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NOTA TÉCNICA Nº 177/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS

  

Referência: Ofício nº 00025/2020/GAPP-DAPR/PUMG/PGU/AGU. SEI nº
25000.201076/2019-08.

Interessado: Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais.

Assunto: Processo Judicial nº 1025159-08.2020.4.01.3800.

 

1. Trata-se de Ofício nº 00025/2020/GAPP-DAPR/PUMG/PGU/AGU da
Procuradoria da União no Estado de Minas Gerais, que encaminha Parecer
de Força Executória n º 00005/2020/GAPP-DAPR/PUMG/PGU/AGU para, no
prazo de 05 (cinco) dias, imediato cumprimento de decisão judicial
proferida em favor da entidade Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa – FUNDEP (CNPJ nº 18.720.938/0001-41), nos autos em
epígrafe, em trâmite na 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas
Gerais.

2. A entidade supramencionada objetiva com a referida ação suspensão da
exigibilidade dos impostos federais e contribuições lançados com suporte
no art. 151, V do CTN, bem como a entrega de certidão de débito tributário
regular, de que trata o art. 206 do CTN e, ao final, a procedência da ação
para que seja declarado o direito à renovação do CEBAS da autora.

3. Segundo Parecer de Força Executória (fl. 65, SEI 0015652431), após análise
da petição inicial, o MM. juiz deferiu a tutela de urgência requerida, nos
seguintes termos:

 
" ... deferir à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, no que toca à
Gestão do Hospital Risoleta Tolentino Neves, a medida de urgência requerida
para DETERMINAR: a renovação do certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS) da parte autora, até ulterior determinação,
devendo gerar todos os efeitos jurídicos decorrentes, em especial a suspensão
da exigibilidade dos impostos federais e contribuições lançados com suporte no
art. 151, V do CTN, bem como, a entrega certidão de débito tributário regular,
de que trata o art. 206 do CTN, até ulterior manifestação deste Juízo.
Considerando a abrangência da questão posta e, por cautela, este Juízo
determina a citação e intimação da União para responder aos termos desta
ação e para que dê efetivo cumprimento a esta decisão, no prazo máximo de
10 (dez) dias, por meio das Procuradoria da Fazenda Nacional e Procuradoria
Geral da União. Cumpra-se. "
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4. Desse modo, no que concerne ao CEBAS da Fundação verificou-se da
petição inicial que a entidade se refere ao pedido de renovação do CEBAS
consubstanciado no processo administrativo nº 25000.201076/2019-08, que
foi indeferido nos termos do Parecer Técnico nº 120/2020-
CGCER/DCEBAS/SAES/MS e da Portaria SAES/MS nº 274, de 30/03/2020,
DOU nº 64, de 02/04/2020 (SEI 0014091131 e 0014273556), pelo não
cumprimento do seguinte requisito de cerificação relativo ao ano de 2018:

 CONTRATO, CONVÊNIO, INSTRUMENTO CONGÊNERE OU TERMO DE
PACTUAÇÃO - NÃO CUMPRE   O DISPOSTO NO INCISO I DO ART. 4º DA LEI Nº 12.101,
DE 2009, C/C O INCISO III DO ART. 19 DO DECRETO Nº 8.242, DE 2014, C/C O INCISO XI
DO ART. 169 DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS Nº 1, DE 2017.

5. Da decisão de indeferimento a instituição apresentou Recurso
Administrativo, que foi analisado pela equipe técnica de certificação, a qual
sugeriu, ao Sr. Secretário de Atenção Especializada à Saúde, a não
reconsideração da decisão proferida por meio da Portaria SAES/MS nº
274/2020, haja vista a entidade não ter demonstrado, mesmo em sede de
recurso, o cumprimento dos requisitos de certificação, conforme Nota
Técnica nº 116/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS (SEI 0015099786).

6. Corroborando o entendimento da equipe técnica, o processo foi
encaminhado à CONJUR/MS para publicação de Consulta Pública, a fim de
oportunizar a participação da sociedade civil quanto ao recurso apresentado
(SEI 0015506665 e 0015553805).

7. No entanto, em que pese às decisões tomadas por este Ministério no
presente caso, faz-se necessário dar cumprimento à decisão judicial
exarada nos autos do processo nº 1025159-08.2020.4.01.3800.

8. Por essa razão, sugere-se o encaminhamento da presente demanda à
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, para publicação de Portaria
no Diário Oficial da União (DOU) deferindo, sub judice, a renovação do
CEBAS à Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (CNPJ nº
18.720.938/0001-41), para o período de 27/01/2020 a 26/01/2023,
processo administrativo SEI nº 25000.201076/2019-08, suspendo
ainda os efeitos da Portaria SAES/MS nº 274, de 30/03/2020, DOU nº
64, de 02/04/2020, até ulterior determinação judicial.

9. Assim, ante o exposto, restitua-se ao GAB/DCEBAS/SAES/MS para
deliberação e, caso de acordo, encaminhamento ao Sr. Secretário de
Atenção Especializada à Saúde (GAB/SAES/MS), para publicação de Portaria
nos termos do parágrafo anterior.

                            
                                                                                      

 
SONIRES BARBOSA

Coordenador-Geral de Certificação
(assinatura eletrônica)

 

1. De acordo.

2. Encaminha-se à SAES/NUJUR/SAES/MS, com vista ao GAB/SAES/MS,
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com a máxima Urgência que o caso requer, para deliberação do Sr.
Secretário de Atenção Especializada à Saúde e, caso de acordo, publicação
de Portaria no Diário Oficial da União (DOU), conforme minuta anexa.

 

 

 
ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA

Diretora
 Departamento de Certificação de Entidade
Beneficente de Assistência Social em Saúde

DCEBAS/SAES/MS

Documento assinado eletronicamente por Sonires Barbosa,
Coordenador(a)-Geral de Certificação, em 08/07/2020, às 11:07,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de
31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Lustosa Eloi Vieira,
Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes
de Assistência Social em Saúde, em 08/07/2020, às 11:27, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de
Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0015652456 e o código CRC 7D02F8B6.

Referência: Processo nº 25000.201076/2019-08 SEI nº 0015652456
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