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M?S MtNfSTERIO PUBLICO 

Santa Catarina 
5a PROMOTORIA DE JUSTI<;A DA COMARCA DE RIO DO SUL 

Noticia de Fato no 01.2017.00013576-3 

DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE NOTICIA DE FATO 

Trata-se de Noticia de Fato autuada sob o n. 

01.2017.00013576-3, instaurada nesta Promotoria de Justi9a com o intuito 

de apurar supostas irregularidades em repasses realizados a entidades 

privadas sem fins lucrativos pelos munidpios e respectivas Camaras de 

Vereadores que compoem a Comarca de Rio do Sul. 

Diante da narratlva apresentada pelo noticiante, este 

6rgao de Execuc;ao expediu offcio aos entes municipais, para que se 

manifestassem acerca das denuncias proferidas, sendo que todos 

apresentaram suas respostas no procedlmento em tela. 

0 indeferimento da presente representac;ao e medida 

que se impoe. 

A primeira observac;ao recai sobre a posslvel ilegalidade 

nos repasses efetuados as associac;oes particulares sem fins lucrativos. 

A luz das informac;oes trazidas ao conhecimento dessa 

Curadoria, os noticiados estariam repassando valores a entidades prlvadas 

que nao ofertam, em tese, qualquer contraprestac;ao aos munfcipes, por 

lntermedio de aprovac;ao de leis municipals que permitem o dispendio 

financeiro em face das associac;oes mencionadas as fls. 4-5 . 

O Observat6rio Social de Sao Jose, ora noticiante, 
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1 alegou que as atividades prestadas pelas entidades privadas ao munidpio 

- assessoria jurldica/tecnica, consultoria, entre outros (fl. 5-6) -, 

constituem terceirlzac;ao dos servlc;os publicos, que Qeveriam ser prestados 

pela pr6pria admlnistrac;ao ou por meio de empresas vencedoras de 

procedimento licitat6rio. 

Ademais, estao contratando llvremente funcionarios e 

empresas prestadoras de servic;os, o que estaria afrontando os prindpios 

constitucionais, previstos no art. 37, da Constituic;ao Federal e na Lei 

8.666/93. 

Outro fator a ser levado em considerac;ao diz respeito a 
afirmac;ao de que os cargos sao compostos por agentes polfticos, em pleno 

gozo ou ja afastados. 

I - DA LEGALIDADE DOS REPASSES 

No que pertine a possfvel ilegalldade dos repasses as 
entidades mencionadas, oportuna e a transcric;ao do prejulgado n. 955, do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que assim dispoe: 

"Sao legitimas as contribui~oes mensais dos Municipios 
para manuten~io de entidades municipalistas, desde 
que tais despesas sejam previstas pela Lei de Diretrizes 
On;amentarias e pela respectiva Lei de Meios, conforme as 
normas federais previstas pela Lei Federal no 4.320/64" 
(Grifou-se) 

Alem disso, o Prejulgado n. 266, tambem do TCE/SC, 

explicita: "Podem as Camaras Municipais efetuar dispendios, a tftulo de 

contribuic;oes mensais, a associac;oes de natureza privada que congregam 

as Camaras de Vereadores, desde que haja lei especial que autorize ou que 

constem na Lei Orc;amentaria." 

Ainda, traz-se a previsao do art. 114, §30 da 

Constitui<;ao do Estadual de Santa Catarina, que estabelece: "Os munidpios 

poderao criar associac;oes, cons6rcios e entidades intermunicipais 
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para a realizac;ao de ac;oes, obras e servic;os de interesse co mum." (grifou- ~ 

se) 

Diante de tais fates, o Superior Tribunal de Justic;a, no 

anode 2014, assim decidiu: 

ADMINISTRATIVO. MUNicIPIO FILIADO A CONFEDERA<;AO 
NACIONAL DE MUNicIPIOS. CONTRIBUI<;AO PARA 0 
CUSTEIO DESSA ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. 
0 recurso especial interposto pela alinea "a" supoe a 
indicac;ao da norma que foi aplicada sem ter incidido, ou que 
deixou de ser aplicada nao obstante tenha incidido, ou para 
dar a norma incidente, e aplicada, a melhor interpretac;ao. 
Na espec1e, o tribunal a quo fez por aplicar o art. 10, IX da 
Lei no 4.829, de 1992, sem que esta norma tenha incidido. 
A contribuic;ao sub judice, sobre nao caracterizar-se 
como ato de improbidade administrativa, sequer 
contraria o principio da legalidade. 
Induvidosamente, contribuic;ao modica para o custeio 
da Confederac;ao Nacional dos Municipios serve a causa 
municipalista, e por conseguinte ao munidpio que a 
faz. 
Recusos espec1ais conhecidos e providos. (STJ, RECURSO 
ESPECIAL N. 1.461.377/RJ, rel. Ministro ARI PARGENDLER, 
Primeira Turma, por unanimidade, julgamento em 
26/08/2014) (grifou-se) 

Desta feita, a alegac;ao do Observat6rio Social de Sao 

Jose nao merece prosperar, pois a legislac;ao estadual, o Tribunal de Contas 

do Estado de Santa Catarina, bem come o Superior Tribunal de Justic;a, 

entendem pela legalidade da contribuic;ao mensal a entidades 

municipalistas. 

Destarte, cabe mencionar que as atividades prestadas 

pelas entidades sem fins lucrativos nao se confundem com a terceirizac;ao 

de servic;os, vista que sua func;ao predpua e auxiliar os munidpios e 

capacitar os profissionais, visando efetividade na prestac;ao do servic;o 

publico. 

Assim sendo, quanta a alegac;ao de ilegalidade nos 

repasses, bem como a terceirizac;ao dos servic;os publicos, nao ha outra 

safda para a presente Notfcia de Fate, senao o seu indeferimento. 
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II - CONTRAPRESTA~AO 

Segundo se extrai das informac;oes prestadas, 

municipios e Camaras de Vereadores contribufam com as entidades 

municipalistas de forma mensal ou ate mesmo anual sem que as referidas 

entidades fornecessem quatquer contraprestac;ao de servic;os aos 

municipes. 

Pois bem. 

Em uma breve analise dos estatutos sociais das 

entidades que sao associadas aos municipios e respectivas Camaras de 

Vereadores da Comarca de Rio do Sul, pode-se retirar do Estatuto Social da 

Associac;ao dos Municipios do Alto Vale do Itajai - AMAVI, dentre as 

inumeras finalidades, a que segue: 

"[ ... ] 3 - Assessorar e cooperar com as Camaras de 
Vereadores dos munidplos associados na adoc;ao de medidas 
legislativas que concorram para melhoria das administrac;oes 
municipais; 4- Defender e reivindlcar os interesses das 
administrac;oes municipais da microrreglao; [ ... ]" 

Como exemplo, ainda, pode-se citar algumas das 

finalidades da Federac;ao Catarinense dos Municipios: 

"Art. 20 [ ... ] I - Valorizar e fertalecer o munlcipalismo, por 
meio da promoc;ao de congresses, seminaries, curses, 
trelnamentos e estudes socials, polftlco, economlcos ou 
tecnico-cientificos sabre temas que importem em ac;oes aos 
munidpios e as associac;oes de munidpios do Estado de 
Santa Catarina [ ... ] III - formular projetos, estudos e 
propostas a serem encaminhadas aos poderes competentes 
da esfera estadual ou federal, cujas medldas atendam aos 
interesses dos munidpios e suas entidades representativas; 
[ ... )" 

Como se pode observar, as entidades associadas aos 

entes e 6rgaos da administrac;ao da Comarca de Rio do Sul sao, 

principalmente, a Federac;ao Catarinense de Municipios FECAM, 

Confederac;ao Nacional dos Municlpios - CNM, Associac;ao dos Municipios do 
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Alto Vale do Itajai - AMAVI, Uniao de Camaras e Vereadores do Alto Vale 

do Itajaf - UCAVI e Uniao dos Vereadores de Santa Catarina - UVESC. 

Outrossim, mais uma vez, as alegac:;oes do noticiante 

nao devem prosperar, visto que, Conforme demonstram OS pequenos 

trechos dos Estatutos Sociais das entidades, ha uma prestac:;ao de servic:;os 

aos entes municipals. 

Nao fosse o bastante, os noticiados foram unfssonos 

em suas respostas quando confirmaram a utilizac:;ao dos servic:;os, coma, por 

exemplo, cursos e orientac:;oes tecnicas (fls. 196-208). 

III - VINCULA~AO A LEI 8.666/93 

No que pertine a aplicac:;ao OU nao da Lei 8.666/93 as 

pessoas jurldicas de direito privado que recebem repasses dos entes e 

6rgaos publicos, tem-se uma orientac:;ao do Tribunal de Contas da Uniao, no 

seguinte sentido: 

SUMARIO: RELATORIO DE ~\,JPITORIA OPERACIONAL. 
TRANSFERENCIA DO GERENCIAMENTO DE SERVI<;OS 
PUBUCOS DE~ SAUDE A ORGANIZA<zOES SOCIAIS. FALHAS . 
DETERMI NA<;OES E RECOMENDA<;OES. MONITORAMENTO. 
[ ... ] 5. As organiza<;oes sociais submetem-se a regulamento 
pr6prio sabre compras e contrata<;ao de obras e servi<;os com 
emprego de recurses provenientes do Peder Publico, 
observados os principles da impessoalidade, moralidade e 
economicidade, sendo necessario no minimo, cotac;ao previa 
de prec;os no mercado. 6. Nao e necessario concurso 
publico para organiza~oes soc1a1s selecionarem 
empregados que irio atuar nos servi~os objeto de 
contrato de gestao; entretanto, durante o tempo em que 
mantiverem contrato de gestao com o Peder Publico Federal, 
devem realizar processos seletivos com observancla aos 
prindpios constituclonais da impessoalidade, publicidade e 
moralidade.[ ... ](TCU, TC n. 018.739/2012-1, rel. MINISTRO 
WALTON ALENCAR, Rodrigues, julgado em 27/11/2013) 
(grifou-se) 

Desta feita, as entidades acima mencionadas nao 

possuem obrigac:;ao legal de realizar concurso publico para selec;ao de 

funcionarios ou procedimento licitat6rio para a contratac:;ao de obras e 
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/ servic;os. 

Exige-se, contudo, que tais ·.associac;oes obedec;am 

alguns dos prindpios previstos no art. 37, da Constituic;ao Federal, quais 

sejam a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia. 

IV, prescreve que: 

A Instruc;ao Normativa n. TC 20/2015, no art. 9°, incise 

Art. 9° Estao obrigadas a prestar contas de gestao 
anualmente as seguintes unidades jurisdicionadas: 

IV - entidades associatlvas representativas de Munidpios e 
seus 6rgaos e entidades e de Camaras de Vereadores, 
mantidas por entes municipais; 

Destarte, apesar de nao serem compelidos a seguir o 

rite previsto pela Lei de Licitac;5es, as entidades que recebem repasses 

financeiros dos cofres publicos e representam os entes associados, devem 

prestar contras de sua gestao. 

Quante a contratac;ao de funcionarios, a fl. 285, pode

se constatar que a Diretoria Executiva da AMAVI e composta por Prefeitos 

Municipais que exercem a func;ao nos munidpios da regiao e estao em 

pleno gozo de suas atribuic;oes. 

Contudo, em reposta a este 6rgao de Execuc;ao, a 

Camara de Vereadores de Aurora (fl. 122 e seguintes), pronunciou-se 

afirmando que os Agentes Polfticos que ocupam tais cargos nao recebem 

remunerac;ao pelos servic;os e estao em pleno gozo de seu mandate, 

vlsando assim cumprir os prindpios estabelecidos pela reiterada 

jurisprudencia. 

Apesar de todo o exposto, come mencionado a fl. 334, 

essas entidades realizam procedimentos especiais para selec;ao de 

funcionarios e contratac;ao de empresas, mesmo estando fora do campo de 
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abrangencia da Lei de Licitac;oes, a fim de zelar pelos valores recebidos por 

intermedio de verbas publicas. 

. . 
Portando, apesar de receberem investimentos publicos 

em seus cofres, as entidades associativas nao possuem vinculac;ao a Lei 

8.666/93 no que concerne a contratac;ao de funcionarios, bastando que 

observem os prindpios da moralidade e impessoalidade, o que, a prindpio, 

vem sendo observado. 

IV- EXIGENCIA PARA A FILIA<;AO 

E precise lembrar que o prejulgado n. 955 e n. 266 do 

TCE/SC, ja transcritos, exigem, para a legalidade das contribuic;oes, que as 

associac;oes de natureza privada fac;am referencia do dispendlo na Lei de 

Diretrizes Orc;amentarias, Lei Orc;amentaria Anual e por fim, que o 

munidpio edite uma lei especial que autorize os repasses. 

A tftulo de exemplo, a Federac;~fo Catarinense dos 

Munidpios1 , exige para o procedimento de filiac;ao dos entes, os seguintes 

requisitos: 

Para filiar-se, o municipio deve editar uma Lei 
especifica, sem informar o valor da contribuic;ao na 
mesma. Os valores deverao constar apenas na LOO e 
na LOA. 

A filla<;ao dos munidpios a Federa<;ao Catarinense de 
Munidpios deve obedecer aos segulntes tramites: 
No ambito interno do municipio: 

Edi<;ao de Lei autorizando a filla<;ao (minuta anexa); 

Prevlsao das despesas na Lei de Diretrizes On;amentarias e 
na Lei Or<;amentaria Anual. (Grife do autor) 

Passe-se entao a analisar a existencia ou nao dos 

requisitos basicos para a filiac;ao dos munidpios e Camaras de Vereadores, 

obedecendo o prindpio de legalidade: 

1 http://antigo.fecam.org.br/conteudo/index.php?cod_menu= 113 
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1) Camara de Vereadores de Rio do Sul (fls. 48-97 e 

541): Lein. 5.841/2017, autoriza a contribuic;ao meos~I a UCAVI; 

2) Camara de Vereadores de Agronomica {fls. 

109/120): Lei n. 867 /2010 (fl. 542) e n. 942/2012 (fl. 543), autoriza, 

respectivamente, o repasse a UVESC e UCAVI; 

3) Camara de Vereadores de Aurora (fls. 122/171): Lei 

n. 1.565/2015 (fl. 544), autoriza o dlspendlo financeiro a UCAVI; 

4) Camara de Vereadores de Presidente Nereu (fls. 

172/173): Lei n. 1.139/2007 (fl. 1.139), autoriza a contribuic;ao para a 
UCAVI; 

5) Camara de Vereadores de Lontras (fls. 236/266): 

Lei n. 1.995/2012, autoriza o repasse para a UCAVI (fl. 546); 

6) Munidpio de Agronomica (fls. 191 a 195): A Lei de 

DiretHzes Or~amentarias n. 1.078/2016 (fl. 547-560), em obediencia aos 

requisitos para flliac;ao impostas pelos prejulgados do TCE/SC, permite no 

art. 33 ~ transferencia de recursos a entidades sem fins lucrativos. 

Ja em cumprimento ao segundo requisito, a Lei 

especial n. 298/1986 (fl. 561 ), autoriza o repasse a Associac;ao de 

Munidpios do Alto Vale do ltajaf - AMAVI; 

7) Munidpio de Rio do Sul (fls. 176/190): 0 primeiro 

requisito foi preenchido pela Lei de Diretrizes Orc;amentarias n. 5. 779/2016 

(fl. 562-570), que no art. 21, autoriza a transferencla de recursos as 

entidades voltadas a cooperac;ao tecnica e o fortalecimento do 

associativismo municipal. 

Desta feita, o segundo requlsito esta contido na Lei n. 
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4.823/2009 (fl. 611), que autoriza o repasse em face da CNM e FECAM e a .~ v 
Lei n. 739/1969 (fl. 572), que estabelece a contribul<;ao em favor da 

AMAVI; ' 

8) Municipio de Aurora (fls. 196 a 208): A transferencia 

de recurses as entidades mencionadas pelo municipio esta prevista no art. 

21 da Lei de Diretrizes Or<;amentarias (Lei n. 1.586/2016 - fl. 573-582), 

bern como, em obediencia ao segundo requisite, tem-se a Lei n. 525/1986 

(fl 583), que autoriza o dispendio mensal as associa<;oes. 

Acrescenta-se, contudo, que o referido municipio, em 

sua resposta (fis. 196/197), fez men<;ao a repasses efetuados em favor da 

FECAM e da CNM, porem, em procura efetuada por este 6rgao de 

Execu<;ao, nao foram localizadas leis editadas para determinado fim; 

9) Municipio de Presidente Nereu (fl. 269 e seguintes): 

O art. 18, caput, da Lei de Diretrizes Or<;amentarias (Lei n. 1.506/2016 -

fls. 584-592) do municipio, preve a transferencia de recursos a entidades 

que visem o fortalecimento do associativismo municipal, contudo, no §lo do 

mesmo dispositivo, ha men<;ao a inaplicabilidade da disposi<;ao as 

contribui<;oes estatutarias. 

Assim, devido a esta disposi<;ao legal e o terrnino do 

prazo de investiga<;ao da presente Noticia de Fata, necessaria se faz a 

evolu<;ao do procedimento em tela em rela<;ao ao munidpio de Presidente 

Nereu. 

Acrescenta-se, que as Leis especiais para autoriza<;ao 

da contribui<;ao mensal deste munidpio as entidades, estao plenamente 

aprovadas, sendo elas: n. 485/1986, n. 1.143/2007 e n. 1.293/2010, 

respectivamente AMAVI, FECAM e CNM (fls. 593-595). 

10) Municipio de Lontras (fls. 209/235): A Lei de 

Diretrizes Or<;amentarias do munidpio, permite, no art. 32, a contribui<;ao 
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\ \ destinada as entidades privadas sem fins lucrativos (fls. 596-608). 

O segundo requisito, encontra-se preenchido pela Lei n. 

2.099/2014 e 1.433/2004 que, respectivamente, tratam sabre os repasses 

a AMAVI ea CNM (fls. 609-610). 

Ressalta-se, contudo, que, em resposta a este 6rgao 

de Execuc;~fo, o munidpio informou que eram efetuados repasses a FECAM 

(fl. 209), porem, esta Promotoria de Justic;a nao localizou a lei especial que 

fundamente tal repasse, sendo assim, torna-se necessaria a evoluc;ao da 

presente Notkia de Fato tambem quanto a esti;! ponto. 

Em suma, quanto as Camaras de Vereadores de Rio do 

Sul, Lontras, Presidente Nereu, Agronomica e Aurora, bem come os 

munidpios de Rio do Sul e Agronornlca, nao ha causa que determine a 

evoluc;ao para Inquerito Civil, destarte, quanta a estes, indefere-se a 

representac;ao. 

Contudo, quanta aos munlcfpios de Presldente Nereu 1 

Lontras e Aurora, tendo em vista o encerramento do prazo de conclusao da 

presente Notfcia de Fate e a necessidade de demais questlonamentos, 

determirio, desde ja, a evoluc;ao do presente procedimento para Inquerito 

Civil , a fim de que tais ilegalldades sejam melhor investlgadas. 

Assim, considerando que nao ha causa para a 

instaurac;ao de Procedlmento Preparat6rio ou Inquerito Civil, INDEFERE-SE 

PARCIALMENTE e se determina o ARQUIVAMENTO da presente Notfcia 

de Fato, nos termos do art. 60, caput, e 70, incise I, ambos do Ate no 

335/2014/PGJ. 

Cientiflquem-se, nos termos do art. 70, § 10, do Ato no 

335/2014/PGJ os munidpios e as respectivas Camaras de Vereadores de 

Rio do Sul, Aurora, Presidente Nereu, Lontras e Agronomica1 bem come o 

Observarorio Social de Sao Jose. 
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Dispensa-se a remessa destes autos ao Conselho 

Superior do Ministerio Publico, nos termos do art; 60 I paragrafo unico, do 

Ato no 335/20 14/PGJ. 

P.or fim, caso nao haja a lnterposl~ao de recursos pelos 

lnteressados, arquive-se este procedimento em caixa-arquivo apropriada, 

procedendo-se as devidas anota~oes no Sistema de Gestao e Informa~ao 

do Minlsterio Publlco - SI G/MP, em conformldade com o Ato no 

200/201 S/ PGJ/CGMP. 

Rio do Sul, 21 de setembro de 20 17. 

[asslnado digltalmente] 
MARCIO RIO BRANCO NABUCO DE GOUVEA 

PROMOTOR DE lUSTICA 
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• M?sc MINISTERIO PUBUCO 
S a nta C a t ar ina 

sa PROMOTORIA DE JUSTI<;A DA COMARCA DE RIO DO SUL 

Rio do Sul (SC), 21 de setembro de 2017. 

A Sua Excelencia o Senhor 
ANIL TO DE SOUZA 

Oficio no 0437 /2017 /OSPJ/RSL 

Presldente da Camara Municipal de Vereadores de Presldente Nereu 
Prac;a Leao Dehon, 50, Centro 
Presidente Nereu/SC 
CEP: 89.184-000 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando-o cordlalmente, sirvo-me do presente 

expediente para, com fundamento no artigo 70, § 10, do Aton. 335/2014/PGJ, 

CIENTIFicA-LO a respeito do indeferimento parcial da Noticia de Fata n. 

01.2017.00013576-3, cuja c6pia da decisao segue anexa. 

Informo, outrossim, que, se porventura Vossa Excelencia 

nao se conformar com o teor da decisao, podera interpor recurse nesta 

Pror:notoria de Justic;a, localizada na Rua Dom Bosco, 820, Centro - Forum de 

Rio do Sul, no munldpio de Rio do Sul, enderec;o eletronico: 

riodosulOSpj@mpsc.mp.br, no prazo de 10 (dez) dias, (artigo so do Ato n. 

335/2014/ PGJ), enderec;ado ao egregio Conselho Superior do Ministerio 

Pubtico. 

Atenciosamente, 

[assinado digitalmente] 
MARCIO RIO BRANCO NABUCO DE GOUVEA 

PROMOTOR DE JUSTic;A 

Rua Dom Bosco, 820, Centro - F6rum de Rlo do Sul, Rio do Sul/SC. CEP: 89.160-908 
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