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NOTAS TAQUIGRÁFICAS

 

TRIBUNAL PLENO ? SESSÃO: 24/11/10

RELATOR: CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GILBERTO DINIZ

PROCESO Nº 833221 ? CONSULTA

EM APENSO: PROCESSO Nº 837126 ? CONSULTA

PROCURADOR PRESENTE À SESSÃO: GLAYDSON MASSARIA

 

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GIBERTO DINIZ:                     

PROCESSO Nº 833.221

NATUREZA: CONSULTA

CONSULENTE: JOSÉ ALEX ORRÚ, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

JACUTINGA

PROCESSO APENSO: 837.126 - CONSULTA FORMULADA POR ROSSANO DE OLIVEIRA,

PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIRAL

 

I - Relatório

Tratam-se de duas consultas subscritas por José Alex Orrú, Secretário de Saúde do Município de Jacutinga, e
por Rossano de Oliveira, Prefeito Municipal de Coqueiral, por meio das quais solicitam orientações desta Corte

de Contas relativas à criação dos Fundos Municipais de Saúde e seus desdobramentos, notadamente no que

diz respeito à obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, consoante

Instrução Normativa nº 748, de 28/6/2007, editada pela Receita Federal.

Na Consulta nº 833.221, do Município de Jacutinga, o Consulente formula as seguintes indagações ao Tribunal,

in verbis:

1) O Fundo Municipal de Saúde é considerado entidade de interesse da Administração

Tributária Municipal e Unidade Gestora?

2) Não é o Fundo Municipal de Saúde apenas unidade orçamentária dentro da Secretaria

Municipal de Saúde de acordo com a Classificação Funcional Programática da Lei

Federal 4.320/64?

3) Com a inscrição no CNPJ do Fundo Municipal de Saúde haverá as obrigações

acessórias decorrentes dessa inscrição tais como DIRF, GFIP, RAIS, DCTF e qual

obrigação haverá junto ao TCEMG?

4) Deve ser criado um fundo municipal de saúde autônomo, independente, assim como

são as Câmaras Municipais?

Já a Consulta nº 837.126, do Município de Coqueiral, traz à consideração desta Corte os seguintes

questionamentos:

1) no caso do município celebrar convênio com Estado ou União, para aplicação do
recurso no centro de saúde municipal, tendo o município criado o fundo como órgão, e o



recurso no centro de saúde municipal, tendo o município criado o fundo como órgão, e o

centro de saúde estar dentro da estrutura do fundo, há algum impedimento?

2) o fundo por ter CNPJ próprio e, os que foram criados como matriz, poderão ser

equiparados a autarquia?

3) deve ser criado como matriz ou filial?

4) quanto a inscrição na receita federal, o responsável pelo CNPJ pode ser o prefeito ou

deve ser o gestor?

5) é obrigatório que tenha contabilidade separada?

6) qual a forma correta de classificá-lo, na elaboração da LOA? Ele será um órgão, uma
unidade ou uma subunidade?

7) quanto a licitação, poderá ser feita junto com a do executivo? Como proceder?

8) os funcionários lotados na saúde, poderão ser pagos com recurso do fundo? Em caso
afirmativo a DIRF e RAIS será gerada no CNPJ do fundo?

9) os 15% obrigatórios a ser aplicado na saúde, deverão ser geridos pelo fundo? Em
caso afirmativo os funcionários lotados na saúde, que hoje são pagos com este recurso,

poderão continuar recebendo pelos 15%?

10) quais as prestações de contas e qual período de entrega, o fundo deve fazer?

11) quem será o ordenador da despesa e do pagamento? O gestor ou o prefeito?

À vista do disposto no inciso I do art. 213 do Regimento Interno, os autos foram encaminhados à Diretoria
Geral de Controle Externo para informação, tendo sido juntadas as manifestações de fls. 05/75 (processo nº

833.221) e 05/37 (processo nº 837.126).

Considerando a conexão da matéria versada nas consultas epigrafadas, e o fato de serem ambas de minha

relatoria, determinei o respectivo apensamento, com fulcro no art. 156 c/c art. 157, in fine, da Resolução nº

12/2008, de modo a possibilitar melhor instrução e orientação aos jurisdicionados, o que foi procedido

consoante termos de apensamento acostados às fls. 76 (processo nº 833.221) e 39 (processo nº 837.126),

fazendo-se os autos conclusos.

Em síntese, é o relatório.

 

II- Fundamentação

Preliminarmente, constato o atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos nos incisos I a IV do art.

212 da Resolução n 12/2008, tendo sido as consultas subscritas por autoridades legitimadas à luz do art.

210 do aludido diploma regimental, versarem matéria de competência desta Corte, com repercussão

financeira, contábil e orçamentária, e não se referirem a caso concreto.

Nessas condições, conheço das consultas para respondê-las em tese.

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

                                   Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

 

CONSELHEIRO ELMO BRAZ:

                                   Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO HAMILTON COELHO:

                                   Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO:

                                   Voto de acordo com o Conselheiro Relator.



                                   Voto de acordo com o Conselheiro Relator.

 

 

 

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

                       Voto também de acordo com o Conselheiro Relator.

                        EM PRELIMINAR, APROVADO O VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR, POR UNANIMIDADE.

 

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GILBERTO DINIZ:

Quanto ao mérito, observo que a matéria já foi examinada por esta Corte em duas oportunidades. Na

Sessão de 21/12/2009, em que a Conselheira Adriene Andrade relatou a Consulta nº 77.537, formulada

pelo Colegiado dos Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais, emitindo parecer que também se

embasou na resposta à Consulta nº 698.857, da relatoria do Conselheiro Simão Pedro Toledo, na Sessão

de 23/11/2005, apresentada pela Prefeitura Municipal de Itaguara, tendo ficado assentado que:

(...) o Fundo Municipal de Saúde não é uma unidade gestora, mas uma unidade

orçamentária dentro da estrutura Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo à

classificação funcional-programática da Lei nº 4.320/64. Suas receitas são especificas e

vinculadas à realização de objetivos e serviços na área de saúde pública, tendo como

ordenador de despesa o próprio Prefeito Municipal. Assim, a princípio, não haveria

necessidade do Fundo Municipal de saúde ter registro no CNPJ, pois caso contrário,
caberia à Administração Municipal a responsabilidade da apresentação de todas as

obrigações acessórias decorrentes de tal registro, como DIRF e RAIS, por exemplo.

Entretanto, o art. 12 da Instrução Normativa nº 200 da Secretaria da Receita

Federal, de 13 de setembro de 2002, dispõe que os fundos públicos de natureza

meramente contábil deverão se inscrever no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas, imposição esta que deve ser obedecida por todas as esferas de

governo.

 

                        Esses itens dizem respeito ao fundo, se o fundo deve adotar a inscrição no CNPJ como matriz ou filial.

Entendo que a matéria ... (interrompido)

 

 

 

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

                        O Tribunal não é competente.

                        Neste caso, seria preliminar.

 

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GILBERTO DINIZ:

                        É, para responder esses itens destacados. Pode-se entender como uma preliminar. Eu entendi como sendo

uma prejudicial, mas pode-se entender como uma preliminar também. Então não conheço desses itens destacados.

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

                        V. Exa.  não responde, não é?

 



 

CONSELHEIRO PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

                        Essa é a conclusão do voto.

 

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GILBERTO DINIZ:

                        É a prejudicial.  Agora vou entrar no mérito dos outros itens, são vários itens.

 

 CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

                        Acompanho a conclusão do Relator na sua exposição na prejudicial.

 

CONSELHEIRO ELMO BRAZ:

                        Pela mesma forma.

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO HAMILTON COELHO:

                        Acolho a prejudicial de mérito.

 

 CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO:

                        Tenho uma visão divergente, porque entendo que o Conselho Nacional de Saúde, ao fazer essa avaliação,

entra numa seara que realmente não pertence a ele. Aliás, tem acontecido muito de os Conselhos normatizarem coisas que

não são afins, na falta   exatamente  de  um  aspecto  legislativo  mais  claro.  E  acho  que  a  Portaria   do

 

Ministério da Fazenda, ao identificar a necessidade do CNPJ para os fundos públicos, facilita muito a contabilidade pública.

Entendo que deva ter realmente o CNPJ para os fundos públicos, porque eles não são unidades gestoras mas são

orçamentárias.

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

                        Vou pedir vista da matéria, mas gostaria apenas de tecer um breve comentário. Todo o rosário de portarias,

instruções e notas técnicas citadas pelo Relator, no seu bem lançado voto, retrata bem, infelizmente, a nossa realidade, em

que as leis oriundas do Poder Legislativo, cada vez menos, têm poder de normatizar. São resoluções e outros instrumentos

que surgem no seio da Administração, que se arvoram em intérpretes da lei, vão criando um emaranhado de interpretações,

que realmente dificultam o entendimento, fragilizam a lei e, como o Poder Judiciário, por razões já conhecidas, tem

dificuldade de decidir com rapidez, acaba prevalecendo a vontade daqueles técnicos que impõem essas normas, ao arrepio
da lei, às vezes até contra a lei.

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

                        Às vezes, até é culpa do próprio Legislativo. Nessa seara aí, por que não se vota a PEC 29, que é a

especificação das ações de saúde ?

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

                        Não se vota a PEC 29, e o próprio Legislativo, dentro dessa linha, poderia votar outras leis mais

esclarecedoras. E o Legislativo ainda tem a competência de sustar o efeito dessas normas que exorbitem do seu poder

regulamentar; saem do âmbito da lei e passam a regular. Enfim, estamos aí sendo vítimas de tudo isso.

 

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GILBERTO DINIZ:

                        Quis trazer justamente para ver como está a questão, pois nem os próprios órgãos que devem ditar as



                        Quis trazer justamente para ver como está a questão, pois nem os próprios órgãos que devem ditar as

normas sobre a matéria se entendem. Acho que o Tribunal não tem que de se imiscuir nessa questão, dizer se é CNPJ, se é

matriz ou filial. Isso quem vai determinar é o órgão competente, que recebe o cadastro, que é a Secretaria da Receita

Federal. Mas, quanto ao fato de ter CNPJ, o Tribunal já respondeu que deve ter. A questão que está sendo tratada aqui é
se deve ser matriz ou filial, isso ele deve se entender, eu acho, é com a Receita Federal, que é quem faz esse cadastro. Por

isso que estou entendendo que o Tribunal não deve entrar nessa seara e estou excluindo esses itens que citei aqui.

 

 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVÉCIO:

                        Mas o Conselho Nacional de Saúde insiste que não há necessidade do... (interrompido).

 

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GILBERTO DINIZ:

                        Pois é, mas não estou entrando na seara se ele está certo ou se errado, isso é questão deles lá.

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

                        Estou achando que o assunto não é atinente ao Tribunal, que o Tribunal vai desenvolver a sua ação como

consequência da decisão a que tem direito.

 

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GILBERTO DINIZ:

                        Acho que deve ter um identificador para o Tribunal poder fiscalizar.

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

                        Exato, para o Tribunal agir.

 

CONSELHEIRO EM EXERCÍCIO GILBERTO DINIZ:

                        E deve ter uma conta específica. Isso vou dizer quando for tratar dos itens que cabem ao Tribunal examinar.

Então essa é a prejudicial. Deixarei o mérito para quando V. Exa., Sr. Presidente, trouxer o voto vista.

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE, EM EXERCÍCIO, ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

                        CONCEDIDA VISTA AO CONSELHEIRO PRESIDENTE.

 

****

 

 

 

 

 

 

Sessão do dia: 16/05/12

Procurador presente à Sessão: Glaydson Massaria

 

 



CONSELHEIRO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

RETORNO DE VISTA

Trata-se de Consultas que, dada a conexão da matéria, foram apensadas por determinação do Relator,

Conselheiro em Exercício Gilberto Diniz, conforme termos de apensamento entranhados à fl. 76 da Consulta

n.º 833221 e à fl. 39 da Consulta n.º 837126.

Os consulentes, nas exordiais das Consultas em epígrafe, solicitaram, em suma, orientações acerca da

natureza jurídica dos Fundos Municipais de Saúde e suas conjecturas, com especial relevo no que se refere

à obrigatoriedade, constante na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n.º 748, de 28 de junho

de 2007, de inscrição desses Fundos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ? CNPJ. (que está
revogada, observe-se bem, pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 8 de fevereiro de 2010)

A Consulta n.º 833221, formulada pelo Sr. José Alex Orru, diz respeito aos seguintes questionamentos, in

verbis:

1) O Fundo Municipal de Saúde é considerado entidade de interesse da Administração Tributária e

Unidade Gestora?

2) Não é o Fundo Municipal de Saúde apenas uma unidade orçamentária dentro da Secretária

Municipal de Saúde de acordo com Classificação Funcional Programática da Lei Federal

4.320/64?

3) Com a inscrição no CNPJ do Fundo Municipal de Saúde haverá as obrigações acessórias

decorrentes dessa inscrição tais como DIRF, GFIP, RAIS, DCTF e qual a obrigação haverá junto

ao TCEMG?

4) Deve ser criado um fundo municipal de saúde autônomo, independente, assim como são as

Câmaras Municipais

Por sua vez, o Sr. Rossano de Oliveira, na Consulta n.º 837126, formulou os seguintes questionamentos, in

verbis:

1.      no caso de município celebrar convênio com Estado ou União, para aplicação do recurso no

centro de saúde municipal, tendo o município criado o fundo como órgão, e o centro de

saúde estar dentro da estrutura do fundo, há algum impedimento?

2.      o fundo por ter CNPJ próprio e, os que foram criados como matriz, poderão ser

equiparados a autarquia?

3.      deve ser criado como matriz ou filial?

4.      quanto à inscrição na receita federal, o responsável pelo CNPJ pode ser o prefeito ou deve

ser o gestor?

5.      é obrigatório que tenha contabilidade separada?

6.      qual a forma correta de classificá-lo, na elaboração da LOA? Ele será um órgão, uma

unidade ou uma subunidade?

7.      quanto à licitação, poderá ser feita junto com a do Executivo? Como proceder?

8.      os funcionários lotados na saúde, poderão ser pagos com recurso do fundo? Em caso

afirmativo a DIRF e RAIS será gerada no CNPJ do fundo?

9.      os 15% obrigatórios a ser aplicado na saúde, deverão ser geridos pelo fundo? Em caso

afirmativo os funcionários lotados na saúde, que hoje são pagos com este recurso, poderão

continuar recebendo pelos 15%?

10.    quais as prestações de contas e qual o período de entrega, o fundo deve fazer?

11.    quem será o ordenador de despesa e do pagamento? O gestor ou o prefeito?

O Relator, Conselheiro em Exercício Gilberto Diniz, com espeque no inciso I do artigo 213 do Regimento

Interno desta Corte Contas, remeteu as Consultas à Diretoria Geral de Controle Externo, para manifestação

acerca da matéria.

Em observância à aludida determinação, a Assessoria de Estudos e Normatização e a Diretoria Geral de



Em observância à aludida determinação, a Assessoria de Estudos e Normatização e a Diretoria Geral de

Controle Externo juntaram os pareceres e a documentação constantes às fls. 05/75 dos autos da Consulta

n.º 833221 e às fls. 05/37 dos autos da Consulta n.º 837126.

Em sessão do Tribunal Pleno realizada no dia 24 de novembro de 2010, em sede de preliminar, deliberou-se

pelo conhecimento das Consultas, tendo o Exmo. Conselheiro em Exercício Gilberto Diniz, em seu parecer,

suscitado questão prejudicial à análise do mérito das questões enunciadas no item 3 da Consulta n.º 833221

e nos itens 2, 3, 4 e na parte final do item 8, sob o fundamento de que ?falece competência a esta Corte

para emitir pronunciamento da matéria?.

O Exmo. Conselheiro Sebastião Helvecio manifestou-se pelo não-acolhimento da questão prejudicial de

mérito, por entender que ?a Portaria do Ministério da Fazenda, ao identificar a necessidade do CNPJ para

os fundos públicos, facilita muito a contabilidade pública.?, de modo que, ao seu sentir, os Fundos

Municipais de Saúde, como unidades orçamentárias que são, devem ter inscrição no CNPJ.

Em seguida, solicitei vista dos autos, a fim de melhor estudar a matéria.

Eis, em síntese, o relatório.

 

O Relator é o Conselheiro Gilberto Diniz, mas, hoje, é de relatoria do Conselheiro Cláudio Terrão.

 

VOTO

Acompanho o voto do Relator, em preliminar, pelo não conhecimento dos questionamentos constantes no item 3 da 

Consulta n.º 833221 e nos itens 2,3,4 e parte final do item 8 da Consulta n.º 837126.

Tendo em vista que o Relator ainda não apresentou parecer acerca do mérito dos demais questionamentos, devolvo-lhe a

matéria para que se manifeste.

Este é o meu voto.

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Sr. Presidente, pela ordem.

Nesse caso já entendo diferente: a preliminar já tinha sido superada, pelo que tenho acompanhado aqui das Notas

Taquigráficas.

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

 Já estamos no mérito.

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Sendo mérito nesse caso, tem de ser devolvido ao Relator, Conselheiro, em exercício, Gilberto Diniz.

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS ANDRADA:

Está certo. Esta perfeitamente correta a questão levantada por V.Exa. O Relator é o Conselheiro Gilberto Diniz, que não

está presente. O meu voto fica lançado, mas a sequência da votação a ser concluída fica suspensa para a sessão futura com
a presença do Relator.

****

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TRIBUNAL PLENO - Sessão do dia 27/02/13

Procurador presente à Sessão: Glaydson Massaria

 



CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Antes de passar a palavra ao Conselheiro Gilberto Diniz para relatar os processos de sua pauta de hoje, trago para

deliberação deste Colegiado uma questão de ordem que está relacionada com o processo de sua pauta, Consulta de nº

833221 de sua relatoria.

Na votação da prejudicial de mérito desse processo, o Auditor Hamilton Coelho me substituiu, acompanhando o voto do

Relator. Lembro que na Sessão do Pleno de 28/03/2012 ficou decidido que o Auditor que substituiu o Conselheiro na

votação da preliminar teria seu voto consolidado, não podendo o titular alterá-lo, apenas se pronunciar no mérito.

Por outro lado, houve entendimento na Primeira Câmara à época, e da qual eu fazia parte e presidia, de que o Auditor

substituto que se manifestou em prejudicial de mérito, esse deveria, também, continuar na votação do mérito, pois prejudicial

de mérito, mérito é.

Por essa razão, coloco aos Srs. Conselheiros a seguinte questão para consolidar o entendimento da Casa: o Auditor

substituto que votou em prejudicial de mérito deverá ser convocado para votar, também, o mérito? Ou não.

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Pela ordem, Excelência.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Com a palavra.

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:   

Essa questão já foi consolidada nestes autos, porque o Conselheiro Gilberto Diniz, à época, estava como Conselheiro em

exercício. E essa mesma questão de ordem já foi discutida, salvo engano, quando o Conselheiro Presidente era o

Conselheiro Antônio Carlos Andrada.

Já ficou superada essa questão.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Em relação ao mérito, não é?

Refiro-me à prejudicial de mérito.

 

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Eu digo em relação à prejudicial de mérito, porque, naquela oportunidade, se essa prejudicial não fosse considerada mérito,

eu seria o Relator do processo e não o Conselheiro Gilberto Diniz.

Ela ficou decidida naquela questão.

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

Mas nestes autos?

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Bom, não sei se nestes autos, mas já foi decidido. É por isso que o Conselheiro Relator está aqui.

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

A convocação do Conselheiro Gilberto Diniz... (interrompido)



 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Então, neste caso, está superada.

Passo a palavra ao Conselheiro Gilberto Diniz.

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO GILBERTO DINIZ:

PROCESSO Nº 833.221

Natureza: Consulta

Consulente: José Alex Orrú, Secretário de Saúde do Município de Jacutinga

Processo nº 837.126 [Apenso]

Natureza: Consulta

Consulente: Rossano de Oliveira, Prefeito do Município de Coqueiral

I - Relatório

Versam os autos sobre consultas subscritas pelos Srs. José Alex Orrú, Secretário de Saúde do Município de Jacutinga, e

Rossano de Oliveira, Prefeito do Município de Coqueiral, por meio das quais solicitam orientações relativas à criação dos

Fundos Municipais de Saúde, notadamente quanto à obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas

- CNPJ, consoante Instrução Normativa nº 748, de 28/6/2007, editada pela Receita Federal.

Na Consulta nº 833.221, do Município de Jacutinga, o consulente formula as seguintes indagações, in verbis:

1) O Fundo Municipal de Saúde é considerado entidade de interesse da Administração Tributária Municipal e

Unidade Gestora?

2) Não é o Fundo Municipal de Saúde apenas unidade orçamentária dentro da Secretaria Municipal de Saúde de

acordo com a Classificação Funcional Programática da Lei Federal 4.320/64?

3) Com a inscrição no CNPJ do Fundo Municipal de Saúde haverá as obrigações acessórias decorrentes dessa

inscrição tais como DIRF, GFIP, RAIS, DCTF e qual obrigação haverá junto ao TCEMG?

4) Deve ser criado um fundo municipal de saúde autônomo, independente, assim como são as Câmaras

Municipais?

Já na Consulta nº 837.126, do Município de Coqueiral, o consulente faz estes questionamentos, litteris:

1) no caso do município celebrar convênio com Estado ou União, para aplicação do recurso no centro de saúde

municipal, tendo o município criado o fundo como órgão, e o centro de saúde estar dentro da estrutura do fundo,

há algum impedimento?

2) o fundo por ter CNPJ próprio e, os que foram criados como matriz, poderão ser equiparados a autarquia?

3) deve ser criado como matriz ou filial?

4) quanto a inscrição na receita federal, o responsável pelo CNPJ pode ser o prefeito ou deve ser o gestor?

5) é obrigatório que tenha contabilidade separada?

6) qual a forma correta de classificá-lo, na elaboração da LOA? Ele será um órgão, uma unidade ou uma

subunidade?

7) quanto a licitação, poderá ser feita junto com a do executivo? Como proceder?

8) os funcionários lotados na saúde, poderão ser pagos com recurso do fundo? Em caso afirmativo a DIRF e

RAIS será gerada no CNPJ do fundo?

9) os 15% obrigatórios a ser aplicado na saúde, deverão ser geridos pelo fundo? Em caso afirmativo os

funcionários lotados na saúde, que hoje são pagos com este recurso, poderão continuar recebendo pelos 15%?

10) quais as prestações de contas e qual período de entrega, o fundo deve fazer?

11) quem será o ordenador da despesa e do pagamento? O gestor ou o prefeito?

À vista do disposto no inciso I do art. 213 da Resolução nº 12, de 2008, os autos foram encaminhados à Unidade Técnica



À vista do disposto no inciso I do art. 213 da Resolução nº 12, de 2008, os autos foram encaminhados à Unidade Técnica

para informação, tendo sido juntadas as manifestações de fls. 05 a 75 (processo nº 833.221) e 05 a 37 (processo nº 837.126).

Em razão da conexão da matéria versada nas consultas, e o fato de serem ambas de minha relatoria, determinei o respectivo

apensamento, com fulcro no art. 156 c/c o art. 157, in fine, da Resolução nº 12, de 2008, para melhor instrução e orientação

aos jurisdicionados, consoante termos de apensamento acostados às fls. 76 (processo nº 833.221) e 39 (processo nº
837.126), fazendo-se os autos conclusos.

Na Sessão do Pleno do dia 24/11/2010, submeti as consultas à apreciação do Colegiado, quando se deliberou pelo

conhecimento delas, por unanimidade.

Ato contínuo, suscitei questão prejudicial à análise do mérito das questões enunciadas no item 3 da Consulta nº 833.221 e nos

itens 2, 3,4 e na parte final do item 8 da Consulta nº 837.126, sob o fundamento, em síntese, de falecer competência ao

Tribunal para emitir pronunciamento sobre a matéria tratada nesses quesitos. Naquela assentada, acompanharam-me, nesse

particular, os Conselheiros Eduardo Carone Costa, Elmo Braz e Hamilton Coelho. O Conselheiro Sebastião Helvécio divergiu,

por entender, em suma, que os Fundos Municipais, como unidades orçamentárias, devem ter inscrição no CNPJ. Na

sequência, o Conselheiro Antônio Carlos Andrada pediu vista.

Em Sessão do dia 16/5/2012, o Conselheiro Antônio Carlos Andrada proferiu voto, quando também acompanhou meu

entendimento, relativamente ao não conhecimento dos questionamentos constantes no item 3 da Consulta n° 833.221 e nos

itens 2, 3, 4 e parte final do item 8 da Consulta n° 837.126 (fl. 104 a 106). Nessa mesma Sessão, o Tribunal Pleno decidiu que

eu deveria relatar o mérito das consultas, embora os processos já estivessem redistribuídos ao Conselheiro Cláudio Couto

Terrão. Todavia, suspendeu-se a apreciação do mérito das consultas para Sessão na qual eu estivesse presente, razão pela

qual os autos foram encaminhados ao meu gabinete (fl. 107).

É o relatório, no essencial.

E, à vista dessa decisão, determinei que fosse cancelada a distribuição feita ao Conselheiro Cláudio Terrão, praxe no Tribunal,

que se faça uma redistribuição automática de todos os processos, e que se incluísse o processo na pauta, para eu trazer o meu
voto de mérito, das questões que foram conhecidas pelo Tribunal.

Vencida a Preliminar, apresento o meu voto sobre as indagações conhecidas pelo Pleno.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Um momento. Pela ordem.

Acho que não fui bem interpretada na questão que trouxe. Penso que o caso foi consolidado com relação ao Conselheiro

Gilberto Diniz, ou seja, continuar com o mérito no lugar do Conselheiro Cláudio Terrão.

A questão de ordem por mim levantada foi quanto ao fato de o Dr. Hamilton ter votado a prejudicial de mérito no meu

lugar, se ele deveria estar presente, ou não. Eu me lembro que, numa sessão anterior, o próprio Conselheiro Cláudio Terrão

levantou essa situação: de que prejudicial de mérito, mérito é.

Então, como estava ele me substituindo na votação da prejudicial de mérito, ele deveria estar presente, ou não?

Essa é a questão de ordem que gostaria de consultar a V. Exas. Ou V. Exas. têm alguma questão para colocar?

 

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

Se ele proferiu o voto de mérito, o voto tem que ser contado, porque ele já foi proferido.

Mas não estou me lembrando dessa sessão.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Ele vai contar na prejudicial de mérito. Mas como a prejudicial de mérito, mérito é, ele deveria, ou não, estar presente?

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

Neste caso, acho que não, porque o titular regressando, ele tem o direito.Não fica preventa a competência.

 



 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Então, precisamos de consolidar essa questão, porque já tivemos duas visões nesse sentido, 

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Pela ordem, Excelência.

Faz tempo que eu peguei este processo, mas pelo que eu me lembro houve a admissibilidade da consulta. E essa

admissibilidade se consolidou.

O Relator, então, começou a apreciar o mérito, e ao apreciá-lo ele excluiu da apreciação alguns pontos que, com a devida

vênia, poderia ter sido feito na preliminar, ou seja, não conhecer a consulta quanto àqueles pontos.

Mas não foi esta a técnica utilizada, e o fato é que se iniciou o mérito.

Então, eu entendo que todos os presentes naquela assentada evidentemente, dentro da possibilidade material, já que o

Conselheiro Antônio Carlos Andrada não está presente e outros, devem continuar a votação.

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

Mas eu entendo que prevenção só existe no caso de pedido de vista. Tratando-se de competência, não existe essa previsão

legal. Onde está isso?

O Auditor substituto tem a competência preventa nos termos da nossa Lei, quando pede vista do processo. Nesse caso, ele

estava participando da votação, que não se ultimou.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Mas iniciou-se a apreciação do mérito.

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

Mas essa previsão não está na lei. Iniciou-se a votação, mas não terminou.

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Bom, a previsão não está na lei, de fato, mas temos que pensar na questão da segurança jurídica.

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

Segurança jurídica é o titular reassumir a Cadeira.

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Não. Discordo de V. Exa, porque isso se dá naturalmente quanto àquele que já votou, nas condições de morte, de

exoneração... O voto se consolida pura e simplesmente. Não é o fato de outro assumir a cadeira que faz renascer a

competência para apreciar o mérito da questão, ou mesmo a preliminar. Isso no meu entendimento.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Conselheiro Eduardo Carone?

 

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA:

Já manifestei a minha opinião.

 

CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA:



Acompanho o raciocínio do Conselheiro Cláudio Terrão.

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO GILBERTO DINIZ:

Na linha do entendimento do Pleno em relação à fixação da minha competência para examinar o mérito das consultas, penso

que o Auditor Hamilton Coelho deve estar presente para finalizar o julgamento.

 

CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA:

Sra. Presidente, até por questão de coerência. Começou, tem que terminar.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

O Conselheiro Cláudio Terrão já colocou sua manifestação?

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:

Já manifestei a minha posição em relação à anterior, questão de ordem, que é semelhante a essa.

 

CONSELHEIRO MAURI TORRES:

Acompanho a posição do Conselheiro Gilberto Diniz, diante das  suas ponderações e colocações.

 

CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA:

Também acompanho.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Estou de acordo com o Conselheiro Cláudio Terrão, com a dissidência.

ADIADA A DECISÃO DESTE PROCESSO PARA QUE SEJA CONVOCADO O AUDITOR. VENCIDO O

CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA, NA QUESTÃO DE ORDEM.

 

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Tribunal Pleno - Sessão do dia 03/04/13

 

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO GILBERTO DINIZ:

PROCESSO Nº 833.221

NATUREZA: CONSULTA

CONSULENTE: JOSÉ ALEX ORRÚ, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JACUTINGA

PROCESSO Nº 837.126 [APENSO]

NATUREZA: CONSULTA

CONSULENTE: ROSSANO DE OLIVEIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL

 

 

Essas consultas já tiveram início de julgamento e a preliminar já se encontra vencida, Sra. Presidente.

Estou aqui, hoje, para relatar o mérito das consultas.



Estou aqui, hoje, para relatar o mérito das consultas.

Pedi que fosse distribuída a íntegra do meu voto a V.Exas., e pergunto se posso me ater apenas à conclusão. Porque, na

minha fundamentação, respondi de per se a cada um dos itens que foram formulados pelos consulentes, mas, para

ganharmos tempo, peço permissão para me ater apenas à conclusão, onde procurei fazer uma síntese de toda a

fundamentação.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

Perfeitamente.

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO GILBERTO DINIZ:

Então, concluindo:

 

II ? Fundamentação

Concluída a preliminar de conhecimento das consultas, quando se considerou prejudicado o exame de mérito dos

questionamentos constantes no item 3 da Consulta nº 833.221 e nos itens 2, 3 e 4 e parte final do item 8 da Consulta nº

837.126, passo à apreciação, de forma individualizada, das demais indagações. Inicio pelas questões formuladas por meio da

Consulta nº 833.221.

 

 

1) O Fundo Municipal de Saúde é considerado entidade de interesse da Administração Tributária Municipal e

Unidade Gestora?

2) Não é o Fundo Municipal de Saúde apenas unidade orçamentária dentro da Secretaria Municipal de Saúde de

acordo com a Classificação Funcional Programática da Lei Federal nº 4.320/64?

Para responder a essas duas indagações, é necessário o desmembramento das questões nucleares nelas envolvidas, quais

sejam, se o Fundo Municipal de Saúde é considerado entidade de interesse da Administração Tributária Municipal, e se é

unidade gestora ou apenas unidade orçamentária, de acordo com a Classificação Funcional Programática da Lei nº 4.320, de

1964.

Nessa esteira, sendo o fundo conjunto de recursos financeiros destinados a finalidade específica ou patrimônio a ser aplicado

em projetos ou atividades vinculados a determinado programa de trabalho, em certa área de responsabilidade, necessariamente

deverá estar vinculado a órgão da Administração a que estiver afeto o correspondente objeto de constituição do fundo. Ao ser

instituído, seus recursos ficam vinculados a interesse público determinado, os quais não podem ter destinação diversa. As

disponibilidades de caixa serão escrituradas à parte, em contas específicas no Ativo Financeiro, que indiquem a especificação

do fundo especial e a sua destinação com a respectiva contrapartida em Obrigações a Pagar escrituradas no Passivo

Financeiro. A propósito, o art. 2º da Instrução Normativa nº 19, de 2008, estabelece que os recursos destinados à saúde

devem ser depositados e movimentados em conta corrente bancária específica. Ademais, a Lei Complementar nº 141, de

13/01/2012, que, além de outras providências, regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os

valores mínimos de recursos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e

serviços públicos de saúde, estatui, no art. 12, §§ 2º e 4º, que os recursos federais repassados ao Fundo Municipal de Saúde

devem ser mantidos em contas específicas de instituição financeira oficial da União, e movimentados mediante cheque

nominativo, ordem bancária, transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central

do Brasil, em que fique identificada a sua destinação e, no caso de pagamento, o credor.

Como se vê, o fundo não possui autonomia na destinação social do patrimônio que o constitui. Isso afasta a possibilidade de

ser considerado como entidade de interesse da administração tributária.

Quanto à classificação do Fundo Municipal de Saúde, a questão ficou devidamente esclarecida pela indigitada Lei

Complementar nº 141, de 2012, consoante se verifica das disposições do art. 14, verbis:

 

?O Fundo de Saúde, instituído por lei e mantido em funcionamento pela administração direta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, constituir-se-á em unidade orçamentária e gestora dos
recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às



recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às
unidades vinculadas ao Ministério da Saúde?.

O Fundo Municipal de Saúde, nos termos da lei, é unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a ações e serviços

públicos de saúde.

 

4) Deve ser criado um fundo municipal de saúde autônomo, independente, assim como são as Câmaras Municipais?

Em se tratando de independência ou autonomia, de plano, deve-se afastar qualquer espécie de comparação entre o Fundo

Municipal de Saúde e a Câmara Municipal ou Câmara de Vereadores, notadamente porque a Edilidade é o órgão

representativo do Poder Legislativo no âmbito do Município, cuja independência ressai diretamente da Constituição da

República.

Por sua vez, o fundo municipal de saúde ? consoante prescreve a Constituição Federal, art. 167, IX, e se infere do dispositivo

legal transcrito na resposta do item precedente ? deve ser instituído por lei infraconstitucional [criação jurídico-administrativa] e

mantido em funcionamento pela Administração direta do respectivo Município que o criou.

Ainda segundo as normas contidas nos artigos 40 a 44 do Código Civil brasileiro, é possível constatar que o fundo municipal

de saúde não é pessoa jurídica e, por conseguinte, não possui personalidade jurídica, mesmo sendo obrigatória a inscrição dele
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ? CNPJ, que compreende as informações cadastrais das entidades de interesse das

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Apesar do nome [Cadastro Nacional

das Pessoas Jurídicas], esse cadastro registra também outras criações legais que não são pessoas jurídicas e,

consequentemente, não têm personalidade jurídica, como órgão público, condomínio, espólio, massa falida, os próprios fundos.

Para corroborar essa assertiva, colaciono trecho da lição de REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, com este teor:

Referidos fundos não têm personalidade jurídica, ou seja, não titularizam interesses próprios. A personalidade jurídica
significa que alguém tem direitos e deveres assegurados na ordem jurídica. No caso, os Fundos não têm direitos
próprios, nem obrigações (In: Curso de Direito Financeiro. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2008. p. 288).

Com efeito, a lei que instituir o fundo municipal de saúde disciplinará a forma de constituição do fundo, podendo dotá-lo de

autonomia administrativa e financeira para gerir os recursos que lhe são destinados. O que não se pode olvidar, entretanto, é

que o fundo municipal de saúde sempre estará vinculado a órgão da Administração, cuja respectiva pessoa jurídica será a titular

dos direitos e obrigações decorrentes da aplicação dos recursos que lhe sejam destinados.

Quanto às indagações formuladas por meio da Consulta nº 837.126, excetuando-se aquelas consideradas prejudicadas em

preliminar, para respondê-las louvo-me nas informações prestadas pela Unidade Técnica no relatório de fls. 05 a 19, com os

adendos que reputo necessários. Passo, então, ao exame das questões suscitadas, observada a sequência do ofício de

encaminhamento.

 

1)                 No caso de o município celebrar convênio com o Estado ou a União, para aplicação do recurso no centro de

saúde municipal, tendo o município criado o fundo como órgão, e o centro de saúde estar dentro da estrutura do

fundo, há algum impedimento?

Não. O recurso vinculado será arrecadado pelo Executivo Municipal [Prefeitura] e a execução do objeto do convênio se dará

pela Secretaria Municipal de Saúde, não estando vinculado necessariamente ao Fundo Municipal de Saúde.

 

5) É obrigatório que tenha contabilidade separada?

O objetivo da exigência de criação de fundo municipal de saúde foi destacar e evidenciar a movimentação dos recursos a

serem alocados em ações e serviços públicos de saúde, de forma a assegurar e aperfeiçoar o atendimento às prementes

necessidades dessa área de atuação estatal, bem como permitir controle efetivo, eficiente e eficaz pelos órgãos fiscalizadores,

notadamente pelo Conselho Municipal de Saúde.

O fundo municipal de saúde, desde a criação, deverá manter, em separado, registros contábeis dos atos afetos à gestão dos

recursos que lhe são destinados, por força da Lei nº 4.320, de 1964. Os registros contábeis do fundo deverão ser

consolidados aos do Executivo Municipal [Prefeitura] de forma a subsidiar os sistemas de gestão fiscal, acompanhamento da

execução orçamentária e prestação de contas anual de responsabilidade do chefe do Poder Executivo municipal, à vista das

disposições contidas na Lei Complementar nº 101, de 2000. Isso não significa, porém, que o fundo deva necessariamente

possuir contador ou mesmo equipe administrativa. É perfeitamente possível o fundo valer-se dos recursos humanos da

Prefeitura ou do órgão a que ele esteja diretamente vinculado. Imprescindível, de qualquer forma, é que seus registros contábeis

sejam destacados na contabilidade geral do Município, de modo a evidenciar, com clareza, a movimentação de seus recursos.



Conforme leciona HERALDO DA COSTA REIS:

(...) O Fundo especial como forma de gestão implica também a existência de uma contabilidade própria, mediante a
segregação de contas específicas que produzirão informações sobre a gestão dos recursos financeiros que o
constituem, ainda que a gestão financeira seja o Caixa Único (...). (In Gestão por Fundos Especiais, disponível em
< www.agehab.go.gov.br/pehis/dowload/texto_4.pdf  > Acesso em: 23 de abr. 2010)

A Instrução Normativa nº 19, de 2008, que contém normas a serem observadas pelo Estado e pelos Municípios para

assegurar a aplicação dos recursos mínimos destinados ao financiamento das ações e serviços de saúde, assim dispõe quanto à

contabilização dos recursos vinculados à saúde:

Art. 7º As receitas e despesas vinculadas às ações e serviços públicos de saúde serão evidenciadas nos balanços do
Poder Público, assim como nos demonstrativos a que se referem o § 3º do art. 165 da Constituição Federal; o § 4º do
art. 157 da Constituição do Estado e o art. 52 da Lei Complementar n.º 101/00.

Art. 8º Os recursos do orçamento fiscal do Estado e dos Municípios, destinados às ações e serviços públicos de saúde
e os transferidos pela União para a mesma finalidade, deverão ser identificados, escriturados de forma individualizada
por fonte e contabilizados por meio de Fundo de Saúde, que será contemplado na Lei Orçamentária Anual com
programas exclusivamente a ele vinculados, observando-se o estabelecido nos planos estadual e municipais de saúde.

Parágrafo único. As demonstrações contábeis dos fundos de saúde deverão ser escrituradas de modo a evidenciar os
valores das disponibilidades financeiras, os restos e obrigações financeiras a pagar e todas as demais contas do ativo e
passivo financeiros.

Nenhuma dúvida resta, portanto, quanto à imprescindibilidade de criação de contas contábeis específicas, que possibilitem a

produção das informações necessárias para gestão e controle dos recursos vinculados aos fundos especiais, ainda que toda a

estrutura contábil utilizada seja a mesma da Prefeitura ou do órgão a que estiver atrelado.

 

6) Qual a forma correta de classificá-lo, na elaboração da LOA? Ele será um órgão, uma unidade ou uma

subunidade?

A classificação do fundo municipal de saúde na Lei Orçamentária Anual - LOA, como unidade orçamentária e gestora dos

recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde, já foi tratada na resposta às questões 1 e 2 da Consulta nº 833.221.

A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas ao fundo municipal de saúde deverá estar prevista e autorizada na Lei

Orçamentária Anual - LOA e inserida na Função 10 ? Saúde, ou em créditos adicionais consignados em favor do órgão ao

qual estiver vinculado, nos termos do disposto no art. 72 da Lei nº 4.320, de 1964.

 

7) Quanto à licitação, poderá ser feita junto com a do Poder Executivo? Como proceder?

Em razão da relevância e da complexidade do subsistema municipal de saúde, é conveniente que o fundo disponha de estrutura

mínima ? logística e recursos humanos ? para consecução de seus objetivos. Mas essa matéria se insere no âmbito da

discricionariedade administrativa, que tem como pressupostos a conveniência e a oportunidade. Dessa forma, caberá à

Administração municipal, ao preparar o projeto de lei para instituição do fundo de saúde, avaliar, sobretudo, a relação custo-

benefício, em homenagem aos princípios da razoabilidade, economicidade e eficiência, e adotar a forma de constituição do

fundo que melhor atenda aos interesses e peculiaridades locais.

A esse respeito, pronunciou-se o Pleno desta Corte, por meio da Consulta nº 701.201, de relatoria do Conselheiro Wanderley

Ávila, cujo parecer foi aprovado, à unanimidade, na Sessão do dia 09/11/05, merecendo destaque o seguinte excerto:

Pode-se afirmar que a regulamentação da descentralização do crédito orçamentário por unidades gestoras não é
tarefa fácil, da mesma forma que também não o é a execução desta tarefa em nível gerencial, visto exigir uma
reforma organizacional e operacional da Administração, cujos custos têm que ser avaliados à luz dos princípios
constitucionais da razoabilidade e da economicidade. Como já assinalado, cada unidade gestora deverá estar
preparada para licitar, estabelecendo em seus quadros ? quando for o caso ? a sua própria Comissão Permanente
de Licitação, a sua própria estrutura de compras, enfim, todas as condições técnicas e materiais necessárias à
implantação desse modelo. A norma regulamentadora da matéria deve observar, ainda, as exigências previstas na
Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece regras de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e para a consolidação das contas públicas, destacando, no âmbito da despesa pública a exigência de
condições prévias para o empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens e execução de obras.

Em face do exposto, nada obsta que seja utilizada a estrutura da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Saúde para a

realização dos procedimentos licitatórios destinados às contratações de bens e serviços necessários à consecução dos

objetivos do Fundo. Ou, ainda, que o próprio Fundo instaure tais procedimentos, quando for dotado de estrutura administrativa

que lhe permita cumprir tal exigência legal. No particular, reitero que o modo de realizar essas contratações dependerá da

http://www.agehab.go.gov.br/pehis/dowload/texto_4.pdf


que lhe permita cumprir tal exigência legal. No particular, reitero que o modo de realizar essas contratações dependerá da

estruturação dada ao fundo pela lei que o instituir. O importante ou essencial é que se faça licitação, nas hipóteses e observados

os procedimentos previstos na legislação pertinente.

 

8) Os funcionários lotados na saúde poderão ser pagos com recurso do fundo?

O inciso X do § 1º do art. 3º da mencionada INTC nº 19, de 2008, alterada pela INTC nº 08, de 2011, dispõe que a

remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata o § 1º deste artigo, incluindo os

encargos sociais, será considerada como ações e serviços públicos de saúde.

Assim, considerando que o fundo municipal de saúde administra recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, e

tendo em vista as referidas disposições normativas ? análogas àquelas da Lei Complementar nº 141, de 2012 ?, não há dúvida

quanto à possibilidade de destinação de recursos do fundo para pagamento da remuneração dos servidores em atividade

lotados na saúde.

Nos termos do inciso II do § 2º do art. 3º do indicado ato normativo deste Tribunal, entretanto, não se considera como gastos

próprios para apuração do percentual mínimo de recursos aplicados em ações e serviços públicos de saúde, a despesa com

pessoal ativo da área de saúde, quando em atividade alheia a essa área.

 

9) Os 15% obrigatórios a serem aplicados na saúde deverão ser geridos pelo fundo? Em caso afirmativo, os

funcionários lotados na saúde, que hoje são pagos com esse recurso, poderão continuar recebendo pelos 15%?

A Emenda Constitucional nº 29, de 2000, fixa em quinze por cento o índice de recursos mínimos a serem aplicados pelos

Municípios em ações e serviços públicos de saúde, para o período de 2000 a 2004. O art. 198 da Constituição da República,

em seu § 3º, prevê a regulamentação da referida Emenda por meio de lei complementar, sendo que, na hipótese de não

regulamentação, a partir do exercício financeiro de 2005, permanecem válidos os critérios constantes na própria Emenda, à

vista do disposto no § 4º do art. 77 do ADCT da Carta de 1988. A regulamentação dessa matéria veio a lume com a edição

da referida Lei Complementar nº 141, de 2012, que mantém o aludido percentual mínimo de aplicação de recursos em ações e

serviços públicos de saúde pelos Municípios.

A INTC nº 19, de 2008, modificada pelas INTC nº 01, de 2011, e nº 08, de 2011, como também o mencionado diploma

legal, deixa patente a possibilidade de cômputo das despesas com pessoal ativo lotado e em atividade na área de saúde no

cálculo do percentual mínimo constitucional de recursos públicos a ser aplicado em ações e serviços de saúde, como

demonstrado.

Além de atender ao disposto nos aludidos diplomas legais e normativos, referidas despesas deverão ser financiadas com

recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde, nos termos do § 3º do art. 77 do ADCT da Carta de 1988

e do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 141, de 2012.

Como se vê, o fundo municipal de saúde administra recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, nos quais os

atinentes aos quinze por cento legalmente exigidos se encontram inseridos. Deverão ser observadas as disposições legais, bem

como as condições pactuadas nos instrumentos que formalizem os repasses de recursos ao fundo quanto às obrigações

resultantes da execução do programa de trabalho a serem pagas com o produto formado pelas receitas especificadas, sendo

perfeitamente possível o custeio das despesas com pessoal ativo e em atividade na área de saúde com esses recursos.

É oportuno seja esclarecido que, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 2012, art. 4º, I, e da INTC nº 19, de 2008,

alterada pela INTC nº 08, de 2011, art. 3º, § 2º, I, não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para

apuração do percentual legal mínimo, aquelas decorrentes de pagamento de aposentadorias e pensões, mesmo dos

servidores da área de saúde.

 

10) Quais as prestações de contas e qual período de entrega o fundo deve observar?

Segundo o art. 4º da INTC nº 12, de 2011, as informações contábeis dos fundos especiais, entre os quais se incluem os fundos

de saúde, serão consolidadas pela Contabilidade Geral na unidade administrativa a que estiverem vinculadas, para elaboração

da prestação de contas anual do Prefeito Municipal, a ser remetida ao Tribunal de Contas no prazo e nas condições

estabelecidas no aludido ato normativo.

Especificamente sobre as contas de responsável por Fundo Municipal de Saúde, devem ser observadas as disposições

contidas na INTC nº 14, de 2011, cujo inciso III do art. 2º estatui que os fundos estaduais e municipais são unidades

jurisdicionadas do Tribunal de Contas, para os efeitos desse ato normativo.



Destaco, ainda, a obrigação imposta aos fundos municipais de saúde, pela Portaria nº 3.176, de 24/12/08, do Ministério da

Saúde, que, em seu art. 9º, determina o encaminhamento de cópia do Relatório Anual de Gestão ? RAG ao Tribunal de

Contas, pelo responsável pela Secretaria Municipal de Saúde.

Ademais, os gestores de fundo municipal de saúde deverão observar o calendário de obrigações do Ministério da Saúde, da

Receita Federal, como também as normas estatuídas na Lei Complementar nº 141, de 2012, sobre a matéria.

 

11) Quem será o ordenador da despesa e do pagamento? O gestor ou o prefeito?

A propósito do tema, calha transcrever, de início, devido ao seu didatismo, trecho do esclarecimento de JORGE ULISSES

JACOBY FERNANDES, no Informativo Fórum Jacoby de Gestão Pública, número 1239, nestes termos:

 

Primeiramente, cabe esclarecer que o ordenador de despesas é o servidor público investido de autoridade e
competência para emitir empenho e autorizar pagamentos, ou seja, este não é um título de um cargo, pois pode ser
exercido por um Diretor-Geral, Secretário-Geral, Diretor-Executivo ou Presidente de órgão ou entidade.

Pela natureza da função, contudo, o servidor que exerce essa função é inscrito com esse título junto aos órgãos que
gerem o sistema financeiro da entidade e também junto aos Tribunais de Contas, no chamado rol de responsáveis.

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal ? LRF, o ordenador de despesas foi extremamente valorizado no
aspecto da responsabilidade, pois a norma exige, como condição de validade de determinados atos, não apenas que
ordene a despesa, mas que proceda previamente a análise dos fatores que ensejam ou não a sua regularidade e avalie,
ainda, a compatibilidade do ato com o orçamento, com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual. A
LRF promove o ordenador de despesas de especialista em sistemas de pagamentos públicos a um verdadeiro analista
de finanças públicas.

Por esse motivo, investir na valorização e na formação desses profissionais passou a ser uma garantia para a boa
imagem da própria entidade.

 

Dessa forma, se a lei instituidora não dispuser diferentemente, o ordenador de despesa do fundo municipal de saúde, em

princípio, será o Prefeito, autoridade máxima da administração municipal, a quem cabe a prerrogativa de desconcentração do

processo decisório. A delegação dessa competência ao gestor do fundo, ao secretário municipal de saúde ou a outro servidor

deverá ser formalizada por meio de Decreto, ato que detalhará as correspondentes atribuições do agente público delegado.

 

III - Conclusão

O Fundo Municipal de Saúde, nos termos da Lei Complementar nº 141, de 2012, art. 14, a ser instituído por lei e mantido em

funcionamento pela administração direta do Município, constitui unidade orçamentária e gestora dos recursos destinados a

ações e serviços públicos de saúde, ressalvados os recursos repassados diretamente às unidades vinculadas ao Ministério da

Saúde. Embora seja obrigatória sua inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas ? CNPJ, o Fundo não tem

personalidade jurídica. Todo o regramento atinente à movimentação financeira em conta bancária específica e à contabilização

apartada das operações do Fundo se deve, única e exclusivamente, à necessidade de maior controle da alocação dos recursos

que lhe são afetos, os quais devem financiar as despesas previstas no art. 3º do citado diploma legal, bem assim no art. 3º da

IN TC nº 19, de 2008, entre as quais a remuneração de pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata

esse dispositivo legal, incluindo os encargos sociais. O Fundo Municipal de Saúde, nos termos da lei que o instituir, poderá ser

dotado de estrutura administrativa própria, mas também poderá valer-se dos recursos humanos, materiais e institucionais do

órgão a que estiver vinculado. Relativamente à prestação de contas, deverão ser observadas as instruções normativas do

Tribunal, especificamente as INTC nº 12 e 14, de 2011. O ordenador de despesas do Fundo, em princípio, é o Prefeito, que

poderá, mediante decreto, delegar essa atribuição a outro agente público municipal.

Essa é a síntese dos fundamentos apresentados nas respostas dadas a cada uma das perguntas formuladas pelos consulentes,

os quais, a meu ver, esclarecem as dúvidas suscitadas nas consultas em apreço.

É o meu voto, no mérito, Sra. Presidente.

 

CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA:

Com o Relator.



 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO:

Com o Relator.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

O Conselheiro Cláudio Terrão não vota, porque o Dr. Gilberto ocupava a sua cadeira.

 

CONSELHEIRO MAURI TORRES:

Com o Relator.

 

CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA:

Também com o Relator.

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO HAMILTON COELHO:

Com o Relator.

 

CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE:

APROVADO O PARECER DO RELATOR, POR UNANIMIDADE.

 

 

(PRESENTE À SESSÃO A PROCURADORA SARA MEINBERG.)
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