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Ao CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL 
 

 
Senhores Conselheiros,
 
Tratam os presentes os autos sobre o procedimento licitatório para a contratação de serviços

especializados em auditoria médica-hospitalar, interna e externa, à conta dos recursos próprios do Pro-
Social autorizado por esse Conselho,  por meio da Decisão CDPS 10905054.

O Núcleo de  Monitoramento do Planejamento e Verificação das Contratações - Numop, por
meio do Despacho 11486891, solicitou a estimativa de preços dos postos de trabalho a serem contratados.

Foram juntados aos presentes autos a planilha de formação de preços (11978386), elaborada
pela empresa Audicare Ltda, com piso salarial e respectivos benefícios previstos nas Convenções Coletivas de
Trabalho - CCT,  das categorias profissionais referentes às localidades nas quais os serviços serão prestados,
em obediência aos critérios da IN 05/2017.

Importante esclarecer que os salários de todas as categorias profissionais integrantes do
contrato serão prefixados acima das CCT's, visto que os pisos das respectivas categorias e localidades não são
atrativos para os profissionais, visto que apresentam valores muito baixos, e, por essa razão, também muito
abaixo dos que são pagos no contrato atual, razão pela qual, se adotados, implicaria redução da remuneração
vigente, obrigando à substituição dos atuais prestadores de serviço, em razão de proibição de redução de
salários, levando à rotatividade nos postos e, por conseguinte, falha da manutenção da qualidade dos serviços
prestados, em razão do reduzido número de profissionais nas unidades da Federação que integram a Justiça
Federal da 1ª Região.

Nesse particular, necessário destacar que, em algumas Seccionais da 1ª Região não existem
CCT's para as categorias do contrato, notadamente SJAC, SJAP, SJRO e SJRR; em outras as CCT's
estão desatualizadas ou, ainda, sem registro no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho - MEDIADOR,
do Ministério da Economia, fatos que impedem a revisão dos salários dos prestadores de serviços destas
unidades da federação.

Oportuno registrar que a categoria de Enfermeiros foi a mais prejudicada pela não
repactuação do contrato 37/2016, permanecendo sem reajuste, sobretudo nas Seccionais das Regiões Norte e
Nordeste, em vista da ausência de atualização e registro das respectivas CCT's, conforme se demonstra por
meio dos objetos dos seguintes Termos Aditivos.

5º Termo Aditivo (7535344):

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20239255/do1-2017-05-26-instrucao-normativa-n-5-de-26-de-maio-de-2017-20237783


1.1.1. Reequilibrar o preço contratado em decorrência da majoração do valor unitário da
tarifa de transporte público, do auxílio alimentação e do salário dos prestadores de serviço do
TRF, das Seções Judiciárias do Distrito Federal-DF, Piaui-PI, Mato Grosso -MT, Pará-PA,
Bahia-BA, Goiás-GO, Minas Gerais-MG e Tocantins-TO, com efeitos financeiros a partir de
1º/01/2017.
1.1.2. Repactuar os preços contratados em razão das convenções coletivas de trabalho
registradas no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE sob os números TA MT000270/2017,
PA000335/2017, BA000579/2017, SRT00173/2017, MG003377/2017, MR046111/2017,
GO000713/2017, DF000020/2018, MG001796/2018 e BA000621/2018, com efeitos
financeiros a partir de 1º/05/2017.
 
7º Termo Aditivo (9901277):
1.1.1. Repactuar os preços contratados em razão das convenções coletivas de trabalho
registradas no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE sob os números DF000073/2019,
SRT00174/2019, MG002748/2019, MT0000291/2019, MT000324/2019, MT000312/2018,
PA000196/2019, com efeitos financeiros a partir de 01/03/2018.
1.1.2. Reequilibrar o preço contratado em decorrência da majoração do valor unitário da
tarifa de transporte público, dos prestadores de serviço das Seções Judiciárias do Piauí-PI,
Bahia-BA, Goiás-GO e Pará-PA, com efeitos financeiros a partir de 10/01/2019.
 
8º Termo Aditivo (10364713):
1.1.1. Repactuar os preços contratados em razão das convenções coletivas de trabalho
registradas no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE sob os números GO000724/2019 e
DF000840/2019, com efeitos financeiros a partir de 1º/07/2019.
1.1.2. Reequilibrar o valor do contrato em face da:
1.1.2.1. Redução do percentual de contingenciamento de encargos trabalhistas referente à
multa do FGTS por dispensa sem justa causa para 3,49%, em face da extinção da
contribuição social de 10% sobre o FGTS, nos termos do art. 12 da Lei 13.932/2019, com
efeitos financeiros a partir de 1º/01/2020.
1.1.2.2. Majoração do valor unitário da tarifa de transporte público, que passou de R$ 5,00
para R$ 5,50, por força do Decreto n. 40.381, de 09/01/2020, com efeitos financeiros a partir
de 13/01/2020.
 
Como se observa, as repactuações contemplaram apenas o TRF1 e as Seções Judiciárias dos

Estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso e Pará, permanecendo sem reajuste
salarial os profissionais lotados nas Seccionais do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Piauí, Rondônia,
Roraima e Tocantins.

A falta do reajuste de salários das categorias das unidades da federação
referidas ocasionou discrepâncias nas remunerações de cargos e funções idênticas, nas unidades da federação
que integram a Justiça Federal da 1ª Região.

Tabela 01 - Médias Salariais do Contrato Vigente por Região Geográfica

Cargos/Lotação Sindicato Enfermeiro Faturista Médico
Técnico em

Auditoria de
contas

Média no
Centro-Oeste Convenção Coletiva 4.052,53 1.454,69 8.214,87 1.862,04

SJDF SINDAPOIO - 1.423,91 - 1.862,04



Cargos/Lotação Sindicato Enfermeiro Faturista Médico
Técnico em

Auditoria de
contas

SJGO

SINDICATO DOS HOSPITAIS
E ESTABELECIMENTOS

DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO
ESTADO DE GOIAS/SINDICATO
DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS
CONTABEIS DAS EMPRESAS

DE ASSESSORAMENTO, PERICIAIS
E PESQUISA NO ESTADO DE

GOIÁS

2.718,82 1.279,95 - -

SJMT

SINDICATO
DOS ESTABELECIMENTOS DE

SERVIÇOS DE SAÚDE DO
ESTADO DO MT/SINDICATO DOS

TRABALHADORES NOS
ESCRITÓRIOS

DE CONTABILIDADE PRESTAÇÃO
DE SERV PERICIAIS DO MT

3.502,00 1.719,47 - -

TRF1 SINDAPOIO 4.994,64 1.425,05 8.214,87 1.862,04
Média no
Nordeste  3.556,04 1.365,78   

SJBA SEEB/SINDISAUDE 3.568,61 1.365,78 - -
SJMA SINDHOSP/SL 4.451,20 - - -

SJPI SESCON-PI/SINATEPI 2.635,75 1.365,78 - -
Média no Norte  2.791,39 1.470,79   

SJAC* Não possui 2.567,50 1.317,57 - -
SJAM* Desatualizada 3.600,00 - - -
SJAP* Não possui 2.690,26 - - -

SJPA

SESCON/SINDICATO
DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS
CONTABEIS DAS EMPRESAS

DE ASSESSORAMENTO, PERICIAIS
E PESQUISA NO ESTADO DO PARÁ

2.600,00 1.368,24 - -

SJRO* Não possui 2.500,00 1.706,13 - -
SJRR* Não possui 2.782,00 - - -
SJTO* Desatualizada 2.800,00 1.491,22 - -

Média no
Sudeste  3.901,04 1.448,96  1.894,79

SJMG SINTAPPI-MG 3.901,04 1.448,96  1.894,79
TRF1 (SP) Sindicato dos Enfermeiros SP 3.901,04 - - -

* Categorias não alcançadas pelas Repactuações do 5º, 7º e 8º Termos Aditivos - Fonte: 11978385

 
O Tribunal de Contas da União, em vários precedentes (Acórdão 614/2008, 332/2010,

47/2013, todos do Plenário), admitiu a prefixação de preço mínimo, ou salário acima do piso,  quando se
revelarem comprovadamente dissociados dos valores praticados no mercado, situação que dificulta, quando
não inviabiliza, a contratação de profissionais com perfil adequado ao serviço objeto da presente contratação.

Dessa forma, para que os valores dos salários dos postos de trabalho nas Seccionais, que não
apresentem CCT's registradas e/ou atualizadas, sejam atualizados, recomendável adotar a média dos
percentuais de reajuste praticados nas Seccionais da mesma Região geográfica,  (cf. itens 3 e 4 do Anexo IX
da IN SLTI/MPOG 5/2014 e orientação do Acórdão TCU 1.445/2015-Plenário).



Proposta de encaminhamento
 
Compete à SECBE, nos termos da Resolução PRESI/SECBE 9, de 24/4/2014, art. 65, II, a

prática de atos de gestão necessários à execução dos planos e programas instituídos pelo Pro-Social, com
estrita observação das normas pertinentes e respeitadas as competências do Conselho Deliberativo do Pro-
Social.

De outro modo, compete ao Conselho Deliberativo do Pro-Social, de acordo com o
Regimento Interno aprovado pela Resolução PRESI/SECBE 13, de 23/5/2014, art. 69, I, c, a aprovação da
contratação de profissionais especializados a serem pagos com recursos do Programa, para o Tribunal e
Seccionais, bem como apreciar e aprovar as propostas da SECBE relativas à regulamentação de
procedimentos operacionais relativos ao Programa.

Em vista do exposto, com o propósito de conferir equidade no tratamento aos profissionais
que prestam serviço no contrato em exame, bem como garantir eficiência às atividades do Programa, submeto
à análise deste Conselho Deliberativo do Pro-Social a presente proposta para:

- Autorizar a estimativa dos preços dos salários dos postos de trabalho de auditoria interna e
externa para atuação neste Tribunal e nas Seções Judiciárias do da Justiça Federal da 1ª
Região, a serem contratados por meio do presente procedimento licitatório, de acordo com
médias salariais do contrato vigente, por região geográfica (cf. Tabela 01);
- Autorizar as repactuações, das categorias que não possuam CCT ou que estejam
desatualizadas, pela média dos reajustes da mesma região geográfica, em conformidade com
os itens 3 e 4 do Anexo IX da IN SLTI/MPOG 5/2014 e orientação do Acórdão TCU
1.445/2015-Plenário.
 
À superior deliberação.
 

IONICE DE PAULA RIBEIRO
Diretora da Secretaria de Bem-Estar Social

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em
16/03/2021, às 08:46 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
12411466 e o código CRC 9D0AB29C.
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