
À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por 
sua presidenta, no fim assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 
Senhoria, apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO contra a contratação relativa 
ao edital de credenciamento público 01\2019, processo 19.0.0.000130399-9 e 
20.0.000048150-6, e o edital de dispensa de chamamento público de 23 de 
setembro de 2020, publicado em 25 de setembro de 2020, protocolo 300811, 
manifestar-se dizendo e requerendo o que segue:  
 
1) O SERGS/RS vem interpor o presente recurso administrativo em conformidade 
com as prerrogativas contidas no artigo 8º Constituição da República, bem como 
as previsões estatutárias do sindicato. 
 
2) O Município de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
apresentou Edital de Dispensa de Chamamento Público a fim de formalizar um 
termo de colaboração com a Associação Hospitalar Vila Nova, a União Brasileira 
de Educação e Assistência, a Irmandade da Santa de Misericórdia de Porto Alegre 
e a Sociedade Sulina Divina Providência, para que estas entidade passem a 
realizar, mediante contratação terceirizada, a execução das atividades de serviços 
nas unidades de atenção primária à saúde de Porto Alegre, o que não pode 
prevalecer: 
 

3) Inicialmente, destaca-se que ainda está em plena vigência o Termo de 
Ajustamento de Conduta firmado entre o Município de Porto Alegre e o Ministério 
Público do Trabalho, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do 
Estado do Rio Grande do Sul, o qual impede contratação de trabalhadores sem 
concurso público para o desempenho de tais atividades, bem como exige a 
contratação destes trabalhadores de modo direto pelo Município, considerando 
que tais contratações de empresas privadas ou Organizações Sociais geravam 
prejuízos ao atendimento da população e ao erário. 

Nesse TAC, o Município comprometeu-se a: 

I – abster-se de contratar, após a firmatura do presente termo, 
profissionais para a área de atenção básica à saúde do 
Município, incluindo a função de Agente Comunitário de Saúde 
e/ou demais trabalhadores vinculados à saúde da família, a 
qualquer título, sem a realização de concurso público ou 
processo seletivo público, nos moldes legais (artigo 37, 
inciso II, e artigo 198, § 4º, da Constituição da República; 
Emenda Constitucional nº 51, de 14.02.2006); [grifou-se]. 



Ainda, ficava o Município obrigado a realizar as 
admissões destes trabalhadores de modo direto. 

II – providenciar, até março de 2008, o envio de projeto de lei à 
Câmara Municipal que tenha como objeto as admissões dos 
profissionais necessários à atenção básica de saúde do 
município, modo direto, via processo público (concurso ou 
seleção), nas quantidades preconizadas pela Portaria nº 648, de 
28.03.2006, do Ministério da Saúde, ou documento que vier a 
substituí-la, extinguindo o vínculo com aqueles que não 
preencham o disposto no inciso I, ainda que contratado por 
pessoa interposta; 

Assim, por si só já se mostra irregular o presente chamamento e a pretensão de 
utilização de empresas privadas na terceirização das atividades de saúde básica 
de Porto Alegre, uma vez que descumpre o compromisso legal assumido pelo 
Município. 
 
4) Ainda, considerando que judicialmente o Município está impedido de promover 
a substituição dos trabalhadores do IMESF por empregados de empresas 
terceirizadas, conforme liminar ainda vigente proferida no processo 0021359-
06.2019.5.04.0001, que tramita perante a Justiça do Trabalho, a presente 
contratualização importará em descumprimento de ordem judicial e prejuízo ao 
erário; 

5) Também, mostra-se irregular a pretensão diante do fato de que a execução 
de serviço público básico, não complementar e essencial (que não pode ser 
interrompido), como é o caso, deve ser prestado diretamente pelo Estado, ainda 
mais que integrante o Sistema Único de Saúde. 

6) E, por fim, merece ser interrompido o prosseguimento deste edital diante das 
diversas irregularidades verificadas pelo Conselho Municipal de Saúde, 
conforme apontamentos dos pareceres 01 e 05 , em anexo, que culminaram com 
a reprovação, pelo CMS, desta modalidade de contratação e do termo já 
assinado em caráter emergencial e os seus aditivos, citando-se, entre elas: 

- ausência de encaminhamento do projeto para a análise e manifestação do 
CMS, conforme previsto nos incisos VI e VII da Lei Complementar 277/92 e na 
decisão da ACP n. 5004915-44.2013.4.04.7100, movida junto à Justiça Federal. 

- descumprimento do artigo 2º da Lei 13.204/2015 quanto ao respeito às normas 
específicas das políticas setoriais relativas ao objeto da parceria e as respectivas 
instâncias de pactuação e liberação; 

- a não observação do parecer da PGM/PMS-2, conforme NT n. 648/2020, 
acrescidas de informações 103/2020 e 104/2020, na qual propõe alterações no 
termo, destacando que é obrigação do órgão técnico competente da SMS a 
declaração de PL’s em valores que suportem as parcerias propostas; 

- a não observação da Resolução 087/2020, do Comitê de Gestão Orçamentária 
e Financeira, que aponta problemas na previsão orçamentária de insuficiência 
de receitas para o cumprimento dos pretendidos contratos; 



- a não observação da manifestação da DGMS/SMS alertando para os riscos 
desse volume de recurso, ainda mais considerando-se a hipótese de não 
confirmação de receita oriundas dos vínculos 4011 e 4090; 

- o descumprimento do Cap I, artigo 2, do Item XVI – e artigo 33, item V, dos 
termos anteriores, que versam sobre a prestação de contas, o que impossibilita 
a manutenção destes termos; 

Assim, diante de todo o exposto, o SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO 
ESTADO DO RIO GRAND DO SUL SERGS/RS interpõe o presente recurso 
administrativo visando impedir o prosseguimento do edital de dispensa de 
chamamento púbico que pretende transferir às entidades privadas já citadas 
a execução de atividades e serviços as Unidades de Atenção Primária de 
Porto Alegre. 
 
 
 

Cláudia Ribeiro da Cunha Franco 
Presidente dos Enfermeiros no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 

 


