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Lei Federal n° 9.637,de 15 de maio de 1998

Lei Complementar Estadual n° 74/2007

Define as atividades de saúde e educação de 

essencial interesse público não exclusivas do 

Estado. 

Lei nº 9.454, de 06 de outubro de 2011

Institui o Programa Gestão Pactuada, dispõe 

sobre a qualificação de Organizações Sociais

GESTÃO PACTUADA
NA PARAÍBA

BASE LEGAL

DECRETO Nº 39.079 de 1º de abril de 

2019.

Regulamenta a Lei Estadual nº 

9.454/2011, e dispõe sobre a qualificação 

das Organizações Sociais.

REGULAMENTO



Ministério Público de Contas da Paraíba

Ministério Público Federal

Ministério Público do Trabalho

Ministério Público do Estado da Paraíba

e Governo do Estado da Paraíba

TERMO DE ACERTO DE CONDUTA -TAC –Nº 01/2019

Relativo a 

procedimentos de 

qualificação, seleção e 

contratação de 

Organizações Sociais

Ref.: Inquérito Civil n º 1.24.000.001395/2018-16 

De 15 de março de 2019



DESTACA-SE NO TAC 01/19

Regras pactuadas sobre

a) procedimentos de qualificação, seleção e contratação de organizações sociais;

b) diretrizes e condições para contratação de terceiros e seleção de pessoal por parte de
organizações sociais contratadas pelo Estado;

c) controle Social (dados e informações aos respectivos conselhos);

d) confirmação de qualificação de organizações sociais por outros Entes Públicos (art. 33 da Lei
Estadual nº 9.454/2011);

e) adequação e não prorrogação dos contratos de gestão pactuada em vigor;

f) suspensão temporária dos procedimentos de qualificação, seleção e contratação de
organizações sociais;

g) descumprimento das obrigações assumidas.

h) fiscalização do acordo.

i) eficácia imediata, com características de título executivo.



Decreto que determina à Superintendência de Coordenação

e Supervisão de Contratos de Gestão – SCSCG

Publicar comunicado no Diário Oficial do Estado e nos sítios

eletrônicos oficiais do governo concedendo prazo de até 30

(trinta) dias úteis para as Organizações Sociais interessadas em

obter qualificação apresentar requerimento de qualificação

anexando a documentação exigida em conformidade com a

Lei Federal nº 9.637/98, legislação estadual e com as normas

do presente Decreto.

DECRETO Nº 39.079 DE 1º DE ABRIL DE 2019.

Visando  

atender as 

exigências 

estabelecidas 

no Termo de 

Acerto de 

Conduta nº 

01/2019



Lei nº 11.232, 11/12/2018.

Com  a finalidade de 

supervisionar, controlar e 

fiscalizar os Contratos de 

Gestão, sob a 

responsabilidade do Governo 

do Estado da Paraíba.

GESTÃO PACTUADA
NA PARAÍBA

BASE LEGAL

Cria a Superintendência de 

Coordenação e Supervisão 

de Contratos de Gestão –

SCSCG – e dá outras 

providências. 

Órgão  de Regime 

Especial



ENTIDADES QUALIFICADAS NA PARAÍBA ÁREA

Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional - IPCEP Saúde

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui Saúde

Instituto ACQUA - Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental Saúde e Educação

Associação Brasileira de Entidades de Assistência Social - ABEAS Saúde

Espaço, Cidadania e Oportunidades Sociais - ECOS Educação

Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE Educação e Saúde

Instituto Brasileiro de Políticas Públicas - IBRAPP Saúde e Educação

Instituto Social Mais Saúde Saúde

Instituto de Planejamento e Gestão -CONCEITO Saúde

Instituto Soleil Educação e Saúde

Instituto Brasileiro de Integração Social - IBIS Saúde e Educação

Instituto Ser Brasil Saúde e Educação

Centro de Orientação Cultural e Lazer da Família - Nós e as Crianças Educação

Assoc. Brasileira dos Profissionais e Afins da Área da Saúde, Educação, Esporte, Lazer e Cultura -

CÍRCULO
Saúde e Educação

Instituto de Gestão e Cidadania - IGC Saúde

Instituto Nacional de Tecnologia, Educação, Cultura e Saúde - INTECS Saúde e Educação

Instituto Saúde e Cidadania - ISAC Saúde



ORGANIZAÇÃO SOCIAL UNIDADE DE SAÚDE GERIDA

ABBC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
BENEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA

UPA – Guarabira (encerrado em 2019)

UPA – Princesa Isabel (encerrado em 2019)

UPA – Santa Rita (encerrado em 2019)

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL RIO 
GRANDE DO SUL

Hospital de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena – HETSHL (MAIOR HOSPITAL DA 
CAPITAL) – encerrado em 30/06/2019

INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, 
QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL

Hospital de Emergência e Trauma Sen. Humberto Lucena – HETSHL (HOSPITAL DA CAPITAL)

GERIR - INSTITUTO DE GESTÃO EM SAÚDE 

Maternidade Dr. Peregrino Filho – Patos (encerrado em 11/01/2019)

Hospital Distrital de Taperoá (encerrado; encontra-se sob a administração direta da SES)

Complexo Regional Hospitalar Deputado Janduhy Carneiro – Patos (encerrado em 2019)

IPCEP - INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA, 
EDUCACIONAL E PROFISSIONAL

Hospital Geral de Mamanguape

Hospital Metropolitano de Santa Rita Dom José Maria Pires

INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, 
QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL

Centro Especializado em Reabilitação Tipo IV - Sousa 

UPA – Guarabira (iniciado em 2019)

UPA – Princesa Isabel (iniciado em 2019)

UPA – Santa Rita (iniciado em 2019)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

Maternidade Dr. Peregrino Filho – Patos (EM ANDAMENTO)
Complexo Regional Hospitalar Deputado Janduhy Carneiro (EM ANDAMENTO)



https://www.paraibaradioblog.com/2019/06/12/calvario-tce-imputa-debito-de-quase-r-4-milhoes-a-

gestor-da-os-que-administra-upa-de-santa-rita/

12 de junho de 2019

Inspeção especial realizada na gestão da Organização Social ABBC

– Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, pela Secretaria de

Estado da Saúde, para administrar a UPA - Unidade de Pronto

Atendimento do município de Santa Rita no exercício de 2015.

https://www.paraibaradioblog.com/2019/06/12/calvario-tce-imputa-debito-de-quase-r-4-milhoes-a-gestor-da-os-que-administra-upa-de-santa-rita/


O processo TC nº 02233/16.

Segundo o relator, Nominando Diniz, os fatos são graves e 

comportam medidas urgentes para sanar a sangria de dinheiros 

públicos, e, 

mais uma vez,

no Acórdão, o Tribunal de Contas cientifica o governador do Estado,

(...), quanto à desqualificação da OS ABBC, como Organização Social,
nos termos do art. 29 da Lei Estadual nº 9.454/11.

12 de junho de 2019

https://www.paraibaradioblog.com/2019/06/12/calvario-tce-imputa-debito-de-quase-r-4-milhoes-a-

gestor-da-os-que-administra-upa-de-santa-rita/

https://www.paraibaradioblog.com/2019/06/12/calvario-tce-imputa-debito-de-quase-r-4-milhoes-a-gestor-da-os-que-administra-upa-de-santa-rita/


12 de junho de 2019

Principais irregularidades apontadas pela Auditoria, o relator

destacou: excesso de gastos com serviço terceirizados e valores

pagos pelos plantões médicos (sobrepreço).

Do mesmo modo em relação à

contratação de empresas com sede

em São Bernardo do Campo/SP,

visando a prestação de serviços de

locação de veículos sem

condutores.

No entanto, ficou comprovado

nos autos que os veículos

utilizados na UPA eram de

propriedade da Secretaria de

Saúde.



12 de junho de 2019

Principais irregularidades apontadas pela Auditoria, o relator destacou:

Constatou-se pagamentos sem comprovação para serviços de manutenção de

equipamentos.

Também despesas com consultoria administrativa e jurídica pagas a empresas

comerciais, localizadas em Mogi das Cruzes (SP), em São Paulo (SP), e em João

Pessoa (PB).

No voto o conselheiro acrescenta o fato de que nessas empresas, sediada em

João Pessoa/PB, tem no seu quadro societário o Presidente da PBPREV e o

diretor jurídico da PBGAS, mesmo que nos quadros da UPA de Santa Rita

existindo um consultor jurídico, afirma o relator.



Disponível em: http://tce.pb.gov.br/noticias/tce-julga-irregular-gestao-da-cruz-vermelha-no-traumas-e-imputa-debito-de-r-10-7-milhoes-aos-ex-gestores-1

Organização Social Cruz Vermelha,

contrato de gestão pela Secretaria de

Estado da Saúde para o Hospital de

Emergência e Trauma Senador

Humberto Lucena - no exercício de

2014.

O TCE apontou 

superfaturamento, 

quarteirização e ilícitos que 

somam prejuízos na ordem 

de R$ 10.716.073,85 milhões, 

quantia a ser ressarcida, 

solidariamente, pelos ex-

diretores [...].

TCE JULGA IRREGULAR GESTÃO DA CRUZ 
VERMELHA NO TRAUMAS E IMPUTA DÉBITO DE 

R$ 10,7 MILHÕES AOS EX-GESTORES

Processo  nº 10243/15 

http://tce.pb.gov.br/noticias/tce-julga-irregular-gestao-da-cruz-vermelha-no-traumas-e-imputa-debito-de-r-10-7-milhoes-aos-ex-gestores-1


Portais e sistemas acusando vultosos descompassos entre os recursos

repassados à OS e os valores efetivamente aplicados na unidade hospitalar.

Recursos movimentados em dinheiro, via suprimento/adiantamento de caixa,

sem comprovação da rastreabilidade desses pagamentos.

Deficiência e, em alguns casos, falta de sistema de controle de estoques de

grande repercussão financeira.

Ocorrência de caso em que os dispêndios com as atividades meio

superam as atividades fim em mais de 700%.

Situações encontradas pelo TCEPB



Gastos com INVESTIMENTOS que não se justificam para o

desenvolvimento das atividades.

Ausência de previsão legal para a destinação dos equipamentos e

materiais permanentes adquiridos com recursos dos valores repassados

às OS quando do final do contrato .

Situações encontradas pelo TCEPB



Excesso das ditas “quarteirizações” na realização dos

serviços das unidades hospitalares; mediante contratos

superfaturados; muitas vezes, as atividades sequer são

realizadas.

Mudanças constantes dos gestores das OS, dificultando a

definição de uma Matriz de Responsabilização para os

achados das auditorias.

Situações encontradas pelo TCEPB



Planos de trabalho não apresentam estudos que

identifiquem as reais necessidades da população:

a) público alvo;

b) serviços a serem disponibilizados;

c) metas compatíveis e com unidades;

d) vantagem econômica da transferência das

atividades à entidade do terceiro setor em detrimento

da execução direta pela administração, como
requisito essencial ao contrato de gestão.

Situações encontradas pelo TCEPB
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Escala  crescente dos repasses efetuados.



EXEMPLIFICA-SE

O último contrato da Cruz Vermelha com o

Estado da Paraíba previa repasse mensal de R$

12.912.981,46.

Após sua extinção, o Governo do Estado

firmou Contrato de Gestão para o mesmo

hospital, com o Instituto Acqua, cujo valor

contratado corresponde ao valor mensal de R$

10.284.542,62.

Situações encontradas pelo TCEPB

Os Contratos de Gestão são 

firmados com  valores bem 

superiores aos liberados para 

a rede hospitalar 

administrada pelo poder 

público. 

A contratação é feita de 

maneira “quase empírica”, 

sem definição de valor 

referencial base dos custos. 



Recursos dos Contratos de Gestão

pactuados na Paraíba são bloqueados pelo

judiciário para fazer face a débitos contraídos

pelas Organizações Sociais em outras

Unidades da Federação.

Situações encontradas pelo TCEPB

Diversos  casos de a  

Organização Social ser 

qualificada no Estado da 

Paraíba, estando condenada 

em inúmeros processos e 

outras pendências judiciais 

em outros Estados.

A QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NO ÂMBITO DO ESTADO

A PARAÍBA PERDE VULTOSOS VALORES, EXPLICA-SE: 



A partir das diversas intercorrências nos hospitais com contrato de 

gestão, foi instalada, no âmbito das unidades hospitalares, a “gestão mista”:

Diretoria indicada pelo Estado, outra pela OS.

Situações encontradas pelo TCEPB

“Distorce” o “modelo OS”, na medida em que “engessa” as decisões
provenientes da própria Organização Social, havendo a interferência
direta do Estado.

Onera o custo operacional dessas unidades, na medida em que é

instalada dupla gerencial.



Situações encontradas pelo TCEPB
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A  troca(desprogramada) de OS na unidade hospitalar 

Consequente diminuição desses valores na aplicação em ações 

e serviços públicos de saúde (paga-se duas vezes).

Afeta diretamente os contratos dos empregados com experiência e

treinados.

Contribui com a contratação de “amigos”, “partidários”, indicações

políticas”

Pagamento de verbas rescisórias que (quase sempre) recai para o

Governo do Estado.



Disponível em: https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/

Operação Calvário – MPPB

A Operação Calvário é responsável pela

investigação de uma organização criminosa

acusada de desvios de recursos públicos,

lavagem de dinheiro, peculato e corrupção por

meio de contratos em unidades de saúde da

Paraíba que chegam a R$ 1,1 bilhão.

https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/


Fases

A primeira fase da Operação Calvário aconteceu em
dezembro de 2018 quando foi preso [...], suspeito de chefiar a
organização criminosa ao lado de [...]- ambos da Cruz
Vermelha - e outras nove pessoas que também foram
detidas.

Na época, dentre eles estava o principal fornecedor da
Cruz Vermelha, o empresário [...].

Disponível em: https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/

Operação Calvário

https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/


Fases

Já na segunda fase da operação que aconteceu em fevereiro
deste ano, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos
municípios de João Pessoa, Conde e no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o ex-assessor da Secretaria de Administração do
Estado, [...], foi preso após ser flagrado recebendo dinheiro ilícito
dentro de uma caixa de vinho que supostamente seria utilizado
para pagamento de fornecedores da campanha eleitoral do [...]
que aconteceu em 2018.
[...] foi solto em março e assumiu os crimes.

Disponível em: https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/

Operação Calvário

https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/


Fases

Na terceira fase da Calvário, após os desdobramentos das
investigações, a ex-secretária de Administração da Paraíba, [...], foi
presa no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, em Bayeux,
Região Metropolitana de João Pessoa, após retornar de uma viagem.

Os bens de [...] foram sequestrados pela Justiça, dentre eles, uma
casa no valor de R$ 400 mil em Sousa, Sertão do Estado e um carro de
luxo. Na época, outras nove pessoas também foram alvos de
mandados cumpridos pelo MPPB.

Disponível em: https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/

Operação Calvário

https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/


O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco)

realiza quarta fase da Operação Calvário [...]
30 de abril de 2019

Disponível em: https://www.tanaarea.com.br/politica/gaeco-realiza-quarta-fase-da-operacao-calvario-e-cumpre-13-mandados-de-busca-e-apreensao/

O Ministério Público do Estado da Paraíba (MPPB) em conjunção de
esforços com a Polícia Rodoviária Federal, desencadearam no dia de
hoje (30) mais uma fase da operação, a fim de cumprir 18 (dezoito)
mandados de busca e apreensão e mandado de prisão preventiva,
deferidos pelo Desembargador Ricardo Vital.

https://www.tanaarea.com.br/politica/gaeco-realiza-quarta-fase-da-operacao-calvario-e-cumpre-13-mandados-de-busca-e-apreensao/


Disponível em: https://www.tanaarea.com.br/politica/gaeco-realiza-quarta-fase-da-operacao-calvario-e-cumpre-13-mandados-de-busca-e-apreensao/

A Operação Calvário, no Estado da Paraíba, investiga núcleos de
uma organização criminosa comandada por Daniel Gomes da
Silva, que é responsável por desvio de recursos públicos,
corrupção, lavagem de dinheiro e peculato, através de contratos
firmados junto a unidades de saúde do Estado, com valores
chegando a R$ 1,1 bilhão, possuindo atuação em outras unidades
da federação, e exemplo do Rio de Janeiro.

Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco)

realiza quarta fase da Operação Calvário [...]
30 de abril de 2019

https://www.tanaarea.com.br/politica/gaeco-realiza-quarta-fase-da-operacao-calvario-e-cumpre-13-mandados-de-busca-e-apreensao/


A quarta fase da Operação Calvário cumpre na
manhã desta terça-feira (30/04/19), em João
Pessoa, 18 mandados de busca e apreensão e um
mandado de prisão preventiva.

A ação conjunta do Ministério Público do
Estado com a Polícia Rodoviária Federal
desencadeou essa fase após a colaboração da ex-
secretária de estado [...], que foi presa no dia 16
de março e solta no dia 23 de abril após ter a
prisão convertida em medidas cautelares.

Disponível em: https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/

Operação Calvário

https://www.op9.com.br/pb/noticias/quarta-fase-operacao-calvario-cumpre-19-mandados-em-joao-pessoa/


O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado

(Gaeco) do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em

operação conjunta com o Ministério Público Federal (MPF),

Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF)

deflagraram, na manhã desta quarta-feira (9), a 5° fase

da Operação Calvário.

O objetivo desta fase, que investiga desvios de recurso

públicos da saúde, é cumprir 28 mandados, sendo três de

prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em cinco
estados.

Operação Calvário

https://www.wscom.com.br/calvario-secretario-de-turismo-da-paraiba-e-preso-durante-nova-fase-da-operacao/

5° fase 

https://www.wscom.com.br/operacao-calvario-cumpre-mandados-de-prisao-e-busca-em-joao-pessoa/
https://www.wscom.com.br/calvario-secretario-de-turismo-da-paraiba-e-preso-durante-nova-fase-da-operacao/


09/10/2019
Calvário: secretário de turismo da Paraíba é preso durante nova fase
da operação MPPB, MPF, PF e PRF cumprem 28 mandados, sendo três
de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em cinco estados.

Entre os alvos de mandado de prisão estão o secretário executivo

de turismo da Paraíba,[...], o diretor do Hospital Geral de Mamanguape

(HGM), [...], além de [...], ex-secretário de Promoção pela Paz do Estado

de Alagoas.

Os mandados de prisão foram emitidos pelo desembargador-

relator Ricardo Vital de Almeida.

(https://www.wscom.com.br/calvario-secretario-de-turismo-da-paraiba-e-preso-durante-nova-fase-da-operacao/)

https://www.wscom.com.br/calvario-secretario-de-turismo-da-paraiba-e-preso-durante-nova-fase-da-operacao/


https://www.wscom.com.br/calvario-secretario-de-turismo-da-paraiba-e-preso-durante-nova-fase-da-operacao/

Na Paraíba

De acordo com o Gaeco, no Estado, estão sendo cumpridos 13

mandados, sendo 2 de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão. Já

foram presos [...] e [...]. Entre os de busca e apreensão, um dos alvos é a

residência do secretário executivo de Estado da Educação, [...]. Os demais

estão sendo cumpridos em escritórios e empresas ligados aos envolvidos.

Ramificações em outros Estados

Simultaneamente, as Polícias cumprem outros mandados sendo

quatro no Rio de Janeiro, três em São Paulo, cinco no Paraná e dois em

Alagoas.

Calvário: secretário de turismo da Paraíba é preso durante nova fase da operação
MPPB, MPF, PF e PRF cumprem 28 mandados, sendo três de prisão preventiva e 25 de busca e apreensão em cinco estados.

https://www.wscom.com.br/calvario-secretario-de-turismo-da-paraiba-e-preso-durante-nova-fase-da-operacao/


Cumpre esclarecer que a Organização Social IPCEP, bem como o

Sr. [...] (atual Presidente do IPCEP) e o Sr. [...] (Diretor

Administrativo do Hospital Geral de Mamanguape) foram citados na

5ª fase da Operação Calvário, tratando, no mérito, de desvios de

recursos públicos na gestão de unidades de saúde em unidades da

Federação, conforme medida cautelar inominada nº 0000691-

59.2019.815.0000, de 07/10/2019, do Tribunal de Justiça da Paraíba,

sob a relatoria do Desembargador Ricardo Vital de Almeida.

Fonte: Relatório Inicial. DIAFI. TCE.PB. Proc. 13.018/19

OPERAÇÃO CALVÁRIO

5ª fase : Diretores de OS

https://www.pbagora.com.br/noticia/policial/o-gaeco-emite-uma-nota-a-respeito-da-operacao-calvario-de-hoje-confira/
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OPERAÇÃO CALVÁRIO

5ª fase : Diretores de OS

CONFIRA A NOTA DO GAECO
Foi deflagrada, na manhã desta quarta-feira, 9, a quinta fase da Operação

Calvário pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do Grupo de
Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO/MPPB), pela Comissão de
Combate aos Crimes de Responsabilidade e à Improbidade Administrativa
(CCRIMP), Controladoria-Geral da União (CGU), pelo Ministério Público Federal
(MPF), Polícia Federal (PF) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A operação
contou ainda, nesta etapa, com apoio operacional dos Ministérios Públicos dos
Estados de São Paulo, Alagoas e Paraná, por meio de seus respectivos GAECOS, e
do Rio de Janeiro, por intermédio do seu Grupo de Segurança e inteligência (CSI)
e do GAOCRIM, bem assim a auditoria do Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba.

https://www.pbagora.com.br/noticia/policial/o-gaeco-emite-uma-nota-a-respeito-da-operacao-calvario-de-hoje-confira/

https://www.pbagora.com.br/noticia/policial/o-gaeco-emite-uma-nota-a-respeito-da-operacao-calvario-de-hoje-confira/


A Operação Calvário, que investiga desvios de R$ 1 bilhão

em recursos públicos da Paraíba, chega agora à deputada

estadual [...] . Na sexta etapa da ação nesta terça (15/10/19)

foram cumpridos mandados de busca e apreensão em

apartamentos e também no Hospital Metropolitano Dom

José Maria Pires, em Santa Rita, e no Hospital Geral de

Mamanguape, além de uma gráfica no Distrito Industrial.

https://portalcorreio.com.br/estela-bezerra-passa-a-ser-investigada-na-operacao-calvario/

Operação Calvário
Fases

https://portalcorreio.com.br/estela-bezerra-passa-a-ser-investigada-na-operacao-calvario/


F
o
n
te

: 
h
tt

p
s:

/
/
g1

.g
lo

b
o
.c

o
m

/
p
b
/
p
ar

ai
b
a/

n
o
ti

ci
a/

2
0
1
9
/
1
0
/
1
5
/
se

xt
a-

fa
se

-d
a-

o
p
er

ac
ao

-c
al

v
ar

io
-c

u
m

p
re

-m
an

d
ad

o
s-

d
e-

b
u
sc

a-
e-

ap
re

en
sa

o
-n

a-
p
ar

ai
b
a.

gh
tm

l

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/10/15/sexta-fase-da-operacao-calvario-cumpre-mandados-de-busca-e-apreensao-na-paraiba.ghtml
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Em outro embasado despacho, divulgado ontem, o
desembargador Ricardo Vital de Almeida adotou medidas
adicionais para as investigações relacionadas à Operação Calvário,
a exemplo de buscas no Aeroporto Castro Pinto e no Hospital
Regional de Mamanguape.

Ele determinou o levantamento do sigilo, “inclusive das
colaborações premiadas”, que embasa a sua decisão, bem como o
encaminhamento de “achados de atos ilícitos” ao Ministério
Público Federal, Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério
Público de outros Estados.

https://paraibaonline.com.br/2019/10/colunista-resume-novo-despacho-de-desembargador-sobre-a-operacao-calvario/
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Sobre o ´núcleo político´ da referida Operação, o magistrado assinala que
existe a indicação de “razoáveis indícios da participação de pessoas
detentoras de foro especial por prerrogativa de função”.
É citado o nome da deputada [...], com “indícios de vinculação” a
“determinadas condutas criminosas, cujo envolvimento aguarda
diligências em andamento, e que estão protegidas por sigilo”.
“A investigação levada a efeito objetiva aferir se, efetivamente, houve o
desencadeamento de uma plêiade de condutas complexas, perpetradas
por uma Organização Criminosa que teria se instalado no Governo do
Estado da Paraíba (…) que possui vínculos com pessoas com prerrogativa
de função”, enfatiza o julgador.
O desembargador registra a colocação de [...] como presidente da CVB/PB
(Cruz Vermelha Brasileira, filial da Paraíba). Ela vem a ser chefe de
gabinete da deputada [...].

https://paraibaonline.com.br/2019/10/colunista-resume-novo-despacho-de-desembargador-sobre-a-operacao-calvario/
https://paraibaonline.com.br/2019/10/operacao-calvario-deputada-se-defende-e-diz-que-vai-colaborar-com-as-investigacoes/
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Ricardo Vital determinou ações de busca e apreensão em imóveis
pertencentes ao ex-secretário de Turismo [...].

É mencionado que [...], gestor da Cruz Vermelha (e apontado
como um dos chefes da Organização Criminosa – Ocrim), que atuou
no Hospital de Trauma Humberto Lucena (JP) até o final de 2018,
estava articulando negócios no âmbito da Loteria do Estado da
Paraíba (Lotep).

[...] – só recordando o despacho anterior – teria sob o seu controle o
Instituto de Psicologia Clínica Educacional e Profissional – IPCEP, que
geria (até a semana passada) os hospitais Metropolitano de Santa Rita
e Regional de Mamanguape, sendo na prática uma espécie de ´filial´
da Cruz Vermelha

Em 10/10/19

https://paraibaonline.com.br/2019/10/colunista-resume-novo-despacho-de-desembargador-sobre-a-operacao-calvario/


DECRETO Nº 38.952 DE 24 DE JANEIRO DE 2019.

Determina intervenção do Poder Executivo estadual no

gerenciamento, operacionalização e oferta de ações e serviços de

saúde no Hospital Estadual de Emergência e Trauma Senador

Humberto Lucena, e sua unidade de retaguarda; no Hospital

Metropolitano Dom José Maria Pires; e, no Hospital Geral de

Mamanguape. Fonte: Diário oficial do Estado, de 25 de janeiro de 2019.



DECRETO Nº 39.559 de 09 de outubro de 2019.

Determina intervenção do Poder Executivo

estadual no gerenciamento, operacionalização e

oferta de ações e serviços de saúde no Hospital

Metropolitano Dom José Maria Pires e no Hospital

Geral de Mamanguape.

Fonte: Diário oficial do Estado, de 10 de outubro de 2019.

Mesmo sendo 
decretada a intervenção, 

os gastos continuam 
sendo realizados pelos 

empregados contratados 
pelas Organizações 
Sociais, inclusive os 

mesmos contratos com 
terceiros firmados pela  

OS.



O histórico desses 

empenhos, a seguir:







Atuem dentro da legalidade, definam e cumpram metas estabelecidas,
tanto qualitativas quanto quantitativas com ética e dentro da
economicidade “publicizada” e, assim, atendam com esmero as diretrizes
necessárias para garantir a continuidade do sistema de saúde pública.

Espera-se das OSS

Definam e cumpram políticas e práticas de integridade e compliance e
accountability.

Realizem um trabalho sério, transparente, responsável.

Primem  pela boa governança representando, assim, a sociedade com 
dignidade e trabalho.



Maria Záira Chagas Guerra Pontes
Auditora de Contas Públicas

Chefe do Departamento de Auditoria da Gestão Estadual - DEAGE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA TCE-PB

Seminário  - Saúde – Transparência e  Controle nas 

Parcerias com Organizações Sociais 

Mesa: O uso do modelo de OS: boas práticas e maus exemplos.

Atuação das Organizações Sociais na Saúde no Estado da  Paraíba

Obrigada 


