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        Introdução 

 
 

A Fiscalização de Entes Federativos (FEF) – Edição nº 4– é uma ação de Controle de 

Fiscalização da Controladoria-Regional da União no Estado da Paraíba com o objetivo de 

verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos federais descentralizados ao 

Município de São Bento/PB.  

A presente Fiscalização foi realizada no período de campo entre 14 e 18 de agosto de 2017, 

tendo sido o relatório preliminar encaminhado ao Município por meio do Ofício n° 

105123/2017/CGU-Regional/PB/SE/CGU, de 03 de outubro de 2017, para manifestação final 

acerca dos achados preliminares consignados pela Equipe de Fiscalização. O município de 

São Bento manifestou-se por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU em 20 de outubro 

de 2017. 

A escolha dos programas de governo federais sob a execução do município de São Bento que 

foram fiscalizados nesta ação de controle decorreu da análise de vulnerabilidades, a partir da 

verificação de três dimensões: relevância, criticidade e materialidade. A partir dessa análise, 

foram fiscalizados os recursos aplicados para: (a) o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), (b) o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), (c) o Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE), (d) o Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial 

e Hospitalar (MAC),  (e) a execução de dois convênios, sendo um para construção de uma 

escola (Termo de Compromisso nº 29840/2014) e o outro para a conclusão da construção do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio (Convênio nº 3649/2007 - Siafi nº 616707). 

Ressalta-se que cada ação de controle está subdividida em uma Ordem de Serviço (OS) 

específica, constando em cada uma: introdução, resultados dos exames e conclusão. 



 

 

 

 

        Indicadores Socioeconômicos do Ente Fiscalizado 

 
 

População: 30879 

Índice de Pobreza: 56,34 

PIB per Capita: 4.568,26 

Eleitores: 20325 

Área: 248 
Fonte: Sítio do IBGE. 

 

 

        Informações sobre a Execução da Fiscalização 
 

 

Ações de controle realizadas nos programas fiscalizados: 

 

Ministério Programa Fiscalizado Qt. 
Montante Fiscalizado 

por Programa 

MINISTERIO DA 

EDUCACAO 

Educação de qualidade para 

todos 

4 30.349.147,42 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 4 30.349.147,42 

MINISTERIO DA 

SAUDE 

Fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

2 3.890.512,98 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 2 3.890.512,98 

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 6 34.239.660,40 

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 

tendo se manifestado em 20 de outubro de 2017, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 

pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, 

bem como à apuração das responsabilidades. 

 

 

        Consolidação de Resultados 
 

 

Apresenta-se, a seguir, uma síntese das principais constatações e achados de fiscalização 

consignados pela Equipe de Fiscalização da CGU-R/PB, subdivididas por Órgão/Ministério 

repassador e Ordem de Serviço correspondente: 

 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO  



 

 

Ordem de Serviço: 201701688 

Essa ação de controle teve o objetivo de examinar os recursos repassados ao município no que 

tange ao Programa de Transporte Escolar na Educação Básica (PNATE), no montante de R$ 

488.652,44: 

 

a) Subitem 2.1.2.: Uso de recursos do Pnate/2016 para a realização de gastos com locação 

de veículos, no montante de R$ 197.450,00, sem comprovação de que foram destinados ao 

transporte de alunos da educação básica pública. 

 

b) Subitem 2.1.3.: Uso de recursos do Pnate/2017 para a realização de despesas com 

combustível, no montante de R$ 60.999,83, sem a devida comprovação de que foram 

destinadas ao abastecimento de veículos para o transporte de alunos.  Deficiência dos 

controles de utilização e de abastecimento da frota de veículos próprios e locados à disposição 

da Secretaria Municipal de Educação. 

 

c) Subitem 2.2.1.: Ausência de realização do devido processo licitatório para a locação de 

veículos a serem utilizados no transporte escolar, referente ao exercício de 2016. 

 

 

Ordem de Serviço: 201701683 

Essa ação teve o objetivo de examinar a aplicação dos recursos do Fundeb - Complementação 

da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação, no montante de R$ 28.213.208,88: 

 

 

a) Subitem 2.1.1.: Utilização do montante de R$ 95.864,80, em junho de 2017, 

proveniente dos recursos da parcela de 60% do Fundeb, para remuneração de profissionais 

que não tiveram atuação comprovada nas atividades de docência ou de suporte pedagógico da 

Educação Básica Pública. 

 

b) Subitem 2.1.2.: Utilização indevida do montante de R$ 24.791,45, em junho de 2017, 

proveniente dos recursos da parcela de 40% do Fundeb, para remuneração de profissionais 

que não tiveram atuação comprovada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da 

Educação Básica Pública. 

 

c) Subitem 2.1.3.: Realização de despesas incompatíveis com o objetivo do Fundeb, no 

montante de R$ 432.271,43. 

 

d) Subitem 2.1.4.: Restos a Pagar inscritos em 2016, no montante de R$ 3.088.554,00, sem 

disponibilidade financeira suficiente na conta específica do Fundeb, cujo saldo bancário no 

encerramento do exercício era de apenas R$ 233.423,06. 

 

e) Subitem 2.1.5.: Uso indevido de recursos do Fundeb para pagamento de Despesas de 

Exercícios Anteriores, no montante de R$ 461.790,22. 

 

f) Subitem 2.1.6.: Ausência de comprovação de recolhimento, ao Instituto de Previdência 

Municipal de São Bento, da Contribuição Social, no montante de R$ 488.221,45, retida em 

2016 dos salários dos profissionais da Educação pagos com recursos do Fundeb. 



 

 

 

g) Subitem 2.1.7.: Movimentação financeira não realizada exclusivamente na conta 

bancária específica do Fundeb, contrariando o disposto no Decreto nº 7.507/2011 e na 

Resolução CD/FNDE nº 44/2011, resultando em prejuízo ao erário no valor de R$ 68.342,81. 

 

h) Subitem 2.1.8.: Ausência de realização do devido processo licitatório, referente a gastos 

efetuados no exercício de 2016. Despesas sem comprovação de que foram destinadas a 

atividades exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica 

Pública, no montante de R$ 476.879,25. 

 

i) Subitem 2.1.9.: Irregularidades nos processos licitatórios promovidos nos exercícios de 

2016 e 2017 para aquisição de combustível. 

 

j) Subitem 2.1.10.: Gastos excessivos com combustível executados em 2016, no total de 

R$ 1.280.563,63, sem a devida comprovação de que foram utilizados em atividades exclusivas 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Deficiência dos controles de utilização e de 

abastecimento da frota de veículos próprios e locados à disposição da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

 

Ordem de Serviço: 201701685 

Essa ação de controle teve o objetivo examinar os recursos repassados ao município no que 

tange ao Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE), no montante 

de R$ 1.637.080,00: 

 

 

a) Subitem 2.2.2.: Movimentações financeiras em desacordo com as normas do PNAE. 

 

 

 

Ordem de Serviço: 201701564 

Essa ação teve o objetivo de fiscalizar a construção de escola no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento 2 - Implementação de Escolas para Educação Infantil/PAC II – 

Proinfância., no valor de R$ 1.020.610,58. 

 

 

a) Subitem 2.1.4: Existência de pendências registradas há onze meses, no Simec, pela empresa 

de consultoria, ainda não sanadas pelo Município de São Bento/PB.  

 

b) Subitem 2.1.5: Inabilitação de Empresas, pela Comissão Permanente de Licitação, sem 

indicar os motivos que levaram a esse julgamento. 

 

c) Subitem 2.1.7: Ausência de comprovação da inscrição da obra no Cadastro Específico do 

INSS (CEI). Pagamentos irregulares e em desconformidade contratual, pela Prefeitura 

Municipal de São Bento, à Construtora SILVEIRA.  

 

d) Subitem 2.1.9: Trabalhadores contratados sem carteira assinada pela empresa Construtora 

e Locadora SILVEIRA Ltda. para a execução das obras da escola no bairro Colinas do Sul.  

 



 

 

e) Subitem 2.1.12: Superdimensionamento no volume do concreto armado para as sapatas da 

fundação. Prejuízo de R$ 101.095,90 ao Termo de Compromisso nº 29840/2014.  

 

f) Subitem 2.1.13: Orçamento superdimensionado do FNDE para a construção de escolas com 

seis salas em 2014. Prejuízo potencial de R$ 130.716.997,67 para o programa.  

 

 

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Ordem de Serviço: 201701641 

A ação de controle teve o objetivo de verificar as ações do Bloco de Financiamento da Média 

e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). 

a) Subitem 2.1.2.: Superfaturamento na aquisição de medicamentos com recursos federais 

do Bloco da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC).   

 

b) 2.2.3.: Descumprimento das regras de execução das despesas referentes aos recursos 

federais transferidos pelo SUS. 

 

c) 2.2.4.: Ineficácia dos controles de estoque, distribuição e dispensação de 

medicamentos. Quantitativos de medicamentos registrados no Sistema Nacional de Gestão da 

Assistência Farmacêutica (HÓRUS) inferiores àqueles pagos pelo município. 

 

Ordem de Serviço: 201701649 

A ação de controle trata da análise da execução do Convênio nº 3649/2007 (Siafi nº 616707), 

no valor de R$ 3.519.033,98, tendo por objeto a “Conclusão do Hospital e Maternidade 

Maria Paulino Lúcio”. 

 

a) Subitem 2.1.5.: Transferências irregulares de recursos para diversas contas da 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB, acumulando um débito de R$ 1.660.019,47. 

 

b) Subitem 2.1.8.: Itens parcialmente construídos durante a execução das obras pelo 

Governo do Estado da Paraíba e novamente licitados integralmente pela Prefeitura Municipal. 

 

c) Subitem 2.1.11.: Medição e pagamento por serviços não prestados, causando prejuízo de 

R$ 145.311,93. 

 

d) Subitem 2.1.12.: Serviços executados em desconformidade com as especificações, no 

montante de R$ 124.955,51. 

 

e) Subitem 2.1.13.: Obras inacabadas e abandonadas, causando prejuízo de R$ 246.072,52. 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701685 

Município/UF: São Bento/PB 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO BENTO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.637.080,00 

 

1. Introdução 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/PB,  

 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n. 201701685, 

apresentamos os resultados dos exames efetuados em função da fiscalização regular realizada 

no Município de São Bento/PB, no âmbito do Programa de Apoio à Alimentação Escolar na 

Educação Básica (PNAE), que visou averiguar os processos de aquisição de alimentos e 

distribuição dos gêneros às escolas da rede municipal de ensino, bem como a regular oferta 

de alimentação nas escolas de acordo com a legislação do programa em vigor, assim como a 

quanto à correta constituição e atuação dos conselhos no acompanhamento da execução do 

programa.  

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14 a 18 de agosto de 

2017, abrangendo um montante fiscalizado no valor de R$ 1.637.080,00. 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 



 

 

2.2.1. Realização da modalidade pregão, na forma presencial, sem justificar a não 

utilização da forma eletrônica. 
 

Fato 
 

Com objetivo de operacionalizar o PNAE, A Prefeitura Municipal de São 

Bento realizou os processos licitatórios na modalidade Pregão, na forma presencial, 

conforme tabela a seguir: 

 
Quadro 1 – Processos Licitatórios PNAE/SÃO BENTO/PB 

Processo Licitatório Objeto Valor 

Pregão Presencial 14/2016 
Aquisição de gêneros alimentícios 

1.207.452,60 

Pregão Presencial 16/2016 
Aquisição de frutas e verduras 

Deserta 

Pregão Presencial 25/2016 
Aquisição de cames, frangos e outros 

586.946,00 

Pregão Presencial 26/2016 
Aquisição de frutas, verduras e legumes 

471.158,00 

Pregão Presencial 25/2017 Aquisição de gêneros alimentícios 
4.005.177,55 

Pregão Presencial 32/2017 

Aquisição de frutas, verduras, legumes e 

hortifrútis em geral 575.309,24 

VALOR TOTAL  6.846.043,39 

Fonte: Informações prestadas pela Prefeitura Municipal de São Bento. 

 

 

No entanto, nos autos dos processos licitatório, não há qualquer justificativa 

para a não adoção da forma eletrônica, o que contraria o art. 4º do Decreto Federal nº. 

5.450/2005, assim como a Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a exemplo do 

Acórdão 3.269/2012 – Plenário: 

 

 9.3 Determinar ao Departamento da Merenda Escolar/SME/PMSP, 

com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, que, caso opte por realizar 

nova licitação em substituição ao Pregão Presencial para Registro de Preços 

nº 20/SME/DME/2012: 

9.3.1. Utilize, preferencialmente, o pregão eletrônico, em 

consonância com o art. 4º do Decreto Federal nº 5.450/2005, uma vez que o 

objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 20/SME/DME/2012 

enquadra-se no conceito de bens comuns; 

 

 

A vantagem da modalidade eletrônica é atingir um número maior de potenciais licitantes, o 

que pode acarretar em menores preços para a administração. Inclusive, o fato de ter adotado a 

modalidade presencial pode ter sido a causa de uma das licitações mencionadas no quadro 

acima não ter apresentado nenhum concorrente (Pregão 16/2016), e em outra, participou 

apenas um licitante (Pregão 26/2016). 

 

Ressalta-se, ainda, que os processos licitatórios não estavam autuados e numerados, tendo 

sido adotadas essas providências quando da chegada em campo da equipe da CGU.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 



 

 

 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“O Município [...] adquirirá gêneros alimentícios na conformidade das normas do PNAE [...].” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Prefeitura não acrescenta fatos novos sobre o ponto relatado, 

portanto, a constatação permanece em sua íntegra. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Movimentações financeiras em desacordo com as normas do PNAE. 
 

Fato 
 

A CGU identificou uma movimentação irregular na conta corrente específica 

do PNAE no exercício de 2016. Em 11 de março de 2016, ocorreu uma transferência da conta 

específica do PNAE para a conta 11788-9 PREF MUN S BENTO FOPAG (Folha de 

Pagamento da Prefeitura de São Bento), no valor de R$ 25.500,00. Transcorridos 20 dias, 

igual valor foi transferido em operação inversa, ou seja, debitou-se da conta FOPAG e 

creditou-se na conta do PNAE. 

 

Em 11 de julho de 2016, ocorreu nova transferência para a mesma conta de 

destino, no valor de R$ 19.500,00, e nove dias depois aconteceu a devolução para a conta do 

Programa. 

 

Apesar de ter havido a devolução para a conta específica, houve prejuízo, pois, 

esses valores foram retirados da aplicação financeira. Além disso, o inciso XVI do artigo 38 

da Resolução FNDE nº 26/2013 determina que a movimentação de recursos da conta 

específica do Programa somente será permitida para a compra de gêneros alimentícios ou para 

realização de aplicações financeiras. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“O Município realizará as movimentações financeiras de acordo com as normas do PNAE; 

[...]” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Prefeitura não acrescenta fatos novos sobre o ponto relatado, 

portanto, a constatação permanece em sua íntegra. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Aquisição de gêneros alimentícios em desacordo à Resolução do FNDE. 
 

Fato 



 

 

 

Na análise efetuada nas despesas do PNAE, constatou-se que a Prefeitura não 

realizou chamada pública com objetivo de adquirir gêneros alimentícios oriundos da 

Agricultura Familiar, contrariando o art. 24 da Resolução FNDE n. 26, de 17 de junho de 

2013. O mencionado artigo versa conforme segue:  

Art. 24 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 

do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e 

do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações, priorizando os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas 

e comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei n° 11.947/2009. 

 

Essa falha foi constatada em todo o período analisado, qual seja, de janeiro de 

2016 a julho de 2017. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“O Município [...]adquirirá gêneros alimentícios na conformidade das normas do PNAE; [...].” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Prefeitura não acrescenta fatos novos sobre o ponto relatado, 

portanto, a constatação permanece em sua íntegra. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Quantidade de nutricionistas abaixo dos parâmetros indicados pelo Conselho 

Federal de Nutricionistas. 
 

Fato 
 

A Resolução CFN nº 465/2010, do Conselho Federal de Nutricionistas, dispõe 

sobre as atribuições dos nutricionistas, e estabelece parâmetros numéricos mínimos no âmbito 

do Programa de Alimentação Escolar. 

 

Em seu artigo 10 está disposto que a entidade executora que tenha acima de 

cinco mil alunos deverá ter um nutricionista RT (responsável técnico), três nutricionistas QT 

(quadro técnico) e mais um nutricionista QT a cada fração de 2.500 estudantes.  

 

Considerando que o município tem 7.048 alunos, conclui-se que seriam 

necessários cinco nutricionistas em seu quadro, para estar de acordo ao regrado na mencionada 

norma. No entanto, a Prefeitura de São Bento possui em seu quadro um total de três 

nutricionistas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“O Município [...] adequará a quantidade de nutricionistas consoante os parâmetros fixados 

pelo de Conselho Federal de Nutricionistas [...].” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Prefeitura não acrescenta fatos novos sobre o ponto relatado, 

portanto, a constatação permanece em sua íntegra. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Ausência de refeitórios na maioria das escolas. 
 

Fato 
 

O município dispõe de dezenove escolas e três creches. Desse universo, 

escolheu-se uma amostra de seis escolas e uma creche, dando-se preferência àquelas que 

tinham maiores quantidades de alunos, para a realização de inspeção física, tendo sido 

constatado que, das escolas visitadas, apenas uma tinha refeitório. A única creche 

inspecionada dispunha de refeitório. 

Ocorre que inciso II do artigo 55 da Resolução FNDE nº 26/2013 determina 

que as escolas devem possuir refeitórios adequados para o fornecimento de, no mínimo, três 

refeições diárias.  

Nas escolas sem refeitórios, os alunos recebem a merenda na entrada da 

cozinha e a conduzem até à sala de aula para se alimentarem. 

  
##/Fato## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que o fornecimento da merenda escolar está 

funcionando de maneira satisfatória, embora tenha sido levantada algumas falhas formais na 

sua execução.  
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701564 

Município/UF: São Bento/PB 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: SAO BENTO GABINETE PREFEITO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 10.206,10 

 

1. Introdução 

 

Este Relatório trata da análise da execução do Termo de Compromisso nº 29840/2014, cuja 

obra está cadastrada no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 

(Simec) sob o nº 1015412, tendo por objeto a construção de uma escola com seis salas de aula 

no Loteamento Colinas do Sul, no Município de São Bento/PB (CNPJ 09.069.709/0001-18). 

 

O projeto construtivo obedece a uma padronização definida pelo FNDE, que disponibilizou 

em seu sítio na Internet os projetos arquitetônicos e executivos para a construção das escolas 

para a educação infantil com seis salas de aula, bem como o memorial descritivo e o orçamento 

básico dos serviços.  

 

De acordo com o sítio do FNDE, o projeto do espaço educativo com seis salas de aula destina-

se à orientação para a construção de escola de um pavimento, a ser implantada nas diversas 

regiões do Brasil. O edifício tem capacidade de atendimento de até 360 alunos, em dois turnos 

(matutino e vespertino), e 180 alunos em período integral. Foi considerada como ideal a 

implantação dessas escolas em terreno retangular com medidas de 80m de largura por 50m de 

profundidade e declividade máxima de 3%. 

 

O investimento foi inicialmente estimado em R$ 1.020.610,58, com recursos a serem 

repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), oriundos da ação 

nº 12365208012KU0001 – Educação de qualidade para todos / Apoio à implantação de 

escolas. 

 

O objetivo desta fiscalização é avaliar o cumprimento do objeto do convênio bem como a 

adequabilidade da execução física e financeira. Para essa finalidade, foram utilizadas as 

técnicas de inspeção física e de análise de documentos. 

 

As inspeções foram realizadas no período de 09 a 18 de agosto de 2017, no Município de São 

Bento/PB, em estrita observância às normas técnicas para a atuação do Sistema de Controle 

Interno, estabelecidas pela Instrução Normativa nº 01, de 06 de abril de 2001, da Secretaria 

Federal de Controle Interno (SFC). 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 



 

 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Ausência de documento formal de prorrogação da vigência do Termo de 

Compromisso nº 29840/2014. Termo de compromisso expirado em junho de 2016. 
 

Fato 
 

O Termo de Compromisso nº 29840/2014 foi firmado em 16 de junho de 2014 pela Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB, no valor de R$ 1.020.610,58, junto ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), com o objetivo de construir uma escola com seis 

salas de aula para o ensino fundamental, no bairro Colinas do Sul, no Município de São 

bento/PB. O prazo de execução físico-financeira foi previsto para o período de junho de 2014 

até junho de 2016.  

 

Considerando que o prazo de execução das obras, definido no instrumento, encontrava-se 

expirado no período de campo desta fiscalização (de 09 de agosto de 2017 até 18 de agosto de 

2017), foram formalmente requisitados, mediante a SF nº. 201701564/001, de 09 de agosto 

de 2017, os documentos assinados pelo Município, referentes à prorrogação do prazo de 

execução fixado no Termo de Compromisso nº 29840/2014. Contudo, estes documentos 

requisitados não foram entregues à equipe de fiscalização da Controladoria-Regional da União 

na Paraíba. 

 

Ressalte-se que, conforme consulta realizada em 21 de agosto de 2017, no site do Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), consta 

que o prazo final para a execução das obras desta escola encerra-se no dia 20 de outubro de 

2017, sem respaldo documental por meio de termos de aditamento de prorrogação de prazo.  

 

Cabe citar que há uma restrição/inconformidade registrada desde o dia 20 de agosto de 2016 

no Simec, pela empresa DERVISH Engenharia & Consultoria Ltda., ainda com o status de 

“aguardando providências”, referente à falta de inserção de termo aditivo para prorrogação 

de vigência do Termo de Compromisso. Instada a se pronunciar acerca desta pendência no 

Simec, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB não prestou esclarecimentos à CGU-

Regional/PB, até o encerramento do período de campo da fiscalização. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação:   
 

“ITEM 01. O Município está envidando esforços com vistas à conclusão da obra, o que 

passa, necessariamente, pela sanação das irregularidades deixadas pela gestão passada. O 

Município celebrou o Termo de Compromisso PAR nº 29840 com o fito de concluir a obra.”  

 



 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.2. Ausência de documentos de prova da propriedade do terreno. 
 

Fato 
 

Conforme consulta realizada ao Simec, verificou-se que a Prefeitura Municipal de São 

Bento/PB anexou uma “Declaração de Dominialidade”, por meio da qual o Prefeito 

Constitucional, à época da formalização do Termo de Compromisso nº 29840/2014, declarou 

para fins de comprovação da propriedade do terreno, que apresentaria uma certidão de prova 

dessa condição, a ser emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, até a data da 

prestação de contas da primeira parcela dos recursos liberados. 

 

No entanto, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB não apresentou a referida certidão de 

prova da propriedade do terreno da escola à Controladoria-Regional da União na Paraíba, no 

período de campo da fiscalização, apesar da requisição formal deste documento, por meio da 

SF nº. 201701564/001, de 09 de agosto de 2017.  

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação:   
 

“ITEM 02.  O Município apresenta prova da propriedade do terreno, nos termos da Escritura 

Pública de Permuta de Bens Imóveis em anexo.” 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Prefeitura Municipal de São Bento/PB apresenta escritura pública de imóvel que alega se 

tratar do terreno onde foi construída a escola ora fiscalizada. No entanto, a escritura traz como 

termo da permuta a construção de unidades habitacionais, contendo as seguintes informações: 

 
Escritura Pública de permuta de imóveis disponibilizada pela Prefeitura 



 

 

 
Fonte: Documento disponibilizado pela prefeitura de São Bento/PB. 

 

Não obstante a disponibilização da referida escritura, observa-se que o imóvel permutado 

destinar-se-ia à construção de unidades habitacionais e, vizinho ao terreno onde foi construída 

a escola, existe um conjunto habitacional cujas dimensões ocupadas são compatíveis com as 

constantes na referida escritura (230x130m), conforme se pôde aferir por meio do software 

“google earth”, o que pode indicar que o documento apresentado se refere ao terreno ocupado 

pelas unidades habitacionais, conforme se observa na imagem a seguir: 

 
Imagem Google Earth – Área ocupada pela escola x Área ocupada por conjunto habitacional com 

230x130m (compatível com a escritura) 

 
Fonte: Google Earth. 

 

Em face disso, diante da impossibilidade de verificação da existência de outra escritura 

compatível com a área ocupada pela escola e da existência de conjunto habitacional em área 

contígua àquela, considerando-se as informações constantes da escritura pública apresentada 

pela Prefeitura, as quais não demonstram ser a área permutada destinada à construção da 

escola, indicando se tratar de área destinada à construção do conjunto habitacional, tendo 

medidas e destinação compatíveis com as informações constantes da escritura, mantém-se na 

íntegra a constatação. 



 

 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Superdimensionamento no volume do concreto armado para as sapatas da 

fundação. Prejuízo de R$ 101.095,90 ao Termo de Compromisso nº 29840/2014. 
 

Fato 
 

Ao se analisar a planilha orçamentária disponibilizada pelo FNDE em seu site, que resume os 

custos para construção dos espaços educativos para 6 salas de aula (projetos relativos ao 

exercício 2014), constatou-se que o quantitativo de concreto armado orçado no item 3.1.2 

(Concreto armado para sapatas) está superestimado em comparação com as dimensões 

especificadas nos projetos de estrutura: (http://www.fnde.gov.br/programas/par/par-projetos-

arquitetonicos-para-construcao/projeto-6-salas) 
 

A Controladoria-Regional da União na Paraíba evidenciou, por meio de levantamento nos 

projetos das escolas do FNDE de 2014, que o quantitativo necessário de concreto armado para 

executar as sapatas é de 33,90m³, enquanto que, na planilha elaborada também pelo FNDE, o 

quantitativo orçado é de 90,14m³. Desse modo, o orçamento encontra-se superdimensionado 

em um volume de 56,24m³ de concreto armado, conforme mostrado nos quadros a seguir: 

 
Quadro: Orçamento disponibilizado pelo FNDE (90,14m³ de concreto armado para sapatas) 

 
Fonte: Planilha orçamentária disponibilizada pelo FNDE em seu site (Projeto para escola com 6 salas de 

aula – Exercício 2014), utilizado na Tomada de Preços nº 006/2014. 

 

 
Quadro: Dimensões das sapatas dos espaços educativos para 6 salas (Dimensões em projeto) 

SAPATA Área da Base Altura da Base Área superior da Pirâmide Altura da Pirâmide 

TIPO 1 0,90mx0,90m 0,20m 0,30mx0,30m 0,10m 

TIPO 2 1,10mx1,10m 0,25m 0,50mx0,50m 0,10m 

TIPO 3 1,40mx1,40m 0,25m 0,50mx0,50m 0,15m 

TIPO 4 * 0,55mx0,80m 0,20m 0,25mx0,30m 0,10m 

TIPO 5 * 0,65mx1,20m 0,20m 0,17mx0,50m 0,10m 

TIPO 6 * 0,65mx1,30m 0,20m 0,17mx0,50m 0,10m 

TIPO 7 * 0,70mx1,40m 0,20m 0,17mx0,50m 0,15m 

TIPO 8 1,10mx1,10m 0,45m 0,50mx0,50m 0,10m 

Fonte: Site do FNDE. Projetos executivos de estrutura da escola com seis salas de aula.  Arquivo: 

pc_estrutura_concreto_6salas.zip. Pranchas 01 a 22.  

(*) As sapatas do tipo 4, 5, 6 e 7 estão previstas para os pilares com juntas de dilatação, no bloco 

pedagógico.  

 
Quadro: Memória de cálculo dos volumes de concreto necessário para executar cada tipo de sapata 



 

 

 Sapata  Sólido  Volume Memória de Cálculo  Total  

Tipo 1 
Paralelepípedo 0,1620 m³  = 0,90m x 0,90m x 0,20 m 

0,2010m³ 
Tronco de Pirâmide 0,0390 m³  = [ 0,10 m / 3 ] x [0,81 m² + 0,09m² + √ (0,81m² x 0,09m²) ] 

   

Tipo 2  
Paralelepípedo 0,3025 m³  = 1,10m x 1,10m x 0,25 m 

0,3695m³ 
Tronco de Pirâmide 0,0670 m³  = [ 0,10 m / 3 ] x [1,21 m² + 0,25m² + √ (1,21m² x 0,25m²) ] 

  

Tipo 3 
Paralelepípedo 0,4900 m³  = 1,40m x 1,40m x 0,25 m 

0,6355m³ 
Tronco de Pirâmide 0,1455 m³  = [ 0,15 m / 3 ] x [1,96 m² + 0,25m² + √ (1,96m² x 0,25m²) ] 

  

Tipo 4 
Paralelepípedo 0,0880 m³  = 0,55m x 0,80m x 0,20 m 

0,1112m³ 
Tronco de Pirâmide 0,0232 m³  = [ 0,10 m / 3 ] x [0,44 m² + 0,075m² + √ (0,44m² x 0,075m²) ] 

  

Tipo 5 
Paralelepípedo 0,1560 m³  = 0,65m x 1,20m x 0,20 m 

0,1934m³ 
Tronco de Pirâmide 0,0374 m³  = [ 0,10 m / 3 ] x [0,78 m² + 0,085m² + √ (0,78m² x 0,085m²)] 

  

Tipo 6 
Paralelepípedo 0,1690 m³  = 0,65m x 1,30m x 0,20 m 

0,2089m³ 
Tronco de Pirâmide 0,0399 m³  = [ 0,10 m / 3 ] x [0,845 m² + 0,085m² + √(0,845m²x0,085m²)] 

  

Tipo 7 
Paralelepípedo 0,1960 m³  = 0,70m x 1,40m x 0,20 m 

0,2637m³ 
Tronco de Pirâmide 0,0677 m³  = [ 0,15 m / 3 ] x [0,98 m² + 0,085m² + √(0,98m² x 0,085m²)] 

 

Tipo 8 
Paralelepípedo 0,5445 m³  = 1,10m x 1,10m x 0,45 m 

0,6115 m³ 
Tronco de Pirâmide 0,0670 m³  = [ 0,10 m / 3 ] x [1,21 m² + 0,25m² + √ (1,21m² x 0,25m²) ] 

 

 
Tabela: Cálculo do volume total de concreto necessário à construção de todas as sapatas do projeto 

(Espaço Educativo para 6 salas de aula – FNDE – Exercício 2014) 

Sapata 
Volume 

(m³) 

Quantidades previstas nos blocos Quant. 

Total 

Volume Total por 

tipo de Sapata (m³) Administrativo Central Serviço Pedagógico 

Tipo 1 0,2010 4 12 4 14 34 6,8340 

Tipo 2 0,3695 6 6 6 21 39 14,4105 

Tipo 3 0,6355 2 - 2 - 4 2,5420 

Tipo 4 0,1112 - - - 2 2 0,2224 

Tipo 5 0,1934 - - - 2 2 0,3838 

Tipo 6 0,2089 - - - 2 2 0,4178 

Tipo 7 0,2637 - - - 2 2 0,5274 

Tipo 8 0,6115 - - - 14 14 8,5610 

Volume total do concreto para as Sapatas (m³) 33,9019 

Fonte: Projetos disponibilizados no site do FNDE. 

 

Ao realizar a Tomada de Preços nº 006/2014, a Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB, utilizando o levantamento quantitativo do FNDE, 

adotou o mesmo volume de 90,14m³ de concreto armado na planilha orçamentária da licitação, 

para execução das sapatas. De modo análogo, as empresas que participaram da licitação 

também apresentaram suas propostas com o volume superdimensionado para o concreto 

armado no item 3.1.2. 

 

Para calcular o impacto financeiro deste superdimensionamento, a Controladoria-Regional da 

União na Paraíba utilizou, como referência, os preços do concreto armado das sapatas, adotado 

na planilha de custos do Contrato Administrativo nº 181/2014, decorrente da Tomada de 

Preços nº 06/2014, tendo constatado um prejuízo de R$ 101.095,90, conforme demonstrado 

na tabela a seguir: 

 
Tabela: Prejuízo provocado pelo superdimensionamento no quantitativo de concreto armado 

(Valor por empreendimento) 



 

 

Item Discriminação 
Quantidade 

Orçada/ Paga 

Quantidade 

em Projeto 
Diferença 

Preço 

Unitário (*) 
Prejuízo 

3.1.2 

Concreto armado para 

sapatas (fck=25MPa), 

incluindo preparo, 

lançamento, adensamento 

e cura. Inclusive formas 

para reutilização 2x, 

conforme projeto. 

90,14m³ 33,90m³ 56,24m³ R$ 1.797,58 R$ 101.095,90 

Fontes: Projetos disponibilizados pelo FNDE.  

(*) Preço unitário do item 3.1.2 na planilha de custos da Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP  

 

Considerando que os serviços foram pagos à Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP, 

conforme detalhado na tabela a seguir, constata-se que houve prejuízo efetivo de 

R$ 101.095,90 para o Termo de Compromisso nº 29840/2014. 

 
Tabela – Prejuízo com o pagamento do concreto armado para sapatas 

Boletim de 

Medição 

Nota de 

Empenho 

Nota fiscal  

Nº Data Valor (R$) Quant. m³ Unit. (R$) Total (R$) 

BM 01 6103/2014 048 16/12/2014 101.660,57 35,14 
1.797,58 

 63.166,96  

BM 02 0890/2015 057 19/02/2015 102.461,55 55,00  98.866,90  

Total Pago  162.033,86  

Total Executado -33,90 1.797,58 -60.937,96  

Prejuízo  101.095,90  

Fontes: Projetos disponibilizados pelo FNDE. Planilhas de medição, no formato “xls”, disponibilizadas 

pela Prefeitura. 

 

 

 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 

“ITEM 12. O Município notificará a Construtora Silveira para que se manifeste sobre as 

irregularidades apontadas. Instada a se manifestar, a engenheira civil I.D.S.V. quedou-se 

inerte.”  

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.4. Orçamento superdimensionado do FNDE para a construção de escolas com seis 

salas em 2014. Prejuízo potencial de R$ 130.716.997,67 para o programa. 
 

Fato 



 

 

 

Com o objetivo de calcular o reflexo financeiro do superdimensionamento do concreto armado 

das fundações sobre os demais empreendimentos com termos de compromisso financiados 

pelo FNDE, que seguem o mesmo modelo de projeto, foi realizada consulta ao Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec), tendo 

sido constatado que havia, em 24 de agosto de 2017, 1293 termos de compromisso celebrados 

com prefeituras e secretarias estaduais de educação em 2014, nas situações mostradas na 

tabela a seguir: 

 
Tabela – Termos de compromisso para construção de espaços educativos para 6 salas de aulas, firmados em 

2014 entre o FNDE e Prefeituras/Secretarias Estaduais de Educação 

Situação da Obra Quantidade Valor Previsto (R$) 

Concluída 356 355.940.450,93  

Contratação 15 15.121.033,43  

Em Reformulação 3 3.065.581,44  

Execução 707 709.834.527,91  

Inacabada 37 36.983.348,73  

Licitação 40 40.322.387,25  

Paralisada 117 117.544.236,21  

Planejamento pelo proponente 18 18.059.615,64  

Total 1293 1.296.871.181,54  

Fonte: Extração de dados no Simec (planilha em Excel), realizada em 24 de agosto de 2017. 

 

No Simec, foram consultados, por amostragem, cinco termos de compromisso firmados em 

2014, destinados à construção de escolas com 6 salas de aula, financiadas com recursos do 

FNDE, tendo sido verificado que todos os cinco termos de compromisso continham o mesmo 

erro na planilha orçamentária da licitação, conforme quadro a seguir: 

 
Quadro – Volume de concreto de sapatas - Escolas com 6 salas de aula – FNDE 2014 

Nº do Termo ID Obra Município  UF Volume (m³) Licitação 

5926/2014 27362 Baixa Grande do Ribeiro PI 90,14 TP 019/2013 

8037/2014 27369 Sapopema PR 90,14 TP 015/2012 

29861/2014 1016210 Lajedo PE 90,14 TP 007/2014 

8334/2014 29549 Poxoréu MT 90,14 TP 007/2014 

7523/2014 29726 Viseu PA 90,14 Conc. 001/2013 

 

Considerando que os 1293 empreendimentos possivelmente seguem o modelo adotado pelo 

FNDE, conclui-se que o superdimensionamento do concreto armado, para as sapatas (item 

3.1.2 do orçamento), representa um prejuízo potencial de R$ 130.716.997,67 aos cofres 

públicos, conforme mostrado na tabela a seguir: 

 
Prejuízo por 

empreendimento (A) (*) 

Quantidade de Termos Firmados pelo 

FNDE em 2014 (B) 

Total do Prejuízo Potencial 

(estimado) (A) x (B) 

R$ 101.095,90 1293 escolas c/ 6 salas de aula R$ 130.716.997,67 

Fonte: Extração de dados no SIMEC (planilha em Excel), realizada em 24 de agosto de 2017.  

(*) Considerando o preço unitário obtido na TP nº 006/2014. 

 

Em relação aos projetos elaborados pelo FNDE para os espaços educativos com 6 salas de 

aula, cujos termos de compromisso foram firmados a partir do Exercício 2015, a falha foi 

sanada, haja vista que houve alterações nas especificações dos serviços de fundações, para os 

quais o FNDE estabeleceu que seriam empregadas fundações em estacas de concreto. Além 

disso, houve o desmembramento do serviço de concreto armado em: estacas, formas, 

armações e concreto simples.  

 



 

 

Em que pese a solução pelo emprego de sapatas em estacas de concreto requerer o emprego 

de mão-de-obra especializada, o valor total orçado para as fundações foi reduzido de 

R$ 162.033,86, nos projetos financiados em 2014, para R$ 40.686,73 nos projetos financiados 

em 2015, conforme mostrado nas tabelas adiante: 

 
Tabela – Custo do concreto para fundações das escolas com 6 salas de aula – Projeto FNDE 2014 

Item Discriminação 
Quantidade 

Orçada/ Paga 

Preço Unitário 

(*) 
Total 

3.1.2 

Concreto armado para sapatas 

(fck=25MPa), incluindo preparo, 

lançamento, 

adensamento e cura. Inclusive 

formas para reutilização 2x, 

conforme projeto. 

90,14m³ R$ 1.797,58 R$ 162.033,86 

Fontes: Projetos disponibilizados pelo FNDE.  

(*) Preço unitário cotado pela empresa Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP.  

Observação: O preço unitário no orçamento da Prefeitura foi de R$ 1.834,27 (fls. 52/53 do processo 

licitatório da Tomada de Preços nº 006/2014). 

 

 
Tabela: Custo do concreto para fundações das escolas com 6 salas de aula – Projeto FNDE 2015 

Item SINAPI Descrição Unid.  Quant.  
 Unit. 

(R$)  

Unit.+ 

BDI 
Total (R$) 

3. FUNDAÇÕES – CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1 74156/3 
Estaca a trado (broca) d=20 cm com 

concreto fck=15 Mpa (sem armação) 
m 441,00 35,28 45,05 19.868,18 

3.2 73907/6 
Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - 

preparo mecânico 
m² 61,88 16,00 20,43 1.264,33 

3.3 5651 
Forma de madeira comum para 

Fundações  - reaproveitamento 5X 
m² 165,15 25,10 32,05 5.293,50 

3.4 74254/2 

Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) 

á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte 

perda de 10%) / dobra / colocação. 

kg 384,00 7,63 9,74 3.741,51 

3.5 73942/2 

Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 

6,0mm-Fornecimento/corte perda de 

10%) / dobra / colocação. 

kg 307,55 7,48 9,55 2.937,66 

3.6 74138/3 

Concreto para Fundação fck=25MPa, 

incluindo preparo, lançamento, 

adensamento. 

m³ 16,12 368,30 470,32 7.581,54 

Custo total do concreto armado para fundações 40.686,73 

Fonte: Planilha orçamentária do projeto para 2015. SINAPI: Base Nacional – Setembro/2014. Utilizado o 

BDI de 27,7%, conforme indicação no orçamento do FNDE. 

 

Desse modo, constata-se que a alteração das especificações nos projetos de fundações para o 

uso de estacas, no exercício 2015, ocasionou uma redução de R$ 121.347,13 no custo geral 

de cada empreendimento, o que reforça que houve superdimensionamento nos quantitativos 

do concreto armado das sapatas, na planilha orçamentária das escolas com 6 salas de aula, 

financiadas pelo FNDE no exercício 2014. 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 



 

 

“ITEM 13. O Município notificará a Construtora Silveira para que se manifeste sobre as 

irregularidades apontadas. Instada a se manifestar, a engenheira civil I.D.S.V. quedou-se 

inerte.”  

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Movimentação indevida de recursos para conta de folha de pagamentos da 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB. 
 

Fato 
 

Conforme consulta aos extratos bancários da conta específica deste Termo de Compromisso 

nº 29840/2014 (Banco do Brasil, Agência nº 1134-7, conta corrente nº 20996-1), até a data da 

inspeção física às obras, havia sido repassado pelo FNDE o montante de R$ 459.274,77, 

correspondente a 45% dos recursos a serem desembolsados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujos valores estão identificados na tabela a seguir: 

 
Tabela – Repasses efetuados pelo FNDE 

Data Histórico Valor (R$) 

07/07/2014 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 204.122,12 

15/09/2015 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 153.091,59 

18/10/2016 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102.061,06 

Total 459.274,77 

Fonte: Extratos bancários da conta específica de movimentação de recursos do Termo de Compromisso 

nº 29840/2014. 

 

Verificou-se que a Prefeitura Municipal de São Bento/PB realizou transferências indevidas da 

conta específica aberta para movimentação dos recursos do Termo de Compromisso nº 

29840/2014, para uma conta de folha de pagamentos, conforme demonstrado na tabela a 

seguir: 

 
Tabela – Transferências de recursos indevidas 

Data Histórico Débito (R$)  Crédito (R$) 

31/10/2014 470 Transferência on line (FOPAG) 200.000,00  



 

 

Data Histórico Débito (R$)  Crédito (R$) 

19/12/2014 870 Transferência on line (FOPAG)  103.000,00 

19/02/2015 870 Transferência on line (FOPAG)  97.000,00 

Total 200.000,00 200.000,00 

Fonte: Extratos bancários da conta específica de movimentação de recursos do Termo de Compromisso nº 

29840/2014. 

 

Neste caso, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB descumpriu a condicionante estabelecida 

no Item V do Termo de Compromisso nº 29840/2014, na qual consta o seguinte compromisso: 

 

O Município de SÃO BENTO-PB compromete-se a executar as ações elaboradas no 

Plano de Ações Articuladas - PAR. Conforme extrato supra e com as condicionantes 

a seguir estabelecidas: 

(...) 

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no 

cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação 

dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo 

de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se, 

restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a 

titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, 

beneficiários dos pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização 

de cheques, conforme dispõe o Decreto n° 7.507/2011. 

 

Por meio de consulta ao Sistema Débito, disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União 

(https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces), verificou-se que essa 

movimentação indevida gerou um prejuízo no valor de R$ 4.581,14, calculado até o dia 23 de 

agosto de 2017, correspondente à atualização monetária dos recursos, enquanto estes eram 

movimentados, ainda que de forma transitória, em uma conta corrente de folha de pagamento 

do Município de São Bento/PB.  

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

 

“ITEM 03. Desídia do ex-prefeito G.S.S.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Existência de pendências registradas há onze meses, no Simec, pela empresa de 

consultoria, ainda não sanadas pelo Município de São Bento/PB. 
 

Fato 
 

https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces


 

 

Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201701564/002, de 09 de agosto de 2017, a 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB foi instada a informar as providências que porventura 

teriam sido adotadas quanto às restrições cadastradas no Simec em 20 de agosto de 2016, pela 

empresa DERVISH Engenharia & Consultoria Ltda., cujas pendências se encontravam na 

situação de “Aguardando Providências”, para as quais o prazo de atendimento estava vencido 

desde o dia 19 de setembro de 2016, conforme mostrado no quadro a seguir: 

 
Quadro – Inconformidades / pendências registradas no Simec em 20 de agosto de 2016 

Prazo de atendimento: 19 de setembro de 2016 

ID da Restrição  Descrição da Restrição 

101785 O contrato vencerá nos próximos 30 dias. 

Solicitação:  
Inserir o termo aditivo de prazo, evitando que o contrato perca a vigência. Utilizar link 

\"inserir aditivo\", localizado na barra de menus. 

203680 

Em decorrência do monitoramento realizado por meio do Sistema Integrado de 

Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) e de 

supervisão realizada por empresa contratada pelo FNDE, verificamos que existe uma 

grande divergência entre o percentual de execução da obra informado em vistoria pelo 

fiscal do estado responsável pela obra (46,72%) e o da empresa de supervisão 

(35,95%). 

Solicitação:  

1. Solicitamos que o fiscal reveja os percentuais informados dos serviços executados, 

corrigindo-os se for o caso, ou que insira nova vistoria, com fotos atualizadas da obra, 

que comprovem o percentual de execução informado. 2. Solicitamos, no prazo máximo 

de 15 dias, que o cumprimento das providências requeridas seja informado a esta 

Autarquia, por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do 

Ministério da Educação (Simec). O não atendimento das providências solicitadas 

causará a suspensão do repasse de recursos dessa obra até a sua resolução. 

203673 
Vigas executadas em desconformidade com o projeto. – Há vigas com ferragens 

expostas, sem o recobrimento recomendado; 

Solicitação:  Corrigir execução e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria 

94597 
Impermeabilização não executada ou executada em desconformidade com a 

especificação. – A impermeabilização de vigas baldrames não está executada. 

203675 
Alvenaria executada em desconformidade com a especificação. Contravergas não 

executadas. 

203676 
Alvenaria executada em desconformidade com a especificação. - Há vergas e 

complemento de alvenarias sobre o vão de passagem entre cozinha e área de serviço. 

203677 

Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. -

Alvenaria entre a sala de leitura e de informática não executada. - O vão para abrigo 

de gás na cozinha não foi executado. 

203678 
Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. -Altura 

das aberturas das janelas EF3 da cozinha, inferior a projetada (90cm) - ARQ 06/16; 

Solicitação:  Executar/corrigir e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria. 

101783 Falta inserir Boletins de Medição. 

Solicitação:  
Inserir boletins de medição na aba execução orçamentária dos valores 

comprovadamente pagos declarados em Nota Fiscal. 

101784 Falta dados de pagamentos e medições na aba execução orçamentária. 

Solicitação:  
Inserir comprovantes de pagamentos, notas fiscais e boletins de medição na aba 

execução orçamentária. 

192832 A execução física da obra está divergente do cronograma preenchido. 

Solicitação:  
O cronograma da obra deve ser atualizado, conforme, execução física. Utilize a opção 

\"Editar prazos do cronograma\" existente na lista de opções da obra. 

94596 Fundações executadas em desconformidade com o projeto. 

94595 

Implantação executada em desconformidade com o projeto - A terraplanagem do 

empreendimento não foi executada. - Há desníveis superiores a 200cm. Tipo de risco: 

- Solicitar projeto de acessibilidade NR-9050. 



 

 

ID da Restrição  Descrição da Restrição 

203669 

Implantação executada em desconformidade com o projeto - A terraplanagem do 

empreendimento não foi executada. - Há desníveis superiores a 200cm. Tipo de risco: 

Solicitar projeto com cotas de piso e de terreno com atendimento a NBR9050, com 

contenção dos taludes e ART/RRT que garanta a acessibilidade e estabilidade do 

empreendimento; 

203670 

Pilares executados em desconformidade com o projeto. -Pilares do bloco 

pedagógico(P1, P3, P5, P7, P9, P10, P12, P14, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, 

P23, P24, P25, P26, P28, P31, P33, P35, P36, P38, P40, P42)) projetados com 

12x40Cm e executados abafados(da largura do tijolo) – EST 10/22; -Pilares do bloco 

administrativo(P2, P3, P5, P6, P8, P9, P11, P12) projetados com 12x40Cm e 

executados abafados(da largura do tijolo)- EST 01/22; -Pilares do bloco de serviço(P2, 

P3, P5, P6, P8, P9, P11, P12) projetados com 12x40Cm e executados abafados(da 

largura do tijolo)-EST 19/22;. Tipo de risco: Solicitar projeto estrutural com ART/RRT 

que garanta a estabilidade do empreendimento; 

203671 

Vigas executadas em desconformidade com o projeto. -Vigas do bloco 

pedagógico(V244, V245, V249, V250, V254, V255, V259, V260, V264, V265, V267, 

V268, V272, V273, V277, V278, V282, V283) projetadas com 15x30Cm e sendo 

executadas abafadas com a largura do tijolo-9Cm – EST 10/22 ; -Vigas do bloco 

pedagógico(V201, V202, V203, V204, V205, V206, V207, V208, V209, V210, V211, 

V212, V213, V214, V221, V222, V223, V224, V225, V226, V227, V228, V215, V216, 

V217, V220)projetadas com 12x30Cm e executadas abafadas(com a largura do tijolo 

9cm)-EST 10/22; -Vigas do bloco serviço(V200, V201, V203, V204, V205, V207, 

V209)projetadas com 12x40Cm e executadas abafadas(com a largura do tijolo 9cm)-

EST 20/22; -Vigas do bloco administrativo(V200, V201, V202, V203, V204, 

V205)projetadas com 12x40Cm e executadas abafadas(com a largura do tijolo 9cm)-

EST 02/22;. Tipo de risco: Solicitar projeto estrutural com ART/RRT que garanta a 

estabilidade do empreendimento; 

203672 

Vigas executadas em desconformidade com o projeto. -Vigas do bloco pedagógico da 

junta de dilatação V263 e V266 executadas engastadas num só pilar, divergindo do 

projeto onde estão nos pilares P38 e P39-EST 10/22; Tipo de risco: Solicitar projeto 

estrutural com ART/RRT que garanta a estabilidade do empreendimento; 

203674 

Lajes executadas em desconformidade com o projeto. -Laje do bloco administrativo 

L204 com nervuras aplicadas em sentido inverso ao projeto - EST 02/22; Tipo de risco: 

Solicitar projeto estrutural com ART/RRT que garanta a estabilidade do 

empreendimento; 

94598 
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em 

desconformidade com o projeto. - Serviço não executado em fundações. 

203679 
Instalações elétricas executadas em desconformidade com o projeto -Eletrodutos 

projetados e orçados de PVC rígido e aplicados eletrodutos corrugados flexíveis; 

Solicitação:  

O Município / Estado dede enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado 

pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade 

Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior X 

situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for 

menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela 

despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo 

engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, 

apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado. E) Termo 

de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de 

forma divergente do projeto. 

Fonte: Consulta ao Simec. Inconformidade não sanadas pelo município. 

 

Em relação às restrições indicadas no quadro acima, por meio de visita às obras, realizada pela 

CGU-Regional/PB no período de 09 a 18 de agosto de 2017, com o acompanhamento da 

Engenheira Civil da Prefeitura Municipal de São Bento/PB (Crea 160446378-3), responsável 

pela fiscalização da construção da escola no bairro Colinas do Sul, conforme Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) nº PB20150005751, a Controladoria-Regional da União na 

Paraíba verificou as seguintes situações: 



 

 

 

Restrição 101785: O termo aditivo de prazo não foi anexado ao Simec e, portanto, a vigência 

do Termo de Compromisso nº 29840/2014 encontra-se, formalmente, expirada desde o mês 

de junho de 2016. 

 

Restrição 203680: A Engenheira Civil responsável pela execução das obras manteve o 

registro, no Simec, do percentual de execução física de 46,72%, referente à vistoria realizada 

em 09 de julho de 2016, sendo que, a última vistoria, realizada em 20 de junho de 2017, 

aumentou o percentual de execução física para 49,19%. É importante citar que outros serviços 

foram executados após a última inspeção realizada pela empresa DERVISH Engenharia & 

Consultoria Ltda. e que o último Boletim de Medição disponível (BM nº 05), atestou a 

execução de 45,72% dos serviços em 17 de fevereiro de 2017.   

 

Restrição 203673: No período de campo desta fiscalização, as estruturas se encontravam, em 

sua maioria, com recobrimento de chapisco/reboco, não sendo possível verificar se a 

recuperação das ferragens foi realizada de modo adequado em todas as estruturas. Contudo, 

foi possível identificar que, nas vigas ainda não rebocadas, haviam ferragens expostas, 

conforme fotos a seguir: 

 

  
Foto – Detalhe da ferragem exposta na viga V227  

(Cobertura) da Sala de Informática. São Bento/PB, 10 de 

agosto de 2017. 

Foto – Detalhe da ferragem exposta na viga V228  

(Cobertura) da Sala de Leitura. São Bento/PB, 15 de 

agosto de 2017. 

 

 Ademais, não constam fotos, no Simec, do serviço de recuperação de estruturas, referente à 

proteção das ferragens contra as intempéries. Cabe registrar que a simples aplicação do 

revestimento (reboco) não garante a adequada proteção das ferragens contra a oxidação. 

 

Restrições 94597, 203675, 203676, 203677 e 203678: Considerando que o reboco havia sido 

executado em quase toda a estrutura/alvenaria da escola, verificou-se, por amostragem, que 

houve aplicação de impermeabilizante nas vigas das fundações e a colocação de contravergas 

nas paredes das janelas.  

 

Em relação às contravergas (no vão inferior das janelas), executadas após a conclusão do 

painel de alvenaria de tijolos, constatou-se que esse procedimento causou o aparecimento de 

fissuras em algumas paredes, conforme mostrado a seguir: 

 



 

 

  
Foto – Fissura identificada na janela da copa/cozinha, após 

a instalação das contravergas e o revestimento da parede 

com reboco. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

Foto – Fissura identificada na janela de uma sala de aula, 

após a instalação das contravergas e o revestimento da 

parede com reboco. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

 

Além disso, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB não atendeu plenamente à solicitação da 

empresa de consultoria, no que se refere à inserção de fotos, no Simec, que demonstrassem a 

correção da execução desses itens com restrições. 

 

Restrições 101783 e 101784: Após o pedido de esclarecimentos efetuado pela Controladoria-

Regional da União na Paraíba, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB atualizou as 

informações no Simec, anexando os comprovantes de pagamento faltantes, referentes aos 

boletins de medição de nºs 01 a 05, pagos à empresa que está prestando os serviços (nota 

fiscal, boletim de medição e comprovante de transferência). 

 

Restrições 94596, 94595, 203669, 203670, 203671, 203672, 203674, 94598 e 203679: 

a) e b) Não foram elaborados projetos que refletissem a real execução das obras, no que se 

refere às estruturas de concreto armado. Em consequência, não houve emissão de novo ART 

de projeto; 

c) Inobstante as estruturas de concreto armado terem sido executadas em desacordo com os 

projetos disponibilizados pelo FNDE, o município não apresentou as planilhas comparativas 

de custos (solução anterior x solução atual); 

d) Não foram apresentadas quaisquer justificativas para que a execução das estruturas 

tivessem sido modificadas, sem a prévia comunicação ao FNDE e sem a necessária 

compensação financeira na planilha de custos. 

e) A Prefeitura Municipal de São Bento/PB não apresentou qualquer termo de 

responsabilidade técnica pela solidez da obra, diante da execução estrutural divergente do 

projeto. 

 

Na visita realizada às obras, constatou-se que não foram corrigidas as dimensões das estruturas 

de concreto armado, conforme fotografias a seguir: 

 



 

 

 
 

Vista inferior da Viga V228 da cobertura da Sala de 

Estudo, que foi projetada com 12cm de largura. Porém, foi 

executada com a largura de 9cm. São Bento/PB, 15 de 

agosto de 2017. 

Vista lateral da cinta de fundação do corredor do bloco 

pedagógico (V129), projetada com 30cm de altura. Porém, 

foi executada com a altura de 19cm. São Bento/PB, 15 de 

agosto de 2017. 

 

Em relação à terraplanagem, permanecem os desníveis de mais de 200cm mencionados, que 

ainda estão pendentes de solução pelo município: 

 

  
Foto - Vista externa do Bloco Pedagógico: Desnível do 

terreno superior à 200cm, após o aterro do terreno. São 

Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

Foto - Vista externa do Bloco Pedagógico: As setas 

indicam o desnível do terreno superior à 200cm, após o 

aterro do terreno. São Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

 

 

  
Foto - Vista externa do Bloco Pedagógico: Desnível do 

terreno superior à 200cm, após o aterro do terreno. São 

Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

Foto - Vista externa do Bloco Pedagógico: Desnível do 

terreno superior à 200cm, após o aterro do terreno. São 

Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

 



 

 

Em relação ao aterro do terreno, verificou-se o aparecimento de rachaduras nas faces internas 

e externas de duas paredes paralelas da sala de aula nº 01, no Bloco Pedagógico, mostrados 

nas imagens acima. Ao que tudo indica, as rachaduras foram provocadas por recalques nessa 

seção do aterro, que possui desnível superior a 200cm: 

 

  

Foto: Rachadura na face externa de uma parede da sala de 

aula nº 01, onde o aterro alcança um desnível de cerca de 

200cm. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

Foto: Rachadura na face interna da parede mostrada na 

imagem ao lado. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

 

  
Foto: Rachaduras na face interna da outra parede da sala 

de aula nº 01 (paralela à anterior). São Bento/PB, 10 de 

agosto de 2017. 

Foto: Detalhe da rachadura da imagem ao lado. São 

Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

 

  
Foto: Rasgo no reboco para conserto das rachaduras que 

apareceram na sala de aula nº 01. São Bento/PB, 15 de 

agosto de 2017. 

Foto: Detalhe do conserto da rachadura, mostrado na 

imagem ao lado. São Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 



 

 

 

Diante do exposto, constatou-se que diversas irregularidades registradas no Simec 

permanecem pendentes de solução pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB, em que pese 

o período de quase um ano desde a notificação dessas pendências. 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 

 

“ITEM 04. O Município solucionará as pendências no Simec, bem assim notificará a 

DERVISH Engenharia e Consultoria Ltda. para tomar as medidas que lhe cabem com o fito 

de corrigir as inconformidades. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do 

Município para prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte.”  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Inabilitação de Empresas, pela Comissão Permanente de Licitação, sem indicar 

os motivos que levaram a esse julgamento. 
 

Fato 
 

Para a execução das obras, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB realizou a Tomada de 

Preços nº 06/2014, cujo extrato do Edital foi publicado no Diário Oficial da União em 1º de 

agosto de 2014 (D.O.U., seção 3, pág. 216). A data da sessão de recebimento dos documentos 

de habilitação e das propostas de preços foi marcada para o dia 21 de agosto de 2014, sendo 

posteriormente adiada para o dia 15 de setembro de 2014, às 15:30 horas. O aviso de 

adiamento da licitação foi publicado no Diário Oficial da União em 20 de agosto de 2014 

(D.O.U., seção 3, pág. 199). 

 

De acordo com o Relatório Final referente à Ata lavrada em 15 de setembro de 2014, cujas 

folhas não foram numeradas pela Comissão Permanente de Licitação, mas seguem após a 

folha nº 2076 do processo licitatório, as seguintes empresas participaram da Tomada de Preços 

nº 06/2014: 

 
Quadro – Participantes do processo licitatório da Tomada de Preços nº 006/2014 

CNPJ Empresa Representante Habilitada 

Empresas presentes à sessão de recebimento dos documentos de habilitação. 

10.600.699/0001-84 SETA Construções Ltda. 409.219.214-20 Sim 

17.294.825/0001-69 Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP 009.112.544-80 Sim 

07.940.834/0001-26 CEDRO Engenharia Ltda. 052.069.314-03 Não 

11.170.603/0001-58 COVALE Construção do Vale Ltda. 035.508.784-78 Não 

12.402.703/0001-25 
AMPLA Consultoria, Projetos, Obras e Serviços 

Ltda. 
140.484.424-49 Não 

19.236.250/0001-53 
MÁXIMA Construção, Empreendimentos e 

Serviços Ltda. ME 
Não Não 

20.284.072/0001-15 F. J Construções e Serviços Ltda. Não Não 



 

 

CNPJ Empresa Representante Habilitada 

09.139.225/0001-06 Kl Locadora, Construtora e Transporte Ltda. ME Não Não 

19.420.845/0001-64 
INOVA Construções e Empreendimentos  Eireli 

ME 
Não Não 

Empresas ausentes na sessão de habilitação (apenas protocolaram os envelopes). 

12.499.326/0001-94 SÃO JOSÉ Construções e Serviços Ltda. Não Não 

35.503.556/0001-85 POLIGONAL Projetos e Construções Ltda. Não Não 

02.152.129/0001-40 CONSTRUMAX Construções e Serviços Ltda. Não Não 

17.415.942/0001-33 DEL Engenharia Eireli Não Não 

14.575.353/0001-24 VIGA Engenharia Eireli EPP Não Não 

09.560.394/0001-07 PILOTIS Projetos e Construções Ltda ME Não Não 

12.209.627/0001-36 SANTA FÉ Construções e Serviços Eireli EPP Não Não 

Fontes: Ata de Documentação de habilitação e recebimento de proposta. Aviso de publicação no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba, em 20 de setembro de 2014. 

 

Verificou-se que a Comissão Permanente de Licitação registrou, na “Ata de Documentação e 

Habilitação”, emitida em 15 de setembro de 2014, que os documentos apresentados pelas 

empresas que participaram da Tomada de Preços nº 06/2014 seriam analisados em data 

posterior, cujo resultado seria divulgado por meio do Diário Oficial do Estado da Paraíba. 

Para justificar o adiamento do julgamento e a proclamação do resultado da habilitação na 

mesma sessão de recepção dos documentos, a Comissão Permanente de Licitação argumentou 

que a análise seria complexa e que havia um volume considerável de documentos. Todavia, 

constatou-se que, no processo disponibilizado, não foi lavrada uma nova Ata, pela Comissão 

Permanente de Habilitação, relativa ao julgamento dos documentos de habilitação dos 

licitantes. 

 

Além disso, verificou-se que o Resultado do Julgamento da Habilitação, publicado no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba em 20 de setembro de 2014, bem como o Relatório Final – 

Tomada de Preços nº 006/2014, emitido em 10 de outubro de 2014, não trazem informações 

quanto às motivações da Comissão Permanente de Licitação para opinar pela inabilitação de 

14 (quatorze) das 16 (dezesseis) empresas que participaram deste procedimento licitatório. 

 

É importante notar que, mesmo diante da falta de indicação da fundamentação que levou ao 

julgamento pela inabilitação, as 14 empresas inabilitadas não manifestaram interesse em 

recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação. 

 

Quanto à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas,  a 

sessão teria ocorrido no dia 30 de setembro de 2014, conforme Ata anexada ao processo 

licitatório, também não numerada, tendo sido julgada vencedora da Tomada de Preços nº 

006/2014 a empresa Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP (CNPJ 17.294.825/0001-

69), que apresentou a proposta com menor valor global, no montante de R$ 1.000.206,58. 

 

A homologação do certame e a adjudicação do objeto licitado para a empresa Construtora e 

Locadora SILVEIRA Ltda. EPP ocorreu em 07 de outubro de 2014, por meio de despacho 

lavrado pelo Prefeito Constitucional do Município de São Bento/PB. 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 



 

 

 

“ITEM 05. Desídia do ex-gestor G.S.S.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Informações sobre o contrato administrativo para a execução das obras. 
 

Fato 
 

Após a homologação e adjudicação do processo licitatório destinado à construção da escola 

com seis salas de aula no bairro Colinas do Sul, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB 

celebrou, em 13 de outubro de 2014, o Contrato Administrativo nº 181/2014 com a empresa 

Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP (CNPJ 17.294.825/0001-69), no valor de 

R$ 1.000.206,58, com prazo de vigência de 365 dias, contados a partir da ordem de serviços, 

que foi emitida em 30 de outubro de 2014. 

 

Em 30 de outubro de 2015, foi celebrado o 1º Termo Aditivo de Prorrogação do Contrato 

Administrativo nº 181/2014, que alterou a vigência inicial deste contrato para o dia 30 de 

outubro de 2016, com a justificativa de que houve atraso no repasse dos recursos federais. 

 

O 2º Termo Aditivo de prorrogação do Contrato Administrativo nº 181/2014 foi celebrado em 

26 de outubro de 2016, por meio do qual o término do prazo de vigência foi novamente 

alongado, desta vez para o dia 30 de outubro de 2017, também com a justificativa de que 

houve atraso no repasse dos recursos federais. 

  

  
##/Fato## 

2.2.5. Ausência de comprovação da inscrição da obra no Cadastro Específico do INSS 

(CEI). Pagamentos irregulares e em desconformidade contratual, pela Prefeitura 

Municipal de São Bento, à Construtora SILVEIRA. 
 

Fato 
 

Em que pese a solicitação formal para a apresentação da inscrição da obra no Cadastro 

Específico do INSS (CEI), por meio da SF nº. 201701564/001, de 09 de agosto de 2017, a 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB não comprovou que a empresa Construtora e Locadora 

SILVEIRA Ltda. – EPP (CNPJ 17.294.825/0001-69) cumpriu a obrigação prevista na 

Cláusula Quarta, Parágrafo Terceiro, do Contrato Administrativo nº 181/2014, conforme 

exigência transcrita a seguir: 

 

“PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando do pagamento da primeira parcela contratual, 

a contratada deverá comprovar, perante a Secretaria Municipal de Orçamento e 

Finanças, a matrícula do objeto licitado, junto ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS. No ato deste pagamento a Secretaria Municipal de Orçamento e 

Finanças reterá o percentual do INSS sobre a fatura mensal, de acordo com o disposto 

na Instrução Normativa nº 03/SRP de 14 de julho de 2005, DOU de 15 de julho de 



 

 

2005. A Contratada só receberá a primeira medição com a entrega dos documentos 

de Licença da Obra (CREA, Prefeitura, etc.)” 

 

Considerando o Parágrafo Terceiro, acima transcrito, observa-se que os pagamentos à 

empresa contratada foram realizados contrariando a citada cláusula contratual. 

 

Portanto, houve descumprimento, tanto pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB, quanto 

pela Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP, da obrigação prevista no art. 19 da 

Instrução Normativa nº 971, da Receita Federal do Brasil, transcrita parcialmente a seguir: 

 

Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009: 

 

Art. 19. A inscrição ou a matrícula serão efetuadas, conforme o caso: 

(...) 

II - no CEI, no prazo de 30 (trinta) dias contados do início de suas atividades, para o 

equiparado à empresa, quando for o caso, o produtor rural contribuinte individual, o 

segurado especial e obra de construção civil, sendo responsável pela matrícula: 

(Redação dada pela IN RFB nº 1453, de 24/02/2014) 

(...) 

a) o equiparado à empresa isenta de registro no CNPJ; 

b) o proprietário do imóvel, o dono da obra ou o incorporador de construção civil, 

pessoa física ou pessoa jurídica; 

c) a empresa construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada 

total, observado o disposto no art. 27; [original sem grifos] 

 

Cabe observar que o art. 20 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009, 

lista alguns documentos, conforme cada caso, que poderiam ter sido utilizados pela Prefeitura 

para comprovar as informações necessárias, no momento da inscrição da obra no Cadastro 

Específico no INSS (CEI). Segue o trecho citado do artigo 20 da IN RFB nº 971/2009: 

 

Art. 20. Quando da formalização do cadastro não será exigida documentação 

comprobatória, bastando que o sujeito passivo preste as informações necessárias, e 

observado o disposto no § 1º do art. 26 e no art. 28. 

(...) 

§ 2º A comprovação das informações fornecidas, quando exigida, poderá ser feita 

mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

(...) 

VI - contrato com a Administração Pública e edital, no caso de obra de construção 

civil vinculada aos procedimentos de licitação previstos na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. [original sem grifos] 

 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação:   
 



 

 

“ITEM 07. O Município notificará a Construtora e Locadora Silveira solicitando a inscrição 

da obra no CEI.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Realização de pagamentos sem a retenção da contribuição para o INSS. 
 

Fato 
 

Conforme previsto na Cláusula Quarta, Parágrafo Terceiro, do Contrato Administrativo nº 

181/2014, caberia à Prefeitura Municipal de São Bento/PB efetuar a retenção da contribuição 

para o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) dos pagamentos realizados para a 

empresa Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP, conforme transcrição a seguir: 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando do pagamento da primeira parcela contratual, a 

contratada deverá comprovar, perante a Secretaria Municipal de Orçamento e 

Finanças, a matrícula do objeto licitado, junto ao Instituto Nacional de Seguridade 

Social - INSS. No ato deste pagamento a Secretaria Municipal de Orçamento e 

Finanças reterá o percentual do INSS sobre a fatura mensal, de acordo com o 

disposto na Instrução Normativa nº 03/SRP de 14 de julho de 2005, DOU de 15 de 

julho de 2005. A Contratada só receberá a primeira medição com a entrega dos 

documentos de Licença da Obra (CREA, Prefeitura, etc.)  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quando do pagamento das demais parcelas mensais, a 

contratante reterá o percentual do INSS sobre a fatura mensal, de acordo com o 

disposto na Instrução Normativa n°03/SRP de 14 de julho de 2005, DOU de 15 de 

julho de 2005.” 

 

Entretanto, por meio de análise dos extratos bancários da conta corrente nº 20996-1, mantida 

na agência nº 1134-7 do Banco do Brasil S/A, bem como dos documentos de liquidação das 

despesas, relativos ao processamento dos pagamentos dos boletins de medição, constatou-se 

não houve retenção da contribuição para o INSS nos pagamentos efetuados, conforme 

mostrado na tabela a seguir: 

 
Tabela – Demonstrativo dos pagamentos das medições e das retenções de tributos 

Boletim de 

Medição 

Nota de 

Empenho 

Nota fiscal Pagamento 

Construtora 

Retenções (R$) 

Nº Data Valor (R$) INSS ISSQN 

BM 01 6103/2014 048 16/12/2014 101.660,57 99.627,35 0,00 2.033,22 

BM 02 0890/2015 057 19/02/2015 102.461,55 100.412,31 0,00 2.049,23 

BM 03 4320/2015 068 22/09/2015 122.931,47 120.472,84 0,00 2.458,63 

BM 04 5850/2015 072 14/12/2015 34.675,32 33.981,81 0,00 693,51 

BM 05 0360/2017 
2017/ 

0000001 
17/02/2017 95.599,70 93.687,71 0,00 1.911,99 

Fonte: Documentos apresentados referentes à liquidação das despesas (empenhos, notas fiscais, comprovantes de 

transferência, boletins de medição) e extratos bancários da conta específica do Termo de Compromisso. 

 

Cabe citar que, em relação ao pagamento do boletim de medição nº 05, apesar de ter havido a 

retenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), no valor de R$ 1.911,99, 

ainda não havia sido efetuado o recolhimento deste tributo para os cofres do município, por 

meio de transferência bancária. 



 

 

 

Em relação à contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerando o 

percentual de 11% sobre o valor a mão de obra destacada nas notas fiscais, constatou-se que 

o Município de São Bento/PB deixou de reter/recolher o montante de R$ 20.122,46, conforme 

demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela – Demonstrativo dos pagamentos das medições e das retenções de tributos 

Boletim de 

Medição 

Nota de 

Empenho 

 Nota fiscal  40% de mão 

de obra 

INSS não 

retido/recolhido Nº Data Valor (R$) 

BM 01 6103/2014 048 16/12/2014 101.660,57 40.664,23 4.473,07 

BM 02 0890/2015 057 19/02/2015 102.461,55 40.984,62 4.508,31 

BM 03 4320/2015 068 22/09/2015 122.931,47 49.172,588 5.408,98 

BM 04 5850/2015 072 14/12/2015 34.675,32 13.870,128 1.525,71 

BM 05 0360/2017 
2017/ 

0000001 
17/02/2017 95.599,70 38.239,88 4.206,39 

Total 20.122,46 

Fonte: Documentos apresentados referentes à liquidação das despesas (empenhos, notas fiscais, 

comprovantes de transferência, boletins de medição) e extratos bancários da conta específica do 

Termo de Compromisso. 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação:   
 

“ITEM 08. O Município notificará a Construtora e Locadora Silveira solicitando o 

pagamento do INSS devido.” 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Trabalhadores contratados sem carteira assinada pela empresa Construtora e 

Locadora SILVEIRA Ltda. para a execução das obras da escola no bairro Colinas do 

Sul. 
 

Fato 
 

Durante a visita à escola com seis salas de aula, que está sendo construída no bairro Colinas 

do Sul, em São Bento/PB, foi constatado, por meio de entrevistas com os operários que 

trabalhavam no local, que estes não possuíam as Carteiras de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) assinadas pela empresa contratada. 

 

A informação foi prestada pelos próprios operários que trabalhavam nas obras de construção 

da escola no bairro Colinas do Sul e foi confirmada, posteriormente, por meio de consulta aos 

bancos de dados disponibilizados à Controladoria-Regional da União na Paraíba, tendo sido 

verificado que não havia registro de CTPS para esses funcionários, conforme a seguir: 

 



 

 

Quadro – Trabalhadores entrevistados no canteiro de obra 

CPF do 

entrevistado 
Função 

Início do vínculo 

informado 
Situação 

***.196.358-** 
Mestre 

de obras 

Desde o início da 

obra em 2014 

Não possui registro de vínculo com a Construtora 

SILVEIRA, no período de 2014 a 2016. 

***.539.324-** Ajudante 
Desde o início da 

obra em 2014 

Não possui registro de vínculo com a Construtora 

SILVEIRA, no período de 2014 a 2016. 

***.640.084-** Pedreiro 
Iniciou em 

julho/2017 

Não foi possível confirmar se houve ou não o 

registro da CTPS, devido a data recente da 

contratação. 

Fonte: Consulta aos bancos de dados disponibilizados à CGU-Regional/PB. 

 

Além destes trabalhadores, segundo informações dos entrevistados, outras cinco pessoas 

estariam a serviço da Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda., também sem as Carteiras de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) assinadas. Porém, não se encontravam no local das 

obras no momento das visitas. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação:   
 

“ITEM 09. O Município notificará a Construtora e Locadora Silveira para, doravante, 

assinar a CTPS dos trabalhadores que laborarem na execução de obras contratadas pelo 

Município, fiscalizando o cumprimento da obrigação.” 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Ausência de livro com os registros de ocorrências das obras (Diário de Obras). 
 

Fato 
 

Durante as visitas realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2017, na escola em construção no 

bairro Colinas do Sul, no Município de São Bento/PB, verificou-se que não havia Livro de 

Ordem (diário de obras) no local, contrariando a Resolução do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) n° 1.024, de 21 de agosto de 2009, em especial o art. 5º, 

que determina o seguinte: 

 

Art. 5º O uso do Livro de Ordem constituir-se-á em obrigação do responsável técnico 

pelo empreendimento, que o manterá permanentemente no local da atividade durante 

o tempo de duração dos trabalhos.” 

 

O mestre de obras que respondia pelos serviços na escola, bem como a Engenheira Civil da 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB, que acompanhou a fiscalização da Controladoria 



 

 

Regional da União na Paraíba, foram comunicados da necessidade do Diário de Obras estar 

presente no local de execução dos serviços.  

 

Durante uma segunda visita, realizada pela equipe de fiscalização da CGU-Regional/PB, no 

dia 15 de agosto de 2017, o mestre de obras da empresa Construtora e Locadora SILVEIRA 

Ltda. providenciou e apresentou uma encadernação de folhas impressas, que tinha por 

finalidade registrar as ocorrências da obra. Todavia, considerando que, no referido livro, havia 

registros referentes, apenas, aos dias 14 e 15 de agosto de 2017, constatou-se que a empresa 

não vinha cumprindo a Resolução do Confea nº 1.024, bem como a obrigação prevista na 

cláusula oitava do Contrato Administrativo nº 181/2014, que determina o seguinte: 

  

“DAS OBRIGAÇÕES 

Cláusula Oitava: A CONTRATADA tem as seguintes obrigações: 

(...) 

Instituir livro de ocorrência diárias, denominado DIÁRIO DE OBRAS, onde serão 

registrados os principais fatos relativos à marcha dos serviços, inclusive as ordens e 

instruções da fiscalização. ” 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação:   
 

“ITEM 10. O Município enviará ofício à Construtora e Locadora Silveira para disponibilizar 

Livro de Obras nas obras que doravante executar para a Edilidade.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. Realização de pagamentos, pela Prefeitura, sem verificar a comprovação da 

regularidade fiscal da empresa contratada. 
 

Fato 
 

Constatou-se que os documentos de liquidação das despesas referentes à execução do Contrato 

Administrativo nº 181/2014, que acompanham os boletins de medição nºs 01, 03 e 05, 

disponibilizados pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB, não estão acompanhados dos 

Certificados de Regularidade do FGTS (CRF) nem das Certidões Negativas de Débitos de 

Tributos e Contribuições Federais, para fins de prova de regularidade fiscal da Construtora e 

Locadora SILVEIRA Ltda. EPP (CNPJ 17.294.825/0001-69). 

 

Ressalte-se que, quanto ao boletim de medição nº 05, pago em 17 de fevereiro de 2017, os 

documentos de regularidade possuíam a data de emissão posterior à data de realização do 

pagamento, a exemplo do Certificado de Regularidade do FGTS, que foi emitido em 1º de 

junho de 2017, ou seja, quase quatro meses após a efetivação do pagamento. 

 



 

 

Desse modo, alguns pagamentos foram realizados pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB 

sem a exigência da comprovação do atendimento ao inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1993, que obriga o contratado a manter, durante toda a execução do contrato, 

em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

Tal exigência do art. 55 da Lei nº 8.666/93 consta reproduzida na Cláusula Oitava do Contrato 

Administrativo nº 181/2014, assinado em 13 de outubro de 2014, entre a Prefeitura Municipal 

de São Bento/PB e a Construtora e Locadora SILVEIRA Ltda. EPP. 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação:   
 

“ITEM 11. O Município passará a exigir dos contratados a exibição de documentos 

comprobatórios da sua regularidade fiscal do contratado no ato de pagamento de valores.”  

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.10. Atraso no cronograma físico-financeiro das obras. 
 

Fato 
 

Durante a inspeção física à escola municipal de ensino fundamental, em construção no bairro 

Colinas do Sul, no Município de São Bento/PB, realizada no período de 09 a 18 de agosto de 

2017, verificou-se que as obras estavam atrasadas em comparação com o cronograma físico-

financeiro inicial, que previa a conclusão das obras até o mês de junho de 2016. 

 

Ressalte-se que, no Simec, o cronograma físico-financeiro foi ajustado, de modo que o período 

de execução das obras foi compatibilizado com o novo prazo final de vigência do Termo de 

Compromisso nº 29840/2014, para o qual não há documento formal de prorrogação, assinado 

pela Prefeitura, conforme mencionado anteriormente neste relatório.  

 

Seguem algumas fotos que evidenciam o estágio de execução das obras da escola, objeto do 

Termo de Compromisso nº 29840/2014: 

 



 

 

  

Foto – Vista geral do Bloco Administrativo. Escola do 

bairro Colinas do Sul. São Bento/PB, 09 de agosto de 

2017. 

Foto – Vista geral do Bloco de Serviço. Escola do bairro 

Colinas do Sul. São Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

 

  
Foto – Vista geral do Bloco Pedagógico. Escola do bairro 

Colinas do Sul. São Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

Foto – Vista geral do Pátio Central. Escola do bairro 

Colinas do Sul. São Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

 

 

  

Foto – Corredor do Bloco Pedagógico. Escola do bairro 

Colinas do Sul. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

Foto – Passarela do Pátio Central para o corredor do Bloco 

Pedagógico. Escola do bairro Colinas do Sul. São 

Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

 

 



 

 

  
Foto – Piso ainda não executado na Copa, Cozinha e Área 

de Serviço do Bloco de Serviço. Escola do bairro Colinas 

do Sul. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

Foto – Detalhe do piso ainda não executado no WC do 

Bloco Administrativo. Escola do bairro Colinas do Sul. 

São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

 

  
Foto – Escavação para a instalação da tubulação no WC 

do Bloco Administrativo: Vigas cortadas para passagem 

de tubulação de 100mm. Escola do bairro Colinas do Sul. 

São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

Foto – Início da instalação das janelas de ferro (ainda sem 

o vidro) na Sala 5. Bloco Pedagógico. Escola do bairro 

Colinas do Sul. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

 



 

 

  

Foto – Início da instalação elétrica na Sala de Estudo. 

Bloco Pedagógico. Escola do bairro Colinas do Sul. São 

Bento/PB, 15 de agosto de 2017.  

Foto – Diretoria. Bloco Administrativo. Escola do bairro 

Colinas do Sul. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

 

 

 

  

Foto – Sala 6. Bloco Pedagógico. Escola do bairro Colinas 

do Sul. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

Foto – Sala 1. Bloco Pedagógico. Escola do bairro Colinas 

do Sul. São Bento/PB, 10 de agosto de 2017. 

 

Cabe registrar que, segundo o novo cronograma físico-financeiro disponível no Simec, foi 

prevista a execução de 66,76% dos serviços (R$ 667.871,40) até o dia 10 de agosto de 2017, 

sendo que o último Boletim de Medição disponível (BM nº 05), referente à Nota Fiscal nº 

2017/00000000001, emitida em 17 de fevereiro de 2017, atestou a apenas execução de 45,72% 

das obras (R$ 457.328,61). 

 

Ademais, o cronograma físico-financeiro disponível no Simec prevê a conclusão da escola no 

bairro Colinas do Sul até o dia 20 de outubro de 2017, o que não parece ser razoável e 

condizente com a situação verificada na obra, haja vista que resta concluir grande parte dos 

serviços, em sua maioria, de acabamento. 

  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 



 

 

“ITEM 14. O Município notificará a Construtora Silveira para que se manifeste sobre as 

irregularidades apontadas. Instada a se manifestar, a engenheira civil I.D.S.V. quedou-se 

inerte.”  

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 

não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado. 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701688 

Município/UF: São Bento/PB 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Não se Aplica  

Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO BENTO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 488.652,44 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14 a 18 de agosto de 2017 e trataram 

sobre a aplicação dos recursos do Programa 2080 – Educação de qualidade para todos / Ação 

0969 – Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica no município de São Bento-PB. 

 

A Ação fiscalizada destina-se a garantir assistência financeira, em caráter suplementar, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para a oferta de transporte escolar aos alunos 

residentes em área rural, contribuindo para seu acesso e permanência nas redes públicas de 

educação básica. 

 

Na consecução dos trabalhos, busca-se analisar a aplicação dos recursos do Programa 

Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) repassados pelo FNDE ao município de São 

Bento-PB, durante o período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017, no montante de 

R$ 206.201,02. 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Movimentação financeira não realizada exclusivamente na conta bancária 

específica do Pnate, contrariando o disposto no Decreto nº 7.507/2011 e na Resolução 

CD/FNDE nº 44/2011, resultando em prejuízo ao erário no valor de R$ 339,51. 
 

Fato 
 

Da análise dos extratos bancários da conta específica do Pnate (C/C 9.871-X, Ag. 1134-7, 

Banco do Brasil), referentes ao período examinado (1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 

2017), constatou-se que a Gestão municipal não realizou a movimentação dos recursos 



 

 

exclusivamente na conta bancária específica do Pnate, já que, durante o exercício de 2016, 

foram promovidas transferências da conta do Pnate para a conta do IPTU e do ICMS (C/C 

6.171-9 e 283.141-4, Ag. 1134-7, Banco do Brasil), no montante debitado de R$ 15.000,00, 

posteriormente devolvido com recursos da conta do FPM (C/C 5.161-6, Ag. 1134-7, Banco 

do Brasil) para a conta do Pnate, no total creditado de R$ 15.000,00, consoante demonstrado 

no quadro a seguir: 

 
Quadro 1 – Movimentação financeira irregular na conta específica do Pnate 

Dt. movimento Lote Histórico Documento Valor R$ 

13/09/2016 99026 470 Transferência on line 661.134.000.006.171 12.000,00 D 

14/09/2016 99026 470 Transferência on line 661.134.000.283.141 3.000,00 D 

09/12/2016 99026 870 Transferência on line 661.134.000.005.161 15.000,00 C 

Fonte: Extratos bancários da conta específica do Pnate (C/C 9.871-X, Ag. 1134-7, Banco do Brasil) 

 

Cabe ressaltar que essas operações bancárias de valores debitados da conta específica do Pnate 

para outras contas do Município, ainda que transitoriamente por empréstimo e que tenham 

sido devolvidos integralmente, resulta na perda de rendimentos de aplicação financeira, 

dificulta a transparência e o controle quanto à destinação dos recursos, além de contrariar o 

disposto no art. 2° do Decreto n° 7.507/2011 e no art. 3º da Resolução CD/FNDE nº 44/2011, 

a seguir transcritos: 

 

“Art. 2º Os recursos de que trata este Decreto [Dispõe sobre a movimentação 

de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios] 

serão depositados e mantidos em conta específica aberta para este fim em 

instituições financeiras oficiais federais. (grifou-se) 

 

“Art. 3º Os repasses de recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, à custa dos programas e ações indicados no artigo anterior, serão 

depositados em contas correntes específicas abertas e mantidas 

exclusivamente em instituições financeiras oficiais federais com as quais o 

FNDE mantenha parcerias”. (grifou-se) 

 

Por fim, cumpre acrescentar que importou em R$ 339,51 o prejuízo causado ao erário 

decorrente da perda de rendimentos de aplicação financeira, calculado pela variação da taxa 

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada no período de 14 de 

setembro de 2016 a 31 de agosto de 2017, conforme demonstrativo de débito obtido no site 

http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Desídia do ex-gestor.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito


 

 

Em que pese a responsabilidade pela irregularidade apontada ter sido da Gestão municipal 

antecessora, a Prefeitura deve adotar medidas com vistas ao ressarcimento do prejuízo causado 

ao erário em decorrência do uso irregular dos recursos públicos, conforme demonstrado nesta 

constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.2. Uso de recursos do Pnate/2016 para a realização de gastos com locação de 

veículos, no montante de R$ 197.450,00, sem comprovação de que foram destinados ao 

transporte de alunos da educação básica pública. 
 

Fato 
 

Conforme relação de veículos disponibilizada pela Prefeitura, em 2016 foram locados seis 

veículos para a Secretaria Municipal de Educação, detalhados no quadro a seguir.  

 
Quadro 2 – Relação de veículos locados em 2016 pela Prefeitura de São Bento-PB e colocados à disposição da 

Secretaria Municipal de Educação 

CPF do Proprietário Placa Discriminação Marca Ano Tipo Combustível 

***.388.954-** *** 9587/RN ÔNIBUS 
MERCEDES 

BENS 
2000 DIESEL 

***.695.194-** *** 1321/PB CAMIONETE D 10 CHEVROLET 1982 DIESEL 

***.315.434-** *** 6666/PB UNO FIAT 2000 GASOLINA 

***.288.984-** *** 1660/PB ONIBUS 1513 
MERCEDES 

BENS 
1993 DIESEL 

***.827.744-** *** 8593/RN D-10 CHEVROLET 1980 DIESEL 

***.588.524-** *** 3312/PB CAMIONETE D 20 CHEVROLET 1982 DIESEL 

Fonte: Relação de veículos locados em 2016 para a Secretaria Municipal de Educação, disponibilizada pela Prefeitura; e Consulta ao Sistema 

do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), atualizado até agosto de 2016 

 

Por sua vez, após análise dos processos de pagamento das despesas com locação de veículos 

custeadas com recursos do Pnate/2016, verificou-se que, nos recibos de pagamento emitidos 

pelos credores, não houve informações para quatro dos onze veículos locados, sobretudo 

quanto à identificação do modelo e placa do veículo, consoante detalhamento da tabela a 

seguir: 

 
Tabela 1 – Veículos locados para o transporte escolar referente ao exercício de 2016 

CPF do Credor Placa do Veículo Modelo do Veículo 
Montante Gasto 

(R$) 

***.695.194-** *** 1321/PB GM/CHEVROLET D10 28.000,00 

***.855.004-** Não identificado - 13.200,00 

***.775.524-** *** 3799/RN VW/GOL CL 13.200,00 

***.288.984-** *** 1660/PB MERCEDES BENZ 36.600,00 

***.230.664-** *** 9587/RN M.BENZ/BUSSCAR URBANUSS U 39.650,00 

***.827.744-** *** 1174/PB GM/CHEVROLET C1414 19.800,00 



 

 

CPF do Credor Placa do Veículo Modelo do Veículo 
Montante Gasto 

(R$) 

***.548.394-** Não identificado - 13.000,00 

***.153.474-** Não identificado - 3.200,00 

***.798.214-** *** 7301/PB 
MOTOCICLETA HONDA/NXR125 BROS 
KS 

3.200,00 

***.588.524-** *** 7301/PB 
MOTOCICLETA HONDA/NXR125 BROS 
KS 

19.200,00 

***.537.564-** Não identificado - 8.400,00 

Total (R$) 197.450,00 

Fonte: Sagres/TCE/PB; Processos de pagamento das despesas efetuadas com recursos do Pnate/2016; e Consulta ao Sistema do Registro 

Nacional de Veículos Automotores (Renavam), atualizado até agosto de 2016 

 

Comparando-se as duas tabelas acima, observa-se que apenas três veículos, de placas *** 

9587/RN, *** 1660/PB e *** 1321/PB, indicados nos recibos de pagamento emitidos pelos 

credores e supostamente locados para o transporte escolar do exercício de 2016, constam da 

relação, disponibilizada pela Prefeitura, que contém os veículos locados em 2016 para a 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

A respeito do veículo VW/GOL CL, de placa *** 3799/RN, indicado nos recibos de 

pagamento emitidos pelo credor inscrito no CPF nº ***.775.524-**, além de ser inapropriado 

para o transporte de alunos, consta na base de dados do Sistema Renavam que está registrado 

no município de Messias Targino/RN e que seu proprietário é outra pessoa física, inscrita no 

CPF nº ***.259.164-**. 

 

No tocante ao veículo motocicleta de placa *** 7301/PB indicada nos recibos de pagamento 

emitidos pelos credores inscritos no CPF nº ***.588.524-** e nº ***.798.214-**, além de ser 

inadequada para o transporte de alunos, consta na base de dados do Renavam que o referido 

veículo, registrado no município de Patos-PB, sempre foi de propriedade de outra pessoa 

física, inscrita no CPF nº ***.652.874-**. 

 

Além disso, cabe ressaltar que, em relação aos quatro credores em que não foram identificados 

os respectivos veículos locados nos processos de pagamento, consta na base de dados do 

Sistema Renavam de março e agosto de 2016 que três deles são proprietários de veículos 

inadequados para o transporte escolar e, quanto ao quarto credor, nem sequer veículo possui, 

conforme explicitado a seguir: 

 

a) O credor inscrito no CPF nº ***.855.004-** é proprietário de uma motocicleta 

HONDA/NXR160 BROS ESDD, de placa *** 4933/PB;  

 

b) A credora inscrita no CPF ***.548.394-** é proprietária de um FORD/ECOSPORT XL 

1.6FLEX, de placa *** 1016/RN, cuja espécie registrada no Sistema Renavam é “misto”, ou 

seja, não possui finalidade específica, autorizada pelo órgão de trânsito, para o transporte de 

“passageiros”;  

 

c) O credor inscrito no CPF nº ***.537.564-** é proprietário de um VW/GOLF 1.6 

SPORTLINE, de placa *** 8192/PB, e de um Caminhão FORD/CARGO 815 E, de placa *** 

8654/RN. Consta registrado no Sagres/TCE/PB que foram pagas despesas pela Prefeitura de 



 

 

São Bento-PB ao referido credor, com recursos das contas do FPM, ICMS e IPVA, referentes 

à locação de veículo à disposição da Secretaria Municipal de Obras; e 

 

d) O credor inscrito no CPF nº ***.153.474-** não é proprietário de nenhum veículo. 

 

Cabe acrescentar que, apesar de solicitados, não foram disponibilizados o processo licitatório 

referente à locação de veículos destinados ao transporte escolar de 2016, nem os controles de 

utilização e de abastecimento desses veículos, contendo informações individualizadas acerca 

dos itinerários, da quilometragem percorrida e do consumo médio de combustível, relativos 

ao exercício de 2016, sob a justificativa da Administração municipal atual de que não foram 

encontrados no Arquivo da Prefeitura. 

 

Por fim, importa destacar que, não obstante a frota de veículos próprios da Secretaria 

Municipal de Educação destinados ao transporte escolar possuir exatamente o mesmo 

quantitativo (16 ônibus ou micro-ônibus) nos exercícios de 2016 e 2017, consoante 

demonstrado na tabela a seguir, ao contrário do exercício de 2016, não foram locados veículos 

para o transporte escolar de 2017 – já sob nova Gestão municipal, sendo os recursos do 

Pnate/2017 usados integralmente para aquisição de combustível –, o que reforça a constatação 

quanto ao uso dos recursos do Pnate/2016 sem a comprovação de que os gastos com locação 

de veículos foram destinados ao transporte de alunos da Educação Básica Pública.  

 
Tabela 2 – Frota de veículos próprios à disposição da Secretaria Municipal de Educação, referente aos 

exercícios de 2016 e 2017  

Tipo de veículo 2016 2017 

Ônibus 10 9 

Micro-ônibus 6 7 

Total 16 16 
Fonte: Relação de veículos próprios à disposição da Secretaria Municipal de Educação, referentes aos exercícios de 2016 e 2017, 
disponibilizada pela Prefeitura 

 

Diante do exposto, não restou comprovado que os gastos com locação de veículos, no 

montante de R$ 197.450,00, efetuados com recursos do Pnate/2016, foram destinados ao 

transporte de alunos da Educação Básica Pública. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Desídia do ex-gestor.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a responsabilidade pela irregularidade apontada ter sido da Gestão municipal 

antecessora, a Prefeitura deve adotar medidas no sentido de resguardar o patrimônio público. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 



 

 

2.1.3. Uso de recursos do Pnate/2017 para a realização de despesas com combustível, no 

montante de R$ 60.999,83, sem a devida comprovação de que foram destinadas ao 

abastecimento de veículos para o transporte de alunos.  Deficiência dos controles de 

utilização e de abastecimento da frota de veículos próprios e locados à disposição da 

Secretaria Municipal de Educação. 
 

Fato 
 

Da análise da planilha das despesas executadas com recursos do Pnate, pelo município de São 

Bento-PB, obtida do Sagres/TCE/PB, em cotejo com os respectivos processos de pagamento 

e extratos bancários da conta específica do referido Programa (C/C 9.871-X, Ag. 1134-7, 

Banco do Brasil), verificou-se que o montante gasto com combustível, durante o período de 

1º de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2017, foi de R$ 60.999,83, conforme demonstrado na 

tabela a seguir: 

 
Tabela 3 – Gastos com combustíveis efetuados pela Prefeitura de São Bento-PB, com recursos do Pnate/2017 

CNPJ do Credor Credor Nº Empenho 
Data do 

Empenho 

Valor do 

Empenho 

(R$) 

Data do Pagto 
Valor Pago 

(R$) 

26.658.488/0001-32 

POSTO LIDER  

COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES 
LTDA. 

1038 31/03/2017 15.000,00 03/04/2017 15.000,00 

1410 07/04/2017 14.999,90 10/04/2017 14.999,90 

2053 11/05/2017 14.999,90 12/05/2017 14.999,90 

19.036.632/0001-33 

UNIAO ROTA 
COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP 

2652 08/06/2017 16.000,03 08/06/2017 16.000,03 

Total (R$) 60.999,83 

Fonte: Sagres/TCE/PB; Processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Pnate (C/C 9.871-X, Ag. 1134-7, 
Banco do Brasil) 

 

Cabe ressaltar que, consoante documentação disponibilizada pela Prefeitura, a frota de 

veículos próprios e locados à disposição da Secretaria Municipal de Educação, nos exercícios 

de 2016 e 2017, apresentava a seguinte composição: 

 
Tabela 4 – Frota de veículos próprios e locados à disposição da Secretaria Municipal de Educação, referente 

aos exercícios de 2016 e 2017  

Tipo de veículo 
2016 2017 

Próprio Locado Próprio Locado 

Ônibus 10 2 9 - 

Micro-ônibus 6 - 7 - 

Caminhonetas - 3 - 1 

Automóveis 3 1 3 1 

Total 19 6 19 2 

Total Geral 25 21 
Fonte: Relação de veículos próprios e locados, referentes aos exercícios de 2016 e 2017, disponibilizada pela Prefeitura 

 

Além disso, importa destacar que, nos processos de pagamento das despesas com combustível 

custeadas com recursos do Pnate, referentes ao período de 1º de janeiro de 2017 a 30 de junho 

de 2017, não houve, no histórico das notas de empenho ou nos recibos, informações acerca da 

finalidade do uso e da identificação dos veículos (modelo e placa) que foram abastecidos, 

tampouco foi anexado qualquer demonstrativo às notas fiscais contendo a quantidade de 

combustível de cada veículo abastecido, de modo que ficou evidenciada a deficiência dos 

controles relativos à utilização e ao abastecimento dos veículos à disposição da Secretaria 

Municipal de Educação, resultando, por conseguinte, na ausência de comprovação de que os 



 

 

gastos com combustível, no montante de R$ 60.999,83, foram destinados ao abastecimento 

de veículos utilizados para o transporte de alunos da educação básica pública.  

 

Nesse sentido, mediante a Solicitação de Fiscalização (SF) nº 201701688/2017/003/Pnate/São 

Bento, de 18 de agosto de 2017, a Gestão municipal foi instada a disponibilizar os controles 

de utilização e de abastecimento, contendo informações individualizadas acerca dos 

itinerários, da quilometragem percorrida e do consumo médio de combustível, relativos ao 

período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017, da frota de veículos próprios e locados 

destinados ao transporte de alunos. 

 

Em resposta, a Gestão municipal disponibilizou a relação de veículos de 2017, contendo 

informações acerca dos itinerários, estimativa da distância diária percorrida e consumo médio 

de combustível por km rodado, faltando, contudo, demonstrativos gerenciais sobre a 

quantidade total do combustível comprado para cada veículo e o respectivo montante gasto 

com o abastecimento. No tocante ao exercício de 2016, em que pese ter sido disponibilizada 

a relação de veículos, não foi apresentado pela Municipalidade qualquer tipo de controle de 

uso ou de abastecimento, conforme ficou evidenciado mediante a Declaração, de 28 de agosto 

de 2017, informando que “não constam nos arquivos da Coordenadoria de Transportes 

controles de utilização e de abastecimento dos veículos, de que trata o item 1.11 da referida 

SF, pertencentes à Prefeitura Municipal de São Bento referentes ao ano de 2016”. 

 

Diante do exposto, restou evidenciado o uso de recursos do Pnate/2017 para a realização de 

gastos com combustível, no total de R$ 60.999,83, sem a devida comprovação de que foram 

destinados ao abastecimento de veículos para o transporte de alunos, bem como a deficiência 

dos controles de utilização e de abastecimento da frota de veículos próprios e locados à 

disposição da Secretaria Municipal de Educação. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município apresentará demonstrativos gerenciais sobre a quantidade total de combustível 

comprado para cada veículo e o respectivo montante gasto com o abastecimento.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.4. Informações sobre a frota de veículos do município de São Bento-PB destinada 

ao transporte escolar do exercício de 2017. 
 

Fato 
 



 

 

No exercício de 2016, a clientela de alunos da rede municipal de ensino de São Bento-PB 

atendidos pelo Pnate foi de 855 alunos, de acordo com demonstrativo obtido no Portal do 

FNDE. 

 

Por sua vez, a frota de veículos próprios à disposição da Secretaria Municipal de Educação no 

exercício de 2017 está composta de 19 veículos, entre os quais 9 ônibus e 7 micro-ônibus, que 

foram destinados ao transporte de alunos, conforme detalhamento do quadro a seguir: 

 
Quadro 3 – Frota de veículos próprios da Secretaria Municipal de Educação destinados ao transporte de alunos, 

referente ao exercício de 2017 

Caracterização do 

veículo (modelo) 
Placa Percurso (itinerário) Escolas atendidas Turno 

Mercedes 

Benz/Marcopolo 

Torino GVU 

MNL 7575 PB São Bento/PB -  Caicó/RN UFRN-Caícó/RN Noturno 

Volare V8L 4x4 EO OGC 6649 PB 
Colinas do Sul/Belarmino 

Lúcio/Centro/Cícero Dias II 

Afonso Manoel/Dr Jarque 

Lucio/Maria Dulce/Milton 

Lúcio/Antonio Candido/Manoel 
Miguel 

Matutino 

Vespertino 

Marcopolo/Volare V8 

LEO 
OFX 0148 PB 

Sítio Pinga Fogo/São 
José/Centro/Herculano/Cícero Dias 

II 

João Silveira/Antonio 

Candido/Dr Jarques Lucio/Maria 

Dulce/Milton Lúcio/Fausto 
Meira 

Matutino 
Vespertino 

Noturno 

VW/15.190 EOD 

Escolar HD 
OFC 1064 PB 

Sítio Riachão/St São Bento de 

Baixo/São José/Centro 

Dr Jarques Lúcio/Maria 

Dulce/Fausto Meira/João 
Silveira/Eliza Maria 

Matutino 

Vespertino 
Noturno 

VW/15.190 EOD 

Escolar HD 
OFG 8327 PB 

Distrito Barra de Cima/St Várzea 

Grande/St Xique Xique/São 
Bentinho/São José/Centro 

João Silveira/Dr Jarques 

Lúcio/Maria Dulce/Fausto Meira 

Matutino 

Vespertino 

VW/15.190 EOD E.S. 
ORE 

OFX 0106 PB São Bento/PB -  Patos/PB UEPB - Patos/PB Matutino 

Marcopolo/Volare 
V8L EO 

OGA 8150 PB São Bento-PB/Catolé do Rocha-PB UEPB - Catolé do Rocha/PB 
Matutino 

Vespertino  

VW 8.160 ODR OFG 1882 PB Sítio Saraiva/São Bentinho/Centro 
Joao Dantas/Andre Pedro/Dr 

Jarques Lúcio/Maria Dulce 

Matutino 

Vespertino  

VW 15.190 EOD 

Escolar RD 
NQD 2686 PB 

Sítio Jenipapo dos Lúcios/São 

Bentinho/Centro/São José 

José Diniz/André Pedro/Fausto 
Meira/Dr Jarques/Maria 

Dulce/Joao Silveira 

Matutino 
Vespertino 

Noturno 

VW/Induscar Foz U NQE 6695 PB 

Distrito de Barra de Cima/St 

Fazenda Grande/St Xique-
Xique/São Bentinho 

Escola Tecnica/Fausto 

Meira/Maria Dulce/Dr 
Jarques/Joao Silveira 

Matutino 

Vespertino 
Noturno 

VW 15.190 EOD 

Escolar HD 
MOC 3781 PB 

Sítio Várzea Grande/St Xique 

Xique/St Taquarituba/St Terra 
Nova 

Joventino Pereira/Manoel 
Miguel/Escola Técnica/André 

Pedro/Dr Jarques Lúcio/Maria 

Dulce 

Matutino 

Vespertino 



 

 

Caracterização do 

veículo (modelo) 
Placa Percurso (itinerário) Escolas atendidas Turno 

Iveco City Class 

70C17 
OGC 9526 PB 

São Bentinho/Centro/São 

José/Loteamento Portal/Belarmino 
Lúcio/Colinas do Sul/São Bernardo 

PETI/ProJovem/Idoso/Programas 

Socias 

Matutino e 

Vespertino 

Marcopolo/Valare 

V8L 4X4 EO 
OGF 4950 PB 

Sítio São Barra de Pedro/St 

Quatorze/St São Bento de Baixo/St 
São José/Centro 

Eliza Maria/Fausto 
Meita/Manoel Cesário/Dr 

Jarques/Maria Dulce/João 

Silveira 

Matutino 

Vespertino 

Skania K113 CL BWA 6369 SP São Bento-PB/Patos-PB UEPB de Patos-PB Noturno 

Iveco City Class 

70C16 
NQF 1705 PB 

Sítio Gangorrinha/St Alto do 

Sipó/St Várzea Grande/Distrito de 

Barra de Cima 

Maria de Lourdes/Joventino 

Pereira 

Matutino 

Vespertino 

Mercedes Benz OF 

1318 
MNL 6666 PB 

Sítio Talismã/St Jenipapo dos 

Brejeiros/São 

Bernardo/Loteamento 
Portal/Centro/Colinas do Sul 

João Silveira/Afonso 
Manoel/Maria Dulce/Dr Jarques 

Lúcio 

Matutino 

Vespertino 

Fonte: Relação de veículos próprios à disposição da Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2017, disponibilizada pela 

Prefeitura; e Sistema Renavam 

 

Além disso, mediante o Pregão Presencial nº 00021/2017, foi locado um automóvel 

Toyota/Corola/2014, placa FMV 6167/PB, ao custo mensal de R$ 3.780,00, com recursos do 

Fundeb/2017, destinado ao transporte de alunos com necessidades especiais. 

 

Cabe ressaltar, ainda, que, embora conste da relação de veículos próprios da Prefeitura, o 

ônibus Skania K113 CL, de placa BWA 6369 SP, é de propriedade de Betel Turismo Ltda. 

(CNPJ nº 02.246.802/0001-01), conforme consulta ao Sistema Renavam. 

 

Por sua vez, durante os trabalhos de fiscalização in loco, verificou-se, por amostragem, que a 

frota de veículos próprios do município de São Bento-PB destinada ao transporte escolar 

encontra-se em bom estado de conservação e de acordo com as exigências do Código de 

Trânsito Brasileiro, conforme ilustram os registros fotográficos a seguir: 

 



 

 

  
Foto 1 – Ônibus de placa OFG 8327/PB, São 

Bento-PB, 16 de agosto de 2017 

Foto 2 – Ônibus de placa OFC 1064/PB, São 

Bento-PB, 16 de agosto de 2017 

 

 
 

Foto 3 – Ônibus de placa MOC 3781/PB, São 

Bento-PB, 16 de agosto de 2017 

Foto 4 – Ônibus de placa NQE 6695/PB, São 

Bento-PB, 16 de agosto de 2017 

 

  



 

 

Foto 5 – Ônibus de placa OFX 0106/PB, São 

Bento-PB, 15 de agosto de 2017 

Foto 6 – Ônibus de placa NQD 2686/PB, São 

Bento-PB, 15 de agosto de 2017 

 

  
Foto 7 – Micro-ônibus de placa OFG 1882/PB, 

São Bento-PB, 16 de agosto de 2017 

Foto 8 – Micro-ônibus de placa OFX 0148/PB, 

São Bento-PB, 16 de agosto de 2017 

 

 

 
Foto 9 – Micro-ônibus de placa OGC 6649/PB, 

São Bento-PB, 16 de agosto de 2017 

Foto 10 – Ônibus de placa MNL 7575/PB, São 

Bento-PB, 16 de agosto de 2017 

 

  
##/Fato## 

2.1.5. Utilização de veículos da frota própria da Secretaria Municipal de Educação para 

transporte de estudantes da zona urbana e da educação superior, sem regulamentação 

específica por parte do município de São Bento-PB. 
 

Fato 
 

Conforme o art. 2º da Resolução CD/FNDE n° 5/2015, “o Pnate consiste na transferência, 

em caráter suplementar, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, de recursos 

financeiros destinados a custear a oferta de transporte escolar aos alunos da educação 



 

 

básica pública, residentes em área rural, com o objetivo de melhorar as condições de acesso 

à educação”. (grifou-se) 

 

Por sua vez, o art. 14 da mesma Resolução dispõe que os recursos repassados à conta do Pnate 

destinar-se-ão, entre outras aplicações, a: 

 

a) manutenção de veículos escolares rodoviários com Certificado de Registro de Veículo, 

devidamente regularizado pelo órgão competente em nome do EEx [Ente Executor], tais 

como: pagamento de despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas (do ano 

em curso), pneus, câmaras e serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica 

e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificantes e outros serviços necessários 

para adequada manutenção do veículo; (alínea “a” do inciso I do art. 14 da Resolução 

CD/FNDE n° 5/2015)  

 

b) pagamento de serviços contratados junto a terceiros, obedecidas, por parte do prestador de 

serviço, as exigências previstas nos artigos 136 e 138, da Lei nº 9.503, de 1997, desde que 

utilizados para cobrir despesas realizadas na contratação de veículos adequados para o 

transporte de escolares, que estejam em conformidade com as disposições do Código de 

Trânsito Brasileiro ou às Normas da Autoridade Marítima, assim como às eventuais 

legislações complementares no âmbito estadual, distrital e municipal. (Inciso III do art. 14 da 

Resolução CD/FNDE n° 5/2015) 

 

Durante os trabalhos de campo, constatou-se que o transporte escolar contempla também 

alunos da zona urbana, que, na otimização de rotas, conduz alunos que residem em trechos 

urbanos, mas que se distanciam da escola. De igual modo, o transporte da Secretaria Municipal 

de Educação também contempla estudantes da educação superior, que cursam a graduação em 

cidades vizinhas, a exemplo de Caicó-RN. 

 

Nesse sentido, releva informar que o art. 5º da Lei nº 12.816/2013, em seu parágrafo único, 

autoriza os Estados, Distrito Federal e Municípios a concederem o benefício do transporte 

escolar também a alunos da zona urbana e do ensino superior, desde que haja regulamentação 

específica expedida pelo próprio ente federativo, conforme se depreende a seguir: 

 
“Art. 5o A União, por intermédio do Ministério da Educação, apoiará os sistemas 

públicos de educação básica dos Estados, Distrito Federal e Municípios na aquisição 

de veículos para transporte de estudantes, na forma do regulamento. 

 

Parágrafo único.  Desde que não haja prejuízo às finalidades do apoio concedido pela 

União, os veículos, além do uso na área rural, poderão ser utilizados para o 

transporte de estudantes da zona urbana e da educação superior, conforme 

regulamentação a ser expedida pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.” 

 

Entretanto, o referido preceito legal dita que, para esse fim, o município deve regulamentar a 

matéria como condição para legalização do benefício aos estudantes aqui tratados, o que ainda 

não existe no município de São Bento-PB. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 



 

 

 

“O Município enviará projeto de lei do Legislativo regulamentando a matéria.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação, mas afirmou que enviará projeto de lei ao Poder Legislativo 

municipal a fim de regulamentar a matéria. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.6. Documentação irregular de condutor e de veículos utilizados para o transporte 

de alunos. 
 

Fato 
 

De posse da relação da frota de veículos próprios destinados ao transporte escolar do exercício 

de 2017, disponibilizada pela Prefeitura, constatou-se, no que tange à documentação dos 

condutores dos veículos do Pnate, que o profissional inscrito  no CPF nº ***.802.604-**, 

indicado como motorista do micro-ônibus de placa OGC 6649/PB, constou com a Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 23 de setembro de 2016, conforme consulta 

realizada em 22 de setembro de 2017 no Portal do Detran/PB. 

 

De igual modo, ao se analisar a regularidade dos veículos do transporte escolar junto ao Portal 

do Detran/PB, consoante consulta realizada em 22 de setembro de 2017, constatou-se o atraso 

no licenciamento dos veículos ônibus Volkswagen, ano 2012, de placa OFC-1064-PB e ônibus 

Volkswagen, ano 2010, de placa NQE-6695-PB, cujos vencimentos datam, respectivamente, 

de 30 de junho de 2017 e 31 de julho de 2017. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município regularizará a CNH do condutor e providenciará o licenciamento dos veículos.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.7. O Conselho Social do Fundeb não atua no controle e no acompanhamento da 

execução do Programa de Transporte Escolar. 



 

 

 

Fato 
 

Nos termos do inciso III do art. 3º da Resolução CD/FNDE n° 5/2015, o Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (CACS/Fundeb) é 

responsável pelo acompanhamento e controle social, bem como pelo recebimento, análise 

e encaminhamento, ao FNDE, da prestação de contas do Programa, conforme estabelecido no 

§ 13 do art. 24 da Lei nº 11.494/2007. 

 

Para tanto, o Conselho do Fundeb deve reunir-se periodicamente para examinar os relatórios 

gerenciais e demonstrativos contábeis do Programa (balancetes mensais, empenhos, notas 

fiscais, extratos bancários, entre outros) apresentados pelo poder Executivo Municipal. 

 

Entretanto, apesar de instada, por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº 

201701683/2017/003/Fundeb/Pnate/São Bento, de 9 de agosto de 2017, a disponibilizar os 

documentos e registros que comprovassem a atuação do Conselho do Fundeb acerca do 

acompanhamento da execução do Pnate nos exercícios de 2016 e 2017, a Secretaria Municipal 

de Educação apresentou apenas o parecer conclusivo do Conselho do Fundeb, relativo à 

aprovação da prestação de contas dos recursos do Pnate do exercício de 2016. 

 

Por sua vez, da análise do Livro de Atas do Conselho Social do Fundeb, relativos aos 

exercícios 2016 e 2017, verificou-se a inexistência de registros quanto à efetiva atuação do 

Conselho no acompanhamento e no controle da execução do Pnate, em que pesem as falhas 

identificadas pela equipe de fiscalização da CGU, consignadas no presente Relatório. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município corrigirá as inconformidades.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação, mas afirmou que corrigirá as inconformidades. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

javascript:LinkTexto('LEI','00011494','000','2007','NI','A','24','')


 

 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Ausência de realização do devido processo licitatório para a locação de veículos a 

serem utilizados no transporte escolar, referente ao exercício de 2016. 
 

Fato 
 

Ao se analisar a planilha das despesas executadas com recursos do Pnate, pelo município de 

São Bento-PB, obtida do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade, 

do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, (Sagres/TCE/PB) –, em cotejo com os extratos 

bancários da conta específica do referido Programa (C/C 9.871-X, Ag. 1134-7, Banco do 

Brasil), referentes ao período examinado (1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017), 

verificou-se o uso de recursos do Pnate, no exercício de 2016, em gastos com locação de 

veículos, no montante de R$ 197.450,00, o que demandaria a realização de procedimento 

licitatório, conforme detalhamento da tabela a seguir: 

 
Tabela 5 – Gastos com locação de veículos efetuados com recursos do Pnate/2016 

CPF do credor Objeto 
Montante 

Gasto (R$) 

***.695.194-** 

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 

VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE 

MUNICIPIO 

28.000,00 

***.855.004-** 
PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 
DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR 

13.200,00 

***.775.524-** 
PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 

VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR 
13.200,00 

***.288.984-** 
PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 
VEICULO DE SUA PRORPIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR 

36.600,00 

***.230.664-** PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR 39.650,00 

***.827.744-** PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESECOLAR 19.800,00 

***.548.394-** 

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA 

LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO NO TRANSPORTE 

ESCOLAR 

13.000,00 

***.153.474-** 

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 

VEICULO DE SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DESTA SEC. DE 
EDUCACAO. 

3.200,00 

***.798.214-** 
PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE 

SUA PROPRIEDADE UTIL. A DISPOSICAO DESTA SEC. DE EDUCACAO 
3.200,00 

***.588.524-** 
PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE 
SUA PROPRIEDADE UTIL. NO TRANSPORTE ESCOLAR 

19.200,00 

***.537.564-** 

PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA 

LOCACAO DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO PNATE TEL. 
A AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 

8.400,00 

Total Geral (R$) 197.450,00 

Fonte: Sagres/TCE/PB; e Extratos bancários da conta específica do Pnate (C/C 9.871-X, Ag. 1134-7, Banco do Brasil) 

 

Cabe ressaltar que a prática reiterada de compras diretas sem o necessário e o prévio 

planejamento anual enseja a ocorrência de fracionamento de despesas, resultando, por 

conseguinte, em fuga da modalidade licitatória adequada. 

 

Nesse sentido, a Gestão municipal foi instada, mediante a Solicitação de Fiscalização (SF) nº 

201701688/2017/002/Pnate/São Bento, de 17 de agosto de 2017, a disponibilizar os processos 

de licitação ou de contratação promovidos para a execução das referidas despesas. 

 

Em resposta, a Prefeitura apresentou Declaração, de 17 de agosto de 2017, informando que 

não constam nos arquivos do setor de licitação nenhum processo licitatório realizado em 2016 

acerca das despesas acima elencadas. 



 

 

 

Cumpre acrescentar que, mesmo nos casos em que os montantes de tais despesas fossem 

inferiores ao limite de R$ 8.000,00 permitido para a Dispensa de licitação, nos termos do 

inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, as compras diretas deveriam ser antecedidas da 

formalização do procedimento dispensatório, mediante a juntada de pesquisas de preços a pelo 

menos três fornecedores, de modo que ficasse demonstrado, razoavelmente, a vantagem 

dessas propostas para Administração. 

 

Dessa forma, restou evidenciado que houve descumprimento do art. 2º da Lei nº 8.666/1993, 

que dispõe que “as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 

nesta Lei”. (grifou-se) 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Desídia do ex-gestor.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a responsabilidade pela irregularidade apontada ter sido da Gestão municipal 

antecessora, a Prefeitura deve adotar medidas no sentido de resguardar o patrimônio público, 

bem como promover os devidos processos licitatórios em conformidade com a Lei nº 

8.666/1993. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Controles dos quantitativos de alunos que fazem uso do transporte escolar 

inconsistentes com as informações fornecidas pelas escolas visitadas. 
 

Fato 
 

Confrontando-se o Resultado Preliminar do Censo Escolar da Educação Básica 2017, 

informado pela Secretaria Municipal de Educação ao Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com as informações colhidas na direção das 

escolas visitadas por amostragem, constatou-se que os controles promovidos pela Secretaria 

Municipal de Educação apresentam inconsistências em relação ao quantitativo de alunos 

matriculados nas escolas, assim como para os que efetivamente utilizam o transporte escolar 

nas zonas rural e urbana. Ademais, constatou-se inexatidão no que tange ao total de alunos 

matriculados nos Programas Mais Educação e Educação para Jovens e Adultos (EJA), que 

também utilizam o transporte escolar. 

 

Conforme nota explicativa emitida por representante da Secretaria Municipal de Educação de 

São Bento-PB, acerca dos dados contidos no Inep – Diretoria de Estatísticas Educacionais 

(DEED), quando da apresentação dos dados do Censo Escolar da Educação Básica 2017 – 

Educacenso, consta a afirmação de que as informações da rede municipal são preliminares do 



 

 

Censo 2017, podendo sofrer alterações em virtude do Censo se encontrar em andamento. 

Contudo, ocorre que as divergências são consideráveis em termos numéricos, o que pode 

favorecer um levantamento não fidedigno do quantitativo de alunos matriculados e que 

utilizam o transporte escolar. 

 

Na tabela a seguir, apresenta-se o demonstrativo com as diferenças encontradas nas escolas 

visitadas por amostragem: 

 
Tabela 6 – Escolas visitadas por amostragem com divergências quanto ao total de alunos matriculados e que 

utilizam o transporte escolar, em relação aos dados do Censo Escolar Preliminar do exercício de 2017 

Escola 

Matrícul

as 

registrad

as no 

Censo 

Matrículas 

informadas 

pelas escolas 

Diferença de 

nº de alunos 

Nº Alunos 

que 

utilizam o 

Pnate 

Nº Alunos 

que utilizam 

o Pnate 

informado 

pela escola 

Diferença 

de nº de 

alunos 

EMEIEF MANOEL MIGUEL 

DE ARAUJO 
130 51 79 a menor 4 4 - 

EMEIEF MARIA DE L. ELIAS 
DANTAS 

902 363 539 a menor 159 159 - 

EMEIEF ELIZA MARIA DE 

MORAIS 
165 118 47 a menor 13 7 6 a menor 

EMEIEF MANOEL CESARIO 
DE ARAUJO 

133 61 72 a menor 27 23 4 a menor 

EMEIEF JOVENTINO 

PEREIRA 
210 74 136 a menor 125 74 51 a menor 

EMEIEF PORFIRIA VIEIRA 
DOS SANTOS 

720 686 34 a menor - - - 

EMEIEF MARTINIANO 

MOREIRA DANTAS 
87 25 62 a menor - - - 

EMEIEF OLGA RODRIGUES 
DA SILVA 

101 102 01 a maior - - - 

Fonte: Resultado Preliminar do Censo Escolar da Educação Básica 2017; e Informações fornecidas pela Prefeitura e escolas visitadas 

 

A exposição da tabela acima demonstra a necessidade de a Secretaria Municipal de Educação 

promover ajustes no Resultado Preliminar do Censo Escolar de 2017, sobretudo quanto aos 

controles dos quantitativos de alunos matriculados nas escolas e que são usuários do transporte 

escolar, de modo a tornar o levantamento estatístico mais próximo da realidade do município 

de São Bento-PB.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da Unidade examinada para esse item. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 

análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 

não está adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado e exige 



 

 

providências de regularização por parte dos gestores federais, considerando as situações 

tratadas em itens específicos deste Relatório. 

 

Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, destacam-se, 

a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos impactos sobre a 

efetividade do Programa/Ação fiscalizados: 

 

2.1.2. Uso de recursos do Pnate/2016 para a realização de gastos com locação de veículos, 

no montante de R$ 197.450,00, sem comprovação de que foram destinados ao transporte de 

alunos da educação básica pública. 
 

2.1.3. Uso de recursos do Pnate/2017 para a realização de despesas com combustível, no 

montante de R$ 60.999,83, sem a devida comprovação de que foram destinadas ao 

abastecimento de veículos para o transporte de alunos.  Deficiência dos controles de utilização 

e de abastecimento da frota de veículos próprios e locados à disposição da Secretaria 

Municipal de Educação. 

 

2.2.1. Ausência de realização do devido processo licitatório para a locação de veículos a 

serem utilizados no transporte escolar, referente ao exercício de 2016. 
 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701683 

Município/UF: São Bento/PB 

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: SAO BENTO GABINETE PREFEITO  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 28.213.208,88 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14 a 18 de agosto de 2017 e trataram 

sobre a aplicação dos recursos do Programa 2080 – Educação de qualidade para todos / Ação 

0E36 – Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no município de São Bento-

PB. 

 

A Ação fiscalizada destina-se a assegurar a participação da União, mediante repasse de 

recursos a título de complementação na composição do Fundeb daqueles estados onde os 

recursos locais forem insuficientes ao alcance do valor aluno/ano definido anualmente como 

mínimo nacional, tomando como base o número de alunos matriculados na Educação Básica, 

conforme Censo Escolar do ano anterior.  

 

Na consecução dos trabalhos, busca-se analisar a aplicação dos recursos do Fundeb repassados 

pelo Ministério da Educação para o município de São Bento-PB, durante o período de 1º de 

janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017, no montante de R$ 28.213.208,88, sendo a parcela de 

R$ 2.905.805,31 a título de complementação da União. 

 

Nesse sentido, o objetivo principal desta fiscalização consiste em avaliar a regularidade da 

execução dos recursos do Fundeb, pelo Gestor municipal, quanto à conformidade com os 

percentuais estabelecidos na legislação, quais sejam: 

 

a) no mínimo 60% para salários de profissionais da educação: professores e profissionais que 

oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência (direção ou administração 

escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação 

pedagógica); 

 

b) até 40% para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em especial quanto à 

elegibilidade dos gastos. 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 



 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Utilização do montante de R$ 95.864,80, em junho de 2017, proveniente dos 

recursos da parcela de 60% do Fundeb, para remuneração de profissionais que não 

tiveram atuação comprovada nas atividades de docência ou de suporte pedagógico da 

Educação Básica Pública. 
 

Fato 
 

Com o objetivo de verificar a conformidade da utilização dos recursos da parcela de 60% do 

Fundeb nas despesas com a remuneração dos profissionais do magistério do município de São 

Bento-PB, realizou-se o cruzamento da folha de pagamento do Fundeb, referente ao mês de 

junho de 2017, com a relação de servidores lotados nas escolas municipais e na Sede da 

Secretaria Municipal de Educação, ambas disponibilizadas pela Prefeitura, tendo sido 

constatado que 31 profissionais não desempenham atividades de docência ou de suporte 

pedagógico – na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica Pública, 

especificamente no âmbito de atuação prioritária do Município, qual seja, Educação Infantil e 

Ensino Fundamental –, cujo montante despendido indevidamente com a remuneração do mês 

de junho de 2017 foi de R$ 95.864,80, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela 1 – Profissionais remunerados com recursos da parcela de 60% Fundeb que não tiveram atuação 

comprovada na docência ou no suporte pedagógico da Educação Básica Pública 

Grupo CPF Cargo 
Data de 

Admissão 
Lotação 

Salário 

Jun/17 

A ***.018.854-** SUPORTE PEDAGOGICO CLASSE C2 20/08/2007 
Cedida ao Município de 

Brejo do Cruz  
   3.881,03  

A ***.924.504-** PROFESSOR MAG. CLASSE A1 09/02/1998 Cedida ao Fórum    2.332,02  

A ***.369.174-** PROFESSOR MAG. CLASSE A3 09/02/1998 
Cedida ao Município de 
Brejo do Cruz 

   3.358,09  

A ***.278.694-** PROFESSOR MAG. CLASSE A1 01/01/1998 
Cedida à Casa da 

Cidadania 
   2.433,41  

B ***.903.144-** PROFESSOR MAG. CLASSE A2 01/01/1998 Polo-UAB 

(Universidade Aberta 

do Brasil) 

   4.148,42  

B ***.986.554-** PROFESSOR MAG. CLASSE A3 01/02/2005    2.913,46  

C ***.061.164-** PROFESSOR MAG. CLASSE A1 07/07/2004 

A disposição da 

Coordenadoria de 
Esportes 

   2.023,24  

C ***.900.044-** PROFESSOR MAG. CLASSE B2 01/01/1998 Biblioteca Municipal    3.358,09  

C ***.460.854-** PROFESSOR MAG. CLASSE B2 01/02/1999 

Designado para o 
Gabinete do Prefeito. 

Atua Suporte 

Educacional e Cultural 

   3.358,09  

C ***.505.464-** PROFESSOR MAG. CLASSE A1 01/01/1998 
À disposição da 

Secretaria de Saúde 
   2.532,02  

C ***.231.364-** PROFESSOR MAG. CLASSE A2 01/07/1987 Biblioteca Municipal    3.487,68  

C ***.516.484-** PROFESSOR MAG. CLASSE B2 09/02/2001 
A disposição da 
Coordenadoria de 

Esportes 

   3.198,18  



 

 

Grupo CPF Cargo 
Data de 

Admissão 
Lotação 

Salário 

Jun/17 

D ***.655.964-** PROFESSOR MAG. CLASSE A4 01/01/1998 

Readaptação em outro 

cargo (Auxiliar de 

secretaria na Escola 
Maria Dulce dos Santos) 

   4.029,73  

D ***.371.393-** PROFESSOR MAG. CLASSE A3 09/02/2001 

Readaptação em outro 

cargo (Inspetora escolar 

na Escola Maria Dulce 
dos Santos) 

   3.198,18  

D ***.699.064-** PROFESSOR MAG. CLASSE A3 01/03/1986 

Readaptação em outro 

cargo (Auxiliar de 
secretaria na Escola 

Afonso Manoel da 

Silva) 

   4.185,19  

D ***.919.304-** PROFESSOR MAG. CLASSE B2 09/02/2001 

Readaptação em outro 

cargo (Auxiliar de 

secretaria na Escola 
Maria Dulce dos Santos) 

   3.198,18  

D ***.351.704-** PROFESSOR MAG. CLASSE B3 09/02/2001 

Readaptação em outro 

cargo (Auxiliar de 

biblioteca na Escola Dr. 
Jarques Lúcio da Silva) 

   3.837,84  

D ***.497.924-** PROFESSOR MAG. CLASSE A3 01/02/1999 

Readaptação em outro 

cargo (Auxiliar de 
biblioteca na Escola Dr. 

Jarques Lúcio da Silva) 

   3.358,09  

D ***.662.404-** PROFESSOR MAG. CLASSE A2 31/05/2004 

Readaptação em outro 

cargo (Auxiliar de 
biblioteca na Escola 

André Pedro da Silva) 

   2.427,89  

D ***.020.524-** PROFESSOR MAG. CLASSE B2 01/02/1999 

Readaptação em outro 
cargo (Auxiliar de 

biblioteca na Escola 

Maria Dulce dos Santos) 

   3.358,09  

D ***.237.154-** PROFESSOR MAG. CLASSE A3 01/01/1998 

Readaptação em outro 
cargo (Auxiliar de 

secretaria na Escola 

Maria Dulce dos Santos) 

   3.358,09  

D ***.315.144-** PROFESSOR MAG. CLASSE B2 01/02/1999 

Readaptação em outro 

cargo (Auxiliar de 

biblioteca na Escola Dr. 

Jarques Lúcio da Silva) 

   3.358,09  

E ***.324.754-** 
DIRETOR ADJUNTO ESCOLAR 

(TÉCNICO ADM) 
01/02/2017 

Sede da Secretaria 

Municipal de Educação 
      937,00  

E ***.840.604-** 
COORDENADOR DE CENSO ESCOLAR 
E BOLSA FAMÍLIA 

01/03/2017 
Sede da Secretaria 
Municipal de Educação 

   1.500,00  

E ***.191.564-** 
COORDENDOR DE ASSISTENCIA AO 

EDUCANDO 
06/02/2017 

Sede da Secretaria 

Municipal de Educação 
   1.500,00  

E ***.749.314-** 
COORDENADOR DE PROGRAMAS E 

PROJETOS 
06/02/2017 

Sede da Secretaria 

Municipal de Educação 
   1.600,00  

E ***.072.323-** ASSISTENTE ESCOLAR AE-1 02/01/2017 
Sede da Secretaria 

Municipal de Educação 
   1.637,00  

F ***.896.792-** PROFESSOR MAG. CLASSE A3 09/02/2001 
Sede da Secretaria 

Municipal de Educação 
   3.504,10  

F ***.536.754-** PROFESSOR MAG. CLASSE B3 09/02/2009 
Sede da Secretaria 

Municipal de Educação 
   4.912,25  

F ***.326.164-** PROFESSOR MAG. CLASSE A3 01/01/1998 
Sede da Secretaria 

Municipal de Educação 
   4.404,10  

F ***.730.474-** 
SUPORTE PEDAGOGICO CLASSE C3 
(DIGITAÇÃO) 

07/02/2008 
Sede da Secretaria 
Municipal de Educação 

   4.537,25  

Total (R$) 95.864,80 



 

 

Fonte: Folha de pagamento do Fundeb, referente ao mês de junho de 2017; e Relação de servidores lotados nas escolas municipais e na Sede 

da Secretaria Municipal de Educação 

 

Os dados da tabela acima podem ser sintetizados da seguinte forma: 

 
Tabela 2 – Resumo da utilização indevida de recursos da parcela dos 60% do Fundeb para pagamento a 

profissionais sem atuação comprovada na docência ou no suporte pedagógico da Educação Básica Pública 

Grupo Especificação 
Total 

Servidores 

Montante pago na 

folha de Jun/17 (R$) 
Observação 

A 
Cedidos a outros municípios ou a órgãos de outro 

Poder ou esfera administrativa 
4              12.004,55  

Não podem ser 

remunerados com 
recursos do Fundeb 

B 
Fora do âmbito de atuação prioritária do Município 
– Educação Básica Pública (Educação Infantil e 

Ensino Fundamental) 

2                7.061,88  

C 

À disposição de outras Secretarias municipais de São 

Bento ou de órgãos não localizados nas 

dependências das escolas 

6                17.957,30 

D(*) 
Readaptados em atividades administrativas na 

própria escola municipal 
10              34.309,37  

Podem ser remunerados 

com recursos da parcela 
de 40% do Fundeb 

E 

Cargo não previsto no Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal de 

São Bento e/ou servidor sem habilitação no curso 
superior de Licenciatura Plena em Pedagogia, 

exigida para o exercício das atividades relacionadas 

ao suporte pedagógico, entre as quais as de direção 
ou administração escolar, coordenação pedagógica, 

de inspeção, de supervisão e de orientação 

educacional, conforme a alínea “c”, inciso II do art. 
7º da Lei Complementar Municipal nº 517/2009 

5 7.174,00  

F 

Desvio de função na própria Secretaria Municipal de 

Educação (Não efetivo exercício das atividades de 
docência ou de suporte pedagógico na Educação 

Básica Pública) 

4              17.357,70 

Total 31 95.864,80  

(*) Durante visita às escolas Maria Dulce dos Santos, Dr. Jarques Lúcio da Silva, Afonso Manoel da Silva e André Pedro da Silva, verificou-

se que os professores em processo de readaptação estão exercendo atividades administrativas na secretaria ou biblioteca escolares. 

Fonte: Folha de pagamento do Fundeb, referente ao mês de junho de 2017; e Relação de servidores lotados nas escolas municipais e na Sede 

da Secretaria Municipal de Educação 

 

Cabe ressaltar que, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 – que regulamenta o Fundeb 

–, a parcela mínima de 60% do Fundo deve ser destinada à remuneração dos profissionais do 

magistério da Educação Básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou 

função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou 

Município, conforme transcrito a seguir: 

 
“Art. 22.  Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão 

destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica 

em efetivo exercício na rede pública. 

 

Parágrafo único.  Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do magistério da educação, 

em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, 

quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, 

inclusive os encargos sociais incidentes; 

 

II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que oferecem suporte 

pedagógico direto ao exercício da docência: direção ou administração escolar, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica; 

 

III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de magistério previstas 

no inciso II deste parágrafo associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou 

estatutária, com o ente governamental que o remunera, não sendo 



 

 

descaracterizado  por  eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o 

empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente.” (grifou-se) 

 

Importa destacar que, de acordo com esclarecimentos no Portal do FNDE, por meio do link 

“Perguntas Frequentes”, opção Fundeb, 

(http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/perguntas-frequentes-fundeb), item 7.21, “A 

aplicação dos recursos do Fundeb, na remuneração dos profissionais do magistério, está 

sempre subordinada ao efetivo exercício desses profissionais na educação básica pública (na 

atuação prioritária do ente federado, conforme art. 211 da Constituição). Se o professor é 

redirecionado ou readaptado para outras atividades que não sejam afetas aos profissionais 

do magistério (atividades técnico-administrativas, por exemplo), mas continua exercendo 

suas funções em escola da educação básica pública, sua remuneração poderá ser paga com 

recursos do Fundeb, porém com a parcela dos 40%. No entanto, se o professor é transferido 

para exercer suas funções fora da educação básica pública, sua remuneração não poderá ser 

paga com recursos do Fundeb”. 

 

Além disso, o FNDE deixa claro, na resposta ao item 7.22, que “Se o desvio de função 

significar a assunção de funções ou atividades em outros Órgãos da Administração, como 

bibliotecas públicas, Secretarias de Agricultura, Hospitais, etc. o professor deve ser 

remunerado com recursos de outras fontes, não vinculadas à educação, visto que seu 

pagamento não constitui despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. Entretanto, 

se esse professor encontrar-se exercendo uma função técnico-administrativa, dentro de uma 

escola da educação básica pública, na atuação prioritária do ente federado, conforme art. 

211 da Constituição (Secretário da escola, por exemplo), seu pagamento pode ser realizado 

com recursos do Fundeb, porém com a parcela de 40% do Fundo, visto que ele não se 

encontra atuando como profissional do magistério”.  

 

Acrescente-se, por fim, que, conforme se depreende da resposta ao item 5.20 da cartilha 

“Perguntas Frequentes” do FNDE, as despesas de natureza tipicamente desportiva não 

integram o conjunto de ações consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino, na forma preconizada no caput do art. 70 da Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) –, ainda que as quadras e os ginásios, pelo fato de serem 

públicos, beneficiem, também, a comunidade onde estão inseridos, inclusive os alunos da 

educação básica pública. Portanto, no caso em tela, só poderiam ser remunerados com 

recursos do Fundeb os profissionais lotados nas escolas públicas de educação básica que 

tivessem nas suas dependências quadras ou ginásios poliesportivos destinados ao atendimento 

específico dos alunos da escola. 

 

Diante do exposto, restou evidenciada a utilização do montante de R$ 95.864,80, em junho de 

2017, proveniente dos recursos da parcela de 60% do Fundeb, para remuneração de 

profissionais que não tiveram atuação comprovada nas atividades de docência ou de suporte 

pedagógico da Educação Básica Pública. Desse montante, ficou comprovado que R$ 

71.333,10 foram aplicados de forma indevida com recursos do Fundeb, ao passo que apenas 

R$ 24.531,70 poderiam ser gastos com recursos da parcela de 40% do Fundeb. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/perguntas-frequentes-fundeb


 

 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação, editada apenas no nome da 

pessoa citada a fim de preservá-la: 

 

“O Município notificou os servidores indicados nos grupos A, B e C para retornarem à sua 

função de origem, de modo a que atuem efetivamente nas atividades de docência ou de suporte 

pedagógico na Educação Básica Pública. No que pertine ao grupo D, todos os servidores 

apresentaram documento comprobatório da readaptação de função, devidamente expedido por 

Junta Médica Oficial, salvo as servidoras F.F. e I.L.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação. 

 

Cabe ressaltar que, mesmo nos casos de afastamento temporário da sala de aula ou das 

atividades relacionadas ao suporte pedagógico da Educação Básica, os professores e demais 

profissionais do Magistério que se encontram em processo de readaptação não devem ser 

remunerados com recursos da parcela de 60% do Fundeb, conforme restou demonstrado nesta 

constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.2. Utilização indevida do montante de R$ 24.791,45, em junho de 2017, proveniente 

dos recursos da parcela de 40% do Fundeb, para remuneração de profissionais que não 

tiveram atuação comprovada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação 

Básica Pública. 
 

Fato 
 

A partir do cruzamento da folha de pagamento do Fundeb, referente ao mês de junho de 2017, 

com a relação de servidores lotados nas escolas municipais e na Sede da Secretaria Municipal 

de Educação, ambas disponibilizadas pela Prefeitura, constatou-se que 23 profissionais 

remunerados com recursos da parcela de 40% do Fundeb não tiveram atuação comprovada na 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica Pública – especificamente no 

âmbito de atuação prioritária do Município, qual seja, Educação Infantil e Ensino 

Fundamental –, cujo montante despendido indevidamente na folha de pagamento do mês de 

junho de 2017 foi de R$ 24.791,45, consoante demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela 3 – Profissionais remunerados com recursos da parcela de 40% do Fundeb que não tiveram atuação 

comprovada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica Pública 

CPF Cargo 
Data de 

Admissão 
Lotação 

Salário 

Jun/17 (R$) 

***.953.254-** 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

(CONTRATO) 
17/04/2017 Polo-UAB       937,00  

***.393.954-** AUX. SERV. GERAIS (CONTRATO) 03/04/2017 

PETI (Programa de 

Erradicação do Trabalho 

Infantil) 

   1.874,00  

***.676.874-** AUXILIAR DE BIBLIOTECA 22/02/2010 Biblioteca Municipal    1.383,85  



 

 

CPF Cargo 
Data de 

Admissão 
Lotação 

Salário 

Jun/17 (R$) 

***.734.654-** AUX. SERV. GERAIS (CONTRATO) 03/04/2017 PETI       937,00  

***.968.301-** SEC. DE ESCOLAS 10/08/2001 
À disposição da Secretaria 

de Saúde 
   1.277,55  

***.202.854-** AUX. SERV. GERAIS (CONTRATO) 02/05/2017 
Coordenadoria de 
Esportes 

937,00 

***.363.724-** INSPETOR (CONTRATO) 01/04/2017 
Coordenadoria de 
Esportes 

937,00 

***.416.884-** AUX. SERV. GERAIS (CONTRATO) 03/04/2017 Polo-UAB       937,00  

***.082.944-** SEC. DE ESCOLAS 10/08/2001 

À disposição da  
Assessoria de 

Comunicação e 

Divulgação Institucional 

   1.077,55  

***.453.854-** AUX. SERV. GER. 08/05/2001 Cedido à Polícia Militar    1.077,55  

***.478.704-** MOTORISTA 01/04/2001 
Coordenadoria de 

Esportes 
1.358,65 

***.972.954-** INSPETOR ESCOLAR 02/03/2016 
Cedido a 8ª Gerência 

Regional de Educação 
      937,00  

***.569.194-** PORTEIRO (CONTRATO) 15/03/2017 Polo-UAB       937,00  

***.762.034-** SEC. DE ESCOLAS 02/08/2010 

À disposição da 

Assessoria de 

Comunicação e 
Divulgação Institucional 

   1.045,99  

***.461.834-** MOTORISTA (CONTRATO) 01/06/2017 
À disposição da Secretaria 

de Saúde 
      937,00  

***.086.494-** AUX. SERV. GERAIS (CONTRATO) 20/03/2017 Polo-UAB       937,00  

***.244.504-** ASSISTENTE ESCOLAR AE-1 02/03/2017 
Coordenadoria de 

Esportes 
      937,00  

***.603.424-** AUX. SERV. GER. 01/11/2007 
Cedida à Câmara de 

Pombal 
   1.014,92  

***.934.834-** PORTEIRO (CONTRATO) 14/03/2017 Polo-UAB       937,00  

***.572.194-** INSPETOR ESCOLAR SE-1 15/03/2017 Polo-UAB       937,00  

***.252.084-** 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

(CONTRATO) 
13/02/2017 Biblioteca Municipal       937,00  

***.033.654-** SEC. DE ESCOLAS 01/03/2004 
À disposição da Secretaria 
de Saúde 

   1.191,77  

***.125.684-** SEC. DE ESCOLAS 09/07/2001 
À disposição da Secretaria 

de Saúde 
   1.308,62  

Total (R$) 24.791,45 

Fonte: Folha de pagamento do Fundeb, referente ao mês de junho de 2017; e Relação de servidores lotados nas escolas municipais e na Sede 
da Secretaria Municipal de Educação 

 

No caso em tela, cabe ressaltar que, deduzida a remuneração do magistério, o restante dos 

recursos (correspondente ao máximo de 40% do Fundeb) poderá ser utilizado na cobertura 

das demais despesas consideradas como de “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”, 

previstas no art. 70 da Lei nº 9.394/1996 (LDB), observando-se os respectivos âmbitos de 

atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 

da Constituição Federal – os Municípios devem utilizar recursos do Fundeb na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental e os Estados nos ensinos Fundamental e Médio. 

 

  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“Com referência ao grupo E, todos os servidores serão remunerados pelo FUNDEB 40.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Realização de despesas incompatíveis com o objetivo do Fundeb, no montante de 

R$ 432.271,43. 
 

Fato 
 

Por meio de análise da planilha das despesas executadas com recursos do Fundeb, pelo 

município de São Bento-PB – obtida do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos 

Recursos da Sociedade, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, (Sagres/TCE/PB) –, em 

cotejo com uma amostra dos respectivos processos de pagamento e extratos bancários da conta 

específica do Fundo (C/C 11.656-4, Ag. 1134-7, Banco do Brasil), referente ao período de 1º 

de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017, constatou-se a realização de despesas incompatíveis 

com o objetivo do Fundeb, no montante de R$ 432.271,43, conforme demonstrado nas tabelas 

a seguir: 

 
Tabela 4 – Amostra de despesas incompatíveis com o objetivo do Fundeb, referentes ao período de 1º de janeiro 

de 2016 a 30 de junho de 2017 

Grupo Especificação 
Exercício 

Total (R$) 
2016 (R$) 2017 (R$) 

A Aquisição de gêneros alimentícios para as escolas     30.969,31      86.684,29   117.653,60  

B Aquisição de refeições     91.954,50  -    91.954,50  

C Aquisição de fardamento para os alunos -     45.769,45     45.769,45  

D 

Locação de veículos sem a devida comprovação de que foram 

utilizados em atividades exclusivas de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica Pública 

    87.405,00  -    87.405,00  

E 

Despesas diversas vinculadas a outras Ações Orçamentárias 

municipais não relacionadas com a Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino da Educação Básica Pública 

    79.775,71  -    79.775,71  

F Tarifa bancária       4.141,88        4.781,81       8.923,69  

G Aquisição de arranjo de flores para cerimônia de posse do prefeito -          789,48          789,48  

Total Geral (R$) 296.262,40 140.042,03 432.271,43 

Fonte: Sagres/TCE/PB; Processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Fundo (C/C 11.656-4, Ag. 1134-
7, Banco do Brasil) 

 
Tabela 5 – Detalhamento da amostra das despesas incompatíveis com o objetivo do Fundeb, referentes ao 

período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017  



 

 

Grupo 
CPF/CNPJ do 

Credor 

Nº 

Empenho 

Data do 

Pagto 

Valor Pago 

(R$) 
Histórico 

A 

10.957.214/0001-04 

1742 20/04/2016      5.125,00  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO 

CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A 
PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 

INFORMADO 

A 4345 20/10/2016      7.842,70  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE 

MUNICIPIO.NADA INFORMADO 

A 07.877.835/0001-73 1434 28/04/2016      4.600,00  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO 
CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A 

PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 

INFORMADO 

A 

03.749.518/0001-10 

809 06/04/2017      6.178,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 

DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.. 

A 1561 26/04/2017    10.000,26  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE 

MUNICIPIO.. 

A 2347 06/06/2017      8.464,20  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS 

DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 

A 35.499.144/0001-19 789 19/02/2016      7.880,11  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO 
CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A 

PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 

INFORMADO 

A ***.273.624-** 564 07/03/2017      3.100,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE 

MUNICIPIO.. 

A 02.276.010/0001-80 2147 10/05/2016      5.521,50  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO 

CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A 
PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 

INFORMADO 

A 

03.402.586/0001-09 

585 16/03/2017      6.998,90  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 
ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE 
MUNICIPIO.. 

A 2646 14/06/2017    11.942,80  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE 

MUNICIPIO 

A 19.253.218/0001-86 1859 02/05/2017    40.000,13  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLAS DESTE 

MUNICIPIO.. 

B 07.189.317/0001-67 629 11/02/2016      6.430,00  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO 

CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A 

PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 
INFORMADO 



 

 

Grupo 
CPF/CNPJ do 

Credor 

Nº 

Empenho 

Data do 

Pagto 

Valor Pago 

(R$) 
Histórico 

B 631 11/02/2016      7.683,00  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO 
CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A 

PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 
INFORMADO 

B 2578 21/06/2016      7.851,00  

REFERENTE A PRESTACAO DE 

SERVICOS,CONFORME ESPECIFICACAO 

CONSTANTE DA NOTA FISCAL FATURA ANEXADA 
A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 

INFORMADO 

B 4626 10/11/2016      9.000,00  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, CONFORME ESPECIFICACAO 

CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA A 

PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 
INFORMADO 

B 5247 28/12/2016    15.357,50  

REFERENTE A PRESTACAO DE 
SERVICOS,CONFORME ESPECIFICACAO 

CONSTANTE DA NOTA FISCAL FATURA ANEXADA 

A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 
INFORMADO 

B 

***.381.142-** 

3656 16/08/2016      8.552,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO 

FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A 

PROFESSORES.NADA INFORMADO 

B 3698 17/08/2016      4.916,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM NO 
FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS 

SERVIDORES DA EDUCACAO.NADA INFORMADO 

B 3699 17/08/2016      7.823,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM NO 
FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS 

SERVIDORES DA EDUCACAO.NADA INFORMADO 

B 3767 24/08/2016    16.683,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 
ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO 

FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A 
PROFESSORES.NADA INFORMADO 

B 3697 31/08/2016      5.536,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM NO 

FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS 

SERVIDORES DA EDUCACAO.NADA INFORMADO 

B 3766 31/08/2016      2.123,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO 

FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A 

PROFESSORES.NADA INFORMADO 

C 

13.885.516/0001-02 

1375 10/04/2017    31.069,45  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA 

NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO 

PRESENTE PROCESSO. 

C 2979 03/07/2017    14.700,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES 
DESTINADOS A ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 

D ***.613.074-** 3990 14/09/2016      6.860,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 
VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE 

DE SUPERVISORES DA EDUCACAO DESTE 

MUNICIPIO.NADA INFORMADO 



 

 

Grupo 
CPF/CNPJ do 

Credor 

Nº 

Empenho 

Data do 

Pagto 

Valor Pago 

(R$) 
Histórico 

D 3991 14/09/2016      8.934,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 
VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE 

DE SUPERVISORES DA EDUCACAO DESTE 

MUNICIPIO.NADA INFORMADO 

D 3992 14/09/2016      9.231,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 

VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE 

DE SUPERVISORES DA EDUCACAO DESTE 
MUNICIPIO.NADA INFORMADO 

D 3993 14/09/2016      6.860,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 

VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE 

DE SUPERVISORES DA EDUCACAO DESTE 

MUNICIPIO.NADA INFORMADO 

D 

***.118.114-** 

5212 27/12/2016      7.601,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 
ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO 

DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 
SERVIDORES DESTA SEC. DE EDUCACAO.NADA 

INFORMADO 

D 5213 27/12/2016      9.823,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 
ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO 

DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 
SERVIDORES DESTA SEC. DE EDUCACAO.NADA 

INFORMADO 

D 5214 27/12/2016      9.823,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO 
DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 

SERVIDORES DESTA SEC. DE EDUCACAO.NADA 

INFORMADO 

D 5205 28/12/2016      6.119,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO 

DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 

SERVIDORES DESTA SEC. DE EDUCACAO.NADA 
INFORMADO 

D 5207 28/12/2016      6.119,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO 
DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 

SERVIDORES DESTA SEC. DE EDUCACAO.NADA 

INFORMADO 

D ***.332.454-** 4555 08/11/2016      8.045,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 

LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS A 
DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO DESTE 

MUNICIPIO.NADA INFORMADO 

D ***.903.734-** 3156 12/07/2016      5.467,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 
LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA 

EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUL. DE 

EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA 
INFORMADO 



 

 

Grupo 
CPF/CNPJ do 

Credor 

Nº 

Empenho 

Data do 

Pagto 

Valor Pago 

(R$) 
Histórico 

D 3241 19/07/2016      2.523,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA 

LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA 

EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUL. DE 
EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.NADA 

INFORMADO 

E 10.407.884/0001-57 3790 28/08/2016    27.507,80  

REFERENTE AO FORNECIMENTO  DE PRODUTOS 

CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA 
NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO 

PRESENTE PROCESSO.NADA INFORMADO 

E 70.109.277/0001-32 3754 23/08/2016    17.056,00  

REFERENTE AO FORNECIMENTO  DE PRODUTOS 

CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA 

NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO 
PRESENTE PROCESSO.NADA INFORMADO 

E 12.441.013/0001-85 3319 05/07/2016      2.200,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 
ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA.NADA 

INFORMADO 

E 09.095.183/0001-40 4331 18/10/2016    33.011,91  

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELETRICA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO 

A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.NADA 
INFORMADO 

F 

130486 

62 06/01/2016      1.000,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A TARIFA FOPAG.NADA INFORMADO 

F 2845 21/06/2016      3.000,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A TARIFA FOPAG.NADA INFORMADO 

F 5145 29/12/2016         141,88  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 
REFERENTE A TARIFA FOPAG.NADA INFORMADO 

F 35 18/01/2017      4.781,81  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 

ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A TARIFA FOPAG.. 

G ***.770.294-** 78 01/02/2017         789,48  

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR 
ACIMA, PARA ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A PRODUCAO ARTESANAL DE 
ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA A 

CERIMONIA DE POSSE DO PREFEITO E VICE 

PREFEITA.. 

Total (R$) 432.271,43  

Fonte: Sagres/TCE/PB); Processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Fundo (C/C 11.656-4, Ag. 1134-

7, Banco do Brasil) 

 

Importa destacar que a definição de quais despesas podem ser caracterizadas como de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) encontra-se delineada no art. 70 da LDB 

(Lei nº 9.394/1996), que também se aplica à parcela de recursos do Fundeb, nos termos do art. 

21 da Lei nº 11.494/2007, razão pela qual quaisquer despesas realizadas com finalidade 

diversa encontram-se em discordância com o ordenamento que regulamenta o Fundo, 

consoante rol exemplificativo constante do art. 71 da LDB. 

 

Cumpre ressaltar que os recursos do Fundeb devem ser direcionados exclusivamente para o 

financiamento de ações consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

destinadas à Educação Básica Pública, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária do ente 

federado, que, no caso dos municípios, estão sob sua responsabilidade a Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental. 



 

 

 

Nesse sentido, importa destacar que, de acordo com esclarecimentos no Portal do FNDE, por 

meio do link “Perguntas Frequentes”, opção Fundeb, 

(http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/perguntas-frequentes-fundeb), item 5.9, as 

despesas com aquisição e distribuição de uniformes escolares não são consideradas típicas ou 

necessárias à consecução dos objetivos das instituições educacionais que oferecem a educação 

básica, na forma preconizada no caput do art. 70 da Lei nº 9.394/1996 (LDB). “Tais despesas 

encontram-se mais próximas daquelas caracterizadas como assistência social, por 

conseguinte não integrantes do conjunto de ações de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino. Assim, seu custeio não deve ser realizado com recursos do Fundeb, ainda que os 

alunos beneficiários sejam da educação básica pública”. 

 

Acrescente-se, por fim, que o FNDE também deixa claro, na resposta ao item 5.10,   que as 

despesas com aquisição de gêneros alimentícios, a serem utilizados na merenda escolar, não 

podem ser custeadas com recursos do Fundeb, visto que esse tipo de gasto não se caracteriza 

como sendo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, nos termos do inciso IV do art. 71 

da Lei nº 9.394/1996 (LDB). 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município corrigirá as inconformidades.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese o atual Gestor municipal ter afirmado que corrigirá as inconformidades, não foi 

comprovada a devolução, à conta do Fundeb, dos recursos utilizados em desacordo com as 

normas do Fundeb. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.4. Despesas com folhas de pagamento e encargos previdenciários dos profissionais 

da Educação, no montante de R$ 3.088.554,00, inscritas em Restos a Pagar do exercício 

de 2016, sem comprovação de sua quitação integral no exercício de 2017. 
 

Fato 
 

Ao se analisar a planilha das despesas executadas com recursos do Fundeb, pelo município de 

São Bento-PB, obtida do Sagres/TCE/PB, verificou-se que, no encerramento do exercício de 

2016, o montante de despesas inscritas em Restos a Pagar, pela Gestão municipal, foi de R$ 

3.088.554,00, referente a folhas de pagamento dos profissionais da Educação, dos meses de 

novembro de 2016 (contratados) e dezembro de 2016 (comissionados e estatutários), bem 

como a encargos previdenciários (parte patronal) incidentes sobre as folhas de pagamento 

desses profissionais relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2016, conforme 

demonstrado nas tabelas a seguir: 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/perguntas-frequentes-fundeb


 

 

     
Tabela 6 – Detalhamento das despesas inscritas em Restos a Pagar, durante o exercício de 2016, referentes às 

folhas de pagamento e encargos sociais dos profissionais da Educação  

  Nome do Credor 
Parcela do 

Fundeb 
Elemento de Despesa Nº Empenho Data 

Empenhado 

(R$) 

Impresb - Inst. Mun. 
Prev. São Bento 

(CNPJ nº 

05.216.802/0001-57) 

40% 

Obrigações Patronais 

490 01/02/2016      23.848,92  

954 29/02/2016      23.885,82  

1400 30/03/2016      25.823,06  

1902 30/04/2016      25.720,11  

2467 31/05/2016      25.862,31  

2934 30/06/2016      25.936,11  

2982 30/07/2016      26.077,22  

3810 30/08/2016      26.529,71  

4085 29/09/2016      26.359,44  

4424 31/10/2016      26.068,39  

4825 30/11/2016      26.134,45  

5105 21/12/2016      27.165,49  

5296 30/12/2016      25.887,49  

60% 

489 01/02/2016    107.002,73  

953 29/02/2016    108.396,66  

1399 30/03/2016    121.266,14  

1901 30/04/2016    121.869,13  

2466 31/05/2016    121.040,61  

2935 30/06/2016    120.945,36  

2980 30/07/2016    119.913,41  

3809 30/08/2016    119.159,39  

4084 29/09/2016    119.678,09  

4423 31/10/2016    120.120,96  

4823 30/11/2016    120.778,58  

5104 21/12/2016    121.073,01  

5295 30/12/2016    121.876,10  

Prefeitura Municipal de 
São Bento 

(CNPJ nº 

09.069.709/0001-18) 

40% 
Contratação por Tempo 

Determinado 

4846 30/11/2016      30.920,00  

60% 4845 30/11/2016      87.960,80  

40% 

Vencimentos e Vantagens 

Fixas - Pessoal Civil 

5086 19/12/2016        7.040,00  

5087 19/12/2016    154.437,12  

5339 31/12/2016        8.420,00  

5340 31/12/2016    169.678,26  

60% 

5341 31/12/2016      46.038,00  

5342 31/12/2016    705.641,13  

Total (R$) 3.088.554,00 

Fonte: Sagres/TCE/PB 
 



 

 

Tabela 7 – Resumo das despesas inscritas em Restos a Pagar, durante o exercício de 2016, referentes às folhas 

de pagamento e encargos sociais dos profissionais da Educação 

Nome do Credor 
Parcela do 

Fundeb 

Elemento de 

Despesa 
Objeto 

Total 

Empenhado 

(R$) 

Impresb - Inst. Mun. 
Prev. São Bento 

(CNPJ nº 

05.216.802/0001-57) 

60% 
Obrigações 

Patronais 

Contribuição patronal devida e não repassada ao 

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), 
referente aos encargos previdenciários, parte 

empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos 

profissionais do Magistério e do Suporte Pedagógico da 
Educação Básica Pública de São Bento-PB, no período 

de janeiro a dezembro de 2016, inclusive Décimo 

Terceiro Salário. 

      

1.543.120,17  

40% 
Obrigações 

Patronais 

Contribuição patronal devida e não repassada ao RPPS, 
referente aos encargos previdenciários, parte 

empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos 

demais profissionais do MDE da Educação Básica 
Pública de São Bento-PB, no período de janeiro a 

dezembro de 2016, inclusive Décimo Terceiro Salário. 

         

335.298,52  

Prefeitura Municipal 

de São Bento 

(CNPJ nº 
09.069.709/0001-18) 

60% 

Contratação 

por Tempo 
Determinado 

Para atender ao pagamento referente a fopag Fundeb 
60% (contratos), rel. ao mês de novembro 2016 

           
87.960,80  

40% 
Para atender ao pagamento referente a fopag Fundeb 

40% (contratos), rel. ao mês de novembro 2016 

           

30.920,00  

60% 

Vencimentos e 
Vantagens 

Fixas - Pessoal 

Civil 

Para atender ao pagamento referente a fopag Fundeb 

60% estatutário e comissionado, rel. ao mês de 
dezembro 2016 

         

751.679,13  

40% 
Para atender ao pagamento referente a fopag Fundeb 
40% estatutário e comissionado, rel. ao mês de 

dezembro e dec. ter de 2016 

         

339.575,38  

Total Geral (R$) 3.088.554,00 

Fonte: Sagres/TCE/PB 
 

Cabe acrescentar que, no encerramento do exercício de 2016, era de R$ 233.423,06 o saldo 

bancário da conta específica do Fundeb.  

 

Por sua vez, verificou-se, também, mediante consulta ao Sagres/TCE/PB (atualizado até junho 

de 2017), em cotejo com os extratos bancários da conta específica do Fundeb, referentes ao 

primeiro semestre de 2017, que, desse montante de R$ 3.088.554,00 inscritos em Restos a 

Pagar no exercício de 2016, já houve quitação parcial com recursos debitados da conta do 

Fundeb/2017, no total de R$ 145.765,82, consoante detalhado na tabela a seguir: 

 
Tabela 8 – Restos a Pagar de 2016 quitados com recursos do Fundeb/2017 

Parcela nº Dt. Empenho 
Empenho 

nº 
Empenhado (R$) 

Valor quitado 

(R$) 

Dt. 

Pagamento 

Valor debitado da 

conta do Fundeb 

(R$) 

0000001 19/12/2016 5086 R$ 7.040,00 R$ 7.040,00 
17/01/2017 142.948,32 

0000001 19/12/2016 5087 R$ 154.437,12 R$ 154.437,12 

0000001 31/12/2016 5342 R$ 705.641,13 R$ 184.047,07 03/05/2017 2.817,50 

Total (R$) 145.765,82 

Fonte: Sagres/TCE/PB; Processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Fundo (C/C 11.656-4, Ag. 1134-

7, Banco do Brasil) 
 

            

Entretanto, importar ressaltar que, conforme previsto no art. 212 da Constituição Federal, no 

art. 60, caput, do ADCT e no art.21, caput, da Lei nº 11.494/2007, a aplicação e a averiguação 



 

 

da observância dos percentuais mínimos pertinentes ao Fundeb deve ser realizada ao final de 

cada exercício, tendo em vista a aplicação do princípio da anualidade, admitindo-se apenas,  

a teor do § 2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007, que até 5% dos recursos recebidos à conta do 

Fundo, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 

6º da referida Lei, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente 

subsequente, mediante abertura de crédito adicional.  

 

Cumpre destacar, ainda, que, nos termos do caput e § 7º do art. 17 da Lei nº 11.494/2007, os 

recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, serão 

repassados automaticamente para as contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do 

Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, com periodicidade 

decendial, na forma prevista no art. § 5º do art. 69 da Lei no 9.394/1996. 

 

Dessa forma, não obstante a regularidade dos repasses, no exercício de 2016, para a conta do 

Fundeb, a Prefeitura de São Bento não observou a pontualidade do pagamento mensal da 

remuneração dos profissionais do magistério e dos demais servidores que atuam na Educação 

Básica municipal, visto que inscreveu, em Restos a Pagar, despesas, no montante de R$ 

3.088.554,00, referentes a folhas de pagamento dos meses de novembro e dezembro de 2016, 

bem como a encargos previdenciários, parte patronal, dos meses de janeiro a dezembro de 

2016, inclusive Décimo Terceiro Salário, sem disponibilidade financeira suficiente na conta 

específica do Fundeb – cujo saldo bancário no encerramento do exercício era de apenas R$ 

233.423,06 – e sem comprovação de sua quitação integral até o encerramento dos trabalhos 

de campo, em agosto de 2017. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação, editada apenas no nome da 

pessoa citada, a fim de preservá-la: 

 

“Desídia do ex-gestor G.S.S.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com efeito, a falta ou o atraso de pagamento do salário dos profissionais da Educação e dos 

encargos previdenciários, por insuficiência de disponibilidade financeira, demonstra a má 

gestão dos recursos do Fundeb/2016, já que, conforme restou demonstrado neste Relatório, 

houve movimentação irregular de recursos da conta do Fundo, bem como realização de gastos 

excessivos, inelegíveis, em desacordo com as normas do Fundeb e sem comprovação de que 

foram destinados a atividades exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da 

Educação Básica Pública. 

 

Contudo, em que pese a responsabilidade pela irregularidade apontada ter sido da Gestão 

municipal antecessora, a Prefeitura deve adotar medidas no sentido de resguardar o patrimônio 

público, bem como efetuar, com recursos próprios municipais, o pagamento da dívida de 2016 

inscrita em Restos a Pagar, em face da vedação do uso dos recursos do Fundeb para pagamento 

de Despesas de Exercícios Anteriores, consoante disposto no art.21 da Lei nº 11.494/2007.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art69§5


 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.5. Uso indevido de recursos do Fundeb/2016 para pagamento de Despesas de 

Exercícios Anteriores, no montante de R$ 461.790,22.  
 

Fato 
 

Da análise da planilha das despesas executadas com recursos do Fundeb, pelo município de 

São Bento-PB, obtida do Sagres/TCE/PB, em cotejo com os respectivos processos de 

pagamento e extratos bancários da conta específica do Fundo (C/C 11.656-4, Ag. 1134-7, 

Banco do Brasil), referente ao período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017, 

constatou-se o uso indevido de recursos do Fundeb/2016 para pagamento de Despesas de 

Exercícios Anteriores no montante de R$ 461.790,22, conforme demonstrado na tabela a 

seguir: 

 
Tabela 9 – Despesas de Exercícios Anteriores pagas indevidamente com recursos do Fundeb/2016 

CNPJ do Credor Credor 
Nº 

Empenho 
Data Pagto 

Valor Pago 

(R$) 
Histórico 

05.216.802/0001-57 

IMPRESB - INST. 

MUN. PREV. SAO 
BENTO 

141 25/05/2016 166.283,90 

VALOR QUE SE EMPENHA EM 
FAVOR DO CREDOR ACIMA, 

PARA ATENDER AO 

PAGAMENTO REFERENTE AO 
RECOLHIMENTO AO IMPRESB 

60%, PARTE SEGURADO, REL. A 

NOV/2014, DEZ/2014 E 13º 
SALÁRIO DE 2014. 

143 25/05/2016 35.506,32 

VALOR QUE SE EMPENHA EM 

FAVOR DO CREDOR ACIMA, 
PARA ATENDER AO 

PAGAMENTO REFERENTE AO 

RECOLHIMENTO AO IMPRESB 
40%, PARTE SEGURADO, REL. A 

NOV/2014, DEZ/2014 E 13º 

SALÁRIO DE 2014. 

4668 11/11/2016       1.228,10  

VALOR QUE SE EMPENHA EM 

FAVOR DO CREDOR ACIMA, 

PARA ATENDER AO 
PAGAMENTO REFERENTE 

RECOLHIMENTO AO IMPRESB, 

ACORDO DE PARCELAAMENTO 
467 2016, PARCELAS 2,4 E 5. 

4669 11/11/2016   255.397,43  

VALOR QUE SE EMPENHA EM 

FAVOR DO CREDOR ACIMA, 

PARA ATENDER AO 
PAGAMENTO REFERENTE 

ACORDO DE PARCELAMENTO 

IMPRESB 468, PARCERLA 2, 
COMPLEMENTO PARCELA 3, 

PARTE PARCELA 4. 

4670 11/11/2016       1.727,13  

VALOR QUE SE EMPENHA EM 
FAVOR DO CREDOR ACIMA, 

PARA ATENDER AO 

PAGAMENTO REFERENTE 

ACORDO DE PARCELAMENTO 

IMPRESB  469 2016 PARCELAS 

02, 04 E 05. 

4671 11/11/2016       1.647,34  

VALOR QUE SE EMPENHA EM 

FAVOR DO CREDOR ACIMA, 
PARA ATENDER AO 

PAGAMENTO REFERENTE A 
ACORDO DE PARCELAMENTO 

472 2016 PARCELAS 2,4 E 5. 

Total (R$) 461.790,22  



 

 

Fonte: Sagres/TCE/PB); Processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Fundo (C/C 11.656-4, Ag. 1134-

7, Banco do Brasil) 

 

Importa destacar que as despesas referentes às Notas de Empenho nº 141 e 143 foram 

classificadas como despesas Extra Orçamentárias, já que foram contraídas no exercício de 

2014, ao passo que as despesas das Notas de Empenho nº 4668 a 4671 foram classificadas na 

Ação Orçamentária municipal “Pag de INSS/FGTS/PASEP/IMPRESB em atraso” e no 

Elemento de Despesa 3.1.90.92 – “Despesas de Exercícios Anteriores”. 

 

Cabe ressaltar, ainda, que os Acordos de Parcelamento Impresb nº 467 e 468 correspondem 

aos valores de Contribuição Patronal devidos e não repassados ao Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS) dos servidores públicos do município de São Bento-PB, relativos 

ao período de 07/2012 a 04/2016, ao passo que os Acordos de Parcelamento Impresb nº 469 

e 472 se referem aos valores de Contribuição dos Segurados devidos e não repassados ao 

RPPS dos servidores públicos municipais, relativos ao período de 08/2012 a 12/2012.  

 

Além disso, cumpre esclarecer que, apesar de a Lei nº 11.494/2007 prever que a remuneração 

dos profissionais do MDE da Educação Básica Pública engloba os encargos sociais incidentes 

na folha de pagamento, as despesas elencadas na tabela acima, ainda que não fossem 

decorrentes de dívidas de exercícios anteriores, não poderiam ser financiadas com recursos do 

Fundeb, pois os Acordos de Parcelamento abrangem todos os servidores públicos municipais, 

indistintamente. 

 

Nesse sentido, conforme esclarecido no link “Perguntas Frequentes”, opção Fundeb, 

(http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/perguntas-frequentes-fundeb), item 5.4, o 

FNDE já firmou o entendimento de que os recursos do Fundeb não podem ser aplicados em 

Despesas de Exercícios Anteriores, ainda que relacionadas à Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino da Educação Básica Pública, já que tais recursos devem ser utilizados dentro do 

exercício a que se referem, ou seja, em que são transferidos. “Os eventuais débitos de 

exercícios anteriores deverão ser pagos com outros recursos, que não sejam originários do 

Fundeb”. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação, editada apenas no nome da 

pessoa citada, a fim de preservá-la: 

 

“Desídia do ex-gestor G.S.S.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a responsabilidade pela irregularidade apontada ter sido da Gestão municipal 

antecessora, a Prefeitura deve proceder à devolução, à conta do Fundeb, dos recursos 

utilizados em desacordo com as normas do Fundeb. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/perguntas-frequentes-fundeb


 

 

 

2.1.6. Ausência de comprovação do recolhimento, ao Instituto de Previdência 

Municipal de São Bento, da Contribuição Social, no montante de R$ 488.221,45, retida 

em 2016 dos salários dos profissionais da Educação pagos com recursos do Fundeb. 
 

Fato 
 

A partir da análise das folhas de pagamento dos profissionais da Educação custeadas com 

recursos do Fundeb, em cotejo com os extratos bancários da conta específica do Fundeb, 

referentes ao período examinado (1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017), constatou-se 

que a Prefeitura não efetuou o recolhimento, ao Instituto Municipal de Previdência de São 

Bento (Impresb), titular da C/C 8.287-2, Ag. 1134-7, Banco do Brasil, da Contribuição Social, 

no montante de R$ 488.221,45, retida em 2016 dos salários dos profissionais da Educação 

pagos com recursos do Fundeb, conforme detalhamento da tabela a seguir: 

 
Tabela 10 – Demonstrativo da Contribuição Social (CS), parte segurados, retida pela Prefeitura de São Bento 

e não recolhida ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Impresb 

Competência de 2016 
CS Folha Fundeb-

60% (R$) 

CS Folha Fundeb-40% 

(R$) 

Janeiro - - 

Fevereiro - 15.703,01 

Março - 16.859,77 

Abril - 16.850,09 

Maio - 16.811,37 

Junho - 16.821,05 

Julho - - 

Agosto - 17.246,97 

Setembro - 17.140,49 

Outubro 75.118,37 17.067,89 

Novembro 75.529,62 17.072,73 

Dezembro 76.215,96 17.082,41 

13º Salário 75.713,65 16.988,07 

Total (R$) 302.577,6 102.598,56 

Total Geral (R$) 488.221,45 

Fonte: Folhas de pagamento de 2016 do Fundeb-40% e Fundeb-60%; e Extratos bancários da conta específica do Fundeb, referentes ao 

exercício de 2016 

 

Cabe ressaltar que, apesar de requeridos, por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº 

201701683/2017/011/Fundeb/São Bento, de 1º de setembro de 2017, não foram apresentados 

pela Gestão municipal os comprovantes ou guias de recolhimento do montante da 

Contribuição Social, parte segurados, demonstrado na tabela acima. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação, editada apenas no nome da 

pessoa citada, a fim de preservá-la: 

 

“Desídia do ex-gestor G.S.S.” 



 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a responsabilidade pela irregularidade apontada ter sido da Gestão municipal 

antecessora, a Prefeitura deve adotar medidas no sentido de resguardar o patrimônio público, 

bem como efetuar, com recursos próprios municipais – em face da vedação do uso dos 

recursos do Fundeb para pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores, consoante disposto 

no art.21 da Lei nº 11.494/2007 –, o pagamento da dívida referente aos encargos 

previdenciários, parte segurados, que foram descontados, em 2016, dos salários dos 

profissionais da Educação, mas não foram repassados ao Instituto de Previdência Municipal 

de São Bento. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.7. Movimentação financeira não realizada exclusivamente na conta bancária 

específica do Fundeb, contrariando o disposto no Decreto nº 7.507/2011 e na Resolução 

CD/FNDE nº 44/2011, resultando em prejuízo ao erário no valor de R$ 68.342,81. 
 

Fato 
 

Da análise dos extratos bancários da conta específica do Fundeb (C/C 11.656-4, Ag. 1134-7, 

Banco do Brasil), referentes ao período examinado (1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 

2017), constatou-se que a Gestão municipal não realizou a movimentação dos recursos 

exclusivamente na conta bancária específica do Fundeb, já que, durante o exercício de 2016, 

foram promovidas transferências da conta do Fundeb para a conta do FPM – Fundo de 

Participação dos Municípios (C/C 5.161-6, Ag. 1134-7, Banco do Brasil) –, no montante 

debitado de R$ 617.600,00, bem como da conta do FPM para a conta do Funded, no total 

creditado de R$ 550.100,00, consoante demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela 11 – Movimentação financeira irregular na conta específica do Fundeb 

Dt. 

movimento 
Lote Histórico Documento 

Valor Debitado 

R$ 

Valor Creditado 

(R$) 

12/07/2016 99015 470 Transferência on line 551.134.000.005.161 23.500,00 D - 

11/10/2016 99026 870 Transferência on line 661.134.000.005.161 - 5.800,00 C 

11/11/2016 99026 870 Transferência on line 661.134.000.005.161 - 8.300,00 C 

09/12/2016 99026 870 Transferência on line 661.134.000.005.161 - 32.400,00 C 

12/12/2016 99026 870 Transferência on line 661.134.000.005.161 - 20.000,00 C 

13/12/2016 99026 470 Transferência on line 661.134.000.005.161 1.600,00 D - 

21/12/2016 99015 470 Transferência on line 551.134.000.005.161 400.000,00 D - 

23/12/2016 99026 470 Transferência on line 661.134.000.005.161 192.500,00 D - 

26/12/2016 99026 870 Transferência on line 661.134.000.005.161 - 10.500,00 C 

27/12/2016 99026 870 Transferência on line 661.134.000.005.161 - 375.000,00 C 

29/12/2016 99026 870 Transferência on line 661.134.000.005.161 - 98.100,00 C 

Total (R$) 617.600,00 D 550.100,00 C 

Saldo Devedor (R$) 67.500,00 D 

Fonte: Extratos bancários da conta específica do Fundeb (C/C 11.656-4, Ag. 1134-7, Banco do Brasil) 

 



 

 

Cabe ressaltar que essas operações bancárias de valores debitados da conta específica do 

Fundeb para a conta do FPM, ainda que transitoriamente por empréstimo, resulta na perda de 

rendimentos de aplicação financeira, dificulta a transparência e o controle quanto à destinação 

dos recursos, além de contrariar o disposto no art. 2° do Decreto n° 7.507/2011 e no art. 3º da 

Resolução CD/FNDE nº 44/2011, a seguir transcritos: 

 

“Art. 2º Os recursos de que trata este Decreto [Dispõe sobre a movimentação 

de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios] 

serão depositados e mantidos em conta específica aberta para este fim em 

instituições financeiras oficiais federais. (grifou-se) 

 

“Art. 3º Os repasses de recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e 

Municípios, à custa dos programas e ações indicados no artigo anterior, serão 

depositados em contas correntes específicas abertas e mantidas 

exclusivamente em instituições financeiras oficiais federais com as quais o 

FNDE mantenha parcerias”. (grifou-se) 

 

Por fim, cumpre acrescentar que importou em R$ 67.442,17 o prejuízo causado ao erário, 

correspondente ao saldo devedor atualizado pela variação da taxa do Sistema Especial de 

Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada no período de 12 de julho de 2016 a 31 de agosto 

de 2017, conforme demonstrativo de débito obtido no site http://portal.tcu.gov.br/sistema-

atualizacao-de-debito. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município movimentará os recursos do Fundeb em conta exclusiva, seguinte orientação 

da CGU.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese o Gestor municipal ter afirmado que movimentará os recursos do Fundeb em 

conta exclusiva, não foram apresentados elementos ou documentos relativos à comprovação 

da devolução, à conta do Fundeb, dos recursos transferidos indevidamente, conforme 

apontado nesta constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.8. Ausência de realização do devido processo licitatório, referente a gastos efetuados 

no exercício de 2016. Despesas sem comprovação de que foram destinadas a atividades 

exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica Pública, no 

montante de R$ 476.879,25. 
 

Fato 
 

http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito
http://portal.tcu.gov.br/sistema-atualizacao-de-debito


 

 

Ao se analisar a planilha das despesas executadas com recursos do Fundeb, pelo município de 

São Bento-PB, obtida do Sagres/TCE/PB, em cotejo com os extratos bancários da conta 

específica do Fundo (C/C 11.656-4, Ag. 1134-7, Banco do Brasil), referentes ao período 

examinado (1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017), verificou-se o uso de recursos do 

Fundeb, no exercício de 2016, em gastos com locação de veículos e com fornecimento de 

refeições cujos montantes demandariam a realização de procedimento licitatório, conforme 

detalhamento da tabela a seguir: 

 
Tabela 12 – Gastos executados em 2016 com recursos do Fundeb, referentes à locação de veículos e a 

fornecimento de refeições, que ultrapassaram o limite permitido para Dispensa de licitação 

CPF/CNPJ Objeto 

Montante gasto 

com recursos do 

Fundeb (R$) 

Montante gasto 

com o mesmo 

objeto (R$) 

***.118.114-** 

PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO 

DE SUA PROPRIEDADE UTIL. POR ESTA SEC. DE 
EDUCACAO 

141.027,00 

260.623,75 

***.613.074-** 

PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS 

EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO 
TRANSPORTE DE SUPERVISORES DA EDUCACAO 

DESTE MUNICIPIO 

68.323,00 

***.903.734-** 

PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS 

NA LOCACAO DE VEICULO CARRO DE SOM PARA 
EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. MUL. DE 

EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 

28.483,75 

***.332.454-** 

PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS 
NA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS A 

DISPOSICAO DA SEC. MUL. DE EDUCACAO DESTE 

MUNICIPIO 

22.790,00 

***.381.142-** 
PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO 
NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A 

PROFESSORES 

169.934,00 

216.255,50 

07.189.317/0001-67 
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS 

46.321,50 

Fonte: Sagres/TCE/PB; Amostra de processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Fundo (C/C 11.656-

4, Ag. 1134-7, Banco do Brasil) 
 

Cabe ressaltar que a prática reiterada de compras diretas sem o necessário e o prévio 

planejamento anual enseja a ocorrência de fracionamento de despesas, resultando, por 

conseguinte, em fuga da modalidade licitatória adequada. 

 

Nesse sentido, a Gestão municipal foi instada, mediante as Solicitações de Fiscalização (SF) 

nº 201701683/2017/001 e 004/Fundeb/São Bento, de 9 de agosto de 2017 e 10 de agosto de 

2017, a disponibilizar os processos de licitação ou de contratação promovidos para a execução 

das referidas despesas. 

 

Em resposta, a Prefeitura apresentou Declaração, de 17 de agosto de 2017, informando que 

não constam, nos arquivos do setor de licitação, nenhum processo licitatório realizado em 

2016 acerca das despesas acima elencadas, com exceção do credor inscrito no CPF nº 

***.613.074-**, para quem foi disponibilizado o Pregão Presencial nº 027/2016. 

 

Entretanto, o Pregão Presencial nº 027/2016, referente à locação de veículos destinados a 

diversas secretarias municipais, apesar de constar entre os contratados o credor inscrito no 

CPF nº ***.613.074-** (Contrato nº 00081/2016, firmado em 9 de junho de 2016, ao valor 

global de R$ 78.000,00), não teve como destinatária a Secretaria Municipal de Educação, já 

que o objeto contratual refere-se à locação de um veículo de passeio com motorista para ficar 

à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. 

 



 

 

Cumpre acrescentar que, mesmo nos casos em que os montantes de tais despesas fossem 

inferiores ao limite de R$ 8.000,00 permitido para a Dispensa de licitação, nos termos do 

inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, as compras diretas deveriam ser antecedidas da 

formalização do procedimento dispensatório, mediante a juntada de pesquisas de preços a pelo 

menos três fornecedores, de modo que ficasse demonstrado, razoavelmente, a vantagem 

dessas propostas para Administração. 

 

Dessa forma, resta evidenciado que houve descumprimento do art. 2º da Lei nº 8.666/1993, 

que dispõe que “as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, 

concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 

nesta Lei”. (grifou-se) 

 

Além disso, após análise de uma amostra dos processos de pagamento das despesas com 

locação de veículos custeadas com recursos do Fundeb/2016, não ficou comprovado que tais 

gastos foram destinados a atividades exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

da Educação Básica Pública, não havendo sequer informações, no histórico das notas de 

empenho ou nos recibos, acerca da identificação dos veículos (modelo e placa) que foram 

locados para a Secretaria Municipal de Educação.  

 

Por sua vez, importa destacar que, de acordo com documentação disponibilizada pela própria 

Prefeitura, verificou-se que em 2016 foram locados seis veículos para a Secretaria Municipal 

de Educação, consoante detalhamento do quadro a seguir, cujos proprietários divergem todos 

da relação de credores da tabela anterior.  

 
Quadro 1 – Relação de veículos locados em 2016 pela Prefeitura de São Bento-PB e colocados à disposição da 

Secretaria Municipal de Educação 

CPF do Proprietário Placa Discriminação Marca Ano 
Tipo 

Combustível 

***.388.954-** *** 9587/RN ÔNIBUS 
MERCEDES 

BENS 
2000 DIESEL 

***.695.194-** *** 1321/PB CAMIONETE D 10 CHEVROLET 1982 DIESEL 

***.315.434-** *** 6666/PB UNO FIAT 2000 GASOLINA 

***.288.984-** *** 1660/PB ONIBUS 1513 
MERCEDES 

BENS 
1993 DIESEL 

***.827.744-** *** 8593/RN D-10 CHEVROLET 1980 DIESEL 

***.588.524-** *** 3312/PB CAMIONETE D 20 CHEVROLET 1982 DIESEL 

Fonte: Relação de veículos locados em 2016 para a Secretaria Municipal de Educação, disponibilizada pela Prefeitura; e Consulta ao Sistema 

do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), atualizado até agosto de 2016 

 

De igual modo, em relação ao credor F. C. da Silva Souza (CNPJ nº 07.189.317/0001-67), 

apesar de, no histórico das notas de empenho, haver referência à aquisição de gêneros 

alimentícios, consta na descrição das notas fiscais que o objeto se refere a fornecimento de 

refeições. Cabe pontuar, ainda, que, na realidade, a razão social do referido credor inscrita no 

Sistema CNPJ/RFB é F. C. da Costa Souza, cujo nome de fantasia é Churrascaria São 

Sebastião. 

 

Por fim, cumpre esclarecer que, no tocante às despesas com fornecimento de refeições ou com 

aquisição de gêneros alimentícios, ainda que tivessem sido destinadas à merenda escolar dos 



 

 

estudantes, não poderiam ser custeadas com recursos do Fundeb, visto que esse tipo de gasto 

não se caracteriza como sendo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, nos termos do 

inciso IV do art. 71 da Lei nº 9.394/1996 (LDB). 

 

Diante do exposto, resta evidenciada a ausência de realização do devido processo licitatório, 

referente a gastos efetuados no exercício de 2016, bem como a execução de despesas sem 

comprovação de que foram destinadas a atividades exclusivas de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica Pública, no montante de R$ 476.879,25. 

Importa registrar, contudo, que, desse total, R$ 179.359,50 já foram incluídos no montante 

apontado em constatação específica deste Relatório sobre: “Realização de despesas 

incompatíveis com o objetivo do Fundeb, no montante de R$ 432.271,43”.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação, editada apenas no nome da 

pessoa citada, a fim de preservá-la: 

 

“Desídia do ex-gestor G.S.S.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em que pese a responsabilidade pela irregularidade apontada ter sido da Gestão municipal 

antecessora, a Prefeitura deve proceder à devolução, à conta do Fundeb, dos recursos 

utilizados na realização de despesas sem comprovação de que foram destinadas a atividades 

exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica Pública, bem 

como promover os devidos processos licitatórios em conformidade com a Lei nº 8.666/1993. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.9. Irregularidades nos processos licitatórios promovidos nos exercícios de 2016 e 

2017 para aquisição de combustível. 
 

Fato 
 

Para a aquisição de combustíveis para diversas Secretarias, inclusive a Secretaria Municipal 

de Educação, referente aos exercícios de 2016 e 2017, a Prefeitura de São Bento-PB realizou 

duas licitações, ambas na modalidade Pregão Presencial, sob o nº 0013/2016 e nº 00014/2017, 

envolvendo recursos oriundos do Pnate e do Fundeb, além de outras dotações orçamentárias 

(FPM, ICMS, SUS e recursos próprios), dos quais foram contratados os seguintes 

fornecedores: 

 
Tabela 13 – Fornecedores contratados no âmbito do Pregão Presencial nº 00013/2016 

Fornecedor CNPJ Objeto Qtde. (l) P. Unit. (R$) P. Total (R$) 

Posto de Combustível 
Souza Ltda. 

03.426.712/0001-65 

Gasolina Comum 112.500 3,70 416.250,00 

Óleo diesel S-500 150.000 2,95 442.500,00 

Óleo diesel S-10 150.000 3,05 457.500,00 

Subtotal (R$) 1.316.250,00 

Posto São João 05.824.110/0001-91 Álcool 700 2,98 2.086,00 



 

 

Gasolina comum 37.500 3,71 139.125,00 

Óleo diesel S10 50.000 3,08 154.000,00 

Outros (óleo para 

motor, óleo para freios, 
filtro de óleo, filtro de 

combustível, filtro de 

ar etc.) 

- - 153.474,00 

Subtotal (R$) 448.685,00 

União Rota Com. E 

Combustíveis Ltda. 
19.036.632/0001-33 Óleo diesel S-500 50.000 3,04 152.000,00 

Total (R$) 1.916.935,00 

Fonte: Processo licitatório do Pregão Presencial nº 0013/2016 

 
Tabela 14 – Fornecedores contratados no âmbito do Pregão Presencial nº 00014/2017 

Fornecedor CNPJ Objeto Qtde. (l) P. Unit. (R$) P. Total (R$) 

Posto Líder Combustíveis 
e Lubrificantes Ltda. 

26.658.488/0001-32 

Gasolina comum 150.000 3.76 564.000,00 

Álcool 700 3,06 2.142,00 

Óleo diesel S-500 200.000 3,08 616.000,00 

Outros (óleo para 

motor, óleo para freios 

etc.) 

- - 72.537,50 

Subtotal (R$) 1.254.679,50 

União Rota Comércio de 

Combustíveis Ltda. 
19.036.632/0001-33 Óleo diesel S-10 200.000 3,13 626.000,00 

Total (R$) 1.880.679,50 

Fonte: Processo licitatório do Pregão Presencial nº 00014/2017 

 

Da análise dos autos dos processos licitatórios dos Pregões Presenciais nº 0013/2016 e nº 

00014/2017, foram detectadas as seguintes irregularidades: 

 

a) ausência de justificativa fundamentada acerca dos quantitativos licitados, contendo: relação 

da frota de veículos do município, demonstrativos de consumo dos exercícios anteriores, 

relatórios gerenciais com estimativas de gastos com abastecimento para cada Secretaria 

municipal e/ou outros dados objetivos que demonstrem o dimensionamento adequado da 

aquisição/contratação, conforme determina o disposto no art. 14 da Lei 8.666/1993, c/c o 

inciso II do art. 3º da Lei nº 10.520/2002; 

 

Nesse sentido, cabe ressaltar que o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 

2.533/2008 – Plenário, item 9.3.3, dispôs que devem constar dos processos licitatórios os 

cálculos e projeções que levaram ao dimensionamento do objeto da contratação. 

 

b) ausência de justificativa da autoridade competente quanto à inviabilidade de utilizar-se a 

modalidade de Pregão Eletrônico, contrariando o disposto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 

5.450/2005; 

 

c) não publicação do aviso dos editais licitatórios em jornal de grande circulação regional ou 

nacional, conforme determina o art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/2002, c/c o art. 11 do Decreto 

nº 3.555/2000. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município apresentará justificativa dos quantitativos licitados.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.10. Gastos excessivos com combustível executados em 2016, no total de R$ 

1.280.563,63, sem a devida comprovação de que foram utilizados em atividades 

exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Deficiência dos controles de 

utilização e de abastecimento da frota de veículos próprios e locados à disposição da 

Secretaria Municipal de Educação. 
 

Fato 
 

Da análise das planilhas das despesas executadas com recursos do Fundeb e do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), pelo município de São Bento-

PB, obtidas do Sagres/TCE/PB, em cotejo com os respectivos processos de pagamento e 

extratos bancários da conta específica do Fundo (C/C 11.656-4, Ag. 1134-7, Banco do Brasil) 

e do Pnate (C/C 9.871-X, Ag. 1134-7, Banco do Brasil), verificou-se que o montante gasto 

com combustível, durante o período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017, foi de R$ 

1.534.753,88, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela 15 – Gastos com combustíveis efetuados pela Prefeitura de São Bento-PB, em 2016 e 2017, com recursos 

do Fundeb e do Pnate 

CNPJ do Credor Credor Programa 
Nº 

Empenho 

Data do 

Empenho 

Valor do 

Empenho 

(R$) 

Data do 

Pagto 

Valor Pago 

(R$) 

03.426.712/0001-65 

POSTO DE 

COMBUSTIVEL 
SOUZA LTDA 

FUNDEB 

325 26/01/2016 3.800,00 29/01/2016 3.800,00 

326 26/01/2016 150.866,36 29/01/2016 150.866,36 

491 01/02/2016 60.414,01 01/02/2016 60.414,01 

630 11/02/2016 39.045,12 11/02/2016 39.045,12 

683 12/02/2016 13.587,50 12/02/2016 13.587,50 

684 12/02/2016 32.018,58 12/02/2016 32.018,58 

994 01/03/2016 47.693,88 30/03/2016 35.000,00 

1286 22/03/2016 103.186,37 22/03/2016 103.186,37 

1364 29/03/2016 29.132,31 29/03/2016 29.132,31 

1679 13/04/2016 45.250,00 13/04/2016 45.250,00 

1834 27/04/2016 42.598,00 27/04/2016 42.598,00 

1835 27/04/2016 29.237,95 27/04/2016 29.237,95 

2160 10/05/2016 47.693,88 10/05/2016 12.693,88 

2350 24/05/2016 143.639,49 24/05/2016 143.639,49 

3049 08/07/2016 44.804,50 08/07/2016 44.804,50 

4246 10/10/2016 74.962,90 10/10/2016 74.962,90 

4348 20/10/2016 16.154,67 20/10/2016 16.154,67 

4349 20/10/2016 49.025,00 20/10/2016 49.025,00 

4628 10/11/2016 63.971,58 10/11/2016 63.971,58 

5005 23/12/2016 31.305,70 23/12/2016 31.305,70 



 

 

CNPJ do Credor Credor Programa 
Nº 

Empenho 

Data do 

Empenho 

Valor do 

Empenho 

(R$) 

Data do 

Pagto 

Valor Pago 

(R$) 

5007 23/12/2016 14.640,00 23/12/2016 14.640,00 

5018 23/12/2016 44.718,20 23/12/2016 44.718,20 

5019 23/12/2016 13.590,80 23/12/2016 13.590,80 

5021 23/12/2016 14.789,43 23/12/2016 14.789,43 

26.658.488/0001-32 

POSTO LIDER  

COMBUSTIVEIS 
E 

LUBRIFICANTES 

LTDA. 

FUNDEB 499 01/03/2017 9.999,98 31/03/2017 9.999,98 

FUNDEB 1037 31/03/2017 18.110,40 31/03/2017 18.110,40 

PNATE 1038 31/03/2017 15.000,00 03/04/2017 15.000,00 

PNATE 1410 07/04/2017 14.999,90 10/04/2017 14.999,90 

FUNDEB 1943 04/05/2017 11.280,00 04/05/2017 11.280,00 

PNATE 2053 11/05/2017 14.999,90 12/05/2017 14.999,90 

FUNDEB 2401 30/05/2017 30.999,99 30/05/2017 30.999,99 

FUNDEB 2490 01/06/2017 18.480,00 05/06/2017 18.480,00 

FUNDEB 2737 13/06/2017 21.999,97 13/06/2017 21.999,97 

FUNDEB 2823 20/06/2017 12.320,00 27/06/2017 12.320,00 

19.036.632/0001-33 

UNIAO ROTA 

COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS 

LTDA - EPP 

FUNDEB 

2157 10/05/2016 7.313,94 10/05/2016 7.313,94 

2772 20/06/2016 19.408,36 20/06/2016 19.408,36 

4706 18/11/2016 35.000,01 18/11/2016 35.000,00 

5003 09/12/2016 8.278,01 09/12/2016 8.278,01 

5244 28/12/2016 30.001,76 28/12/2016 30.001,74 

5248 28/12/2016 72.129,23 28/12/2016 72.129,23 

1653 25/04/2017 30.000,02 02/05/2017 30.000,02 

2203 19/05/2017 10.000,01 23/05/2017 10.000,01 

2368 29/05/2017 30.000,05 01/06/2017 30.000,05 

PNATE 2652 08/06/2017 16.000,03 08/06/2017 16.000,03 

Total (R$) 1.534.753,88 

Fonte: Sagres/TCE/PB; Processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Fundeb (C/C 11.656-4, Ag. 1134-
7, Banco do Brasil) 

 

Da tabela acima, observa-se que os gastos com combustível, no âmbito do Fundeb e do Pnate, 

perfizeram, no exercício de 2016, o montante de R$ 1.280.563,63, ao passo que, no período 

de 1º de janeiro de 2017 a 30 de junho de 2017, importaram na monta de R$ 254.190,25, 

consoante sintetizado na tabela a seguir: 

 
Tabela 16 – Resumo dos gastos com combustível, no âmbito do Fundeb e Pnate, relativos aos exercícios de 2016 

e 2017 

CNPJ do Credor Credor Programa 
Exercício 

Total (R$) 
2016 (R$) 2017 (R$) 

03.426.712/0001-65 
POSTO DE COMBUSTIVEL 

SOUZA LTDA 

Fundeb 1.108.432,35 - 1.108.432,35 

Pnate - - - 

26.658.488/0001-32 

POSTO LIDER  

COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA. 

Fundeb - 123.190,34 123.190,34 

Pnate - 44.999,80 44.999,80 

19.036.632/0001-33 
UNIAO ROTA COMERCIO 
DE COMBUSTIVEIS LTDA - 

EPP 

Fundeb 172.131,28 70.000,08 242.131,36 

Pnate - 16.000,03 16.000,03 

Total Geral (R$) 1.280.563,63 254.190,25 1.534.753,88 

Fonte: Sagres/TCE/PB; Processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Fundeb (C/C 11.656-4, Ag. 1134-

7, Banco do Brasil) 



 

 

 

Cabe ressaltar que, consoante documentação disponibilizada pela Prefeitura, a frota de 

veículos próprios e locados à disposição da Secretaria Municipal de Educação, nos exercícios 

de 2016 e 2017, apresentava a seguinte composição: 

 
Tabela 17 – Frota de veículos próprios e locados à disposição da Secretaria Municipal de Educação, referente 

aos exercícios de 2016 e 2017  

Tipo de veículo 
2016 2017 

Próprio Locado Próprio Locado 

Ônibus 10 2 9 - 

Micro-ônibus 6 - 7 - 

Caminhonetas - 3 - 1 

Automóveis 3 1 3 1 

Total 19 6 19 2 

Total Geral 25 21 
Fonte: Relação de veículos próprios e locados, referentes aos exercícios de 2016 e 2017, disponibilizada pela Prefeitura 

 

Nesse contexto, ressai claramente que, apesar da semelhança da frota de veículos nos 

exercícios de 2016 e 2017, o gasto realizado com combustível no exercício de 2016, pela 

Gestão municipal, mediante recursos do Funded e do Pnate, no montante de R$ 1.280.563,63 

– sendo R$ 767.191,87 despendidos nos seis primeiros meses de 2016 –, mostrou-se excessivo 

em relação ao executado no primeiro semestre de 2017, no total de R$ 254.190,25. 
 

Além disso, importa destacar que, nos processos de pagamento das despesas com combustível 

custeadas com recursos do Fundeb e do Pnate, referentes ao período examinado (1º de janeiro 

de 2016 a 30 de junho de 2017), não houve, no histórico das notas de empenho ou nos recibos, 

informações acerca da finalidade do uso e da identificação dos veículos (modelo e placa) que 

foram abastecidos, tampouco foi anexado às notas fiscais qualquer demonstrativo contendo a 

quantidade de combustível de cada veículo abastecido, de modo que ficou evidenciada a 

deficiência dos controles relativos à utilização e ao abastecimento dos veículos à disposição 

da Secretaria Municipal de Educação, resultando, por conseguinte, na ausência de 

comprovação de que os gastos com combustível, no montante de R$ 1.534.753,88, foram 

destinados a atividades exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação 

Básica Pública. 

 

Nesse sentido, mediante a Solicitação de Fiscalização (SF) nº 

201701683/2017/001/Fundeb/São Bento, de 9 de agosto de 2017, a Gestão municipal foi 

instada a disponibilizar os controles de utilização e de abastecimento, contendo informações 

individualizadas acerca dos itinerários, da quilometragem percorrida e do consumo médio de 

combustível, relativos ao período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017, da frota de 

veículos próprios e locados à disposição da Secretaria Municipal de Educação para as diversas 

atividades relacionadas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica 

Pública. 

 

Em resposta, a Gestão municipal disponibilizou a relação de veículos de 2017, contendo 

informações acerca dos itinerários, estimativa da distância diária percorrida e consumo médio 

de combustível por km rodado, faltando, contudo, demonstrativos gerenciais sobre a 

quantidade total do combustível comprado para cada veículo e o respectivo montante gasto 

com o abastecimento. No tocante ao exercício de 2016, em que pese ter sido disponibilizada 

a relação de veículos, não foi apresentado pela Municipalidade qualquer tipo de controle de 

uso ou de abastecimento, conforme ficou evidenciado mediante a Declaração, de 28 de agosto 

de 2017, informando que “não constam nos arquivos da Coordenadoria de Transportes 



 

 

controles de utilização e de abastecimento dos veículos, de que trata o item 1.12 da referida 

SF, pertencentes à Prefeitura Municipal de São Bento referentes ao ano de 2016”. 

 

Diante do exposto, restou constatada a realização, em 2016, de gastos excessivos com 

combustível, no total de R$ 1.280.563,63, sem a devida comprovação de que foram destinados 

a atividades exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica 

Pública, bem como a deficiência dos controles de utilização e de abastecimento da frota de 

veículos próprios e locados à disposição da Secretaria Municipal de Educação. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município apresentará demonstrativos gerenciais sobre a quantidade total do combustível 

comprado para cada veículo e o respectivo montante gasto com o abastecimento.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.11. Não exigência da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista das 

empresas contratadas junto à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), previamente a cada pagamento realizado. 
 

Fato 
 

Da análise dos processos de pagamento das despesas custeadas com recursos do Fundeb, no 

âmbito dos Pregões Presenciais nº 0013/2016 e nº 00014/2017, destinados à aquisição de 

combustível, constatou-se a não exigência, previamente a cada pagamento realizado aos 

fornecedores, da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista junto à Seguridade 

Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), contrariando o disposto no § 3º 

do art. 195 da Constituição Federal e no inciso IV do art. 29 da Lei nº 8.666/1993. 

 

Cabe ressaltar que, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, são cláusulas 

necessárias em todo contrato as que estabeleçam “a obrigação do contratado de manter, 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”. 

 

Ademais, no próprio instrumento contratual, alínea “g” da cláusula nona, foi prevista a 

obrigação do contratado de “manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, 

sempre que solicitado”. 



 

 

 

Nesse contexto, cabe trazer o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União, por 

meio da Decisão nº 705/1994-Plenário e do Acórdão nº 260/2002-Plenário, conforme trechos 

a seguir transcritos: 

 

“O Tribunal de Contas da União firmou entendimento no sentido de que é 

obrigatória a exigência da documentação relativa à regularidade com a 

Seguridade Social: 

• nas licitações públicas, de qualquer modalidade, inclusive dispensa e 

inexigibilidade, para contratar obras, serviços ou fornecimento, ainda que 

para pronta entrega; 

• na assinatura dos contratos; 

• a cada pagamento efetivado pela administração, inclusive nos contratos de 

execução continuada ou parcelada.” (Decisão nº 705/1994-Plenário) 

 

“Deve constar dos contratos de execução continuada ou parcelada, plena 

comprovação de regularidade do contratado com o sistema da Seguridade 

Social a cada pagamento efetivado pela Administração contratante, sob pena 

de violação do disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, conforme 

entendimento firmado pelo TCU na Decisão 705/1994-Plenário.” (Acórdão nº 

260/2002-Plenário) 

 

Cumpre acrescentar que, entre os contratados no âmbito do Pregão Presencial nº 0013/2016, 

está a empresa Posto de Combustível Souza Ltda. (CNPJ nº 03.426.712/0001-65), que recebeu 

da Prefeitura de São Bento-PB vários pagamentos durante o exercício de 2016, no montante 

de R$ 1.108.432,35. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município exigirá dos contratados comprovação de regularidades fiscal ao efetuar 

pagamentos.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação, mas afirmou que exigirá dos contratados a comprovação de 

regularidades fiscal ao efetuar pagamentos. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.12. Fragilidade dos controles referentes aos equipamentos e materiais permanentes 

adquiridos com recursos do Fundeb. Ausência de atesto nos documentos fiscais relativos 

às despesas com aquisição de bens permanentes. 
 



 

 

Fato 
 

Apesar de requerida, por meio da Solicitação de Fiscalização (SF) nº 

201701683/2017/001/Fundeb/São Bento, de 9 de agosto de 2017, a Gestão municipal não 

disponibilizou a relação de equipamentos e material permanentes adquiridos com recursos do 

Fundeb, no período de 1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017, com indicação da 

quantidade e da localização dos bens encaminhados para cada escola. 

 

Cabe ressaltar que, mediante análise da planilha das despesas executadas com recursos do 

Fundeb, pelo município de São Bento-PB, obtida do Sagres/TCE/PB, verificou-se que, no 

período examinado, foram adquiridos bens classificados no Elemento de Despesa 

“Equipamentos e Material Permanente”, no montante de R$ 38.212,00, consoante 

demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela 18 – Relação de despesas com equipamentos e materiais permanentes adquiridos mediante recursos do 

Fundeb, no período examinado (1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017) 

CNPJ do Credor 
Nº 

Empenho 
Dt Empenho Dt Pagto 

Valor Pago 

(R$) 
Histórico 

40.964.066/0001-16 

2627 10/06/2016 10/06/2016 5.780,00 VALOR QUE SE EMPENHA EM 
FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA 

ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE 
MATERIAIS DESTINADOS AS 

ESCOLAS DESTE MUNICIPIO 

4160 04/10/2016 04/10/2016 1.155,00 

5248 28/12/2016 28/12/2016 6.978,00 

12.441.013.0001-85 2987(*) 03/07/2016 05/07/2016 2.200,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM 
FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA 

ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE 
IMPRESSORA. 

22.945.712.0001-16 4057 27/09/2016 27/09/2016 2.585,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM 
FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA 

ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE 
COMPUTADOR, MONITOR E 

ESTABILIZADOR PARA ESCOLAS 

DESTE MUNICIPIO. 

03.074.982/0001-54 5177 25/12/2016 28/12/2016 1.590,00 

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS CONFORME 

ESPECIFICACAO CONSTANTE DA 

NOTA FISCAL ANEXADA A 
PRIMEIRA VIA DO PRESENTE 

PROCESSO. 

03.330.150.0001-51 2116 15/05/2017 24/05/2017 17.924,00  

VALOR QUE SE EMPENHA EM 
FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA 

ATENDER AO PAGAMENTO 

REFERENTE A AQUISICAO DE AR 
CONDICIONADO, FREZER E LAV. DE 

ROUPAS CONFORME NF EM ANEXO. 

Total (R$) 38.212,00  

 (*) Despesa classificada na Ação Orçamentária municipal “Manut Sec Mun Obras Viação e Serviços Urbanos” 

Fonte: Sagres/TCE/PB; Amostra de processos de pagamento das despesas; e Extratos bancários da conta específica do Fundo (C/C 11.656-

4, Ag. 1134-7, Banco do Brasil) 
 

Além disso, a partir de uma análise por amostragem, constatou-se a ausência de atesto nos 

documentos fiscais constantes dos processos de pagamento das despesas dos Empenhos nºs 

2987/2016 e 2116/2017, de modo a identificar o servidor municipal responsável pelo 

recebimento, a quem incumbiria, entre outras atribuições pertinentes a um Setor de 

Almoxarifado, a conferência do objeto adquirido com suas especificações descritas nas notas 

fiscais das despesas. 

 



 

 

Nesse contexto, importa assinalar que, nos termos do disposto no inciso III do § 2° do art. 63 

da Lei nº 4.320/1964, o atesto consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo 

por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, de modo a comprovar 

que o credor cumpriu todas as obrigações constantes do empenho, bem como que o 

bem/serviço foi devidamente entregue/prestado. 

 

Diante do exposto, resta constatada a fragilidade dos controles referentes aos equipamentos e 

materiais permanentes adquiridos com recursos do Fundeb, o que foi corroborado pela 

inexistência de relação ou inventário de bens patrimoniais da Prefeitura – contendo, entre 

outras informações: descrição do bem, marca, modelo, número de tombamento, localização, 

data e valor de aquisição –, assim como pela ausência de atesto nos documentos fiscais 

relativos às despesas com aquisição de bens e materiais permanentes. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município apresentará relação dos equipamentos e meterias permanentes adquiridos com 

recursos do Fundeb. As notas fiscais serão atestadas.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.13. Atuação deficiente do Conselho Social municipal no controle e no 

acompanhamento da execução dos recursos do Fundeb. Falta de capacitação dos 

membros do Conselho Social do Fundeb. 
 

Fato 
 

Nos termos do art. 24, caput, §§ 9º e 13 da Lei nº 11.494/2007, o acompanhamento e o controle 

social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação do Fundeb, a supervisão do censo 

escolar anual, da elaboração da proposta orçamentária anual, do emprego dos recursos federais 

transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) serão 

exercidos por Conselhos instituídos especificamente para esse fim.  

 

Para tanto, o Conselho do Fundeb deve reunir-se periodicamente para examinar os relatórios 

gerenciais e demonstrativos contábeis (balancetes mensais, folhas de pagamentos, empenhos, 

notas fiscais, guias de recolhimento de encargos sociais, extratos bancários, entre outros) 

apresentados pelo poder Executivo Municipal. 

 

Incumbe, ainda, ao Conselho do Fundeb emitir parecer sobre a Prestação de Contas 

apresentada pelo Poder Executivo (parágrafo único do art. 27 da Lei nº 11.494/2007); solicitar 



 

 

informações, por escrito, quando necessário; realizar vistorias nas escolas para confirmação 

dos dados do censo escolar e verificação das ações executadas com recursos do Fundo 

(reformas, construções de escolas, aquisição de equipamentos etc.); e registrar declarações 

dos cidadãos que noticiam possíveis irregularidades. 

 

Não obstante esse elenco de atribuições e prerrogativas conferidas pela Lei nº 11.494/2007, 

verificou-se, após análise das Atas de reunião do Conselho Social do Fundeb, relativas ao 

período examinado (1º de janeiro de 2016 a 30 de junho de 2017), disponibilizados pela 

Prefeitura, a atuação deficiente do Conselho no acompanhamento e no controle da execução 

dos recursos do Fundeb, em que pesem as várias falhas identificadas pela equipe de 

fiscalização da CGU, consignadas no presente Relatório.  

 

Importa destacar que, apesar de requeridos, mediante a Solicitação de Fiscalização (SF) nº 

201701683/2017/003/Fundeb/São Bento, de 9 de agosto de 2017, não foram apresentados pela 

Gestão municipal quaisquer documentos, tais como relatórios ou registros elaborados pelo 

Conselho do Fundeb que comprovassem sua atuação no acompanhamento da execução do 

referido Fundo, referentes aos exercícios de 2016 e 2017. 

 

Por sua vez, em que pese também terem sido solicitados pela referida SF, a Prefeitura não 

apresentou documentos comprobatórios acerca da realização de treinamentos ou cursos de 

capacitação para os membros do Conselho Social do Fundeb durante o período examinado. 

 

Cumpre ressaltar que, durante reunião realizada em 18 de agosto de 2017 na sede da 

Prefeitura, os conselheiros confirmaram que, no período examinado, não receberam nenhuma 

capacitação referente ao controle social e ao acompanhamento da execução dos recursos do 

Fundeb, em desacordo ao inciso II do art. 30 da Lei nº 11.494/2007. 

 

Diante do exposto, resta evidenciada a atuação deficiente do Conselho Social municipal no 

controle e no acompanhamento da execução dos recursos do Fundeb, bem como a falta de 

capacitação dos membros do Conselho Social do Fundeb. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de documento enviado à CGU, via e-mail, em 20 de outubro de 2017, a Prefeitura 

Municipal de São Bento-PB apresentou a seguinte manifestação: 

 

“O Município estimulará o Conselho Fiscal do FUNDEB a fiscalizar a aplicação dos recursos 

e treinará os seus membros.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Gestor municipal não apresentou elementos ou documentos suficientes para elidir a falha 

apontada nesta constatação, mas afirmou que estimulará o Conselho Fiscal do FUNDEB a 

fiscalizar a aplicação dos recursos e treinará os seus membros. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 



 

 

2.2 Parte 2 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 

não está adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado e exige 

providências de regularização por parte dos gestores federais, considerando as situações 

tratadas em itens específicos deste Relatório. 

 

Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, destacam-se, 

a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos impactos sobre a 

efetividade do Programa/Ação fiscalizados: 

 

2.1.1. Utilização do montante de R$ 95.864,80, em junho de 2017, proveniente dos recursos 

da parcela de 60% do Fundeb, para remuneração de profissionais que não tiveram atuação 

comprovada nas atividades de docência ou de suporte pedagógico da Educação Básica 

Pública. 

 

2.1.2. Utilização indevida do montante de R$ 24.791,45, em junho de 2017, proveniente dos 

recursos da parcela de 40% do Fundeb, para remuneração de profissionais que não tiveram 

atuação comprovada na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica 

Pública. 

 

2.1.3. Realização de despesas incompatíveis com o objetivo do Fundeb, no montante de R$ 

432.271,43. 

 

2.1.4. Despesas com folhas de pagamento e encargos previdenciários dos profissionais da 

Educação, no montante de R$ 3.088.554,00, inscritas em Restos a Pagar do exercício de 2016, 

sem comprovação de sua quitação integral no exercício de 2017. 

 

2.1.5. Uso indevido de recursos do Fundeb/2016 para pagamento de Despesas de Exercícios 

Anteriores, no montante de R$ 461.790,22. 

 

2.1.6. Ausência de comprovação do recolhimento, ao Instituto de Previdência Municipal de 

São Bento, da Contribuição Social, no montante de R$ 488.221,45, retida em 2016 dos salários 

dos profissionais da Educação pagos com recursos do Fundeb. 

 

2.1.7. Movimentação financeira não realizada exclusivamente na conta bancária específica 

do Fundeb, contrariando o disposto no Decreto nº 7.507/2011 e na Resolução CD/FNDE nº 

44/2011, resultando em prejuízo ao erário no valor de R$ 68.342,81. 

 

2.1.8. Ausência de realização do devido processo licitatório, referente a gastos efetuados no 

exercício de 2016. Despesas sem comprovação de que foram destinadas a atividades 

exclusivas de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino da Educação Básica Pública, no 

montante de R$ 476.879,25. 

 



 

 

2.1.9. Irregularidades nos processos licitatórios promovidos nos exercícios de 2016 e 2017 

para aquisição de combustível. 

 

2.1.10. Gastos excessivos com combustível executados em 2016, no total de R$ 1.280.563,63, 

sem a devida comprovação de que foram utilizados em atividades exclusivas de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino. Deficiência dos controles de utilização e de abastecimento da 

frota de veículos próprios e locados à disposição da Secretaria Municipal de Educação. 
 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701641 

Município/UF: São Bento/PB 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FUNDO MINICIPAL DE SAUDE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 371.479,00 

 

1. Introdução 

 

A Controladoria-Geral da União (CGU), no âmbito do Programa de Fiscalização em Entes 

Federativos, realizou ações de controle de fiscalização com vistas a verificar a gestão dos 

recursos públicos federais descentralizados para o Município de São Bento, na Paraíba, 

aplicados às ações do Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Ambulatorial 

e Hospitalar (MAC), no período de janeiro de 2016 a julho de 2017. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 14 a 18 de agosto de 2017 e trataram 

sobre a avaliação da eficácia, efetividade e economicidade da aplicação dos recursos 

financeiros do Bloco MAC transferidos pela União ao Município, mais especificamente 

aqueles destinados à aquisição de medicamentos no período de janeiro de 2016 a julho de 

2017, sendo este o escopo da fiscalização na área de saúde. 

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido efetuados registros fotográficos, análises documentais e 

realização de entrevistas, bem como inspeções físicas in loco na Farmácia Básica Municipal. 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Definição do Escopo da Fiscalização 
 

Fato 
 

A Portaria GM/MS n. 204, de 29/1/ 2007, regulamentou o financiamento e a transferência 

dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, com o respectivo monitoramento e 

controle. Os recursos federais destinados às ações e serviços de saúde passaram a ser 

organizados e transferidos na forma de Blocos de Financiamento, a saber: 

 



 

 

1 -Atenção Básica; 

2 -Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; 

3 -Vigilância em Saúde; 

4 -Assistência Farmacêutica; 

5 -Gestão do SUS; 

6 -Investimentos na Rede de Serviços de Saúde. 

 

Os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento são transferidos aos estados, 

Distrito Federal e municípios, fundo a fundo, em conta única e específica para cada bloco de 

financiamento, observados os atos normativos específicos. 

 

O Fundo Municipal de Saúde de São Bento/PB recebeu do Fundo Nacional de Saúde (FNS), 

no período de 1/1/2016 a 31/7/2017, R$ 3.751.687,67 referentes ao Bloco da Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). 

 

Os valores foram depositados na Conta Corrente 15800-3, da Agência 01134-7, do Banco 

do Brasil, estão resumidos no quadro seguinte: 

 

 

Tabela –Bloco da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

(MAC) 

Valores transferidos do FNS para o FMS de São Bento/PB 

Período Valor Total Valor Desconto Valor Líquido 

2106 2.438.892,27 8.760,00 2.430.132,27 

2017 

(jan a julho) 
1.326.665,40 5.110,00 1.321.555,40 

Totais 3.765.557,67 13.870,00 3.751.687,67 

Fonte: Sítio eletrônico www.fns.saude.gov.br – Ferramenta consulta de pagamento detalhada 

 

A partir de dados do Sistema SAGRES, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

(TCE/PB), referentes ao período de 1/1/2016 a 31/5/2017, foram extraídas informações 

concernentes aos empenhos e pagamentos efetuados com recursos do Bloco da MAC, em 

um total de R$ 4.190.215,42 pagos a noventa e cinco credores. 

 

Obs: É oportuno esclarecer que o SAGRES inclui todas as despesas 

informadas pelos municípios do Estado da Paraíba. Contudo, conforme 

apontado pelo TCE/PB, os dados apresentados no SAGRES refletem a 

contabilização efetuada pelas administrações, submetendo-se à análise de 

consistência e validação, e podem ser modificados quando auditados por 

aquele Tribunal. 

 

As análises indicaram que uma empresa fornecedora de medicamentos e materiais médicos 

hospitalares recebeu a maior quantia: LARMED DISTR DE MEDICAMENTOS E MAT 

MEDICO HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 10.831.701/0001-26).  

 

A partir desse fato, foram selecionadas, entre os credores, as empresas do ramo comercial 

da LARMED, as quais receberam R$ 371.479,29 distribuídos em noventa pagamentos 

efetuados pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB ao longo do período sob exame. 



 

 

 

Consequentemente, o escopo da fiscalização foi as licitações, os empenhos e os 

fornecimentos efetuados pelas empresas desse ramo comercial à Prefeitura Municipal de São 

Bento/PB. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Superfaturamento na aquisição de medicamentos com recursos federais do Bloco 

da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). 
 

Fato 
 

Após análise de amostra referente a medicamentos adquiridos pela Prefeitura de São 

Bento/PB com recursos federais do Bloco da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar (MAC), foi constatado que parte dos produtos adquiridos da empresa Larmed 

Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda. (CNPJ 10.831.701/0001-26) 

apresentaram superfaturamento. 

 

O cálculo do superfaturamento foi baseado no valor máximo permitido para as compras 

públicas de medicamentos, conforme exigido pela Lei Federal nº 10.742/2003, e o 

detalhamento dos fatos constatados será apresentado nos itens seguintes: 

 

a) Recursos federais utilizados pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB na aquisição de 

medicamentos e materiais médico-hospitalares. 

 

De acordo com dados do Sistema SAGRES do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

(TCE/PB), de 1/1/2016 a 31/5/2017, a Prefeitura de São Bento/PB utilizou, com a aquisição 

de medicamentos e materiais médico-hospitalares, R$ 993.720,17 em recursos federais 

transferidos fundo a fundo pelo Ministério da Saúde. 

 

Nessas aquisições, foram gastos R$ 371.479,29 em recursos do Bloco da Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). 

 

b) Critério de seleção da amostra analisada. 

 

Incialmente foram identificados os pagamentos efetuados com recursos da MAC às 

empresas fornecedoras de medicamentos e materiais médico-hospitalares, conforme 

detalhado no quadro seguinte: 

 

Quadro: Percentual de Pagamentos com Recursos do Bloco da MAC às Empresas 

Fornecedoras de Medicamentos e Materiais Médicos no Período de 1/1/2016 a 

31/5/2017. 

Nº 
Empresa 

Valor 

Pago 

(em R$) 

Percentual 

Sobre o 

Total Nome CNPJ 

01 Cirufarma Comercial Ltda. 40.787.152/0001-09 95,00 0,03% 

02 PJS Distribuidora 63.478.895/0001-94 610,90 0,16% 

03 
Cirúrgica Oliveira Produtos Cirúrgicos 

Ltda. 
13.131.876/0001-19 717,50 0,19% 

04 Fortmed Comercial Ltda. 35.334.424/0001-77 1.015,00 0,27% 

05 Transmai equipamentos med. Hospitalares 43.179.225/0001-60 1.075,68 0,29% 

06 
Hosmed - Comercial Hospitalar Medica 

Ltda. 
02.147.582/0001-69 1.311,00 0,35% 



 

 

Quadro: Percentual de Pagamentos com Recursos do Bloco da MAC às Empresas 

Fornecedoras de Medicamentos e Materiais Médicos no Período de 1/1/2016 a 

31/5/2017. 

Nº 
Empresa 

Valor 

Pago 

(em R$) 

Percentual 

Sobre o 

Total Nome CNPJ 

07 
Precisão Comercio e Serviços de Produtos 

Odontológicos 
03.203.993/0001-97 1.327,50 0,36% 

08 Cirurgica Medicalli Comercial-Eireli-EPP 19.820.637/0001-52 2.280,00 0,61% 

09 Saúde Médica - Prod. Equip. Hosp. 01.704.290/0001-17 2.823,16 0,76% 

10 Prosaude Distribuidora de Medicamentos 02.015.756/0001-30 4.050,76 1,09% 

11 
A. Costa Comercio Atacadista de Produtos 

Farm. Ltda. 
02.977.362/0001-62 4.497,84 1,21% 

12 Medical - Mercantil de Apar. Medico Ltda. 10.779.833/0001-56 4.890,00 1,32% 

13 Odontomed 09.478.023/0001-80 6.302,23 1,70% 

14 
Diagfarma Comércio e Serviços de Produtos 

Hospitalares e Laboratórios Ltda. 
11.426.166/0001-90 8.567,72 2,31% 

15 LG Produtos Hospitalares Ltda. – ME 17.227.485/0001-53 8.820,74 2,37% 

16 Dental Andrade Comercio Rep. e Serv. 10.719.048/0001-08 14.988,14 4,03% 

17 
Jued Com. e Assist. de Equipamentos 

Odontológicos Ltda. 
10.592.570/0001-71 15.630,70 4,21% 

18 Greyce de Freitas Cruz – ME 03.647.696/0001-30 15.905,30 4,28% 

19 Nnmed Dist. Imp. de Med. Ltda. 15.218.561/0001-39 17.198,96 4,63% 

20 Med Farmacy Hospitalar 10.806.118/0001-65 22.288,11 6,00% 

21 Distrifarma - Dist. de Medicamentos e Perf. 02.859.542/0001-40 36.657,87 9,87% 

22 
Medcenter Comércio de Materiais Médicos 

Ltda. 
07.365.058/0001-88 37.463,87 10,09% 

23 Biomed - Dist. Hosp. e Lab. 07.936.090/0001-76 49.634,51 13,36% 

24 
Larmed Distr de Medicamentos e Mat. 

Médico Hospitalar Ltda. 
10.831.701/0001-26 113.326,80 30,51% 

Total 371.479,29 100,00 % 

Fonte: Dados extraídos do Sistema SAGRES do TCE/PB, referentes ao período de 1/1/2016 a 31/5/2017. 

 

Com base no critério da materialidade, o passo seguinte foi a verificação de qual empresa 

recebeu o maior percentual de pagamentos com recursos da MAC. A análise do quadro 

anterior evidencia que a Larmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais Médicos Ltda. 

(CNPJ 10.831.701/0001-26) é a empresa que atende às condições de seleção da amostra. 

 

No quadro seguinte, será apresentado um resumo dos valores empenhados e pagos, com 

recursos do Bloco da MAC, à empresa Larmed (CNPJ 10.831.701/0001-26): 

Quadro: Pagamentos efetuados pela Prefeitura de São Bento/PB à Larmed 

(CNPJ 10.831.701/0001-26) de 1/1/2016 a 31/5/2017. 

Empenhos Pagamentos 

Nº Data Valor Data Valor 

0178 15/01/2016 1.799,50 15/01/2016 1.799,50 

0526 03/02/2016 177,60 04/02/2016 177,60 

0527 03/02/2016 4.013,00 04/02/2016 4.013,00 

1066 07/03/2016 1.666,00 07/03/2016 1.666,00 

1480 05/04/2016 765,40 05/04/2016 765,40 

1693 14/04/2016 1.287,00 14/04/2016 1.287,00 

0164 31/01/2017 2.590,20 17/02/2017 2.590,20 



 

 

Quadro: Pagamentos efetuados pela Prefeitura de São Bento/PB à Larmed 

(CNPJ 10.831.701/0001-26) de 1/1/2016 a 31/5/2017. 

Empenhos Pagamentos 

Nº Data Valor Data Valor 

0340 16/02/2017 30.034,60 17/02/2017 30.034,60 

0386 20/02/2017 15.959,05 21/03/2017 15.959,05 

0385 20/02/2017 14.436,63 08/03/2017 14.436,63 

0469 23/02/2017 34.252,82 28/03/2017 34.252,82 

1501 11/04/2017 1.065,00 03/05/2017 1.065,00 

1502 11/04/2017 240,00 28/04/2017 240,00 

1525 13/04/2017 5.040,00 15/05/2017 5.040,00 

Total 113.326,80 

Fonte: Notas de Empenhos e documentos anexos disponibilizados pela Prefeitura de São 

Bento/PB. 
Dados extraídos do Sistema SAGRES do TCE/PB, referentes ao período de 

1/1/2016 a 31/5/2017. 
 

Também com base na materialidade, foi identificado o maior pagamento, referente à 

aquisição de medicamentos, efetuado à empresa Larmed (CNPJ 10.831.701/0001-26), a 

saber: 

 

Empenho Pagamento 
Nota Fiscal Eletrônica 

(NFe) * 

Nº Data  
Valor 

(em R$) 
Data  

Valor 

(em R$) 
Nº Data 

0340 16/02/2017 30.034,60 17/02/2017 30.034,60 60.939* 16/02/2017 

* Chave de Acesso 2517 0210 8317 0100 0126 5500 1000 0609 3910 0060 9396 

 

Nesse contexto, cabe informar que o pagamento de R$ 34.252,82 (Empenho nº 0469) é 

referente à compra de materiais médico-hospitalares, portanto, apesar de apresentar maior 

valor que o pagamento de R$ 30.034,60 (Empenho nº 0340) não se enquadra nos critérios 

de seleção da amostra. 

 

b) Sobre os valores máximos permitidos para as compras públicas de medicamentos. 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a responsável pelo registro de 

medicamentos, o que garante a segurança, a eficácia e a qualidade do produto, e pela 

regulação econômica de preços de medicamentos, o que desempenha por meio da Câmara 

de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Conforme consta no sítio eletrônico 

da Anvisa (http://portal.anvisa.gov.br/cmed): 

 

“A Anvisa monitora os preços dos medicamentos que estão no mercado e auxilia 

tecnicamente no estabelecimento do preço de novos medicamentos. Uma de suas 

atribuições é exercer a função de Secretaria Executiva da Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial responsável por 

regular o mercado e estabelecer critérios para a definição e o ajuste de preços. 

Além disso, a Anvisa monitora o mercado dos produtos para a saúde e, no momento 

da solicitação ou revalidação de registro, reúne informações econômicas de 

algumas classes desses produtos.” 



 

 

 

A Lei Federal nº 10.742/2003 trouxe normas para ajuste e determinação de preços de 

medicamentos, a serem observadas pelas empresas produtoras de medicamentos, bem como 

criou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Os seus arts. 5º e 6º 

determinam o que segue: 

 

“Art. 5º – Fica criada a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

(CMED), do Conselho de Governo, que tem por objetivos a adoção, implementação 

e coordenação de atividades relativas à regulação econômica do mercado de 

medicamentos, voltados a promover a assistência farmacêutica à população, por 

meio de mecanismos que estimulem a oferta de medicamentos e a competitividade 

do setor. 

(...) 

Art. 6º – Compete à CMED, dentre outros atos necessários à consecução dos 

objetivos a que se destina esta Lei: 

I – definir diretrizes e procedimentos relativos à regulação econômica do mercado 

de medicamentos; 

II – estabelecer critérios para fixação e ajuste de preços de medicamentos; 

III – definir, com clareza, os critérios para a fixação dos preços dos produtos novos 

e novas apresentações de medicamentos, nos termos do artigo 7º;” 

 

De acordo com a CMED, para as aquisições públicas de medicamentos, existem em vigor 

dois tetos máximos de preços: o Preço Fábrica (PF) e o Preço Máximo de Venda ao Governo 

(PMVG). São esses os preços máximos que devem ser observados, tanto pelos vendedores, 

como pelos compradores, nas aquisições de medicamentos destinados ao Sistema Único de 

Saúde – SUS (entes da Administração Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios). 

 

Antes de demonstrar a situação constatada, cabe trazer esses conceitos para melhor 

compreensão da sistemática utilizada pela CMED: 

 

• Preço de Fábrica (PF) - é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor 

pode comercializar um medicamento no mercado brasileiro; 

• Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) - regulamentado pela Resolução nº. 3, 

de 2 de março de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que 

forem realizadas vendas de medicamentos constantes do rol anexo ao Comunicado 

nº 6/2013 ou para atender ordem judicial. São esses os preços máximos que devem 

ser observados, tanto pelos vendedores, como pelos compradores, nas aquisições de 

medicamentos destinados ao Sistema Único de Saúde – SUS (entes da Administração 

Pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

• Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) - é o resultado da aplicação do 

Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica (PF), gerando a 

seguinte fórmula [PF* (1-CAP)]. 

 

Ainda, de acordo com a CMED, quanto ao teto máximo de preço a ser utilizado para compras 

de medicamentos por entes governamentais: 

 

“Utiliza-se o PF como referência quando a aquisição dos medicamentos não for 

determinada por ordem judicial, e os medicamentos não se encontrarem 

relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013, que regulamenta o artigo 



 

 

4º da Resolução nº 3, de 2011. Já o PMVG, é utilizado como referência quando a 

compra for motivada por ordem judicial, e sempre que a aquisição contemplar 

medicamentos relacionados no rol anexo ao Comunicado nº 6, de 2013. 

 

O PMVG DEVERÁ SER, PORTANTO, UTILIZADO COMO REFERÊNCIA, 

OBRIGATORIAMENTE, PARA TODOS OS PRODUTOS DESTACADOS PELA 

SIGLA **CAP**.  

 

PARA AS DEMAIS APRESENTAÇÕES, O PMVG DEVERÁ SER UTILIZADO 

COMO REFERÊNCIA SOMENTE EM COMPRAS POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL.  

 

NOS DEMAIS CASOS, DEVERÁ SER UTILIZADO COMO REFERÊNCIA O 

PREÇO FÁBRICA – PF.” 

 

Em resumo, considera-se como referência para as compras públicas, em regra, o Preço de 

Fábrica com a alíquota do ICMS do Estado comprador do medicamento, no caso da Paraíba 

esta alíquota é de 18%.  

 

Porém, se o medicamento constar no rol anexo ao Comunicado nº 6 de 2013 da CMED, 

considerar-se-á o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), e a referência passa a ser o 

PMVG com a alíquota do ICMS do Estado comprador, a não ser que o referido medicamento 

seja isento de ICMS, conforme convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ) ou regulamentação de Laboratórios Oficiais, casos em que se deve considerar o 

ICMS na alíquota de 0%.   

 

Considerando que os preços constantes na tabela CMED são os preços máximos permitidos 

para a aquisição de medicamentos, é possível concluir que qualquer contratação realizada 

em valor acima do que consta nesta tabela configura-se em sobrepreço (prejuízo potencial), 

ocorrendo superfaturamento (prejuízo efetivo) na medida em que os produtos forem sendo 

pagos. 

 

Uma vez que a pesquisa de preços da Dispensa 02/2017 é de 30/1/2017, foram utilizados os 

preços da “Lista de Preços De Medicamentos - Preços Fábrica e Máximos de Venda ao 

Governo” de 23/1/2017, portanto, vigente na data da pesquisa. 

 

 

d) Identificação dos medicamentos da amostra 

 

Uma vez que, nas tabelas CMED, os medicamentos também são identificados pelo seu 

código EAN (código de barras), esse código foi utilizado para a identificação dos quarenta 

e nove itens da amostra analisada: Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nº 60.939, de 17/2/2017 

(Chave de Acesso 2517 0210 8317 0100 0126 5500 1000 0609 3910 0060 9396). 

 

Obs.: Utilizando-se a chave de acesso de uma Nota Fiscal, após consulta ao Portal da Nota 

Fiscal Eletrônica (https://www.nfe.fazenda.gov.br), é possível saber o código EAN de cada 

medicamento. 

 

 

c) Da constatação de superfaturamento 



 

 

 

Os quarenta e nove itens da nota fiscal Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nº 60.939, de 17/2/2017, 

tiveram seus preços comparados com a tabela CMED e, em resultado, foi observado que 

quinze itens apresentaram superfaturamento. 

Na Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nº 60.939, de 17/2/2017, os quinze itens custaram R$ 

9.554,75, contudo, quando comparados aos preços máximos permitidos na CMED, teriam 

custado R$ 2.742,92 a menos, conforme detalhado nos dois quadros seguintes: 

 

 

Quadro: Itens da NF nº 60.939, de 17/2/2017, em que foram detectados Preços 

Superiores aos da Tabela CMED 

Item 

nº 
Descrição Qtd. 

Unidade 

Comercial 
Código EAN 

Valor (em R$) 

Unitário 
Valor 

Total 

3 Ampicilina 1g inj 50 amp 7896014685882 11,50 575,00 

5 Benzetacil 500.000ui amp 9 amp 7896014686438 18,15 163,35 

6 Benzetacil 600.000ui Amp 217 amp 7896112125013 3,70 802,90 

7 
Benzilpenicilina po p/ susp 

1.200.000ui amp 
84 amp 7896112125051 3,65 306,60 

8 
Benzilpenicilina Pó p/inj 

600.000ui amp 
50 amp 7898208143864 9,00 450,00 

20 Diclofenaco Sódico 75mg 600 und 7896727806277 1,40 840,00 

23 Fenergan 25mg/ml inj 200 amp 7896137123780 2,55 510,00 

25 
Furosemida inj 10mg/2ml 

amp 
167 amp 7898166040540 0,80 133,60 

27 Gentamicina 80mg/ml 267 amp 7898404220192 1,40 373,80 

29 Heparina Sod 5000UI 0,25ML 25 amp 7896676425772 7,40 185,00 

31 Hidrocortisona inj 100mg amp 167 amp 7896014688432 6,00 1.002,00 

32 Hidrocortisona inj 100mg amp 80 amp 7896014688432 6,00 480,00 

33 Hidrocortisona inj 500m amp 50 amp 7896014688456 12,65 632,50 

44 
Soro Fisiológico 0,9% sist fec 

1000ml 
250 amp 7897947706507 7,95 1.987,50 

49 Tenoxicam 20mg 15ml 125 amp 7891317425234 8,90 1.112,50 

Total 9.554,75 

Obs.: Os itens 31 e 32 são referentes a um medicamento. 

 

 



 

 

Quadro: Cálculo do Superfaturamento 

Item 

nº 
Descrição 

  

(A) 

Qtd. 

Unidade 

Comercial 

Valor Unitário (em R$) 

Valor do 

Superfaturamento 

(em R$) 

(B) 

NF nº 

60.939, de 

17/2/2017 

(C) 

Tabela 

CMED de 

23/1/2017 

(D) 

Unitário 

(B – C) 

 

(E) 

Total 

(A x D) 

 

3 Ampicilina 1g inj 50 amp 11,50 4,10 7,40 370,00 

5 Benzetacil 500.000ui amp 9 amp 18,15 4,57 13,58 122,22 

6 Benzetacil 600.000ui Amp 217 amp 3,70 1,79 1,91 414,47 

7 
Benzilpenicilina po p/ susp 

1.200.000ui amp 
84 amp 3,65 2,44 1,21 101,64 

8 
Benzilpenicilina Pó p/inj 

600.000ui amp 
50 amp 9,00 3,43 5,57 278,50 

20 Diclofenaco Sódico 75mg 600 und 1,40 1,32 0,08 48,00 

23 Fenergan 25mg/ml inj 200 amp 2,55 1,61 0,94 188,00 

25 
Furosemida inj 10mg/2ml 

amp 
167 amp 0,80 0,75 0,05 8,35 

27 Gentamicina 80mg/ml 267 amp 1,40 0,57 0,83 221,61 

29 
Heparina Sod 5000UI 

0,25ML 
25 amp 7,40 4,02 3,38 84,50 

31 
Hidrocortisona inj 100mg 

amp 
167 amp 6,00 4,58 1,42 237,14 

32 
Hidrocortisona inj 100mg 

amp 
80 amp 6,00 4,58 1,42 113,60 

33 
Hidrocortisona inj 500m 

amp 
50 amp 12,65 10,52 2,13 106,50 

44 
Soro Fisiológico 0,9% sist 

fec 1000ml 
250 amp 7,95 7,30 0,65 162,50 

49 Tenoxicam 20mg 15ml 125 amp 8,90 6,62 2,28 285,00 

Total 2.742,03 

Obs.: Os itens 31 e 32 são referentes a um medicamento.  

 

 

Os quinze itens superfaturados representam 31% do total de quarenta e nove itens da nota 

fiscal, conforme o quadro seguinte: 

 

Quadro: Percentual de Itens com Superfaturamento 

Nº de Itens na Nota Fiscal Percentuais 

Com Preços Acima da CMED 15             31 % * 

Total 49        100 % 

(*) = 15 / 49 * 100 

 

 

Conforme o quadro seguinte, os quinze itens adquiridos custaram 40,27% a mais do que o 

máximo permitido: 

 

Quadro: Percentual de Superfaturamento dos Itens da Amostra Analisada 



 

 

 Valor Percentual 

Valor do superfaturamento 2.742,92      40,27 % * 

Valores máximos permitidos de acordo com a Tabela CMED 6.811,83 100,00 % 

(*) = 2.742,92 / 6.811,83 * 100 

 

Registre-se que, em 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB contratou com a Larmed 

(CNPJ 10.831.701/0001-26) o fornecimento de produtos no valor de R$ 1.201.921: 

 

Contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal de São Bento/PB e a empresa 

Larmed (CNPJ 10.831.701/0001-26) em 2017. 

Processo 
Contrato 

Nº Data de Assinatura Valor (em R$) 

Dispensa 02/2017 0003/2017 9/2/2017 313.825,48 

Pregão Presencial 05/2017 0019/2017 8/3/2017 251.825,48 

Pregão Presencial 07/2017 0032/2017 8/3/2017 167.634,80 

Pregão Presencial 09/2017 0040/2017 8/3/2017 242.043,00 

Pregão Presencial 10/2017 0044/2017 8/3/2017 226.592,48 

Total 1.201.921,24 

 

Os medicamentos da amostra selecionada foram objeto do Contrato nº 003/2017, de 

9/2/2017, decorrente da Dispensa de Licitação nº 002/2017 (Processo Administrativo nº 

170130DP00002), cujo objeto foi a aquisição de medicamentos em diversas apresentações, 

medicamentos psicotrópicos, insumos, materiais médico-hospitalares e laboratoriais. A 

pesquisa de preços da Dispensa 02/2017, foi assinada pela Secretária Municipal de Saúde da 

São Bento/PB, em 30/1/2017 (conforme as folhas 17 a 26 do Processo Administrativo nº 

170130DP00002), e resultou contratação das seguintes empresas: 

 

Empresas Contratadas por meio da Dispensa de Licitação nº 02/2017 

Nome CNPJ 

Valor do 

Contrato 

(em R$) 

Larmed Distribuidora de Medicamentos e Materiais 

Médicos Ltda. 
10.831.701/0001-26 313.683,26 

Medcenter Comércio de Materiais Médicos Ltda. EPP 07.365.058/0001-88 28.902,47 

Total 342.585,73 

 

Portanto, a detecção de superfaturamento nas aquisições de medicamentos revela potencial 

risco na utilização dos recursos públicos federais ao longo do exercício de 2017, pela 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 



 

 

    “Todos os processos realizados pela CPL, incluídas as dispensas de 

licitação e inexigibilidades, são precedidas de pesquisa de preço de mercado, entregue pela 

secretaria demandante, e instrumentalizadas nos moldes da lei. 

 

   É sabido que a cotação de preços é a etapa principal do processo e é 

precedida de ampla pesquisa de mercado público, nos termos do art. 15, inc. V da Lei nº 

8.666/1993. Tal preceito não foi abandonado em nenhum processo licitatório, de modo que, 

dada a necessidade de contratação rápida para evitar a suspensão da prestação dos serviços 

básicos do município, optou-se pela realização de processo paliativo primário, apenas com as 

quantidades necessárias ao funcionamento de um mês da rede, e, em seguida, procedeu-se 

processo de licitação por meio de pregão presencial, todos constituídos de respectiva pesquisa 

de preço.  

 

   O critério do menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário 

direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo 

pelo menos 03 (três) propostas. 

 

   A respeito desta assertiva, o TCU já se manifestou:  

 

“adotar como regra a realização de coleta de preços nas contratações 

de serviço e compras dispensadas de licitação com fundamento no art. 

24, inciso II, da lei n. 8.666/93” (Decisão nº 678/95-TCU-Plenário, 

Rel. Min. Lincoln Magalhães da Rocha. DOU de 28. 12.95, pág. 

22.603). 

“Proceda, quando da realização de licitação, dispensa ou 

inexigibilidade, à consulta de preços correntes no mercado, ou fixados 

por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de 

registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 26, parágrafo 

único, inciso III, e art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, os quais devem 

ser anexados ao procedimento licitatório (...).” Acórdão 1705/2003 

Plenário. 

 

   De acordo com as diretrizes do Tribunal de Contas da União, como 

pode ser visto acima, a orientação é que no caso de dispensa e inexigibilidade seja obedecida 

à coleta de preços. 

 

   De acordo com a Lei 8.666/93, após a cotação, verificado o menor 

preço, adjudica-se o serviço àquele que possuir o menor preço, a habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, e regularidade fiscal, como reza o 

art. 27 da Lei 8.666/93, em seus incisos I, II, III, IV. 

 

   Em relação ao preço ainda, verifica-se que os mesmos estão 

compatíveis com a realidade do mercado em se tratando de produto ou serviço similar, 

podendo a Administração adquiri-lo sem qualquer afronta à lei de regência dos certames 

licitatórios. 

 

   A Comissão Permanente de Licitação reitera que age somente dentro 

dos limites que regem a Administração Pública, buscando a maior vantajosidade possível para 

o município, visando sempre a atenção ao interesse público.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 

As listas mensais de medicamentos emitidas pela CMED/ANVISA devem balizar as 

compras públicas, em especial, quanto aos “preços máximos” a serem observados pelos 

gestores públicos, sob pena de aquisição antieconômica, que resulta em improbidade 

administrativa e devolução de valores. 

 

Uma pesquisa de preços de mercado não pode ser destituída de juízo crítico acerca de sua 

validade, notadamente, diante da existência de preços máximos fixados por órgão oficial 

competente, no caso em tela, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

(CMED). 

 

Nesse contexto, cabe transcrever as seguintes decisões emanadas do Tribunal de Contas da 

União: 

 

 

Não é admissível que a pesquisa de preços de mercado feita pela entidade seja 

destituída de juízo crítico acerca da consistência dos valores levantados, máxime 

quando observados indícios de preços destoantes dos praticados no mercado. 

Acordão 1108/2007 Plenário (Sumario) 

 

 

Proceda, nas licitações, dispensas ou inexigibilidades, a consulta de preços 

correntes no mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, 

constantes do sistema de registro de preços, em cumprimento ao disposto no art. 

43, inciso IV, da Lei no 8.666/1993, consubstanciando-a em, pelo menos, três 

orçamentos de fornecedores distintos, os quais devem ser anexados ao 

procedimento licitatório. 

Decisão 955/2002 Plenário 

 

 

Desenvolva métodos mais eficientes para a pesquisa de preços dos bens e serviços 

a serem adquiridos, possibilitando a obtenção de valores que expressem 

fidedignamente a média do mercado. 

Acórdão 1405/2006 Plenário 

 

 

Portanto, as justificativas apresentadas pelo gestor não elidem a falha apontada, 

permanecendo, integralmente, os termos da constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 



 

 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. O Fundo Municipal de Saúde (FMS) de São Bento/PB não é gerido pela 

Secretária Municipal de Saúde. 
 

Fato 
 

Com base nas Notas de Empenho e documentos anexos analisados, constatou-se que, embora 

tenha sido legalmente constituído, o FMS de São Bento/PB (CNPJ 02.015.756/0001-30) não 

foi gerido pelas secretárias municipais de saúde que estiveram em exercício no período sob 

exame (de 1/1/2016 a 31/5/2017). Segue um detalhamento dos fatos: 

 

a) Dos Fundos Municipais de Saúde 

 

A Lei Orgânica do SUS, Lei Federal 8.080, de 19/9/1990, art. 33, parágrafo 1°, que cria o 

Fundo Nacional de Saúde e a Lei Federal 8.142, 28/12/1990, art. 4°, estabelece que, para 

receber recursos do Governo Federal, Estados e Municípios devem ter Fundo de Saúde. 

 

A definição de fundo é dada pelo Art. 71 da Lei 4.320, de 17/3/1964, segundo o qual 

“constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à 

realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares 

de aplicação”. 

 

Ademais, a chamada Lei Orgânica da Saúde determinou que a direção do SUS é única e será 

exercida, no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente, motivo pelo qual, somente o Secretário de Saúde pode gerir a conta corrente do 

Fundo Municipal de Saúde, conforme legislação local (Art. 7, IX c/c Art.18, I  c/c Art. 32, § 

2º). Tal determinação expressa orientação também presente na Constituição Federal de 1988 

(Art. 198, I). 

 

A existência de um Fundo possibilita ver com clareza: as fontes de receita, seus valores e 

data de ingresso; as despesas realizadas; os rendimentos das aplicações financeiras. E, além 

disso, facilita o controle social e permite a autonomia na aplicação dos recursos, com a 

garantia de sua aplicação exclusivamente na saúde. 

 

 

b) Do Fundo Municipal de Saúde (FMS) de São Bento/PB 

 

O Fundo Municipal de Saúde (FMS) de São Bento/PB, CNPJ 02.015.756/0001-30, foi criado 

pela Lei Municipal nº 298, de 29/8/1991. 

 

A lei de criação do FMS foi alterada pela Lei Municipal nº 562, de 26/12/2011 da qual é 

oportuno transcrever os seguintes artigos da Lei Municipal nº 562/2011: 

 

Art. 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará vinculado diretamente à 

Secretaria Municipal de Saúde e terá uma coordenação definida pelo Prefeito 

Municipal. 

 



 

 

Art. 3º - São atribuições do Prefeito Municipal: 

I – nomear o coordenador do Fundo Municipal de Saúde; 

II – delegar a função de assinar cheques ao Secretário Municipal de Saúde 

juntamente com o responsável pela tesouraria. 

 

Art. 4º - São atribuições do Secretário Municipal de Saúde: 

I – gerir o Fundo Municipal de Saúde estabelecer políticas de aplicação dos 

seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde; 

(...) 

VII - assinar cheques com o responsável pela tesouraria, quando for o caso; 

VIII – ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 

 

 

b) Dos fatos constatados 

 

Em descumprimento aos mencionados dispositivos da Lei Orgânica do SUS (Lei Federal 

8.080/1990), bem como, da Lei Municipal 562/2011, as Secretárias Municipais de Saúde 

não exerceram as atribuições de ordenar os empenhos e os pagamentos das despesas do 

Fundo Municipal de Saúde de São Bento/PB. 

 

No exercício de 2016, tanto as autorizações dos empenhos quanto as ordens de pagamento 

foram feitas pelo Secretário de Administração e Finanças do município, A. S .Q. (CPF 

***.910.354-**), sem a participação da Secretária Municipal de Saúde, S. N. P. B. (CPF 

***.094.434-**) nesse processo. 

 

Em 2017, as autorizações dos empenhos têm sido feitas pelo Prefeito Municipal, J. L. S. II 

(CPF ***.825.074.**), e as ordens de pagamento, pelo Secretário de Administração e 

Finanças do município, J. L. S. (CPF ***.735.574-***). Nesse período, o papel da Secretária 

de Saúde se limitou a encaminhar ofícios ao Fundo Municipal de Saúde solicitando 

empenhos e pagamentos de valores.  

 

Acrescente-se que as notas fiscais de compras de medicamentos e materiais médico-

hospitalares são emitidas pelos fornecedores em nome da Prefeitura Municipal de São Bento, 

CNPJ 09.069.709/0001-18. Havendo exceções, a exemplo das notas emitidas pelas empresas 

PROSAUDE Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 02.015.756/0001-30) e MEDCENTER 

Comércio de Materiais Médicos Ltda. (CNPJ 07.365.058/0001-88) nas quais o Fundo 

Municipal de Saúde de São Bento (CNPJ 02.015.756/0001-30) é identificado como 

comprador dos produtos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Considerando-se que não houve nova manifestação da unidade examinada sobre esta 

constatação, após a que está transcrita no campo ‘fato’, a análise do Controle Interno consta 

registrada no referido campo.  
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.2. Os recursos federais da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar não estão sendo movimentados exclusivamente na conta corrente específica 

do Bloco até sua destinação final. 
 

Fato 
 

A Lei Complementar nº 141, de 13/1/2012, dispõe, entre outras coisas, sobre as normas de 

fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo (União, 

estados e municípios). 

 

De acordo com o disposto no § 2º, do Art. 12, da Lei Complementar nº 141/2012, os recursos 

da União vinculados à saúde e transferidos aos demais entes da Federação deverão ser 

movimentados em contas específicas mantidas em instituição financeira oficial federal até a 

sua destinação final. 

 

No caso do município de São Bento/PB, o Ministério da Saúde transfere os recursos do 

Bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) para a 

Conta nº 0158003, da Agência 011347, do Banco do Brasil. 

 

A conta é identificada como “BLMAC “ em conformidade com as regras do Anexo Único 

da Portaria MS nº 412, de 15/3/2013. 

 

Após análise de extratos bancários da conta 0158003, referentes ao período de 1/1/2016 a 

31/7/2017, foram constatadas transferências e devoluções para: 

 

• outras contas bancárias da Prefeitura Municipal de São Bento/PB; e 

• contas pertencentes a empresas fornecedoras de medicamentos e materiais médicos 

e hospitalares. 

 

Portanto, os recursos da MAC não são mantidos na conta específica até a sua destinação 

final, prejudicando o exercício dos controles institucional e social sobre a execução das 

despesas, conforme detalhado nos itens seguintes: 

 

a) Transferências para outras contas da Prefeitura Municipal de São Bento/PB (CNPJ 

09.069.709/0001-18) 

 

Entre os dias 1/2/2017 e 31/7/2017 foram transferidos R$ 1.191.891,91 (débitos) da conta 

da MAC para três diferentes contas da Prefeitura e devolvidos R$ 154.586,56 (créditos), 

conforme resumido na Tabela seguinte: 

 

Tabela: Transferências da Conta da MAC para contas bancárias da Prefeitura Municipal 

de São Bento/PB (CNPJ 09.069.709/0001-18) 

Nº da Conta Descrição Débitos Créditos Total 

11788-9 PREF MUN S BENTO FOPAG 1.145.160,85 123.374,03 1.021.786,82 

5161 PMSBFPM 4.570,45 31.212,53 -26.642,08 

6169 ICMSBB 42.160,61 0,00 42.160,61 

Total 1.191.891,91 154.586,56 1.037.305,35 



 

 

Tabela: Transferências da Conta da MAC para contas bancárias da Prefeitura Municipal 

de São Bento/PB (CNPJ 09.069.709/0001-18) 

Nº da Conta Descrição Débitos Créditos Total 

Fonte: Extratos da 01/02/2017 e 31/07/2017 

Obs. Todas as contas são da Agência 1134-7 do Banco do Brasil. 

 

Cabe registrar que essas movimentações entre a conta da MAC e as contas da Prefeitura não 

foram observadas durante o exercício de 2016. 

 

 

b) Transferências para contas de empresas fornecedoras de medicamentos e materiais 

médicos e hospitalares. 

 

b.1) A. COSTA COMÉRCIO ATAC. PROD. FARM. LTDA (CNPJ 02.977.362/0001-62) 

 

A partir da conta da MAC, foram transferidos, entre os dias 28/4/2017 e 3/5/2017, R$ 

4.133,50 para uma conta da empresa A. COSTA COMÉRCIO (CNPJ 02.977.362/0001-62). 

Tendo sido detectadas duas transferências que foram devolvidas, 21 e 22 dias depois: 

 

• 24/5/2017 foi devolvido o valor de R$ 1.442,00 correspondente a uma transferência 

que havia sido feita no dia 03/05/2017; 

• 23/5/2017 foi devolvido o valor de R$ 815,50 correspondente a uma transferência 

que havia sido feita, também, no dia 03/05/2017; 

 

b.2) MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. (CNPJ 

07.365.058/0001-88) 

 

A partir da conta da MAC, foram transferidos, entre os dias 3/3/2017 e 31/3/2017, R$ 

38.965,63 para uma conta da empresa MEDCENTER (CNPJ 07.365.058/0001-88). Vinte 

dias depois, foi efetuada uma devolução de R$ 1.501,76 para a conta da MAC. 

 

As informações registradas nos extratos bancários não são suficientes para identificar os 

motivos das devoluções efetuadas pelas duas empresas sob comento. 

 

c) Impacto sobre os controles institucional e social das despesas com saúde previstos na Lei 

Complementar nº 141/2012. 

 

Uma vez que somados a recursos de outras fontes, torna-se difícil identificar com quais 

despesas foram utilizados os recursos do Bloco da MAC transferidos da Conta 0158003 para 

outras contas bancárias da Prefeitura de São Bento/PB. 

 

Nesse contexto, se observa que a Lei Complementar nº 141/2012, ao exigir, no § 2º, do art. 

12, que os recursos federais sejam movimentados em contas específicas até a sua destinação 

final, possibilita o exercício dos controles institucional e social previstos em seu art. 38. 

 

É oportuno informar que o controle institucional é aquele exercido por entidades ou órgãos 

da Administração Pública, a exemplo da Controladoria-Geral da União, e o controle social 

é aquele exercido pelos cidadãos, por exemplo, com a atuação dos Conselhos Municipais de 

Saúde. 

 



 

 

Portanto, a prática adotada pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB de transferir parte 

dos recursos da conta bancária do Bloco MAC para outras contas contraria os normativos 

que tratam das transferências de recursos federais do Ministério da Saúde, além de prejudicar 

o controle sobre a utilização dos recursos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“O Município movimentará os recursos do Bloco MAC na sua conta específica até destinação 

final”.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Prefeitura não acrescenta fatos novos sobre o ponto relatado, 

portanto, a constatação permanece em sua íntegra. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Descumprimento das regras de execução das despesas referentes aos recursos 

federais transferidos pelo SUS. 
 

Fato 
 

Após exame da documentação comprobatória das despesas com a aquisição de 

medicamentos e materiais médico-hospitalares disponibilizada pela Prefeitura Municipal de 

São Bento/PB, foi constatado que: 

 

• as Notas de Empenho e Ordens de Pagamento, do exercício de 2016, não foram 

assinadas; 

• há diversos Empenhos emitidos em data posterior à emissão das respectivas Notas 

Fiscais, fato ocorrido em 2016 e 2017; 

• existem Notas Fiscais, de 2016 e 2017, que não foram atestadas, comprovando o 

recebimento dos produtos. 

 

a) Das regras de execução da Despesa Pública  

 

As regras de execução das despesas referentes aos recursos federais transferidos pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) devem atender às exigências dos normativos legais, 

notadamente, a Lei nº 4.320, de 17/3/1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal. 

 

Conforme o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, aplicável a todos os entes da Federação, o empenho 

de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição. 

 

De acordo com o art. 61 da Lei, a nota de empenho é o documento extraído para cada 

empenho e que indica o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem 

como a dedução desta do saldo da dotação própria. 



 

 

 

A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define a ordem de pagamento como o despacho exarado 

por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga, ato precedido pela 

liquidação, conforme o art. 63. 

 

b) Dos fatos constatados em 2016 

 

A partir da análise das Notas de Empenho e documentos anexos, referentes ao período de 

1/1/2016 a 31/7/2017, foram detectadas as seguintes irregularidades: 

 

b.1) As Notas de Empenho trazem dois campos com o nome do Secretário de Administração 

e Finanças do município, A. S. Q. (CPF *** .910.354-.-***): autorização do empenho e 

ordem de pagamento. Contudo, nenhum dos documentos apresentados está assinado; 

 

b.2) Foram encontrados Empenhos com data posterior às datas das Notas Fiscais; 

 

b.3) Foram detectadas notas fiscais sem atesto de pessoa responsável por comprovar o 

recebimento dos produtos, contrariando o art. 63 da Lei 4.320/1964. 

 

 

c) Dos fatos constatados em 2017 

 

As autorizações dos empenhos têm sido feitas pelo Prefeito Municipal, J. L. S. II (CPF 

***.825.074.**), e as ordens de pagamento, pelo Secretário de Administração e Finanças do 

município, J. L. S. (CPF ***.735.574-***), documentos que estão devidamente assinados, 

no entanto, constatou-se que: 

 

 

c.1) Foram encontrados Empenhos com data posterior às datas das Notas Fiscais; 

 

c.2) Foram detectadas notas fiscais sem atesto de pessoa responsável por comprovar o 

recebimento dos produtos, contrariando o art. 63 da Lei 4.320/1964. 

 

Os fatos constados estão resumidos a seguir, cabendo destacar que as notas do primeiro 

Quadro repetem-se no segundo Quadro e que os documentos citados são exemplificativos: 

 

 

Quadro: Exemplos de Notas de Empenho sem Assinatura 

Empenho 

Fornecedor 

Nome / CNPJ 

Nota Fiscal Recurso 

Federal – 

Bloco de 

Financiamento Nº Data Nº Data 

Valor 

Pago (em 

R$) 

1688 14/4/2016 
JUED 

10.592.570/0001-71 
01.189 9/12/2015 9.931,70 MAC 

3261 20/7/2016 
DIGITL MED 

23.100.607/0001-49 
00.005 20/1/2016 4.872,00 MAC 



 

 

Quadro: Exemplos de Notas de Empenho sem Assinatura 

Empenho 

Fornecedor 

Nome / CNPJ 

Nota Fiscal Recurso 

Federal – 

Bloco de 

Financiamento Nº Data Nº Data 

Valor 

Pago (em 

R$) 

Fonte: Processos licitatórios, Notas de Empenho e documentos anexos disponibilizados pela Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB. 

 

 

Quadro: Exemplos de Empenhos Posteriores às Datas das Notas Fiscais 

Empenho 

Fornecedor 

Nome / CNPJ 

Nota Fiscal Recurso 

Federal – 

Bloco de 

Financiamento Nº Data Nº Data 

Valor 

Pago (em 

R$) 

1688 14/4/2016 

JUED 

10.592.570/0001-

71 

01.189 9/12/2015 9.931,70 MAC 

3261 20/7/2016 

DIGITL MED 

23.100.607/0001-

49 

00.005 20/1/2016 4.872,00 MAC 

1846 2/5/2017 

LARMED 

10.831.701/0001-

26 

61.905 12/4/2017 9.490,40 
Farmácia 

Básica 

1847 2/5/2017 

LARMED 

10.831.701/0001-

26 

062.217 26/4/2017 3.961,00 
Farmácia 

Básica 

Fonte: Processos licitatórios, Notas de Empenho e documentos anexos disponibilizados pela Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB. 

 

Obs.: A comprovação do recebimento dos produtos (atesto)  não está registrada  em nenhuma das notas 

fiscais deste Quadro. 

 

 

Portanto, no período sob exame, de 1/1/2016 a 31/7/2017, a Prefeitura Municipal de São 

Bento/PB não cumpriu as regras de execução das despesas - no caso, com a aquisição de 

medicamentos e materiais médico-hospitalares - pagas com recursos federais transferidos 

pelo SUS. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“O Município já está atestando as notas fiscais e emitindo empenhos somente após a emissão 

e recebimento das notas fiscais. Vide documentos.” 



 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Prefeitura não acrescenta fatos novos sobre o ponto relatado, 

portanto, a constatação permanece em sua íntegra.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Ineficácia dos controles de estoque, distribuição e dispensação de medicamentos. 

Quantitativos de medicamentos registrados no Sistema Nacional de Gestão da 

Assistência Farmacêutica (HÓRUS) inferiores àqueles pagos pelo município. 
 

Fato 
 

A fim de avaliar os controles de estoque, distribuição e dispensação dos medicamentos 

adquiridos pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB, foi avaliada a qualidade das 

informações registradas pelo município no Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica (HÓRUS). 

 

a) Sobre o Sistema HÓRUS 

 

O HÓRUS é um sistema disponibilizado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF/SCTIE/MS) com o objetivo de qualificar 

a gestão da assistência farmacêutica nas três esferas do SUS, e contribuir para a ampliação 

do acesso aos medicamentos e da atenção à saúde prestada à população. 

 

O sistema foi desenvolvido para gestão dos medicamentos e insumos dos Componentes da 

Assistência Farmacêutica e do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SASISUS) e é 

regulamentado por meio das Portarias GM/MS nº 1.554/2013 e nº 1.555/2013. 

 

Cabe destacar que, de acordo com o Ministério da Saúde, os principais benefícios obtidos 

com o uso do Sistema HÓRUS são: 

 

• Identificação em tempo real dos estoques nos estabelecimentos de saúde que 

gerenciam medicamentos e insumos; 

• Rastreabilidade dos produtos distribuídos e dispensados; 

• Controle e monitoramento dos recursos financeiros investidos na aquisição e 

distribuição dos medicamentos; 

• Geração do arquivo de Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) para 

repasse de recursos financeiros; 

• Geração dos livros de medicamentos sujeitos a controle especial - Portaria 344/98 e 

RDC 11/2011; 

• Agendamento das dispensações, identificação da demanda de atendimento e da 

origem das prescrições; 

• Conhecimento do perfil de acesso e utilização de medicamentos e insumos nos 

serviços; 

• Contribuição com a formação da Base Nacional de dados de ações e serviços da 

Assistência Farmacêutica no SUS (Portaria GM/MS nº 271/2013), que auxilia o 

monitoramento e avaliação da assistência farmacêutica no país. 

 

b) Das análises efetuadas 

 



 

 

Para verificar as informações registradas pela Prefeitura no HÓRUS, foram selecionadas, 

com base no critério da materialidade, as notas fiscais do fornecedor que mais recebeu 

pagamentos do município, com recursos federais, no período de 1/1/2017 a 31/5/2017: a 

empresa LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 

HOSPITALAR LTDA. (CNPJ 10.831.701/0001-26), conforme detalhado na tabela 

seguinte: 

 

Tabela: Valores Pagos pela Prefeitura de São Bento/PB à empresa LARMED, de 

1/1/2017 a 31/5/2017.  

Fonte de Recursos 

Transferências Fundo a Fundo do Ministério 

da Saúde 
Próprios 

do 

Município 

Total Geral Bloco da 

Farmácia 

Básica 

Bloco da 

Atenção 

Básica 

Bloco da 

Média e Alta 

Complexidade 

- MAC 

(A) Valores (em R$) 37.984,93 149.732,72 103.618,30 206.485,16 497.821,11 

(B) Percentual sobre o 

Total (A/C x 100) 
46,56% 64,57% 49,81% 47,50% 52,06% 

(C) Total 81.581,68 231.900,40 208.033,20 434.714,93 956.230,21 

Fonte: Sistema SAGRES do TCE/PB. 

 

Em adição, foram considerados os seguintes critérios para a seleção dos medicamentos da 

amostra: 

 

• pagos com recursos federais; 

• registrados no Sistema HÓRUS de 1/1/2017 a 17/8/2017 (data da inspeção física na 

Farmácia Básica Municipal); 

• com descrição - no HÓRUS, nas licitações e nas notas fiscais emitidas – que 

permitisse fácil identificação. 

 

Uma vez atendidos os critérios de seleção, foi obtida uma amostra de com seis 

medicamentos, conforme detalhado nos dois quadros seguintes: 

 

 

Quadro: Medicamentos da Amostra - Registros no Sistema HÓRUS de 1/1 a 

17/8/2017 

Nº Produto 

Quantidade 

Entrada Saída Dispensada 
Estoque 

Atual 

01 Atenolol 50 MG Comprimido 9.000 2.880 0 6.120 

02 
Cefalexina 50 MG/ML Suspensão Oral  

60 ML 
0 90 0 10 

03 
Lidocaína, Cloridrato 20 MG/G Gel 30 

G 
0 0 0 7 

04 
Metformina, Cloridrato 850 MG 

Comprimido 
0 24.030 0 11.970 



 

 

Quadro: Medicamentos da Amostra - Registros no Sistema HÓRUS de 1/1 a 

17/8/2017 

Nº Produto 

Quantidade 

Entrada Saída Dispensada 
Estoque 

Atual 

05 
Metilfenidato, Cloridrato 10 MG 

Comprimido Elenco Estadual  
3.330 3.330 0 0 

06 

Sais para Reidratação Oral (NaC1 3,5G 

+ Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + 

KC1 1,5G) 27,9 G Pó para Solução 

0 0 0 5 

Fonte: Dados extraídos do Sistema HÓRUS. 

 

 

Quadro: Licitações, Notas de Empenho, Fontes de Recursos e Quantidades dos 

Medicamentos Registrados nas Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) da Amostra 

Nº Produto 
Pregão 

Presencial 

Nfe nº e 

Data 

Empenho 

nº e Data 

Recurso Federal 

– Bloco de 

Financiamento 

Quant. 

na Nfe 

01 
Atenolol 50 MG 

Comprimido 

07/2017 

061.905 

12/4/2017 

1846 

2/5/2017 

Farmácia Básica 35.000 

02 
Cefalexina 50 MG/ML 

Suspensão Oral  60 ML 

07/2017 

061.306 

15/3/2017 

722 

15/3/2017 

Farmácia Básica 55 

03 
Lidocaína, Cloridrato 20 

MG/G Gel 30 G 

07/2017 

061.305 

15/3/2017 

721 

15/3/2017 

Atenção Básica 340 

061.905 

12/4/2017 

1846 

2/5/2017 

Farmácia Básica 

200 

04 
Metformina, Cloridrato 850 

MG Comprimido 

07/2017 

061.306 

15/3/2017 

722 

15/3/2017 

Farmácia Básica 

3.300 

062.217 

26/4/2017 

1847 

2/5/2017 

Farmácia Básica 

3.620 

05 

Metilfenidato, Cloridrato 

10 MG Comprimido Elenco 

Estadual  

10/2017 

061.330 

16/3/2017 

733 

16/3/2017 

Atenção Básica 3.300 

06 

Sais para Reidratação Oral 

(NaC1 3,5G + Glicose 20G 

+ Citrato Na 2,9G + KC1 

1,5G) 27,9 G Pó para 

Solução 

07/2017 

061.305 

15/3/2017 

721 

15/3/2017 

Atenção Básica 850 

Fonte: Processos licitatórios, Notas de Empenho e documentos anexos disponibilizados pela Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB. 

 



 

 

Os comparativos entre os quantitativos de medicamentos registrados no Sistema HÓRUS e 

os das notas fiscais serão detalhados nos seguintes itens e respectivos quadros: 

 

01 - Atenolol 50 MG Comprimido 

 

Quantidades Registradas Sistema HÓRUS 
Quantidade 

Registrada na Nota 

Fiscal 061.905, de 

12/4/2017 Entrada Saída Dispensada 
Estoque 

Atual 

9.000 2.880 0 6.120 35.000 

 

As quantidades registradas no sistema estão coerentes entre si, contudo não guardam relação 

com as registradas na nota fiscal, pois foram compradas 35.000 e as entradas registram 9.000. 

 

 

02 - Cefalexina 50 MG/ML Suspensão Oral 60 ML 

 

Quantidades Registradas Sistema HÓRUS 
Quantidade Registrada 

na Nota Fiscal 

061.306, de 15/3/2017 
Entrada Saída Dispensada 

Estoque 

Atual 

0 90 0 10 55 

 

O estoque atual de 10 unidades, em 17/8/2017, coincide com o estoque final do exercício de 

2016 registrado no HÓRUS. Portanto, as 55 unidades pagas (conforme a nota fiscal) não 

foram registradas no sistema. Além disso, embora o campo destinado às entradas esteja 

zerado, há o registro da saída de 90 unidades. 

 

 

03 - Lidocaína, Cloridrato 20 MG/G Gel 30 G 

 

Quantidades Registradas Sistema HÓRUS 
Quantidade 

Registrada nas Notas 

Fiscais 061.305, de 

15/3/2017 e 061.905, 

de 12/4/2017 
Entrada Saída Dispensada 

Estoque 

Atual 

0 0 0 7 540 

 

O estoque atual de 7 unidades, em 17/8/2017, coincide com o estoque final do exercício de 

2016 registrado no HÓRUS. Portanto, as 540 unidades pagas (conforme as notas fiscais) não 

foram registradas no sistema. 

 

 

04 - Metformina, Cloridrato 850 MG Comprimido 

 

Quantidades Registradas Sistema HÓRUS 
Quantidade 

Registrada nas Notas 

Fiscais 061.306, de 

15/3/2017, e Entrada Saída Dispensada 
Estoque 

Atual 



 

 

062.217, de 

26/4/2017 

0 24.030 0 11.970 6.920 

 

O estoque atual de 11.970 unidades, em 17/8/2017, coincide com o estoque final do exercício 

de 2016 registrado no HÓRUS. Portanto, as 6.920 unidades pagas (registradas nas notas 

fiscais) não foram registradas no sistema. Também se observa que, embora o campo 

destinado às entradas esteja zerado, há o registro da saída de 24.030 unidades, número 

superior aos 6.920 comprimidos das notas fiscais. 

 

 

05 - Metilfenidato, Cloridrato 10 MG Comprimido Elenco Estadual 

 

Quantidades Registradas Sistema HÓRUS 
Quantidade Registrada 

na Nota Fiscal 

061.330, de 16/3/2017 
Entrada Saída Dispensada 

Estoque 

Atual 

3.330 3.330 0 0 3.300 

 

Esse foi o único medicamento da amostra que, quando comparado com a nota fiscal de 

compra, foi corretamente registrado no Sistema. 

 

 

06 - Sais para Reidratação Oral (NaCl 3,5G + Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KC1 1,5G) 

27,9 G Pó para Solução 

 

Quantidades Registradas Sistema HÓRUS 
Quantidade Registrada 

na Nota Fiscal 

061.305, de 15/3/2017 
Entrada Saída Dispensada 

Estoque 

Atual 

0 0 0 5 850 

 

O estoque atual de 5 unidades, em 17/8/2017, coincide com o estoque final do exercício de 

2016 registrado no HÓRUS. Portanto, as 850 unidades pagas (conforme a nota fiscal) não 

foram registradas no sistema. 

 

Portanto, cinco dos seis medicamentos da amostra analisada foram registrados 

incorretamente no Sistema HÓRUS, o que corresponde a 83% de falhas (5 / 6 x 100). 

 

A conclusão é de que - em razão do percentual de falhas detectado após comparação entre 

os medicamentos pagos registrados nas notas fiscais e os registros no HÓRUS - os controles 

de estoque, distribuição e dispensação dos medicamentos adquiridos pela Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB são ineficazes. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“O Município procederá corretamente com o registro dos medicamentos no HORUS.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada pela Prefeitura não acrescenta fatos novos sobre o ponto relatado, 

portanto, a constatação permanece em sua íntegra.  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 

não está adequada à totalidade dos normativos referentes aos objetos fiscalizados e exige 

providências de regularização por parte dos gestores, considerando as situações tratadas nos 

seguintes itens deste Relatório: 

 

2. O Fundo Municipal de Saúde (FMS) de São Bento/PB não é gerido pela Secretária 

Municipal de Saúde. 

 

3. Os recursos federais da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 

não estão sendo movimentados exclusivamente na conta corrente específica do Bloco até 

sua destinação final. 

 

4. Descumprimento das regras de execução das despesas referentes aos recursos federais 

transferidos pelo SUS. 

 

5. Ineficácia dos controles de estoque, distribuição e dispensação de medicamentos. 

Quantitativos de medicamentos registrados no Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica (HÓRUS) inferiores àqueles pagos pelo município. 

 

6. Superfaturamento na aquisição de medicamentos com recursos federais do Bloco da 

Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201701649 

Município/UF: São Bento/PB 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Convênio - 616707 

Unidade Examinada: FUNDO MINICIPAL DE SAUDE  

Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.519.033,98 

 

1. Introdução 

 

Este Relatório trata da análise da execução do Convênio nº 3649/2007 (Siafi nº 616707), 

firmado entre a Prefeitura Municipal de São Bento/PB e o Ministério da Saúde, tendo por 

objeto a “Conclusão do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio”. 

 

Os serviços foram iniciados nos anos de 2001/2002, sob a responsabilidade da 

Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Suplan), 

cujas obras foram abandonadas ainda em 2002 pela empresa contatada (CCL Construções) e 

só retomadas em 2010, sob a responsabilidade municipal, no âmbito deste convênio, ora 

analisado.  

 

O projeto do hospital prevê a construção de 03 grandes blocos: Bloco 1, destinado à 

recepção/atendimento ambulatorial; Bloco 2, onde serão feitas as cirurgias/internação; e 

Bloco 3, destinado aos serviços gerais do hospital, totalizando uma área de mais de 3.500m² 

cobertura.  

 

O valor atualizado deste convênio, aprovado pelo Ministério da Saúde, foi de 

R$ 3.519.033,98, dos quais já foram liberados R$ 2.324.644,00 pelo Fundo Nacional de Saúde 

(FNS), oriundos da ação nº 10302201585350001 – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) / Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde. 

 

O objetivo desta fiscalização é avaliar o cumprimento do objeto do convênio bem como a 

adequabilidade da execução física e financeira. Para essa finalidade, foram utilizadas as 

técnicas de inspeção física e de análise de documentos. 

 

As inspeções foram realizadas no período de 09 a 18 de agosto de 2017, no Município de São 

Bento/PB, em estrita observância às normas técnicas para a atuação do Sistema de Controle 

Interno, estabelecidas pela Instrução Normativa nº 01, de 06 de abril de 2001, da Secretaria 

Federal de Controle Interno (SFC). 

 
 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 



 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral 

da União. 

2.1.1. Informações Básicas do Convênio nº 3649/2007 (Siafi nº 616707). 
 

Fato 
 

O Convênio nº 3649/2007, cadastrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (Siafi) sob o nº 616707, foi celebrado em 31 de dezembro de 2007 entre o 

Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de São Bento/PB (CNPJ 02.015.756/0001-30), 

cujo objeto é a “Conclusão do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio”, no referido 

município, situado às margens da PB 293, no Km 29,85, saída para o Município de 

Paulista/PB (Coordenadas GPS:  

S -06º30’28,86477”, W -37º28’12,87093”). 

 

As atividades previstas para serem desenvolvidas no Hospital e Maternidade Maria Paulino 

Lúcio constam da Proposta Assistencial, sem data de emissão, assinada pela Secretária 

Municipal de Saúde de São Bento/PB, cujo documento foi disponibilizado à Controladoria 

Regional da União no Estado da Paraíba (CGU-Regional/PB), no período de campo desta 

fiscalização: 

 

“O hospital e maternidade Maria Paulino Lucio, irá prestar assistência de urgência 

e emergência aos munícipes de São Bento e demais municípios da região. 

O hospital é composto de 50 leitos, sendo distribuídos nas clínicas de obstetrícia, 

pediatria, clinica medica, cirúrgica e psiquiatria. 

A equipe é formada por 12 médicos plantonistas, 10 enfermeiras, 30 técnicos em 

enfermagem, 05 técnicos em raio X, 02 técnicos de gesso hospitalar, 08 recepcionistas, 

15 auxiliares de serviços gerais, 06 cozinheiras, 06 agentes de portaria, 01 diretor 

geral, 01 diretor clinico e 01 anestesista. 

Os procedimentos realizados pelo hospital são: parto normal, cirurgias obstétrica, 

cirurgia geral, internamento, atendimento de urgência e emergência, pequena 

cirurgias e raio X. 

 

O referido convênio foi pactuado no valor total de R$ 2.625.000,00, dos quais coube ao 

Ministério da Saúde a transferência de recursos no montante de R$ 2.500.000,00 e o restante, 

no valor de R$ 125.000,00, competiu à Prefeitura Municipal de São Bento/PB, a título de 

contrapartida. 

 

De acordo com os dados disponíveis no Siafi e no Portal da Transparência, houve a celebração 

de 13 (treze) termos aditivos ao Convênio nº 3649/2007. Destaque-se que apenas o 3º Termo 

Aditivo e o 13º Termo Aditivo promoveram ajustes de valor, conforme a seguir: 

 

• O 3º Termo Aditivo, celebrado em 28 de maio de 2010, reduziu o valor da 

contrapartida municipal para R$ 116.232,33, devido a algumas correções no projeto 

arquitetônico. Nesse mesmo termo aditivo, o repasse da União foi ajustado para 

R$ 2.324.644,00, dividido em 03 parcelas, as quais foram integralmente creditadas na 

conta específica de movimentação dos recursos, nas datas a seguir: 



 

 

 
Tabela – Liberações de recursos do Convênio nº 3649-2007 

Data Histórico Documento Valor (R$) 

06/07/2010 632 Ordem Bancária 2.827.495.000.000 774.882,00 

11/11/2010 632 Ordem Bancária 5.380.219.000.000 774.880,00 

02/09/2014 632 Ordem Bancária 4.609.867.000.000 774.882,00 

Total liberado 2.324.644,00 

Fonte: Extratos da conta corrente nº 16027-X, mantida na agência nº 1134-7 do Banco do Brasil. 

 

• O 13º Termo Aditivo, que acrescentou o valor de R$ 1.194.389,98 ao montante do repasse 

a cargo da União, foi celebrado em 13 de setembro de 2016, ou seja, depois de todo o 

recurso da União, pactuado no 3º Termo Aditivo, ter sido liberado pelo Ministério da 

Saúde. Destaque-se, também, que este acréscimo de valor estabelecido por meio do 13º 

Termo Aditivo ainda não foi liberado pelo Ministério da Saúde e que não houve aumento 

da contrapartida municipal, proporcional ao acrescido neste 13º Termo Aditivo. 

 

Em que pese a importância da construção de um hospital para a região de São Bento/PB, há 

de se ressaltar as dificuldades que serão enfrentadas pelo município para mantê-lo em 

funcionamento, em especial para a manutenção da folha de salários dos profissionais da área 

da saúde com recursos municipais, haja vista que estes profissionais necessitarão trabalhar 

em turnos de revezamento, visando evitar a descontinuidade dos serviços do hospital. 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Convênio com prazo de vigência expirado. 
 

Fato 
 

A vigência do Convênio nº 3649/2007 foi pactuada, inicialmente, até 31 de dezembro de 2008, 

tendo sido prorrogada por meio de sucessivos termos de aditamento. Todavia, consoante 

dados obtidos no Siafi e no Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br), seu 

último termo de prorrogação foi celebrado em 19 de julho de 2016, estendendo a vigência 

deste convênio até o dia 06 de julho de 2017, a qual encontra-se expirada desde a última 

prorrogação aprovada. 

 

Cabe ressalvar que a Prefeitura Municipal de São Bento/PB apresentou, no período de campo 

da fiscalização da CGU-Regional/PB, um pedido de prorrogação de vigência, efetuado em 

18 de julho de 2017 junto à Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual do Ministério 

da Saúde (Dicon/Nems/PB), por meio do Ofício nº 225-A/2017, requerendo a prorrogação da 

vigência deste convênio por mais 24 meses. 

 

Verificou-se, no entanto, que o mencionado pedido de prorrogação foi intempestivo, haja vista 

que sua expedição, em 18 de julho de 2017, ocorreu após o término da vigência deste 

Convênio (06 de julho de 2017), fixada no 12º Termo Aditivo. Segundo informações do 

servidor responsável pela prestação de contas deste convênio no município, o Ministério da 

Saúde ainda não havia se pronunciado quanto ao pedido do atual gestor municipal até o 

encerramento do período de campo da fiscalização da CGU-Regional/PB. 

 

A CGU-Regional/PB constatou que o referido pedido de prorrogação não atende as 

exigências do parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Convênio nº 3649/2007, no que se 

refere à antecedência dos pedidos de prorrogação, conforme transcrição a seguir da obrigação 

assumida pelo município: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

 

 

“CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

O presente Convênio terá a vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias contados a 

partir da data de sua assinatura. 

Parágrafo Primeiro - Excepcionalmente, o presente Convênio poderá ter sua vigência 

prorrogada, mediante solicitação do CONVENENTE, acompanhada de justificativa 

encaminhada, no mínimo 60 (sessenta) dias, antes do término de sua vigência, em 

conformidade com o disposto no Manual de Cooperação Técnica e Financeira por 

meio de Convênios/2007, do Ministério da Saúde, aprovado pela portaria/GM n° 

1490, de 20/06/2007, publicada no DOU de 21/06/2007. Aplica-se o acima disposto, 

também, nas situações em que a liberação dos recursos de parcelas subsequentes se 

encontrarem pendentes de apresentação de prestação de contas, na forma do § 2° do 

artigo 21 da IN/STN n° 01/97.” [Original sem grifos] 

 

É importante registrar que, na avaliação da execução do Convênio nº 3649/2007, a 

Dicon/Nems/PB emitiu, em 12 de maio de 2011, o Relatório de Verificação “in loco” nº 3-

2/2011, no qual consta que o prazo estimado para o término dos serviços era até o início de 

2012, à época. 

 

Cabe citar que as obras haviam sido paralisadas pela Prefeitura, considerando o pedido 

efetuado pelo Ministério da Saúde no sentido de que houvesse a adequação do projeto, 

conforme consta na Justificativa técnica de paralisação dos serviços, emitida em 07 de agosto 

de 2012.  

 

Mas, apesar de a paralisação das obras acima citada, ocorrida em 2012, ter causado atrasos na 

conclusão do hospital, ao analisar com um todo os fatos que concorreram para a expiração do 

prazo de vigência deste convênio, a CGU-Regional/PB chegou à conclusão de que as 

movimentações irregulares, transferindo os recursos disponíveis na conta específica do 

Convênio para diversas contas do município, foi o principal fator para a expiração do prazo 

deste convênio sem o cumprimento do objeto, haja vista que tornou inviável a continuidade 

das obras sem recursos disponíveis para pagamento pelos serviços prestados. As referidas 

movimentações irregulares serão tratadas mais adiante neste Relatório. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação: 

 

“O pedido de prorrogação do prazo do convênio realizado pelo atual prefeito foi indeferido.” 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 



 

 

2.1.3. Existência de convênio firmado em 2001, entre órgãos do Governo do Estado da 

Paraíba, para a mesma obra, com irregularidades na medição dos serviços e imputação 

de débito aos ex-gestores pelo TCE/PB. Abandono das obras pela empresa contratada. 
 

Fato 
 

Ao analisar o Relatório de Verificação “in loco” nº 3-2/2011, emitido em 12 de maio de 2011 

pela Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba 

(Dicon/Nems/PB), cuja cópia foi disponibilizada à CGU-Regional/PB por O.C.M.A. (CPF 

***.907.394-**), servidor da Prefeitura Municipal de São Bento/PB, responsável pela 

documentação de prestação de contas de convênios do município, verificou-se que a 

construção do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio foi conveniada junto ao Fundo 

Nacional de Saúde/MS, para fins de conclusão das obras já iniciadas pelo Governo do Estado 

da Paraíba e que foram paralisadas por 8 anos.  

 

Por meio de consulta na Internet, verificou-se que a construção do Hospital e Maternidade 

Maria Paulino Lúcio, no município de São Bento/PB, foi inicialmente pactuada para ser 

executada com recursos do Governo do Estado da Paraíba, por meio do Convênio nº 27/01, 

firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Superintendência de Obras do Plano de 

Desenvolvimento do Estado da Paraíba (Suplan), ou seja, há cerca de 16 anos. Na época, o 

hospital foi denominado, pelo Governo do Estado da Paraíba, com o nome de Hospital Geral 

de São Bento/PB. 

 

Segundo dados obtidos na Internet, consoante consta no Acórdão AC1 – TC – 2471/2011, da 

Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), o valor total do 

Convênio nº 27/01 foi da ordem de R$ 2.067.859,57, tendo sido liberado o montante de R$ 

1.386.904,50. Conforme registrado no citado Acórdão, a vigência do mencionado convênio 

estadual teve início em 20 de agosto de 2001 e término em 30 de dezembro de 2003 (data da 

prorrogação do último aditivo), sendo que a prestação de contas foi apresentada em 22 de 

novembro de 2004.  

 

Diante das informações obtidas na Internet, por intermédio de circularização junto ao 

TCE/PB, verificou-se que as obras deste hospital foram contratadas pela Suplan para serem 

executadas pela empresa C.C.L. Construções e Comércio Ltda. (CNPJ 08.522.773/0001-40), 

através do Contrato PJU-108/01, no valor total de R$ 2.059.699,59 (contrato+aditivos), com 

prazo de execução de 210 dias, cuja ordem de serviço foi emitida em 13 de novembro de 2011, 

consoante último Boletim de Medição do Contrato PJU-108/01 (BM nº 12/02), emitido em 31 

de outubro de 2002. Cabe citar que o referido Boletim de Medição nº 12/02 foi analisado pelo 

TCE/PB no âmbito do Processo TC nº 05.328/02 e disponibilizado à Controladoria Regional 

na União no Estado da Paraíba. 

 

Observou-se que, no referido Boletim de Medição nº 12/02, a Suplan atestou, à época, a 

execução de serviços no montante de R$ 1.386.895,49, correspondentes a 67,33% do valor 

total contratado com a empresa C.C.L. Construções e Comércio Ltda. (contrato+aditivos). 

 

Conforme se extrai do Acórdão AC1 – TC – 2471/2011, o Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba julgou irregular a prestação de contas do Convênio nº 24/01, tendo imputado o débito 

no valor de R$ 180.489,67 ao Ex-Secretário Estadual de Saúde e o débito no mesmo valor ao 

Ex-Diretor Superintendente da Suplan, referente a gastos não comprovados, além da 

aplicação de multa individual, no valor de R$ 2.805,10, aos referidos gestores estaduais. 



 

 

 

Dentre os gastos não comprovados, merece destacar os seguintes, que foram citados pela 

Unidade Técnica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e constam no Acórdão AC1 – 

TC – 2471/2011, referindo-se à análise das justificativas prestadas pelo Ex-Secretário 

Estadual de Saúde e pelo Ex-Superintendente da Suplan: 

 

“Quanto às divergências verificadas entre o que foi realizado e o que foi pago: 

a) Os levantamentos realizados e as fotos insertas às fls. 278/282 mostram de forma 

clara que não havia platibanda executada com 2,00m de altura na construção, não 

procedendo a informação colocada; 

b) Nos projetos executivos disponibilizados às fls. 388/407 não constam indicações de 

mudança da fundação corridas de 0,40m x 0,60m para 0,50m x 1,20, tampouco o do 

preenchimento com 0,40cm com areia compactada. A construção mostra-se 

praticamente ao nível do terreno natural e somente na parte posterior do último bloco 

o desnível ficou um pouco mais acentuado, situação compensada pela baixa diferença 

de nível dos demais blocos, situação predominante; 

c) Quanto ao volume de concreto armado para a fundação, seguindo o estabelecido 

nos projetos às fls. 392/394, entendeu a Auditoria coerentes as alterações nos 

quantitativos da planilha inicial, embora não constem as memórias da solução 

definida para a estrutura, que se mostra claramente superdimensionada. A aplicação 

desses novos quantitativos traz um impacto de redução no valor do dano financeiro 

inicial apontado, que inicialmente era de R$ 431.172,55, passando para R$ 

360.979,35, conforme planilhas de fls. 464 a 470; 

d) Não houve alteração na área em planta das edificações. Logo, não haveria 

justificativa para incremento no volume da laje de impermeabilização com espessura 

definida; 

e) Não existia esquadria de alumínio instalada na construção. Assim, não caberia a 

apropriação de qualquer quantitativo desse serviço. Claro que o preparo para sua 

futura instalação não constitui direito para sua medição; 

f) A vistoria realizada e o registro fotográfico (fls. 278/282) mostram que não existia 

calçada concluída.” 

[Original sem grifo] 

 

Ainda de acordo com o Acórdão AC1 – TC – 2471/2011, do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba, consta a informação de que as obras teriam sido abandonadas, conforme se observa 

no trecho a seguir, extraído do Relatório anexo ao citado Acórdão: 

 

“Os trabalhos de construção do Hospital Regional de São Bento não foram 

concluídos, conforme pode ser identificado nos documentos fotográficos insertos às 

fls. 272/282 dos autos. Quando da inspeção in loco, constatou-se que a obra 

encontrava-se abandonada, apenas sob os cuidados de um Vigilante, e em processo 

acelerado de depreciação.” 

 

A situação de abandono foi interrompida pela retomada da empreitada, em 2010, no âmbito 

do Convênio nº 3649/2007, firmado entre a Prefeitura Municipal de São Bento/PB e o 

Ministério da Saúde.  

 

É importante citar que a Engenheira Civil do Município, responsável pela fiscalização das 

obras (I. D. S. V. – CPF ***.088.644-**), conforme Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) nº S00007718 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 



 

 

(Crea/PB), apresentou um Memorial Fotográfico expondo o estado de degradação em que 

foram encontrados alguns serviços, executados nos ambientes do hospital, antes da retomada 

das obras, conforme fotos reproduzidas a seguir:  

 

  
Fotos – Reprodução de fotos do Memorial Fotográfico entregue à CGU-Regional/PB pela Prefeitura Municipal de 

São Bento/PB, expondo o hospital antes da retomada das obras. (sem data) 

 

  
Fotos – Reprodução de fotos do Memorial Fotográfico entregue à CGU-Regional/PB pela Prefeitura Municipal de 

São Bento/PB, expondo o hospital antes da retomada das obras. (sem data) 

 

As imagens acima, extraídas do Memorial Fotográfico disponibilizado pela Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB, evidenciam o crescimento da vegetação ao redor do hospital em 

construção (Foto 1), caracterizando uma situação de abandono das obras. 

  

Além disso, alguns serviços foram abandonados pela empresa C.C.L. Construções e 

Comércio Ltda., contratada pela Suplan, sem que tivessem sido concluídos, a exemplo da laje 

de cobertura do Bloco I (Foto 2) e a cobertura da laje do bloco 3 (Foto 3). 

 



 

 

  
Fotos – Reprodução de fotos do Memorial Fotográfico entregue à CGU-Regional/PB pela Prefeitura Municipal de 

São Bento/PB, expondo o hospital antes da retomada das obras. (sem data) 

 

As fotos acima evidenciam que alguns serviços foram executados, mas estavam deteriorados, 

quais sejam: a cobertura da laje com telhas de fibrocimento (Foto 7) e parte do madeiramento 

(Foto 8). Nesses casos, segundo registrado no Memorial Fotográfico disponibilizado pela 

Prefeitura, havia a necessidade de substituição dos materiais/serviços. Ressalte-se que as fotos 

acima não trazem a indicação do bloco ao qual se referem. 

 

  
##/Fato## 

2.1.4. Contrapartida integralizada compatível com o valor das liberações do Ministério 

da Saúde. 
 

Fato 
 

Em análise aos extratos bancários, constatou-se que foram realizadas duas transferências a 

crédito da conta específica de movimentação dos recursos do Convênio nº 3649/2007, no 

montante de R$ 94.100,42, conforme detalhado na tabela a seguir: 

 
Tabela – Contrapartida municipal integralizada (80,96%) 

Data Valor Creditado (R$) 

16/02/2012 76.373,32 

07/03/2014 17.727,10 

Total do aporte de contrapartida 94.100,42 

Fonte: Extratos da Conta específica do Convênio nº 3649/2007 (Ag. 1134-7, c/c 16027-X) 

 

Segundo informado verbalmente por um servidor responsável pela contabilidade da Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB (F. C. A. – CPF ***.536.754-**), os valores acima transferidos 

referem-se à contrapartida, correspondentes a 80,96% do aporte total previsto para ser 

depositado pelo município (R$ 116.232,33).  

 

Verificou-se, portanto, que o aporte da contrapartida efetuada pelo município (R$ 94.100,42 

- 80,96%) está compatível com o montante liberado pelo Ministério da Saúde 

(R$ 2.324.644,00 – 66,06%). 

 

  
##/Fato## 

2.2 Parte 2 

 



 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 

adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de 

suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências 

saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Descumprimento de compromisso assumido pelo gestor para que o Ministério da 

Saúde liberasse a 3ª parcela do Convênio. Recorrência nas transferências irregulares de 

recursos. 
 

Fato 
 

Em análise aos documentos apresentados pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB, 

constatou-se que o ex-gestor municipal (G. S. S. – CPF ***.670.884-**), justificando o fato 

de ter havido um “grande equívoco”, comprometeu-se, no dia 06 de março de 2014, em arcar 

com as despesas e prejuízos pela perda de rendimentos gerada pela primeira transferência 

irregular da conta específica do convênio, realizada em 01 de dezembro de 2011, no valor de 

R$ 298.042,40, e devolvida em 09 de dezembro de 2011, conforme Justificativa Técnica 

emitida em atenção às recomendações do Ofício nº 077/2014 SECAP/DICON-PB-

GAB/NEMS/SE/MS.  

 

Destaque-se que, na data em que prestou a citada justificativa, em 06 de março de 2014, o ex-

gestor já havia realizado outras transferências irregulares, as quais não haviam sido analisadas, 

à época, pela Dicon/Nems/PB. 

 

Posteriormente, diante das providências e obrigações assumidas pelo município na 

Justificativa Técnica acima referenciada, por meio do Parecer GESCON nº 1229, de 28 de 

julho de 2014, a Dicon/Nems/PB recomendou a liberação da 3ª Parcela, no valor de 

R$ 774.882,00. 

 

Todavia, em que pese o compromisso assumido, o ex-gestor continuou a proceder de forma 

irregular após a liberação, em 02 de setembro de 2014, da 3ª parcela do Convênio nº 

3649/2007 e, a partir de dezembro de 2014, nem os rendimentos nem sequer os valores 

principais, transferidos irregularmente, foram restituídos para a conta específica do Convênio 

nº 3649/2007, acumulando um débito de R$ 1.660.019,47, atualizado até 31 de agosto de 

2017, conforme exposto na constatação seguinte deste Relatório. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 

“ITEM 04. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-



 

 

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Transferências irregulares de recursos para diversas contas da Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB, acumulando um débito de R$ 1.660.019,47. 
 

Fato 
 

Conforme consulta aos extratos bancários da conta específica do Convênio nº 3649/2007 

(Banco do Brasil, Agência nº 1134-7, conta corrente nº 16027-X), até o dia 27 de julho de 

2017, havia sido repassado, pelo Ministério da Saúde, a soma de R$ 2.324.644,00, 

correspondente ao total dos recursos da União, previstos no 3º Termo Aditivo, firmado em 28 

de maio de 2010. Restava, portanto, a União transferir o valor de R$ 1.194.389,98, que foi 

acrescido ao Convênio nº 3649/2007 por meio do 13º Termo Aditivo, firmado em 13 de 

setembro de 2016. 

  

Sobre a movimentação financeira, verificou-se que a Prefeitura Municipal de São Bento/PB 

realizou, irregularmente, diversas transferências a débito e a crédito da conta corrente 

específica aberta para o Convênio nº 3649/2007, desviando os valores para outras contas 

correntes do município.  

 

Ao consultar o Sistema Débito, disponibilizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no 

sítio eletrônico https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces, 

verificou-se que as movimentações irregulares geraram perda de rendimentos no montante de 

R$ 402.019,47, correspondentes à correção dos valores pela Taxa Selic até o dia 31 de agosto 

de 2017, os quais, somados ao débito principal que não fora devolvido à conta do Convênio, 

no valor de R$ 1.258.000,00, alcançam o prejuízo total de R$ 1.660.019,47, conforme 

detalhado na tabela a seguir: 

 
Tabela – Transferências irregulares de recursos na conta específica do Convênio nº 3649/2007 

Data 

Movimento na Conta do 

Convênio (16.027-X) 
Conta corrente de destino Saldo devedor 

(R$) 
Débito (R$) Crédito (R$) Nº Descrição 

01/12/2011 298.042,40   9.530-3 PMSB CEX -298.042,40 

09/12/2011   298.042,40 9.530-3 PMSB CEX 0,00 

16/10/2012 170.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -170.000,00 

23/10/2012   170.000,00 11.788-9 PMSB FOPAG 0,00 

01/11/2012 350.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -350.000,00 

09/11/2012   350.000,00 11.788-9 PMSB FOPAG 0,00 

09/11/2012 160.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -160.000,00 

30/04/2013   160.000,00 11.788-9 PMSB FOPAG 0,00 

30/04/2013 390.000,00   9.530-3 PMSB CEX -390.000,00 

24/12/2013   390.000,00 283.141-4 ICMS DES 0,00 

12/12/2014 200.000,00   5.161-6 PMSB FPM -200.000,00 

12/12/2014 300.000,00   9.530-3 PMSB CEX -500.000,00 

12/12/2014 100.000,00   283.141-4 ICMS DES -600.000,00 

19/12/2014 520.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -1.120.000,00 

22/12/2014 100.000,00   5.161-6 PMSB FPM -1.220.000,00 

https://contas.tcu.gov.br/debito/Web/Debito/CalculoDeDebito.faces


 

 

Data 

Movimento na Conta do 

Convênio (16.027-X) 
Conta corrente de destino Saldo devedor 

(R$) 
Débito (R$) Crédito (R$) Nº Descrição 

10/04/2015   700.000,00 5.161-6 PMSB FPM -520.000,00 

16/04/2015 200.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -720.000,00 

23/10/2015 200.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -920.000,00 

30/10/2015 200.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -1.120.000,00 

06/11/2015 100.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -1.220.000,00 

22/08/2016 38.000,00   11.788-9 PMSB FOPAG -1.258.000,00 

Total 3.624.089,82 2.366.089,82 Débito histórico (sem correção)  -1.258.000,00 

Valor da atualização, no Sistema Débito do TCU (até 31/08/2017) -402.019,47 

Valor devido pelo município (até 31/08/2017) -1.660.019,47 

Fontes: Extrato da conta específica do Convênio nº 3649/2007. Detalhamento das disponibilidades do 

município, no Sagres/TCE/PB. Extratos das contas de contrapartida das transferências efetuadas. 

Consulta ao Sistema Débito do TCU. 

 

Conforme cartas enviadas em 15 de agosto de 2017, pelo Gerente Geral da Agência do Banco 

do Brasil S/A em São Bento/PB, disponibilizadas à CGU-Regional/PB, os gestores 

responsáveis, à época, pelas movimentações irregulares foram os seguintes: 

 
Quadro – Gestores responsáveis pelas movimentações nas contas do Convênio nº 3649/2007 

CPF Iniciais Cargo Período 

***.343.714-** J. S. S. Prefeito 11/11/2010 a 31/12/2012 

***.910.354-** A. S. Q. Secretário de Adm. e Finanças 
11/11/2010 a 31/12/2012 

25/06/2015 a 31/12/2016 

***.670.884-** G. S. S. Prefeito 02/01/2013 a 31/12/2016 

***.094.434-** S. N. P. B. Secretária de Saúde 02/01/2013 a 25/06/2015 

Fonte: Cartas enviadas em 15 de agosto de 2017 pelo Banco do Brasil S/A. 

 

Evidencia-se, portanto, que a Prefeitura Municipal de São Bento/PB descumpriu a legislação 

pertinente à celebração e à execução de convênios com o Governo Federal, em especial, as 

seguintes condicionantes que foram pactuadas com o Ministério da Saúde por meio do 

Convênio nº 3649/2007: 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

(...) 

II - O CONVENENTE compromete-se a: 

(...) 

2.9. Restituir o valor transferido pela CONCEDENTE acrescido de juros legais, na 

forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da 

data de seu recebimento, nos seguintes casos: 

2.9.1. Quando não for executado, o objeto da avença; 

2.9.2. Quando não for apresentada, no prazo estabelecido, a prestação de 

contas, parcial ou final; e 

2.9.3. Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 

estabelecida no Convênio. 

2.10. Aplicar obrigatoriamente no mercado financeiro os recursos recebidos da 

CONCEDENTE, enquanto não forem empregados em sua finalidade: 

2.11. Aplicar os recursos recebidos da CONCEDENTE e os rendimentos auferidos 

nas aplicações financeiras, exclusivamente na consecução do objeto pactuado; 

(...) 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO 



 

 

Este Convênio poderá ser denunciado por qualquer dos partícipes, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, ou a qualquer tempo, em face da superveniência de 

impedimento legal que o tome formal ou materialmente inexequível, e rescindido de 

pleno direito no caso de infração a qualquer uma das cláusulas ou condições nele 

estipuladas, particularmente quando constatadas as seguintes situações: 

(...) 

b - Utilização dos recursos em finalidade diversa daquela prevista no objeto 

do Convênio; e 

c - não aplicação dos recursos no mercado financeiro ou aplicação em 

desacordo com o disposto no art. 18 da IN/STN 01/97. 

[Original sem grifos] 

 

Em relação às transferências irregulares, acima citadas, o Núcleo Estadual do Ministério da 

Saúde na Paraíba (Dicon/Nems/PB) foi cientificado pela atual gestão da Prefeitura Municipal 

de São Bento/PB por meio do Ofício nº 030/2017, de 17 de janeiro de 2017, que pediu a 

apuração das irregularidades, conforme trecho a seguir: 

 

“Ofício nº 030/2017, de 17 de janeiro de 2017 

(...) 

Através deste venho solicitar a este Ministério providencias necessárias para apurar 

irregularidade na execução financeira do convênio nº 3649/2007 celebrado com o 

município de São Bento, cujo objeto é Conclusão do Hospital Maria Paulino Lúcio, 

caso seja necessário à instauração da Tomada de Contas Especial, em vista que ao 

assumir a prefeitura do referido município, foi constatado que os recursos destinados 

para a conclusão do referido convênio da ordem de R$ 1.258.000,00 foram 

transferidos da conta especifica para outras contas fora do objeto do convênio, pelo 

ex-gestor o Sr. G. S. S., conforme extratos em anexo. 

No período de vigência do referido convênio, houve várias transferências da conta 

especifica para outras contas fora convênio, conforme extratos em anexo.” 

[Original sem grifo] 

 

Posteriormente, por meio do Ofício nº 225-A/2017, de 18 de junho de 2017, a atual gestão da 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB solicitou a prorrogação deste convênio por mais 24 

meses, com a condição de que o Ministério da Saúde também aprovasse o parcelamento do 

débito, acrescido de juros e correções, no mesmo prazo de 24 meses, e, mais ainda, 

concordasse com uma repactuação dos valores conveniados, referente à atualização dos 

custos, conforme transcrição parcial adiante do citado Ofício: 

 

“Ofício nº 225-A/2017, de 18 de junho de 2017 

(...) 

Em sucessivas reuniões com o Ministério da Saúde, inclusive na DIREF em Brasília, 

a Prefeitura manifestou interesse em dar continuidade às obras de Conclusão do 

Hospital Maria Paulino Lúcio, porém foi posto pelo Gestor do Convênio que apenas 

seria possível a prorrogação da vigência com a devolução dos recursos financeiros 

à conta vinculada ao convênio supracitado. No entanto, com diminuição das suas 

receitas, a Prefeitura não dispõe do valor imediato para devolução, desta forma, se 

compromete em devolver a quantia com juros e correções em 24 (vinte e quatro) 

parcelas mensais, coincidindo com o prazo solicitado de prorrogação de sua vigência 

contratual em 24 meses. 



 

 

Caso o Ministério da Saúde seja favorável ao pleito, a Prefeitura Municipal de São 

Bento se compromete em executar com recursos próprios do município, as 

obras/serviços de reparo para deixar a estrutura física na mesma condição que esteve 

até a realização do último pagamento à Empresa (BM-09), até então responsável pela 

execução da obra, pois a paralisação dos serviços e abandono da obra gerou saques 

e degradação das instalações Implantadas. 

Diante do exposto, vimos solicitar além da prorrogação de prazo do convênio em 24 

(vinte e quatro) meses, o compromisso do Mistério da Saúde em repactuar o valor 

conveniado com a atualização dos custos para que seja iniciada um novo 

procedimento licitatório para contratação de outra Empresa para assim assegurar a 

continuidade da execução dos serviços e conclusão da obra.” 

 

Cabe reforçar que, segundo informações do servidor responsável pela prestação de contas 

deste convênio no município, O.C.M.A. (CPF ***.907.394-**), o Ministério da Saúde ainda 

não havia se pronunciado quanto ao pedido do atual gestor municipal até o encerramento do 

período de campo da fiscalização da CGU-Regional/PB. 

 

É importante mencionar que a CGU-Regional/PB não identificou qualquer medida adotada, 

por parte do município, visando restituir os valores transferidos irregularmente, ainda que de 

forma parcial, conforme sugestão de parcelamento proposto em 24 meses pela própria 

Prefeitura. Cabe registrar que, uma vez que os recursos foram transferidos irregularmente para 

contas da Prefeitura Municipal de São Bento/PB, estes recursos deveriam ter sido restituídos 

para a mesma conta específica do Convênio nº 3649/2007, independentemente de uma 

possível prorrogação e/ou repactuação do ajuste com o Ministério da Saúde. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 

“ITEM 05. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Inexistência, no processo licitatório, da Ata relativa ao recebimento dos 

documentos de habilitação e propostas de preços. 
 

Fato 
 

Para a execução das obras do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio, a Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB realizou a Concorrência Pública nº 002/2009, processada e 



 

 

julgada pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 010/2009 (fl. 

003 do processo licitatório). O extrato do Edital desta licitação foi publicado no Diário Oficial 

da União (D.O.U.) em 18 de dezembro de 2009 (D.O.U., seção 3, pág. 313), sendo que a data 

da sessão para o recebimento dos documentos de habilitação e de propostas de preços foi 

marcada para o dia 22 de janeiro de 2010. 

 

Ao analisar os documentos apresentados, relativos à licitação, verificou-se que não consta, na 

sequência numerada de folhas do processo apresentado, a Ata relativa ao recebimento dos 

documentos de habilitação e propostas de preços dos licitantes, bem como a Ata relativa à 

verificação, pela Comissão Permanente de Licitação, das condições de habilitação das 

empresas que participaram do certame, cuja sessão teria sido realizada no dia 22 de janeiro de 

2010. 

 

Por outro lado, observou-se que, em 19 de fevereiro de 2010, a Comissão Permanente de 

Licitação expediu a Ata da sessão realizada para a abertura dos envelopes contendo as 

propostas de preços das empresas habilitadas (fls. 1074/1076). Segundo consta na referida 

Ata, a única proposta válida, no valor global de R$ 2.424.658,33, foi apresentada pela empresa 

SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda. (CNPJ 04.984.971/0001-74), vencedora da 

Concorrência Pública nº 002/2009, haja vista que foi desclassificada a proposta da segunda 

empresa que teria sido habilitada na fase de análise de documentos (REAL Construções e 

Serviços Ltda. – CNPJ 09.013.606/0001-36), conforme mostrado no quadro a seguir: 

 
Quadro – Empresas que compareceram à seção de abertura de propostas de preços 

CNPJ Empresa Habilitada Proposta 

Empresas presentes à sessão de abertura das propostas de preços 

04.984.971/0001-74 SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda. Sim R$ 2.424.658,33 

09.013.606/0001-36 REAL Construções e Serviços Ltda. Sim Desclassificada 

09.629.977/0001-47 JJR Empreendimentos Imobiliários Ltda. Não - 

Fontes: Ata de Abertura de Envelopes “2” (fls. 1074/1075).  

 

O motivo pelo qual a Comissão Permanente de Licitação desclassificou a proposta da empresa 

REAL Construções e Serviços Ltda., segundo consta na Ata de Abertura dos Envelopes, foi 

a falta de apresentação das Composições de Preços Unitários para todos os serviços do 

orçamento, conforme exigido no item 8.2 do Edital, bem como pelo fato de o BDI apresentado 

pela referida empresa não corresponder à aplicação da fórmula exigida no item 8.2.3 do Edital 

da concorrência Pública nº 002/2009. 

 

A homologação do certame e a adjudicação do objeto licitado para a empresa SIBEZA – Silva 

Bezerra Construções Ltda. ocorreu nessa mesma data, em 19 de fevereiro de 2010, por meio 

de despacho lavrado pelo Prefeito Constitucional do município de São Bento/PB (fls. 

1076/1077 do processo licitatório). 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 

“ITEM 07. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 



 

 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Itens parcialmente construídos durante a execução das obras pelo Governo do 

Estado da Paraíba e novamente licitados integralmente pela Prefeitura Municipal. 
 

Fato 
 

De acordo com os documentos entregues pela Prefeitura Municipal de São Bento/PB, 

verificou-se que o município assumiu o compromisso de continuar a execução das obras para 

a conclusão do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio, abandonadas desde 2002 pela 

empresa C.C.L. Construções e Comércio Ltda., contratada pela Suplan, órgão vinculado ao 

Governo do Estado da Paraíba. 

 

Em relação ao orçamento base da licitação, em que pese a requisição por meio da Solicitação 

de Fiscalização nº 201701649/01, de 09 de agosto de 2017, a Prefeitura não disponibilizou 

nem justificou formalmente se haveria algum levantamento prévio dos serviços executados 

pelo Governo do Estado da Paraíba para a construção deste hospital, antes da realização da 

licitação. 

 

Segundo informações verbais da Engenheira Civil da Prefeitura (I. D. S. V. – CPF 

***.088.644-**), que assinou o orçamento base da licitação em 2009, os quantitativos 

licitados foram repassados diretamente pelo setor responsável da Suplan, sem que houvesse 

uma análise preliminar deste orçamento pelo Município, tendo este orçamento sido 

encaminhado diretamente ao setor de licitação em 2009. Cabe destacar que a falta de uma 

memória de cálculo do orçamento, no processo da Concorrência Pública nº 002/2009, reforça 

a afirmação prestada pela citada Engenheira Civil. 

 

Ao analisar os projetos executivos e o orçamento da Concorrência Pública nº 002/2009, em 

conjunto com o Boletim de Medição nº 12, emitido em 31 de outubro de 2002, referente aos 

serviços executados pela empresa C.C.L. Construções e Comércio Ltda., a CGU-

Regional/PB encontrou inconsistências nos quantitativos orçados para os seguintes serviços 

na Concorrência nº 002/2009: 

 

a) 07.04.00 – Calhas de concreto com 0,50m de largura; 

    08.07.00 – Impermeabilização com manta asfáltica, inclusive proteção mecânica. 

 

Em 2002, no Boletim de Medição nº 12, foram medidos e pagos 98m de calhas em concreto 

para o Bloco I (Recepção/Consultórios) e 108m de calhas em concreto para o Bloco II 

(Enfermaria/Cirurgia). Sobre essa medição, é possível observar a existência de calhas no 

madeiramento ao centro da Foto 8 a seguir, extraída do Memorial Fotográfico da Prefeitura 

Municipal de São Bento/PB, que antecede a Concorrência Pública nº 002/2009:  

 



 

 

 
Foto constante no Memorial Fotográfico entregue pela Prefeitura Municipal de São 

Bento/PB. O destaque, em vermelho, aposto pela CGU-Regional/PB, indica a demolição 

do madeiramento. As setas amarelas mostram a existência de calhas na cobertura. As setas 

azuis indicam que parte da cobertura não foi danificada. 

 

Todavia, em que pese parte das calhas terem sido construídas na primeira fase da obra, pelo 

Governo do Estado da Paraíba, cujos serviços estão identificados na foto acima, o orçamento 

da Concorrência Pública nº 002/2009 previu a execução da totalidade das calhas detalhadas 

no projeto (575,20m), bem como a sua impermeabilização. Na planilha orçamentária de 2009, 

estes itens importaram na quantia de R$ 52.475,50. 

 

b) 07.02.00 – Coberta em telha ondulada de fibrocimento de 6mm; 

    07.03.00 – Madeiramento para telha de fibrocimento sobre laje. 

 

De modo análogo ao que ocorreu com as calhas, a planilha orçamentária da Concorrência 

Pública nº 002/2009 previu a execução da cobertura com telhas de fibrocimento em toda a 

estrutura do hospital, em que pese a mesma Foto 8, acima, evidenciar que, pelo menos parte 

da cobertura executada poderia ser aproveitada, considerando-se que, nesse bloco, só há 

indicação para remoção da parte do madeiramento exposto. No orçamento da Concorrência 

Pública nº 002/2009, estes dois itens representaram R$ 196.441,80. 

 

Releva citar que, conforme consta na Justificativa técnica de paralisação dos serviços 

transcrita a seguir, emitida em 07 de agosto de 2012, o Prefeito de São Bento/PB informou 

que havia discrepâncias entre o Projeto Básico aprovado e as quantidades executadas:  

 

“JUSTIFICATIVA TÉCNICA DE PARALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DAS OBRAS DE 

CONCLUSÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MARIA PAULINO LÚCIO 

(...) 

Em razão a recomendação contida no Relatório In-loco 32-2011 do Ministério da 

Saúde que orientou a esta Prefeitura a proceder a adequação do projeto, paralisamos 

a obra. Cuja documentação já foi apresentada por meio dos ofícios GP-110/2011 e 

GP-004/2012. Houve muitas discrepâncias entre a planilha do Projeto Básico 

aprovado e as quantidades executadas, sendo feita uma nova planilha do Projeto 



 

 

Executivo/serviços executados que foi submetida a análise e esperamos o parecer do 

Ministério da Saúde em Brasília”. 

[Original sem grifo] 

 

Diante do exposto, evidencia-se que pelo menos parte dos serviços contratados em 2009 pela 

Prefeitura Municipal de São Bento/PB, para serem executados pela empresa SIBEZA – Silva 

Bezerra Construções Ltda., podem ter sido aproveitados da primeira fase da obra, executada 

pela empresa C.C.L. Construções e Comércio Ltda., através do Contrato PJU-108/01, firmado 

com a Suplan. Todavia, não foi possível quantificar os serviços que teriam sido aproveitados 

e licitados novamente, em razão da falta de informações detalhadas da obra, quando de sua 

entrega ao município pelo Governo do Estado da Paraíba. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 

“ITEM 08. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Contrato de empreitada com prazo de vigência expirado e obras abandonadas. 
 

Fato 
 

Após a homologação e a adjudicação do processo licitatório destinado à conclusão do Hospital 

e Maternidade Maria Paulino Lúcio, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB celebrou, em 22 

de fevereiro de 2010, o Contrato Administrativo nº 029/2010 com a empresa SIBEZA – Silva 

Bezerra Construções Ltda. (CNPJ 04.984.971/0001-74), no valor de R$ 2.424.658,33, com 

prazo de vigência de inicial de 365 dias, contados a partir da ordem de serviços, que foi emitida 

em 23 de fevereiro de 2010. 

 

O referido Contrato Administrativo nº 029/2010 sofreu várias interrupções e prorrogações, 

conforme detalhado no quadro a seguir: 

 
Quadro – Ordens de serviço, ordens de paralisação e termo aditivos de prorrogação do contrato. 

Data Documento Prazo contratual Observações 

22/02/2010 Contrato Administrativo nº 029/2010 23/02/2011  

22/02/2010 Ordem de Serviço   

02/03/2010 Ordem de Paralização dos Serviços  Sem motivação indicada 

07/07/2010 Ordem de Serviço   

15/02/2011 1º Termo Aditivo 15/02/2012 Conforme item 5.4 



 

 

14/02/2012 2º Termo Aditivo 15/02/2013 Conforme Item 4.1 

07/02/2012 Ordem de Paralisação dos serviços  Para adequação do projeto 

13/02/2013 3º Termo Aditivo 15/02/2014 Conforme Item 4.1 

13/02/2014 4º Termo Aditivo 15/02/2015 Conforme Item 4.1 

13/02/2015 5º Termo Aditivo 15/02/2016 Termo sem assinaturas 

 

Diante do quadro acima, constatou-se que o Contrato Administrativo nº 029/2010 encontra-

se com o prazo de vigência expirado desde o dia 15 de fevereiro de 2015, considerando que o 

5º Termo Aditivo, disponibilizado à CGU-Regional/PB pela Prefeitura Municipal de São 

Bento/PB, não foi sequer assinado. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 

“ITEM 09. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Pagamentos realizados sem a retenção dos valores devidos ao INSS e ao ISSQN, 

no montante de R$ 41.675,00. 
 

Fato 
 

De acordo com a Sub-Cláusula 5.2 do Contrato Administrativo nº 029/2010, os pagamentos 

das medições para a empresa SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda. deveriam ser 

realizados precedidos dos comprovantes de recolhimento para o Instituto Nacional da 

Seguridade Social (INSS), para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e para o 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Porém, constatou-se que os referidos 

comprovantes não foram anexados aos documentos de liquidação despesas, concernentes aos 

boletins de medição emitidos. 

 

Por meio de análise dos extratos bancários da conta corrente nº 16.027-X, mantida na agência 

nº 1134-7 do Banco do Brasil S/A, bem como dos documentos de liquidação das despesas, 

constatou-se que a Prefeitura Municipal de São Bento/PB não reteve o valor do INSS e do 

ISSQN nos pagamentos, cujas transferências foram efetuadas pelo valor global das notas 

fiscais da empresa SIBEZA, conforme mostrado na tabela a seguir: 

 
Tabela – Demonstrativo dos pagamentos das medições sem as retenções de tributos 

Boletim de 

Medição 

Nota de 

Empenho 

Nota fiscal Pagamentos à Construtora Retenções (R$) 

Nº Valor (R$) Data Valor (R$) ISSQN INSS 



 

 

BM 01 3161/2010 202 245.215,67 13/07/2010 245.215,67 0,00 0,00 

BM 02 3772/2010 205 242.096,84 13/08/2010 242.096,84 0,00 0,00 

BM 03 4192/2010 208 286.371,10 16/09/2010 286.371,10 0,00 0,00 

BM 04 0547/2011 213 1.198,39 24/02/2011 1.198,39 0,00 0,00 

BM 05 2322/2011 217 105.101,24 15/04/2011 105.101,24 0,00 0,00 

BM 06 2739/2011 218 103.644,39 19/05/2011 103.644,39 0,00 0,00 

BM 07 4631/2011 223 102.021,51 09/08/2011 102.021,51 0,00 0,00 

BM 08 5428/2011 227 108.436,91 16/09/2011 108.436,91 0,00 0,00 

BM 09 6165/2011 228 108.257,52 20/10/2011 108.257,52 0,00 0,00 

Totais 1.302.343,57 0,00 0,00 

Fontes: Documentos apresentados referentes à liquidação das despesas (empenhos, notas fiscais, 

comprovantes de transferência, boletins de medição). Extratos bancários. 

 

Em relação à contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerando o 

percentual de 11% sobre o valor a mão de obra destacada nas notas fiscais, constatou-se que 

o Município de São Bento/PB deixou de reter/recolher a quantia de R$ 28.651,56. Quanto ao 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a Prefeitura Municipal de São 

Bento/PB deixou de reter/recolher a quantia de R$ 13.023,44, totalizando o montante de 

R$ 41.675,00, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela – Demonstrativo dos valores que deixaram de ser retidos dos pagamentos 

Boletim de 

Medição 

 Nota fiscal  
Mão-de-obra 

Valores não retidos 

Nº Data Valor (R$) ISSQN (5%) INSS (11%) 

BM 01 202 12/07/2010 245.215,67 49.043,14 2.452,16  5.394,75  

BM 02 205 12/08/2010 242.096,84 48.419,37 2.420,97  5.326,13  

BM 03 208 15/09/2010 286.371,10 57.274,22 2.863,71  6.300,16  

BM 04 213 24/02/2011 1.198,39 239,67 11,98  26,36  

BM 05 217 15/04/2011 105.101,24 21.020,25 1.051,01  2.312,23  

BM 06 218 05/05/2011 103.644,39 20.728,88 1.036,44  2.280,18  

BM 07 223 09/08/2011 102.021,51 20.404,30 1.020,22  2.244,47  

BM 08 227 16/09/2011 108.436,91 21.687,40 1.084,37  2.385,61  

BM 09 228 20/10/2011 108.257,52 21.651,51 1.082,58  2.381,67  

Subtotais 1.302.343,57 260.468,74 13.023,44 28.651,56 

Total 41.675,00 

Fontes: Documentos apresentados referentes à liquidação das despesas (empenhos, notas fiscais, 

comprovantes de transferência, boletins de medição). Extratos bancários. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 

“ITEM 10. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 



 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Medição e pagamento por serviços não prestados, causando prejuízo de R$ 

145.311,93. 
 

Fato 
 

A visita às obras de conclusão do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio, pela 

Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba, ocorreu no período de 09 a 18 de 

agosto de 2017, com a presença da Engenheira Civil designada para fiscalizar as obras (I. D. 

S. V. – CPF ***.088.644-**), conforme Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 

S00007718 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea/PB).  

 

As inspeções ocorreram por amostragem e tiveram como critérios de seleção a possibilidade 

de medição dos itens de serviços, devido à situação precária em que as instalações foram 

encontradas pela CGU-Regional/PB, bem como a materialidade dos serviços pagos à 

empresa SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda. (CNPJ 04.984.971/0001-74), no último 

boletim de medição acumulado (Boletim de Medição nº 09).  

 

Cabe mencionar que houve acompanhamento da execução do Convênio nº 3649/2007 pelo 

Ministério da Saúde, através da sua Divisão de Convênios e Gestão (Dicon/Nems/PB), por 

meio de inspeções nas obras de conclusão do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio, 

conforme se depreende do Relatório de Verificação “in loco” nº 3-2/2011, emitido em 12 de 

maio de 2011, cuja cópia foi disponibilizada à CGU-Regional/PB por O.C.M.A. (CPF 

***.907.394-**), servidor da Prefeitura Municipal de São Bento/PB, responsável pelo 

acompanhamento dos convênios do município. 

 

Durante a inspeção física às obras, foi constatado, pela CGU-Regional/PB, que vários 

serviços foram atestados pela fiscalização municipal, sem que estes tivessem sido executados 

pela empresa SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda., totalizando um prejuízo de 

R$ 145.311,93 (valores históricos), conforme relação discriminada na tabela a seguir: 

  
Tabela – Serviços não comprovados na inspeção física 

Item Descrição Unid. Quant. Unit. (R$) Total (R$) 

08.07.00 
Impermeabilização com manta asfáltica, 

inclusive proteção mecânica 
m² 575,20 39,85 22.921,72 

10.07.00 
Janela em alumínio anodizado com vidro liso 

de 4mm 
m² 260,00 308,47 89.058,37 

12.35.00 
Rede elétrica de distribuição com eletroduto 

de PVC de 20mm e 02 fios de 2,5mm² 
m 220,00 8,92 1.962,40 

12.36.00 
Rede elétrica trifásica subterrânea com 5 

cabos 4mm² e eletroduto de 1” 
m 110,00 22,93 3.645,87 

12.37.00 
Rede elétrica trifásica subterrânea com 5 

cabos 6mm² e eletroduto de 1.1/2” 
m 133,13 30,07 5.412,60 

12.38.00 
Rede elétrica trifásica subterrânea com 5 

cabos 10mm² e eletroduto de 1.1/2” 
m 20,10 31,22 3.746,40 

12.39.00 
Rede elétrica trifásica subterrânea com 5 

cabos 16mm² e eletroduto de 2” 
m 115,00 57,74 10.393,20 

12.40.00 
Rede elétrica trifásica subterrânea com 5 

cabos 35mm² e eletroduto de 3” 
m 53,35 78,32 4.699,20 

14.06.00 Registro de gaveta de 3”  Und 5 170,29 851,45 

14.07.00 Iluminação de emergência Und. 17 154,16 2.620,72 

Prejuízo total calculado 145.311,93 

Fonte: Boletins de medição. Documentos de liquidação das despesas (notas fiscais, recibos, 

comprovantes de transferência). 



 

 

 

Os fatos evidenciados pela CGU-Regional/PB acerca da inexecução dos serviços constam 

detalhados a seguir: 

 

Item 08.07.00: 

 

Em relação aos serviços de impermeabilização, constatou-se que não foi aplicada a manta 

asfáltica nas calhas da cobertura. Além disso, a empresa SIBEZA – Silva Bezerra Construções 

Ltda. não executou a proteção mecânica, também prevista neste mesmo item 08.07.00 da 

planilha de custos.  

 

Em que pese a inexecução do serviço, este item foi irregularmente medido pelo Engenheiro 

da empresa SIBEZA (G.P.S. – CPF ***.867.074-**) e atestado pela Engenheira Civil 

responsável pela Fiscalização (I. D. S. V. – CPF ***.088.644-**). Os pagamentos irregulares 

por estes serviços ocorreram em 16 de novembro de 2010 (R$ 22.629,22) e em 09 de agosto 

de 2011 (R$ 292,50), referentes aos boletins de medição nº 03 e 07, respectivamente. Seguem 

algumas imagens que evidenciam os fatos narrados: 

 

  

Fotos – Manta asfáltica não executada nas calhas. São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

  

Foto – Pintura das calhas. Observa-se uma camada 

de tinta desprendendo-se do revestimento. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Pintura desgastada no fundo da calha e 

aparecimento de rachadura. São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

 



 

 

Cabe destacar que a faixa escura observada nas fotos acima corresponde a uma pintura 

aplicada nas calhas, ou seja, não houve a utilização da manta asfáltica, bem como não foi 

realizada a proteção mecânica. 

 

Item 10.07.00 

 

Em relação às janelas em alumínio, o serviço foi medido irregularmente no Boletim e Medição 

nº 09/2011, pelo Engenheiro da SIBEZA (G.P.S. – CPF ***.867.074-**) e atestado pela 

Engenheira Civil do município (I. D. S. V. – CPF ***.088.644-**). O pagamento irregular 

por estes serviços ocorreu em 20 de outubro de 2011, por meio de transferência eletrônica 

para a empresa SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda., autorizada pelo Prefeito (J. S. S. 

– CPF ***.343.714-**) e pelo Secretário de Administração e Finanças (A. S. Q. – CPF 

***.910.354-**). 

 

É interessante notar que, exatamente um mês antes de a Prefeitura Municipal de São Bento/PB 

atestar e pagar irregularmente por estes serviços, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, 

em 20 de setembro de 2011, havia expedido o Acórdão AC1 – TC – 2471/2011 – Primeira 

Câmara, que imputou o débito individual, no valor de R$ 180.489,67, ao Ex-Secretário 

Estadual de Saúde e ao Ex-Diretor Superintendente da Suplan, referente a gastos não 

comprovados, dentre os quais, cabe destacar o pagamento pela instalação dessas mesmas 

esquadrias do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio, sem que tais serviços tivessem 

sido prestados, entre 2001 e 2002, pela empresa C.C.L. Construções e Comércio Ltda., 

contratada pela Suplan.  

 

Importa trazer, nesse momento, um trecho do mencionado Acórdão que aponta a referida 

irregularidade: 

 

“e) Não existia esquadria de alumínio instalada na construção. Assim, não caberia 

a apropriação de qualquer quantitativo desse serviço. Claro que o preparo para sua 

futura instalação não constitui direito para sua medição;” 

Acórdão AC1–TC–2471/2011 – Primeira Câmara, de 20 de setembro de 2011. 

[Original sem grifo] 

 

Portanto, esta foi a segunda vez que ocorreu o pagamento irregular pelo mesmo serviço de 

instalação das esquadrias de alumínio no Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio, sendo 

que, desta vez, pela gestão municipal. Destarte, houve danos aos erários estadual e federal por 

serviços não executados. 

 

Relativamente ao Contrato Administrativo nº 029/2010, firmado com a empresa SIBEZA, o 

valor pago irregularmente por este serviço foi de R$ 89.058,37. Seguem fotos dos vãos sem a 

instalação das janelas, evidenciando a irregularidade apontada. 

 



 

 

  
Foto – Vista externa do hospital. Ausência de 

esquadrias de alumínio. São Bento/PB, 15 de agosto 

de 2017. 

Foto – Vista interna do hospital. Janelas de alumínio 

não instaladas. São Bento/PB, 15 de agosto de 2017. 

 

Itens 12.35.00, 12.36.00, 12.37.00, 12.38.00, 12.39.00 e 12.40.00: 

 

Quanto a estes itens, que se referem à instalação elétrica do Hospital e Maternidade Maria 

Paulino Lúcio, é importante registrar que o serviço inclui tanto a instalação dos eletrodutos 

quanto das respectivas fiações, discriminadas em cada item de serviço. Porém, na inspeção 

física realizada pela CGU-Regional/PB, não foi comprovada a instalação de qualquer fiação 

na rede elétrica, nas dependências do hospital. 

 

Em relação à rede elétrica trifásica que vai do poste onde está instalado o medidor da 

companhia de energia elétrica até a subestação, o fato foi ainda mais grave, pois constatou-se 

que sequer existia tubulação na caixa de inspeção do final do bloco de serviço, próxima à 

subestação, fazendo a ligação entre o bloco de serviço e o poste de medição. 

 

No momento da inspeção, a Engenheira Fiscal foi questionada a respeito da falta da fiação 

nos eletrodutos, tendo respondido que, possivelmente, os fios foram furtados depois que a 

obra foi abandonada. Contudo, as observações da Controladoria Regional da União no Estado 

da Paraíba contradizem essa possibilidade, haja vista que: 

 

• Em alguns eletrodutos ainda existia o arame guia, o qual é colocado no interior dos 

eletrodutos para, posteriormente, facilitar a passagem dos fios; 

• Não foram observados quaisquer vestígios de que os fios foram instalados no interior 

das dependências do hospital (partes de fios partidos, capas de isolamento dos fios de 

cobre, etc.); 

• Não havia tubulação ligando o poste de medição à subestação. 

 

Seguem algumas fotos que evidenciam a irregularidade apontada: 

 



 

 

  
Foto – Caixa 4x2” sem fiação e com arame guia em 

destaque (círculo vermelho). São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

Foto – Entrada de quadro de distribuição sem fiação 

e com arame guia. São Bento/PB, 16 de agosto de 

2017. 

 

  
Foto – Entrada de outro quadro de distribuição sem 

fiação e com arame guia (setas amarelas). São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Caixa 4x2” sem fiação e com arame guia em 

destaque (círculo vermelho). São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

 

  

Foto – Caixa de inspeção na entrada da subestação. 

A abertura retangular vai em direção à subestação. 

São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Caixa de inspeção ao lado, mostrada em outro 

ângulo. A seta acima indica o poste de medição. Não 

há tubulação ligando o poste à caixa de medição na 

entrada da subestação. São Bento/PB, 16 de agosto 

de 2017. 

 

Itens 14.06.00 e 14.07.00: 

 



 

 

Quanto a estes itens, que se referem às instalações para o combate a incêndio, os serviços 

também não foram prestados, conforme é possível observar nas imagens a seguir: 

 

  
Fotos – Tubulações de 3” destinadas ao combate a incêndio, sem os registros de gaveta. São Bento/PB, 

16 de agosto de 2017. 

 

  
Fotos – Laje do corredor do bloco de serviço, sem instalação da iluminação de emergência. São Bento/PB, 

16 de agosto de 2017. 

 

Em resumo, conforme evidenciado acima, constatou-se que os serviços foram irregularmente 

medidos pela empresa SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda. e atestados pela 

fiscalização do município de São Bento/PB. A referida irregularidade foi consolidada, pelos 

gestores municipais responsáveis, por meio do pagamento indevido destes serviços à empresa 

contratada, no montante de R$ 145.311,93. 

 

Cabe destacar que estes serviços foram pagos irregularmente à empresa contratada no período 

de 13 de julho de 2010 a 20 de outubro de 2011, juntamente com os demais serviços quitados 

por meio dos nove boletins de medição emitidos (BM 01 ao BM 09), consoante dados 

detalhados na tabela da constatação anterior, que trata da ausência de retenção de tributos. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 



 

 

“ITEM 11. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Serviços executados em desconformidade com as especificações, no montante de 

R$ 124.955,51. 
 

Fato 
 

No período de campo desta fiscalização, foi constatado que a empresa SIBEZA – Silva 

Bezerra Construções Ltda. também executou serviços em desacordo com as especificações 

dos projetos e/ou em desacordo com a planilha de custos do Contrato Administrativo nº 

029/2010, firmado com o município. Contudo, estes serviços foram medidos, atestados e 

pagos pela Prefeitura. O total pago irregularmente por estes serviços, por não atenderem às 

especificações, está demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela – Serviços executados em desconformidade com as especificações 

Item Descrição Unid. Quant. Unit. (R$) Total (R$) 

07.04.00 Calha em concreto com 0,50m de largura m 575,20 51,38 29.553,78 

07.05.00 Algeroz em concreto com 0,30m de largura m 575,20 19,28 11.089,86 

09.07.00 

Rodapé em material de alta resistência com 

acabamento polido, com canto arredondado e 

base regularizada com cimento e areia (altura 

10cm) 

m 1.804,48 7,44 13.425,33 

10.08.00 
Forra e lizar em madeira de lei de 

(1,70x2,50)m com bandeira de 0,40m 
Und 12 172,83 2.073,96 

11.20.00 
Coluna de ventilação com 4,00m em tubo de 

PVC 75mm 
Und 30 13,58 407,40 

11.28.00 

Balcão com tampão em aço inox com uma 

cuba, respaldo em granito de 0,40m, 

prateleira interna de granito sobre placa de 

concreto armado com acabamento em pintura 

tipo azulejo. 

m 62,75 488,15 30.631,41 

17.02.00 

Bancada em granito com testeira de 0,08m, 

sobre placa de concreto armado apoiada em 

alvenaria, com prateleira de granito sobre a 

placa de concreto e pintura azulejo 

m 38,22 304,40 11.634,17 

17.05.00 
Prateleira em granito sobre placa de concreto 

com acabamento em pintura tipo azulejo 
m 63,70 197,00 12.548,90 

17.06.00 

Balcão de atendimento em granito com 

testeira de 0,08m, sobre placa de concreto e 

pintura azulejo 

m 20,00 320,66 6.413,20 

17.07.00 
Bancada em granito com 0,60m de largura, 

respaldo de 0,40m e testeira de 8,0cm 
m 30,20 213,75 6.455,25 

17.11.00 

Pedra de necrotério em alvenaria e concreto 

armado, revestida com granito com 2cm de 

espessura, com uma cuba inox nº 2 

Und 1 722,75 722,25 

Prejuízo total apurado 124.955,51 



 

 

Item Descrição Unid. Quant. Unit. (R$) Total (R$) 

Fonte: Boletins de medição. Documentos de liquidação das despesas (notas fiscais, recibos, comprovantes 

de transferência). 

 

Cabe destacar que estes serviços foram pagos irregularmente à empresa contratada no período 

de 13 de julho de 2010 a 20 de outubro de 2011, juntamente com os demais serviços quitados 

por meio dos nove boletins de medição emitidos (BM 01 ao BM 09), consoante dados 

detalhados em tabela anterior deste relatório, cuja constatação trata da ausência de retenção 

de tributos. 

 

Ao calcular o valor do prejuízo apontado acima, a CGU-Regional/PB considerou o valor total 

medido e pago pelos serviços, haja vista estes não guardavam conformidade com as 

especificações dos projetos e/ou com os serviços descritos nas planilhas de custos, consoante 

detalhado a seguir: 

 

Item 07.04.00 – Calha em Concreto: 

 

Verificou-se que as calhas da cobertura da laje do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio 

foram construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados e, não, em concreto, 

contrariando, portanto, a especificação deste serviço. Além disso, constatou-se que não foi 

observada a largura especificada em todas as calhas, pois algumas possuíam cerca de 0,40m 

de largura, conforme evidenciado nas seguintes fotografias: 

 

  
Foto – Setas indicam que a calha foi construída em 

tijolos cerâmicos de 8 furos, com reboco interno e 

apenas o chapisco externo. São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

Foto – Setas indicam que a calha possui cerca de 

40cm de largura. São Bento/PB, 16 de agosto de 

2017. 

 

  



 

 

Foto – Círculo indica um trecho com rachadura na 

calha construída em tijolos. A seta indica a 

utilização de tijolo cerâmico. São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

Foto – Setas indicam outro trecho com trincas na 

calha construída com tijolos. São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

 

Item 07.05.00 – Algeroz com 30 cm de largura: 

 

Constatou-se que o algeroz construído não possuía largura uniforme em toda a cobertura. As 

medidas da largura do algeroz, observadas por amostragem na inspeção física, variaram desde 

22cm até 25cm, divergindo, portanto, do projeto executivo e das especificações da planilha 

de custos, que previram que o algeroz deveria ter 30cm de largura. As imagens a seguir 

evidenciam a execução do algeroz em desacordo com o projeto:  

 

  
Foto – Algeroz construído com 22 cm. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Algeroz construído com 23 cm. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

  
Foto – Algeroz construído com 25 cm. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Algeroz construído com 25 cm. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

Item 09.07.00 – Forras de madeira (1,70x2,50)m: 

 

Durante a inspeção física, observou-se que a especificação constante no item 09.07.00 da 

planilha de custos do Contrato Administrativo nº 029/2010, firmado com a empresa SIBEZA, 

não foi obedecida, haja vista que foram aplicadas forras de madeira para portas com 1,60m de 

largura, enquanto que a especificação do serviço previa a utilização de portas com 1,70m de 

largura. Seguem fotos que evidenciam a situação apontada:  

 



 

 

  
Fotos – Forras de madeira com 1,60m de largura. São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

Item 10.08.00 – Rodapé com cantos arredondados: 

 

Em relação a este item, que trata do rodapé com material de alta resistência, constatou-se que 

houve a execução de um rodapé reto em granito polido nas paredes do hospital, com 10 cm 

de altura. Porém, verificou-se que o serviço não atendeu à especificação definida na planilha 

de custos, que previu a aplicação de um rodapé com cantos arredondados, que é mais caro 

devido ao maior grau de dificuldade de execução, consoante evidencia-se nas fotos a seguir: 

 

  
Fotos – Rodapé polido, executado sem cantos arredondados (reto). São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

Item 11.20.00 – Tubos de ventilação com 75mm de diâmetro: 

 

Constatou-se o emprego de tubos de 50mm em cerca de 80% das colunas de ventilação, apesar 

de o serviço ter sido orçado com tubos de 75mm, conforme evidenciado nas fotografias a 

seguir: 

 



 

 

  
Fotos – Execução dos tubos de ventilação com diâmetro de 50mm. São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

Itens: 

 

11.28.00 – Balcão com tampão em aço inox com uma cuba 

17.02.00 – Bancada em granito com testeira de 0,08m (...) com prateleira de granito 

17.05.00 – Prateleira em granito  

17.06.00 – Balcão de atendimento em granito com testeira de 0,08m 

17.07.00 – Bancada em granito (...), respaldo de 0,40m e testeira de 8,0cm 

17.11.00 – Pedra de necrotério (...) revestida com granito (...), com uma cuba inox 

 

Constatou-se que os serviços das bancadas, prateleiras, balcões, etc., referentes aos itens acima 

relacionados da planilha de custos do Contrato Administrativo nº 029/2010, foram todos 

executados em concreto armado, ou seja, sem a utilização de granito, bem como, não se 

identificou a utilização dos materiais em inox, nos casos especificados, consoante 

demonstrado nos exemplos a seguir: 

 

  
Foto – Balcão de recepção em concreto. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Balcão de recepção em concreto. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 



 

 

  
Foto – Balcão de recepção em concreto. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Bancada em concreto e sem cuba inox. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

  
Foto – Bancada em concreto e sem cuba inox. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Bancadas em concreto. São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

 

Em que pese os serviços terem sido executados em desacordo com as especificações, 

constatou-se que a empresa SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda. realizou a medição 

destes serviços e solicitou o seu pagamento.  

 

Em continuidade ao ato praticado pela empresa SIBEZA, a Engenheira Civil responsável pela 

fiscalização das obras atestou esses serviços como se tivessem sido executados em acordo 

com as especificações.  

 

Por fim, os gestores da prefeitura, responsáveis pela movimentação financeira, efetuaram o 

pagamento à empresa contratada. Cabe lembrar que, conforme cartas enviadas em 15 de 

agosto de 2017, pelo Gerente Geral da Agência do Banco do Brasil S/A em São Bento/PB, 

disponibilizadas à CGU-Regional/PB, os gestores responsáveis, à época, pelas 

movimentações irregulares foram os seguintes: 

 
Quadro – Gestores responsáveis pelas movimentações nas contas do Convênio nº 3649/2007 

CPF Iniciais Cargo Período 

***.343.714-** J. S. S. Prefeito 11/11/2010 a 31/12/2012 

***.910.354-** A. S. Q. Secretário de Adm. e Finanças 
11/11/2010 a 31/12/2012 

25/06/2015 a 31/12/2016 

***.670.884-** G. S. S. Prefeito 02/01/2013 a 31/12/2016 

***.094.434-** S. N. P. B. Secretária de Saúde 02/01/2013 a 25/06/2015 

Fonte: Cartas enviadas em 15 de agosto de 2017 pelo Banco do Brasil S/A. 

 



 

 

Portanto, os fatos acima relatados evidenciam a realização de atestos e pagamentos irregulares 

por serviços executados em desacordo com as especificações, no montante de R$ 124.955,51, 

referente às obras do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 

“ITEM 12. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. Obras abandonadas, causando prejuízo de R$ 246.072,52. 
 

Fato 
 

Durante a visita às obras do Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio, objeto do Convênio 

nº 3649/2007, constatou-se que a empresa SIBEZA – Silva Bezerra Construções Ltda. (CNPJ 

04.984.971/0001 74) abandonou as obras há bastante tempo, considerando a grande 

quantidade de dejetos de animais e entulhos encontrados no interior da edificação. Desse 

modo, a empresa descumpriu a obrigação disposta na Sub-Cláusula 19.23 da Concorrência 

Pública nº 002/2009, transcrita a seguir: 

 

“19- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

(...) 

19.23 responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 

equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos;” 

[Original sem grifo] 

 

Em que pese, também, a responsabilidade do município pela descontinuidade das obras, em 

função do desvio de recursos da conta específica do Convênio nº 3649/2007 para contas 

diversas da Prefeitura, a interrupção dos serviços deixou o hospital inacabado e facilitou as 

ações de vandalismo, promovendo furtos e causando vários danos às estruturas já construídas. 

Além disso, a própria ação das intempéries nas estruturas e o tempo decorrido desde a 

paralisação das obras prejudicaram os serviços até então executados. 

 

Diante deste cenário, a Controladoria Regional da União no Estado da Paraíba realizou um 

levantamento preliminar dos danos ocasionados pelas ações de vandalismo e pela ação das 

intempéries, que causaram prejuízos da ordem de R$ 246.072,52, conforme relação a seguir: 

 



 

 

Tabela – Serviços executados que foram danificados (estragos causados por vandalismo e intempéries) 

Item Descrição 
Valores 

pagos (R$) 
Observação 

07.02.00 
Coberta em telha ondulada 

de fibrocimento de 6mm 
69.373,54 

Praticamente todas as telhas de fibrocimento 

foram furtadas da cobertura do hospital, 

segundo informações da Engenheira Fiscal da 

Prefeitura. Dentre as que sobraram, muitas 

estavam quebradas, sem condições de 

aproveitamento.  

07.03.00 
Madeiramento para telha de 

fibrocimento sobre laje 
127.068,26 

O madeiramento para as telhas onduladas de 

fibrocimento foi alvo de ações de vandalismo, 

segundo informações da Engenheira Fiscal da 

Prefeitura. A madeira que não foi furtada, 

encontra-se exposta às intempéries. 

01.02.00 Limpeza do terreno 21.098,71 

Este serviço já foi pago e executado, mas, 

devido ao tempo decorrido, há bastante 

vegetação ao redor do terreno do hospital, 

necessitando ser realizada nova limpeza. 

Cabe destacar que o serviço de limpeza do 

terreno já havia sido pago por meio do contrato 

firma com entre a Suplan e a empresa C.C.L.. 

01.04.00 
Instalação do canteiro de 

obras 
7.065,60 

O canteiro de obras edificado pela empresa 

contratada teve várias partes destruídas, tais 

como as telhas e portas. Em caso de 

continuidade das obras, será necessário refazer 

vários serviços para a instalação do canteiro. 

12.01.00 Ponto de luz sem rede 18.216,74 Os eletrodutos instalados nas lajes da cobertura 

estão comprometidos e, ainda que se aproveite 

algum eletroduto, há necessidade de uma 

prévia avaliação dos ramais construídos.  
12.04.00 Recuperação de Ponto de luz 3.249,67 

Total 246.072,52  

Fonte: Boletins de medição. Documentos de liquidação das despesas (notas fiscais, recibos, comprovantes 

de transferência). 

 

Cabe destacar que estes serviços foram pagos à empresa contratada no período de 13 de julho 

de 2010 a 20 de outubro de 2011, juntamente com os demais serviços quitados por meio dos 

nove boletins de medição emitidos (BM 01 ao BM 09), consoante dados detalhados em tabela 

anterior deste relatório, cuja constatação trata da ausência de retenção de tributos. 

 

Todavia, a Prefeitura Municipal de São Bento/PB não informou em quais datas as ações de 

vandalismo aconteceram, bem como não registrou o boletim de ocorrência policial para apurar 

os fatos e, também, para dar suporte documental às informações prestadas. 

 

As fotografias a seguir evidenciam os fatos apontados na tabela anterior: 

 



 

 

  
Foto - Vista parcial dos blocos do hospital. 

Vegetação e lixo acumulado. São Bento/PB, 15 de 

agosto de 2017. 

Foto – Canteiro de obras destruído. Apenas parte das 

paredes ainda permanecem de pé. São Bento/PB, 16 

de agosto de 2017. 

 

  
Fotos - Entulhos na área externa do hospital, próximo ao muro de contorno. São Bento/PB, 15 de agosto 

de 2017. 

 

  
Fotos – Telhas de fibrocimento e madeiramento removidos da cobertura da laje. São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

 



 

 

  
Foto – Telhas de fibrocimento e madeiramento 

removidos da cobertura da laje. São Bento/PB, 16 de 

agosto de 2017. 

Foto – Eletrodutos quebrados sobre a laje. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

Ressalte-se que o valor total de R$ 246.072,52, indicado na tabela anterior, trata-se de um 

levantamento preliminar de serviços danificados, elencados de forma não exaustiva, pois não 

estão inclusos diversos outros serviços que também apresentam problemas estruturais, quer 

tenham sido causados por vandalismo ou pela própria ação do tempo, tais como os serviços 

constantes na tabela a seguir, que somam R$ 71.211,32, mas que necessitam de uma avaliação 

mais aprofundada quanto ao seu aproveitamento, ou não, caso as obras sejam retomadas: 

 
Tabela – Serviços executados que necessitam de reavaliação para serem aproveitados 

Item Descrição 
Valores 

pagos (R$) 
Observação 

07.01.00 
Laje pré-moldada para 

coberta para forro 
42.364,43 

Verificou-se que as chuvas que caíram na 

cobertura, sem a proteção das telhas, causaram 

diversas infiltrações e aparecimento de trincas, 

podendo ter comprometido a estrutura. 

08.04.00 

Massa única horizontal no 

traço 1:2:9 com 2,00cm de 

espessura. 

20.322,54 

Verificou-se o aparecimento de várias 

infiltrações e trincas no reboco da laje. Além 

disso, parte do reboco da laje de entrada 

desmoronou. 

10.09.00 

Forra e lizar em madeira de 

lei (0,80x2,50)m com 

bandeira de 0,40m 

8.524,35 

Algumas forras de portas estão apodrecendo, 

pela excessiva exposição à chuva, 

considerando que as estruturas do telhado 

foram destruídas. 

Total 71.211,32  

Fonte: Boletins de medição. Documentos de liquidação das despesas (notas fiscais, recibos, comprovantes 

de transferência). 

 

  
Foto – Retirada das telhas de fibrocimento provocou o acúmulo de água na laje e causaram infiltrações, o 

que pode ter comprometido a estrutura. São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 



 

 

 

  
Foto – Desmoronamento do reboco da laje (recepção), indicando a necessidade de avaliar a segurança do 

reboco horizontal nas demais áreas do hospital. São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

  
Foto – Forra de madeira apodrecida na parte inferior. 

São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Trincas no piso. São Bento/PB, 16 de agosto 

de 2017. 

 

  
Foto – Diversas caixas 4x2” com marimbondos. São 

Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

Foto – Trincas no reboco, acima da calha da 

cobertura. São Bento/PB, 16 de agosto de 2017. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio de mensagem eletrônica enviada à CGU pelo Procurador Jurídico do Município, em 

20 de outubro de 2017, a Prefeitura Municipal de São Bento apresentou a seguinte 

manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
 



 

 

“ITEM 13. A engenheira civil I.D.S.V., notificada pela Procuradoria do Município para 

prestar explicações sobre as irregularidades, quedou-se inerte. O Município apresentou 

Notitia Criminis c/c Representação por ato de improbidade administrativa contra o ex-

prefeito G.S.S., em virtude da malversação de recursos públicos destinados à conclusão do 

Hospital e Maternidade Maria Paulino Lúcio.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Em sua resposta, o município não trouxe elementos novos que elidissem os fatos constatados, 

motivo pelo qual se mantém na íntegra o apontamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 

 

Conclui-se que tanto o Convênio nº 3649/2007 quanto o Contrato Administrativo nº 029/2010 

encontram-se com os prazos de vigência expirados e as obras estão abandonadas. O valor 

liberado pelo Ministério da Saúde foi de R$ 2.344.644,00, sendo que o objetivo pretendido 

não foi alcançado. A verificação dos documentos e a inspeção física às obras evidenciaram a 

ocorrência de irregularidades na aplicação dos recursos públicos federais, em especial as 

seguintes situações, que causaram prejuízo ao erário no montante estimado de 

R$ 2.290.086,95: 

 

- Transferências irregulares de recursos para diversas contas da Prefeitura Municipal 

de São Bento/PB, acumulando um débito de R$ 1.660.019,47.  
 

- Pagamentos realizados sem a retenção dos valores devidos ao INSS e ao ISSQN, no 

montante de R$ 41.675,00. 

 

- Medição e pagamento por serviços não prestados, causando prejuízo de R$ 217.364,45. 
 

- Serviços executados em desconformidade com as especificações, no montante de R$ 

124.955,51. 
 

- Obras inacabadas e abandonadas, causando prejuízo de R$ 246.072,52. 

 

Existem diversos serviços com deficiências causadas pelo abandono das obras, mas que não 

foram avaliados pela CGU-Regional/PB, nem constam do montante de prejuízo acima 

apurado, pois demandaria uma análise mais minuciosa e demorada. Em caso de continuidade 

das obras do hospital, tais serviços devem ser cuidadosamente avaliados para evitar riscos às 

estruturas já construídas. 

 
 

 


