desde que de forma 

proporcional aos serviços prestados no pronto atendimento; 

 

3.7 - Responsabilizar-se pela contratação de profissionais devidamente 

capacitados para prestação dos serviços necessários, bem como pela 

indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a 

eles vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou negligência, 

imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou 

prepostos, assegurado o direito de regresso; 

3.8 - Não cobrar, em hipótese alguma, de pacientes ou seus acompanhantes, qualquer 

quantia referente aos serviços prestados em virtude dos atendimentos; 

3.9 - Reconhecer a prerrogativa de controle sobre a execução do Convênio celebrado 

e a autoridade normativa genérica da direção nacional do SUS, decorrente da Lei n.° 

8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), sem prejuízo do 
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acompanhamento, da fiscalização e da normatização suplementar exercidos pelo 

Município e seus órgãos de controle; 

3.10 - Manter sempre atualizado o prontuário e o arquivo dos pacientes e o arquivo 

médico; 

3.11 - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem qualquer paciente para fins de 

experimentações; 

3.12 - Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo igualitário, 

mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços; 

3.13 - Apresentar, no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do repasse 

mensal pelo Município de lúna, relatório de comprovação de despesas e gastos 

havidos para a execução do Convênio relativos ao mês anterior, por meio de ofício 

encaminhado à Prefeitura Municipal de lúna acompanhado de notas fiscais, recibos, 

registros de ocorrência ambulatorial (ROA), relatórios de trabalhos e serviços 

executados e toda documentação pertinente à necessária comprovação do 

cumprimento da avença, já com a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e Fiscal 

do Contrato; 

3.14 - Apresentar relatório final de execução do objeto do Convênio, ao seu final; 
 

3.15 - Informar, até o último dia útil do mês, a escala de plantão dos profissionais que 

atuarão no Pronto Atendimento de Urgência e Emergência no mês seguinte, bem como 

dos designados para trabalhar no Hospital; 

3.16 - Encaminhar, juntamente com a prestação de contas mensal, a escala de plantão 

dos profissionais que efetivamente atuaram no Pronto Atendimento de Urgência no mês 

em curso, já englobando eventuais substituições realizadas; 
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3.17 - Manter o funcionamento do Pronto Socorro na forma do art. 78, XV, da Lei n° 

8.666/93. 

3.18 - A presença de estudantes de medicina nas dependências do Pronto Socorro 

não substitui e nem afasta a necessidade de se cumprir fielmente as disposições do 

Convênio. Quaisquer intervenções praticadas por acadêmicos devem necessariamente 

ser supervisionadas pelo médico plantonista. 

 

 

3.19. Prestar contas com as seguintes formalidades: 

a) Utilizar conta específica e exclusiva para movimentação dos recursos do convênio; 

b) Incluir ofício da Entidade correspondente à Prestação de Contas, valor da parcela e 

mês de referência; 

c) Apresentar a relação de funcionários, cargos, salários, que serão beneficiados com o 

convênio; 

d) Incluir quadro demonstrativo dos gastos da Entidade referente à parcela recebida do 

Convênio, como modelo abaixo: 
 

DATA VALOR FINALIDADE 
FORMA DE 

PAGAMENTO 

N° DE 

CHEQUE 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

      

      

e) Incluir balancete financeiro; 

f) Relação de Pagamentos efetuados com nome do favorecido, comprovante de depósito 

bancário, cópia do cheque, e não cópia carbonada, e valor; 

g) Apresentar mensalmente Extrato Bancário da conta específica do convênio; 

h) Anexar cópia dos cheques nominativos ao tipo de pagamento, notas fiscais, recibo de 

pagamento de salário dos funcionários ou contracheque; 

i) Incluir recibo da Entidade da parcela recebida; 

C ' 7 
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j) Incluir relação dos trabalhadores constantes no arquivo GFIP beneficiados pelo 

convênio; 

k) Anexar Relação de Pagamento de empregados; 

 

 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO TAC. 

1. Será constituída Comissão de Acompanhamento deste Termo de Ajustamento de 

Conduta, composta por 06 (seis) membros assim definidos: 
 

a) um representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo; 

b) dois representantes da Secretaria Municipal de Saúde; 

c) dois representantes da Santa Casa de Iúna; 

d) dois representantes do Conselho Municipal de Saúde; 

e) dois representantes da Controladoria do Município; d) um 

representante da Procuradoria do Município. 

2. A indicação dos representantes ficará a cargo dos respectivos órgãos, devendo ser 

encaminhada por escrito ao Ministério Público no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

assinatura deste instrumento. 

3. Os trabalhos da Comissão de Acompanhamento serão coordenados pelo 

representante do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, sendo que seus 

representantes não serão remunerados. 

4. Essa comissão se reunirá a cada bimestre, podendo ser convocadas reuniões 

extraordinárias. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES 
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1. O descumprimento de quaisquer das obrigações constantes das cláusulas 

deste Termo de Compromisso sujeitará os COMPROMISSÁRIOS ao 

recolhimento de multa mensal no importe equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), por obrigação descumprida, reversível ao Fundo Municipal de Saúde, 

salvo justificativa devidamente aceita pela Comissão de Acompanhamento. 

1.1. O COMPROMISSÁRIO será notificado, com antecedência mínima de 15 (quinze) 

dias úteis, para apresentação de defesa, nas hipóteses de aplicação das multas. 

1.2. O Prefeito Municipal se obriga a dar conhecimento ao seu sucessor, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, do contido no presente ajuste, sob pena de pagamento da 

multa mensal estipulada, enquanto não for dado conhecimento, e responder 

administrativa, penal, civil e eleitoral pelo descumprimento dos itens anteriores. 

1.3. O valor da multa será atualizado pelos mesmos índices utilizados pela justiça 

comum. 

 

2. O presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA não inibe ou 

restringe as ações de controle, fiscalização e monitoramento, não isentando os 

COMPROMISSÁRIOS, MUNICÍPIO DE IÚNA e SANTA CASA DE IÚNA de 

quaisquer outras responsabilidades, ou qualquer outra medida que se fizer 

necessária, durante e após a vigência do TERMO, principalmente no que toca 

a supostos danos ao erário e violação de princípios administrativos decorrentes 

da inadequada execução dos Convênios n.° 04/2013 e 06/2013. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

1. O presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA poderá ser revisto 01 (um) 

ano após a sua assinatura ou, a qualquer tempo, na ocorrência de caso fortuito ou força 

maior. 
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2. A menos se de outra forma não for disposta no presente TERMO, todos os prazos 

serão contados a partir da assinatura do presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 
 

1 O presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA tem vigência limitada ao 

prazo necessário ao cumprimento das obrigações nele constantes, fixando-se o seu 

início a partir da data da sua assinatura, não podendo ultrapassar o prazo máximo 

estabelecido pelas partes, qual seja, 2 (dois) anos. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
 

1. O foro da Comarca de Iúna é o competente para dirimir as questões decorrentes 

deste TERMO. 

 

E por estarem as partes assim devidamente ajustadas e compromissadas, firmam o 

presente TERMO em 04 (quatro) vias de iguais teor e forma, na presença de 02 (duas) 

testemunhas, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. 

 

 

 

 

lúna/ES, 03 de dezembro de 2013. 
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LUIS FELIPE SCALCO SIMÃO 

Promotor de Justiça i 

V 
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Procuradpr-Geral do Município 
 

 

 

Eder/ Batista .dé Mello /    \)X 1 Secjretárj© 
Mjurjiicipal de Saúde 
 

 

SANTA CASA DE IUNA 

fiS.̂  h/H., ........  
Roberto Carlos Scardino Justo Marcondi 

Diretor Jurídico 

Rua Galaor Rios, n. 277, Centro 

3545-1299 

MUNICÍPIO DE IUNA 



jgA L̂   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO /l̂ "̂̂ ! 
Promotoria de Justiça Cumulativa de Iúna 

 

ffl ^̂ ^K Rua Galaor Rios, n. 277, Centro - CEP 29.560-000, Iúna -ES - Tel: 28 •*€1SP  ̂3545-1299 

 

 

 

 

Iúna/ES, 03 de dezembro de 2013. 

 

 

OF/PMIU/N" 599/2013 

 

 

Referência: Elogio 

 

 

 

Ao Senhor Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Iúna Sr. 

Fernando Carlos de Andrade 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Encaminho, para ciência, cópia de Termo de Ajustamento de Conduta firmado nesta data entre o Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo, o Município de Iúna e a Santa Casa de Iúna, tendo por objeto estabelecer 

ações e procedimentos necessários a assegurar a transparente execução do Convênio n.° 04/2013, firmado entre o 

MUNICÍPIO DE IÚNA c a SANTA CASA DE IÚNA, estabelecendo-se mecanismos eficazes de controle. 

 

Por oportuno, considerando que o referido ajuste tem por escopo principal evitar a perpetuação das irregularidades 

apontadas pela Controladoria-Geral do Município, solicito a Vossa Senhoria, respeitosamente, que convoque 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde, objetivando deliberar sobre a necessidade de manutenção 

da suspensão cautelar dos repasses à Santa Casa, providência que, muito embora salutar sob a ótica de resguardar 

o patrimônio público, pode implicar na interrupção das atividades do pronto-atendimento daquela instituição, o 

que geraria gravíssimos danos à população iunensc. 

 

Esclareço, por fim, que o TAC tem por objetivo regularizar a prestação de contas da Santa Casa a partir desta 

data, em nada prejudicando a fiscalização e a aplicação de eventuais sanções pelas irregularidades já praticadas. 

^0* 

 

 

Atenciosamente, 

 

LUté FELIPE SCALCO SIMÃO 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 


