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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
 
Relatório de Consolidação dos resultados para o Ente Federativo:  



 

 
 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O trabalho realizado pela CGU 
consistiu de fiscalização no 
âmbito dos programas 
federais da área de Educação, 
quais sejam, Fundo de 
Manutenção e 
Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb), 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) e 
Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar (Pnate), 
no município de Mata 
Roma/MA, abrangendo o 
período de janeiro de 2017 a 
dezembro de 2018. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

O trabalho foi realizado em decorrência de o 
município de Mata Roma/MA ter sido 
escolhido para ser fiscalizado, no âmbito da 
sexta edição do Programa de Fiscalização de 
Entes Federativos (FEF – 06). 

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Foram constatadas falhas na execução dos 
programas: (a) Pnate: Irregularidades diversas 
encontradas nos veículos utilizados no 
transporte escolar de alunos; Subcontratação 
total do objeto do contrato, resultando em 
sobrepreço no montante de R$ 897.096,92 nos 
dois exercícios examinados (2017 e 2018); 
Despesas sem comprovação no valor de R$ 
154.630,08; (b) Pnae: Irregularidades diversas 
nos Pregões Presenciais para aquisição de 
merenda escolar, incluindo simulação; 2. Dano 
ao erário de R$ 811.002,12, decorrente de 
despesas não comprovadas em 2017 e 2018; 
(c) Fundeb: Pagamentos de despesas 
inelegíveis com recursos do FUNDEB - 
exercícios de 2017 e 2018, no montante de R$ 
652.558,04; Superfaturamento por 
quantidade na aquisição de carteiras escolares 
com recursos do FUNDEB, nos exercícios de 
2017 e 2018, no montante de R$ 47.363,50; 
Superfaturamento por quantidade na 
aquisição de bens, equipamentos e materiais 
permanentes (excluído carteiras escolares) 
com recursos do FUNDEB, nos exercícios de 
2017 e 2018, no montante de R$ 756.630,27; 
Superfaturamento por quantidade na 
execução de obras de construção, reforma e 
ampliação de escolas com recursos do 
FUNDEB, no exercício de 2017, no montante 
de R$ 334.158,80; Realização de gastos com 
recursos do FUNDEB - exercícios de 2017 e 
2018 -, sem apresentação de documentos 



 

   
 

comprobatórios, no montante de R$ 
650.895,71; Contratação de empresas 
tecnicamente inidôneas para reforma de 
escolas; Gasto excessivo com combustíveis no 
valor total de R$ 762.339,39, em 2017 e 2018, 
tendo em vista a aquisição em quantidades 
superiores às necessidades da área de 
Educação Básica do Município; Gastos 
excessivos com materiais de limpeza, 
ocasionando desperdício de recursos do 
Fundeb no valor de R$ 54.017,75; Profissionais 
que não tiveram comprovada atuação na 
docência ou no suporte pedagógico – prejuízo 
de R$ 366.576,89; Atraso nos pagamentos de 
salários aos servidores contratados em 
exercício no ensino básico; Falta de 
recolhimento de contribuições previdenciárias 
dos servidores contratados no exercício de 
2017, no valor total de R$ 199.982,34; Falta de 
recolhimento de contribuições previdenciárias 
dos servidores contratados no exercício de 
2018, no valor total de R$ 191.759,03. 



 

 
 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
O trabalho realizado pela CGU 
consistiu de fiscalização no 
âmbito dos programas 
federais da área de Saúde, 
quais sejam, Atenção Básica 
em Saúde (ATB) e Estratégia 
de Saúde da Família (ESF), no 
município de Mata Roma/MA, 
abrangendo o período de 
janeiro de 2017 a dezembro 
de 2018.  

Na Ação de Controle relativa à 
Atenção Básica em Saúde, o 
escopo dos exames 
compreendeu toda a parte 
financeira envolvendo as 
partes fixa e variável, ou seja, 
PAB-Fixo, ESF, SB e ACS. 

Já na Ação de Controle 
relativa à Estratégia de Saúde 
da Família, o escopo 
compreendeu a questão 
operacional de execução das 
Ações relacionadas às 
Estratégias de Saúde da 
Família (ESF), Saúde Bucal 
(SB), Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) e Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família 
(NASF). 

  

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Foram constatadas falhas na execução dos 
programas, quais sejam: (a) Atenção Básica 
em Saúde: Desvio de finalidade na aplicação 
de recursos destinados a ações e serviços de 
saúde em 2017 no montante de R$ 50.204,00; 
Simulação de processo licitatório relativo ao 
Pregão Presencial nº 10/2018; Subcontratação 
integral dos serviços de locação de veículos. 
Ausência de capacidade operacional da 
empresa contratada; Ausência de 
identificação do beneficiário final das despesas 
realizadas na conta do FMS - Custeio de Mata 
Roma/MA. Despesas não identificadas no 
valor total de R$ 3.745.924,65; (b) Estratégia 
de Saúde da Família: Falhas na atuação dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do 
Município; Divulgação insuficiente de 
reuniões, encontros ou palestras, realizadas 
para orientação sobre os cuidados com a 
saúde; Falhas na Infraestrutura das UBS; 
Descumprimento da carga horária semanal 
obrigatória por profissionais da Estratégia 
Saúde da Família (ESF); Existência de Equipe de 
Saúde da Família incompleta; Falhas no 
preenchimento dos livros de ponto dos 
profissionais das Equipes de Saúde da Família. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

ACS – Agentes Comunitários de Saúde 

ATB – Atenção Básica em Saúde 

CadÚnico -  

CGU – Controladoria-Geral da União 

ESF – Estratégia de Saúde da Família 

FEF – Fiscalização de Entes Federativos 

Fundeb – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério 

MA - Maranhão 

NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

PAB – Programa de Atenção Básica 

PBF – Programa Bolsa Família 

Pnae – Programa Nacional de Alimentação Escolar 

Pnate – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

SB – Saúde Bucal 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

  



 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos de fiscalização referentes ao 6° Ciclo do Programa de Fiscalização de Entes 

Federativos (FEF-06), realizados no município de Mata Roma/MA, tiveram  como objeto 

a avaliação da execução de programas federais nas áreas de Educação, Saúde e 

Assistência Social, a seguir enumerados: Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica 

e Valorização dos Profissionais do Magistério (FUNDEB), Programa Nacional de 

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

(PNATE), Atenção Básica em Saúde, Saúde da Família e Bolsa  Família. O escopo dos 

exames abrangeu, em sua maioria, o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2018. 

O Município foi selecionado pela Controladoria Geral da União - CGU para ser 

fiscalizado, no âmbito da 6ª edição do FEF. O objetivo dos exames se fixou na avaliação 

da aplicação dos recursos federais pelo município de Mata Roma/MA, especificamente 

em relação aos programas citados no parágrafo anterior. 

Os exames consistiram na análise documental da execução de despesas custeadas com 

os recursos repassados pelo Governo Federal ao Município no período transcrito acima, 

além da fiscalização in loco dos resultados e produtos obtidos a partir dos gastos feitos, 

tentando-se confirmar o alcance do cumprimento dos programas junto à comunidade 

local.  

No geral, os dados, documentos e informações foram obtidos junto à própria gestão 

municipal. Contudo, outras fontes de pesquisa e bases de dados foram utilizadas, tais 

como sites do FNDE, do FNS, do DATASUS, da STN, do Portal da Transparência, do 

TCE/MA, do Banco do Brasil. As informações e dados obtidos nessas bases de dados 

foram comparados e confrontados com a documentação e informações colhidas junto 

ao gestor local e com respostas a circularizações feitas a fornecedores e prestadores de 

serviço e integrantes da comunidade local. 

Foram executadas 06 (seis) Ações de Controle, conforme a seguir detalhado:  

Programa Fiscalizado Quantidade de ações de controle Monte Fiscalizado (R$) 

FUNDEB 1  R$                      37.890.750,30  

PNAE 1  R$                        1.683.834,40  

PNATE 1  R$                        1.643.858,09  

ATENÇÃO BÁSICA 2  R$                        6.452.474,65  

TOTAL 5  R$                      R$47.670.917,44 

 

CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS  



 

 

 

1. Irregularidades diversas – verificadas em decorrência da má 
execução dos recursos financeiros destinados à Educação no 
Município. Prejuízo Potencial da ordem de R$ 5.879.010,84. 

 

No que tange aos recursos destinados à manutenção, investimento, e demais ações 
vinculadas à Educação no Município, ao longo dos exercícios de 2017 e 2018 foram 
repassados em torno de R$ 41 milhões de reais, no âmbito da execução dos programas 
FUNDEB, PNATE e PNAE. 

Desse montante, o total de irregularidades verificadas alcança o montante de R$          
5.879.010,84 (cinco milhões, oitocentos e setenta e nove mil, dez reais e oitenta e 
quatro centavos). A tabela a seguir sintetiza os principais problemas verificados. 

 

Programa Irregularidade Valor  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDEB 
 
 
 
  

Pagamentos de despesas inelegíveis com recursos do FUNDEB 
- exercícios de 2017 e 2018 

 R$             652.558,04  

Superfaturamento por quantidade na aquisição de carteiras 
escolares  

 R$                47.363,50  

Superfaturamento por quantidade na aquisição de bens, 
equipamentos e materiais permanentes (excluído carteiras 
escolares)  

 R$             756.630,27  

Superfaturamento por quantidade na execução de obras de 
construção, reforma e ampliação de escolas 

 R$             334.158,80  

Realização de gastos com recursos do FUNDEB - exercícios de 
2017 e 2018 -, sem apresentação de documentos 
comprobatórios 

 R$             650.895,71  

Gasto excessivo com combustíveis, tendo em vista a aquisição 
em quantidades superiores às necessidades da área de 
Educação Básica do Município 

 R$             762.339,39  

Gastos excessivos com materiais de limpeza  R$                54.017,75  

Profissionais que não tiveram comprovada atuação na 
docência ou no suporte pedagógico  

 R$             366.576,89  

Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias dos 
servidores contratados nos exercícios de 2017 e 2018 

 R$             391.741,37  

subtotal  R$          4.016.281,72  

PNATE Subcontratação total do objeto do contrato, resultando em 
sobrepreço 

 R$             897.096,92  

Despesas sem comprovação   R$             154.630,08  

subtotal  R$          1.051.727,00  

PNAE Dano ao erário  decorrente de despesas não comprovadas em 
2017 e 2018 

 R$             811.002,12  

subtotal  R$             811.002,12  

TOTAL EM SEDE DE PREJUÍZO POTENCIAL APURADO R$          5.879.010,84 



 

 

 

Em termos percentuais, verifica-se que o prejuízo potencial alcançado com a má 
aplicação dos recursos destinados à Educação do Município de Mata Roma é de 
aproximadamente 14%. 

Sob um outro prisma, é como se 14% do montante do que foi destinado à execução do 
FUNDEB, PNATE e PNAE em Mata Roma (MA), ao longo de 2017 e 2018, foi 
superfaturado, mal aplicado, ou não teve sua regularidade comprovada, com 
consequências negativas para o desenvolvimento da educação do município. Essas 
situações verificadas em campo, decorrem, além de outros fatores, da ausência de 
Controles internos efetivos no município. 

Controles internos estes que, se existissem, ou mesmo funcionassem a contento, teriam 
o condão de mitigar as falhas apontadas.  

 

2. Não comprovação de despesas executadas, no âmbito dos 
recursos destinados às áreas da Saúde e Educação.  

Uma situação recorrente verificada no Município foi a ausência da comprovação de 
despesas realizadas, tanto na Educação, quanto na área da Saúde.  
Na área da saúde, mormente à verificação da aplicação dos recursos federais na Atenção 
Básica em Saúde, verificou-se a movimentação de recursos (lançamento a débito) da 
conta do bloco de custeio - FMS Custeio SUS (C/C 50.954-X, Ag. 1773-6, Banco do Brasil), 
para crédito em outras contas do próprio município de Mata Roma/MA - contrariando 
o disposto em  Termos de Ajustamento de Conduta – TACs firmados entre Ministério 
Público Federal (MPF), a Controladoria-Geral da União (CGU) e as instituições financeiras 
Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal (CAIXA), o que impossibilitou a 
identificação do beneficiário final desses recursos.  
 
Essas despesas não identificadas alcançaram a monta de R$ 3.745.924,65, o que 
corresponde a aproximadamente 58% dos recursos repassados para o Município e 
verificados pela fiscalização equipe da CGU. 
Na execução do FUNDEB, verificou-se também, nos exercícios de 2017 e 2018, a 
realização de diversos pagamentos, num montante de R$ 650.895,71 - sem que 
houvesse a apresentação de documentos comprobatórios que pudessem dar respaldo 
a esses gastos.  

Na execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, foi possível se 
evidenciar um dano ao erário da ordem de R$ 811.002,12, decorrente da execução de 
despesas, não comprovadas, em 2017 e 2018. Nesse sentido, o Gestor não 
disponibilizou à CGU nenhum processo de despesa (contendo Notas Fiscais, Notas de 
Empenho e Liquidação da Despesa etc.) relativo aos pagamentos ocorridos em 2017. Em 
relação a 2018, foram apuradas diferenças entre o total de pagamentos efetuados aos 
fornecedores da merenda escolar em 2018, e o somatório das notas fiscais e processos 
de despesa disponibilizados pela Prefeitura de Mata Roma (MA). 

Quanto ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – Pnate, a conciliação 
documental realizada entre os processos de pagamento e as movimentações verificadas 



 

 

na conta específica do Pnate do município de Mata Roma/MA, referentes ao exercício 
de 2018, revelou ausência de comprovação de despesas realizadas com os recursos do 
Programa, num valor de R$ 154.630,08. 

 
RECOMENDAÇÕES 
Não há possibilidade de recomendações em Relatório de Consolidação dos resultados 
para o Ente Federativo. 

 

CONCLUSÃO 
Os trabalhos de Fiscalização sobre programas do Governo Federal, a seguir 
mencionados, executados pelos gestores locais do município de Mata Roma/MA, se 
deram por conta da seleção da citada municipalidade no 6° Ciclo do Programa de 
Fiscalização de Entes Federativos (FEF-V6).  

O escopo dos exames recaiu sobre os Programas/Ações das áreas da Educação (Fundeb, 
Pnae e Pnate), da Saúde (Atenção Básica e Saúde da Família) e da Assistência Social 
(Bolsa Família), e abrangeu, via de regra, os exercícios de 2017 e 2018. 

Como resultado da aplicação dos exames, verificaram-se como principais e relevantes 
irregularidades:  

(a) Irregularidades diversas – verificadas em decorrência da má execução dos recursos 
financeiros destinados à Educação no Município. Prejuízo Potencial da ordem de R$ 
5.879.010,84;  

(b) Não comprovação de despesas executadas, no âmbito dos recursos destinados às 
áreas da Saúde e Educação;  

 (c) Por fim, na verificação da parte operacional (eficácia e efetividade) da execução da 
Estratégia de Saúde da Família no citado Município, constatou-se diversas falhas que 
afetaram os resultados esperados para a população. No âmbito da saúde, podemos 
citar: Falhas na atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município; 
Divulgação insuficiente de reuniões, encontros ou palestras, realizadas para orientação 
sobre os cuidados com a saúde; Falhas na Infraestrutura das UBS; Descumprimento da 
carga horária semanal obrigatória por profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF); 
Existência de Equipe de Saúde da Família incompleta; Falhas no preenchimento dos 
livros de ponto dos profissionais das Equipes de Saúde da Família. 

Tais problemas demandam uma maior atuação dos gestores federais dos programas, no 
sentido da implementação de melhorias e no redesenho da execução das políticas 
públicas. Além disso, não podemos deixar de citar a inexistência de estruturas efetivas 
de Controle Interno no Município, como fatores preponderantes para a recorrência das 
falhas apontadas.  

  



 

 

ANEXOS 
I – Relatórios consolidados relacionados às avaliações realizadas 
no âmbito do ciclo V06 do FEF dos recursos transferidos  ao 
município de Mata Roma 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 
 

A seguir são apresentados os resultados das análises efetuadas em atos e processos de 

execução operacional da Estratégia Saúde da Família no Município de Mata Roma/MA, 

nos exercícios de 2017 e 2018. A análise ocorreu em atendimento à Ação de Controle nº 

201902544 e decorre do fato de a prefeitura ter sido escolhida no âmbito da 6º edição 

do Programa de Fiscalização de Entes Federativos (FEF) da CGU.  

O município de Mata Roma/MA, para a oferta de ações e serviços de saúde no âmbito 

da Estratégia Saúde da Família (ESF), conta com 8 equipes de saúde da família para 

atendimento de sua população, estimada em 16.829 habitantes. 

Para referido atendimento, as equipes têm a constituição mínima de um(a) médico(a), 

com exceção da Equipe de Saúde da Família da Sede II, que está sem médico, um(a) 

enfermeiro(a), um (a) dentista, um auxiliar ou técnico em enfermagem, um(a) técnico 

de saúde bucal e agentes comunitários de saúde, cujo quantitativo varia em função do 

número de usuários a serem atendidos nas regiões de saúde delimitadas. 

Os principais serviços oferecidos no âmbito das Unidades Básicas de Saúde são consultas 

médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coletas para exames laboratoriais, 

tratamento odontológico, fornecimento de medicação básica e encaminhamentos para 

especialidades médicas. Para a oferta de referidos serviços o município recebeu/utilizou 

os valores abaixo: 

Tabela 01 – Recursos federais da Saúde da Família descentralizados no período 

2017 2018 

1.911,069,00 2.752.004,97* 

Fonte: https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada  

*Somente custeio. 

Dada a proximidade com que atua na comunidade, a ESF é considerada como a porta de 

entrada para o uso dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

com nível de resolutividade de problemas de saúde em até 80% das situações, segundo 

informações do Ministério da Saúde. Por tal característica, revela-se como importante 

estratégia de atuação na saúde, pois potencializa a economia de gastos, uma vez que os 

custos envolvidos com a atenção de média e alta complexidade são elevados.  

Pela importância destacada acima, a fiscalização realizada procurou avaliar, entre outros 

aspectos, se as Equipes de Saúde da Família possuem pelo menos a composição mínima, 

acrescida de profissionais de saúde bucal, quando for o caso; a forma de contratação 

dos profissionais; o cumprimento da carga horária; estrutura física das UBS, de acordo 

com as recomendações do Ministério da Saúde; e a existência de equipamentos e 

insumos necessários ao desempenho de suas atribuições e responsabilidades. 

https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada


 

 

RESULTADOS DOS EXAMES  
 
1. Falhas na atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
do Município. 

 

Com o objetivo de verificar a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no 
município de Mata Roma/MA, foram realizadas visitas às famílias residentes na área de 
atuação de todas as Equipes de Saúde da Família (ESF), tendo sido questionadas sobre 
a regularidade das visitas domiciliares dos ACS. 

Foi constatado pelas entrevistas efetuadas com as famílias atendidas pelos agentes 
comunitários de saúde, no tocante às visitas domiciliares, que os mesmos estão 
realizando trabalho adequado junto à população do município. 

No entanto, verificou-se a ocorrência de casos em que as visitas eram realizadas em 
intervalos maiores que um mês, além de ter sido detectada a existência de casos em que 
os agentes comunitários de saúde se limitaram a avisar acerca da existência de 
campanhas de vacinação e realizar pesagem de crianças. 

Tais falhas, ainda que de forma isolada, se mostram bastante prejudiciais às famílias, já 
que a atividade domiciliar é das mais importantes no processo de trabalho do agente 
comunitário de saúde. 

 

2. Divulgação insuficiente de reuniões, encontros ou palestras, 
realizadas para orientação sobre os cuidados com a saúde. 

 

Inicialmente, cumpre dizer que dentre as atribuições dirigidas aos membros que atuam 
na atenção básica, preconizadas na Portaria de Consolidação MS/GAB nº 2, está a 
realização de ações de educação em saúde voltadas para as necessidades das famílias 
por eles atendidas. 

Com objetivo de verificar se as Equipes de Saúde da Família cumprem com referidas 
atribuições, foram realizadas visitas junto às famílias atendidas, onde estas foram 
questionadas se estariam sendo convidadas a participar de reuniões, encontros ou 
palestras para orientação sobre os cuidados com a saúde (pressão alta, diabetes, 
planejamento familiar, alimentação, higiene bucal, dentre outros), sendo que, das vinte 
e cinco famílias entrevistadas, dezessete relataram jamais ter recebido qualquer convite 
para participar de eventos ligados a temática de cuidados com a saúde. 

Há que se destacar que a ampliação das ações de educação, realizadas pelas Equipes de 
Saúde da Família, contribui para minimizar os problemas de saúde da comunidade, 
refletindo na diminuição da demanda por outros serviços oferecidos pelas Unidades 
Básicas de Saúde. 

 



 

 

3. Falhas na Infraestrutura das UBS. 

 

Com vistas a avaliar a estrutura física das Unidades de Saúde, foram realizadas visitas a 
Policlínica Manoel Garreto de Sousa, Clínica da Família Ana Lúcia, Centro de Saúde Maria 
da Penha, Centro de Saúde da Família Raimundo Sousa Silva, Clínica da Família Mariano 
Henrique Guimarães e Policlínica Luís Brandão, onde estão sediadas as Equipes de Saúde 
da Família do município. 

Referida avaliação foi balizada pelo que preconizam os normativos da Estratégia de 
Saúde da Família, quais sejam,  Portaria GM/MS nº 2.436, de 21/09/2017 (Anexo, 
capítulo I, item 3); Portaria GM/MS nº 340, de 04/03/2013; Manual de Estrutura Física 
das Unidades Básicas de Saúde: saúde da família-2008, elaborado pelo Ministério da 
Saúde. 

Feitas tais considerações, relata-se a seguir as deficiências encontradas por Unidade 
Básica de Saúde: 

a) Policlínica Manoel Garreto de Sousa – não há sala de observação nem banheiros em 
todos os consultórios, em especial nos dos médicos; 

b) Clínica da Família Ana Lúcia – não há sala de observação específica, sala de 
administração e gerência, sala multiprofissional de acolhimento a demanda espontânea, 
sala de inalação coletiva, sala específica de coleta nem sala de atividades coletivas para 
os profissionais, além de não haver banheiros em todos os consultórios, em especial nos 
dos médicos e inexiste abrigo para resíduos sólidos; 

c) Centro de Saúde Maria da Penha - não há banheiros em todos os consultórios, em 
especial nos dos médicos, além de não haver sala multiprofissional de acolhimento a 
demanda espontânea; 

d) Centro de Saúde da Família Raimundo Sousa Silva - não há banheiros em todos os 
consultórios, em especial nos dos médicos, inexiste sala multiprofissional de 
acolhimento a demanda espontânea e sala de coleta, além de não haver abrigo para 
resíduos sólidos; 

e) Clínica da Família Mariano Henrique Guimarães – não há sala de observação, sala 
multiprofissional de acolhimento a demanda espontânea, sala de inalação coletiva e sala 
de coleta, além de não haver banheiros em todos os consultórios, em especial nos dos 
médicos, nem abrigo para resíduos sólidos; 

f) Policlínica Luís Brandão – não há sala de observação nem banheiros em todos os 
consultórios, em especial nos dos médicos, além de não haver abrigo para resíduos 
sólidos. 

 

 

 

 



 

 

4. Descumprimento da carga horária semanal obrigatória por 
profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF). 

 

Fundamentado nas entrevistas com as famílias atendidas pelas Equipes de Saúde da 
Família do município de Mata Roma/MA, verificou-se que os profissionais, quais sejam, 
médicos, enfermeiros e dentistas não estão cumprindo a jornada de trabalho de 40 
horas semanais, conforme preconizado na Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017 (Anexo, Capítulo I, item 3.4, subitem 1). 

Foram entrevistadas vinte e cinco famílias, onde dezenove afirmaram que não há 
tratamento odontológico em todos os dias nas Unidades Básicas de Saúde, vinte e duas 
afirmaram não haver atendimento médico diário nas UBS; vinte afirmaram que o 
enfermeiro não realiza atendimento diário nas UBS. 

 

5. Existência de Equipe de Saúde da Família incompleta. 

 

Com o objetivo de verificar a composição mínima das Equipes de Saúde da Família, 
realizou-se visita às Unidades Básicas de Saúde do município, tendo sido identificado 
que a Equipe de Saúde da Família (ESF) lotada na Policlínica Luís Brandão, referente à 
sede II, está sem médico há mais de 120 (cento e vinte) dias, em função do profissional 
ter solicitado desligamento. 

O município informou que o médico que integrava a ESF seria oriundo do programa Mais 
Médicos, que seus vencimentos eram pagos com recursos de tal programa e que estaria 
aguardando a regularização do desligamento, para que fosse contratado novo 
profissional. 

 

6. Falhas no preenchimento dos livros de ponto dos profissionais 
das Equipes de Saúde da Família. 

Com o objetivo de verificar a frequência dos profissionais que atuam no Programa Saúde 
da Família, solicitou-se as folhas de frequência dos médicos, enfermeiros e dentistas de 
todas as equipes que atuam no município, referentes ao período de janeiro/2017 a 
agosto/2019. O município disponibilizou livros de ponto, onde foi constatado que 
apresentam vários problemas de preenchimento, conforme abaixo relacionados, não 
servindo para evidenciar as horas efetivamente trabalhadas pelos profissionais: 
 
a) folhas rubricadas sem o registro diário das horas de entrada e saída; 
b) folhas sem assinatura de um profissional supervisor; 
c) Folhas preenchidas sem o registro da hora do almoço. 
 

 



 

 

CONCLUSÃO 
 

A fiscalização da Estratégia de Saúde da Família, realizada no Município de Mata 

Roma/MA, procurou avaliar, entre outros aspectos, se as Equipes de Saúde da Família 

possuem pelo menos a composição mínima, acrescida de profissionais de saúde bucal, 

quando for o caso; a forma de contratação dos profissionais; o cumprimento da carga 

horária; estrutura física das UBS de acordo com as recomendações do Ministério da 

Saúde; e a existência de equipamentos e insumos necessários ao desempenho de suas 

atribuições e responsabilidades. 

Com base na análise dos documentos recebidos durante o trabalho de campo e nas 

informações obtidas durante as visitas às Unidades Básicas de Saúde e famílias 

atendidas pelas equipes, os seguintes problemas foram identificados:  

a) falhas na atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município;  

b) divulgação insuficiente de reuniões, encontros ou palestras, realizadas para 

orientação sobre os cuidados com a saúde;  

c) falhas na Infraestrutura das UBS;  

d) descumprimento da carga horária semanal obrigatória por profissionais da Estratégia 

Saúde da Família (ESF);  

e) existência de Equipe de Saúde da Família incompleta; e  

f) falhas no preenchimento dos livros de ponto dos profissionais das Equipes de Saúde 

da Família. 

 

 

 

  



 

 

ANEXOS 
 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 

 

Preliminarmente, antes de adentrarmos às análises das manifestações específicas dos 
fatos apontados nos itens deste Relatório, mister se faz tecer comentários sobre o 
seguinte argumento atinente a cerceamento de defesa e carga para a sede da Regional 
da CGU no Maranhão de documentos da Prefeitura de Mata Roma/MA: 

11.0 prazo concedido ao gestor, de 10 (dez) dias corridos, para que este se 
manifeste de maneira eficiente sobre a enxurrada de informações contidas no 
Relatório Prévio não se coaduna dos ditames processuais vigentes. Quando 
da realização da auditoria, todos os documentos originais foram carregados 
pelos membros da CGU e parte deles, ainda não foram restituídos. O fato 
dificulta sobremaneira qualquer defesa, posto que Mata Roma se localiza há 
mais de 280 km. de São Luís, tendo-se perdido considerável tempo da defesa 
somente com o retorno dos documentos para a sede do Município. (grifei) 

 
Convém esclarecer que, realmente, foi de 10 (dez) o prazo inicialmente concedido no 

Ofício nº 24418/2019/MARANHÃO/CGU, de 22 de novembro de 2019, recebido pelo 

preposto designado pelo excelentíssimo senhor Prefeito de Mata Roma/MA em 25 de 

novembro de 2019, quando então iniciou a contagem dos prazos. Contudo, por meio do 

Ofício nº 197/SEC.ADM\PMMR\19, de 28 de novembro de 2019, o Prefeito solicitou 

concessão de prorrogação de prazo por mais 10 (dez) dias para apresentação das 

justificativas, o que foi prontamente concedido por meio do Ofício nº 

24993/2019/MARANHÃO/CGU, de 29 de novembro de 2019. 

Se fizermos a contagem de prazo a partir de 25 de novembro de 2019 (excluindo o termo 

inicial e incluindo o final), o prazo inicial expirou em 05 de dezembro de 2019; com a 

prorrogação por mais 10 (dez) dias, inicia-se a nova contagem em 06 de dezembro a qual 

se encerra em 15 de dezembro de 2019. Como este dia foi um domingo, 

automaticamente prorrogou-se para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 16 de 

dezembro de 2019, data em que foram apresentadas as justificativas dos gestores 

municipais. 

Dessa forma, conforme exposto acima, o prazo para a apresentação de justificativas e 

esclarecimentos não foi de apenas 10 (dez) dias como tenta aparentar os gestores em 

sua manifestação, mas sim o dobro desse prazo, ou seja, 20 dias, sendo este prazo 

razoável já cumprido por outros três gestores que tiveram suas gestões auditadas em 

2019, a partir de ações do Programa de Fiscalização de Entes Federativos (FEF) da 

Controladoria-Geral da União. 



 

 

Outro ponto aventado pelos gestores municipais diz respeito ao fato de que “todos os 

documentos originais foram carregados pelos membros da CGU e parte deles, ainda não 

foram restituídos”. Tal afirmativa não corresponde totalmente à realidade, pois os 

únicos documentos originais da prefeitura que foram trazidos pelos auditores e outros 

que foram entregues na sede da CGU pelos funcionários e prepostos da Prefeitura dizem 

respeito apenas a “fichas de produção de médicos e dentistas”, “folhas de frequência 

das equipes de saúde da família” e “boletins de produção individual”. Quanto a esses 

documentos (frise-se: os únicos documentos originais da prefeitura que foram trazidos 

para a sede da CGU/Regional/MA), eles serviram de base apenas para se firmar a opinião 

auditorial constante do item 6 deste Relatório que trata de falhas no controle de 

frequência dos integrantes das Equipes de Saúde da Família. 

Sendo assim, a carga para a sede e/ou a não devolução de documentos pouco ou nada 

interferiria na apresentação de justificativas. Além disso, desde o dia 25 de novembro 

de 2019, quando o preposto designado veio receber formalmente os relatórios 

preliminares, esses documentos estavam à disposição dos gestores municipais. 

Contudo, o preposto, alegando outros compromissos urgentes, decidiu não levar os 

documentos neste dia afirmando, outrossim, que viria no dia seguinte para coletá-los, o 

que não o fez. Dessa forma, apesar de o prejuízo ser ínfimo, por se tratar de documentos 

que iriam auxiliar a justificar um único item de 1 dos 6 relatórios apresentados, esse 

prejuízo se deu não por causa dos auditores, mas pela própria conduta dos gestores e 

seus prepostos. 

A seguir, passa-se a proceder às análises específicas que foram apresentadas aos 

achados de auditoria/fiscalização apontados nos itens 1 a 6 deste Relatório. 

 

1.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 1) 

Por meio de expediente sem numeração, datado de 16/12/2019, a Prefeitura Municipal 

de Mata Roma/MA apresentou a seguinte manifestação: 

 
A narração do fato não identifica as áreas de saúde visitadas, muito menos as 
famílias entrevistadas, o que impossibilita a gestão de prestar 
esclarecimentos para, sendo o caso, providenciar correções junto aos ACS 
responsáveis. 

 
Adicionalmente, por meio do Ofício 178/2019, datado de 16/12/2019, foi apresentada 
a seguinte manifestação complementar: 
 

Diante das constatações, já estamos apurando as condutas de uma minoria 
de profissionais ACS com clareza e fortalecimento do processo de trabalho. 
Uma vez que, em todos os eventos de promoções de saúde, estes são os 
profissionais que estão junto as família e indivíduos para mobilizar a sua micro 
área adscrita. Enfatizamos que devido a particularidade da zona rural, o 
trabalho de visitas domiciliares é comprometido pelo deslocamento em 



 

 

população rarefeita e de baixa base demográfica em relação a zona urbana. 
Esperamos sanar este problema com enfoque na obediência a PNAB, segue 
em anexos o relatório de visita domiciliar e territorial - série histórica, a qual 
demonstra um bom nível de visita por agente. 

 

1.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 1) 

No primeiro parágrafo da narrativa do item 1 deste Relatório, o auditor afirma que 

“foram realizadas visitas às famílias residentes na área de atuação de todas as Equipes 

de Saúde da Família (ESF)”. Dessa forma, não subsiste razão à argumentação dos 

gestores de que não foram identificadas no relatório as áreas de saúde visitadas. Quanto 

às famílias visitadas, a identificação das mesmas não é relevante para a adoção de 

medidas para a solução do problema, ao contrário, poderiam ser constrangidas e até 

mesmo coagidas a prestar declarações contraditórias ou sofrer retaliações. O que é 

relevante é a atuação deficiente dos agentes de saúde que devem ser devidamente 

supervisionados e ter sua produção semanal e/ou mensal periodicamente conferida 

pelos(as) enfermeiros(as) responsáveis pelas Equipes de Saúde da Família que 

funcionam nas diversas unidades de saúde do município de Mata Roma/MA. 

Quanto às ações de apuração de condutas desconformes, mister se faz frisar que elas 

ainda não possuem força de modificar a opinião auditorial constante do item 1 deste 

Relatório, tendo em vista que seus resultados, se confirmados, advirão somente em 

tempo futuro e, por isso, são imprevisíveis as consequências que surgirão e se trarão 

solução para as falhas apontadas. 

 

2.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 2) 

Por meio de expediente sem numeração, datado de 16/12/2019, a Prefeitura Municipal 

de Mata Roma/MA apresentou a seguinte manifestação: 

 
A CGU indica fragilidade nas ações de educação em saúde na ESF. Chegou a 
tal conclusão baseada em informações colhidas junto a 17 famílias de 25 
visitadas. 
No caso, a narração não informa em quais áreas de atuação de ACS teriam 
ocorridas as situações, o que prejudica o direito de manifestação da gestão 
quanto ao fato, já que impossível levantar a causa do apontado, pois genérica 
a afirmação. 

 

Adicionalmente, por meio do Ofício 178/2019, datado de 16/12/2019, foi apresentada 
a seguinte manifestação complementar: 
 

Conforme os relatórios de atividade coletiva - Série histórica (em anexos), 
alguns registros de ações de educação em saúde, especificando alguns temas, 
atividades estas, rotineiras dentro das ações de saúde programadas 
mensalmente pelas equipes de saúde. Quanto a alegação de ausência de 



 

 

divulgação deste, está sendo providenciado pela Coordenação de Atenção 
Básica junto as Equipes para que tornem suas falas juntos aos Usuários do 
SUS com maior clareza, assim como o total registro dos participantes. 

 

2.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 2) 

Como afirmado anteriormente, há informação na narrativa de que foram feitas visitas 

em todas as áreas abrangidas por todas as equipes de saúde da família, razão pela qual 

não subsiste razoabilidade à argumentação dos gestores de que não foram identificadas 

as áreas de atuação dos ACS. No tocante ao percentual de problemas encontrados, ou 

seja, 17 em 25, o que dá aproximadamente 68% de desconformidade, parece ser um 

índice alto de problema, o que merece uma atenção dos gestores. Se a afirmação foi 

genérica é por que o problema é generalizado, não afeito a essa ou aquela equipe. 

O anexo encaminhado intitulado relatório de atividade coletiva – série histórica traz 

alguns números, sem significação descrita, referentes à produção das Equipes nos 

diversos meses dos exercícios citados. Supõe-se que tais números se refiram a 

“atividades coletivas”, mas que não dizem muita coisa (atividades coletivas das equipes, 

dos agentes de saúde, da equipe com a população?). Há também algumas fotos que 

dizem respeito a ações de imunização em escolas, treinamentos de agentes 

comunitários de saúde e das equipes e campanhas de conscientização sobre câncer de 

mama, útero e próstata realizados nas UBS.  

Tais documentos não conseguem demonstrar que os ACS fazem divulgação sobre 

reuniões, encontros ou palestras. Na verdade, a continuação da narrativa dos gestores 

na manifestação corrobora a falta dessa divulgação, quando afirmam: “Quanto a 

alegação de ausência de divulgação deste, está sendo providenciado pela Coordenação 

de Atenção Básica junto as Equipes para que tornem suas falas juntos aos Usuários do 

SUS com maior clareza, assim como o total registro dos participantes”. 

 

3.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 3) 

Por meio de expediente sem numeração, datado de 16/12/2019, a Prefeitura Municipal 

de Mata Roma/MA apresentou a seguinte manifestação: 

 
A CGU aponta que Unidades de Saúde não estariam adequadamente 
estruturadas por ausência de salas para específicos atendimentos. A gestão 
municipal, no caso, fará levantamento detalhado das situações para futuras 
correções. Esclareça-se que a condição financeira do município é fator 
impeditivo que vem, ao longo dos anos, dificultando a melhoria na 
infraestrutura, que no caso exigiria ampliação física em Unidades, de custo 
mais alto de execução. 

 
Adicionalmente, por meio do Ofício 178/2019, datado de 16/12/2019, foi apresentada 
a seguinte manifestação complementar: 



 

 

As Unidades Básicas de Saúde visitadas foram recentemente requalificadas e 
monitoradas pelo Sistema SISMOB. Sendo que algumas no Componente 
Construção e outras no Componente Ampliação. No que se refere às 
Unidades do Componente Construção: Policlínica Manoel Garreto de Souza, 
Centro de Saúde Maria da Penha e Policlínica Luis Brandão os seus projetos 
estão em conformidade com a "Planilha de Desenvolvimento das 
Ambiências" e ao anexo I da portaria N° 340, de 4 de março de 2013 (em 
anexo). No entanto as Unidades do Componente Ampliação: Clínica da 
Família Ana Lúcia, Clínica da Família Mariano Henrique Guimarães e Centro 
de Saúde da Família Raimundo Sousa Silva não possuem todas as ambiências 
contidas no Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, visto 
que, quando foram feitos seus projetos no SISMOB, o mesmo limitava valores 
desse Componente para cada unidade ampliada. Sendo assim, mesmo o 
Município apresentando uma boa estrutura de Unidades Básicas de Saúde e 
Unidade de Apoio requalificadas pelo Programa Requalifica UBS, ainda existe 
uma grande necessidade de programação em seus investimentos para 
atender todas as ambiências de uma Unidade Básica de Saúde da Estratégia 
Saúde da Família. 

 

3.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 3) 

 

Tendo em vista que não foram apresentados esclarecimentos sobre os problemas 

apontados, apenas foi aventada a pretensa atuação futura de fazer levantamento da 

situação da infraestrutura das unidades de saúde, fato que, se vier a se concretizar, se 

constitui algo a ocorrer no futuro, cujos resultados são imprevisíveis no momento 

presente, no que diz respeito a capacidade desse resultado de solucionar as falhas.  

As justificativas complementares em nada contribuem para alterar a narrativa constante 

do Relatório, já que apenas confirmam que algumas UBS não possuem a estrutura 

adequada e que necessitam ser requalificadas, necessitando de investimentos. Dessa 

forma, a opinião da auditoria está devidamente formalizada no item 3 deste Relatório 

referente à Estratégia de Saúde da Família (AC nº 201902544). 

 

4.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 4) 

Por meio de expediente sem numeração, datado de 16/12/2019, a Prefeitura Municipal 

de Mata Roma/MA apresentou a seguinte manifestação: 

 
A CGU, com base em entrevistas feitas junto a 25 famílias, chegou à conclusão 
de descumprimento de carga horária de profissionais da ESF. Infelizmente a 
narração não aponta as áreas de saúde em que as famílias entrevistadas 
informaram a situação, o que impede a gestão de exercer seu pleno direito 
de manifestação, pois impossível identificar os profissionais para os devidos 
esclarecimentos. De qualquer forma, o município procura zelar pelo 
funcionamento regular dos serviços e falhas pontuais, se existentes, serão 
corrigidas. 

 



 

 

Adicionalmente, por meio do Ofício 178/2019, datado de 16/12/2019, foi apresentada 
a seguinte manifestação complementar: 
 

Todos os profissionais que atuam nas Equipes da Estratégia Saúde da Família 
cumprem a uma carga horária de 40hs semanais, conforme contrato firmado 
com a Secretaria de Saúde. No entanto, as áreas de abrangências possuem 
baixa densidade demográfica e Unidades de Apoio, sendo necessário um 
cronograma (roteiro de visitas para atendimento) para atender todas as 
comunidades, visto a distância da sua Unidade Básica de Referência. No 
entanto, reiteramos que os cronogramas (anexo), assim como os registros de 
atendimentos (apresentados a essa auditoria) demonstram que as ações são 
realizadas respeitando a carga horária semanal.  

No tocante a percepção de alguns usuários a uma frequência irregular se dê 
a não observância do cronograma de atendimento fixado nas unidades, tanto 
nas de referência, quanto nas de apoio, que demonstra o deslocamento e 
rotatividade de unidades (comunidades) para o efetivo atendimento dos 
usuários da Área de Abrangência.  

Enfatizamos ainda que neste trabalho itinerante são ofertados a maioria do 
elenco dos atendimentos, promovendo no "SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ", 
em relação ao Saúde Bucal e Profissionais de Enfermagem a cada ano temos 
uma atividade juntamente com Educação com ações de Saúde dentro das 
Escolas, obrigando o deslocamento dos acima citados para as unidades 
escolares com enfoque em Promoção e Prevenção em Saúde. 

 

4.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 4) 

Como afirmado anteriormente, há informação na narrativa de que foram feitas visitas 

em todas as áreas abrangidas por todas as equipes de saúde da família, razão pela qual 

não subsiste razoabilidade à argumentação dos gestores de que não foram identificadas 

as áreas de atuação dos ACS. No tocante ao percentual de problemas encontrados, ou 

seja, 19 em 25 para dentistas, 22 em 25 para médicos e 20 em 25 para enfermeiros, o 

que dá aproximadamente 76%, 88% e 80%, respectivamente, de desconformidades, 

parecem ser índices altos de inassiduidade, desperdícios de recursos (já que está se 

pagando por serviços não prestados) e baixa quantidade e qualidade no serviço de saúde 

prestado à população. 

Os anexos enviados se constituem em quadros contendo o que seria a agenda das 

Equipes nas UBS durante a semana no mês de novembro de 2018. Primeiramente, 

cumpre esclarecer que essa agenda não veio acompanhada de documentos que 

evidenciem a efetiva realização de tais atividades. Segundo, ainda que considerássemos 

que a agenda efetivamente aconteceu da forma que está lá espelhada, conclui-se, mais 

uma vez, pelo não cumprimento da carga horária, já que (a) os atendimentos 

odontológicos ocorreriam somente pela manhã ou pela tarde, ou seja, 20 horas 

semanais; (b) os atendimentos médicos, com raríssimas exceções, também ocorreriam 

apenas pela manhã ou pela tarde, da mesma forma, somente 20 horas semanais; (c) há 

dias que, aparentemente, há apenas a atuação do(a) enfermeiro(a), tipo “planejamento 



 

 

familiar”, “palestras”, “demanda espontânea”, “testes rápidos”, “preventivos”, dentre 

outros. Tudo isso reforça as evidências colhidas em campo de que, efetivamente, os 

profissionais não cumprem a carga horária contratual de 40 horas semanais. 

 

5.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 5) 

Por meio de expediente sem numeração, datado de 16/12/2019, a Prefeitura Municipal 

de Mata Roma/MA apresentou a seguinte manifestação: 

A situação apontada é reflexo da limitada capacidade financeira do município 
que não pode ofertar todos os serviços de saúde a sua população sem a 
participação de outros entes, no caso a União. Sua solução, portanto, está 
condicionada a esse fator. 

 

Adicionalmente, por meio do Ofício 178/2019, datado de 16/12/2019, foi apresentada 
a seguinte manifestação complementar: 

Segue Publicação da Portaria que regulamenta o "PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL" e tela do sistema gerenciamento deste profissional 
que demonstra a justificativa o motivo, em face da constatação. 

 

5.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 5) 

Parece ser esse problema de maior responsabilidade dos gestores municipais, tendo em 

vista que a narrativa dos auditores indica que a falta de médico na equipe de saúde da 

família da Policlínica Luís Brandão se deu por desligamento do antigo profissional e, 

passados mais de 120 dias (quatro meses), a gestão municipal não se mostrou hábil para 

substituir o profissional. Se os vencimentos desse profissional eram/são custeados com 

recursos do programa Mais Médicos, uma atuação do gestor municipal junto ao 

Ministério da Saúde poderia ter solucionado o problema há tempos. 

Além disso, a própria estratégia de saúde da família prevê repasse de recursos de acordo 

com a composição das equipes. Caso a administração municipal tivesse logrado êxito 

em demonstrar que havia contratado outro profissional para substituir o que pediu 

desligamento, o governo federal ajustaria o valor repassado mensalmente para o 

Programa a fim de dar respaldo ao custeio dos vencimentos desse tipo de profissional 

que integraria a equipe. 

Ademais, a Portaria do ministério da Saúde encaminhada trata de prazo de suspensão 

dos repasses ao município em caso de ausência do médico do programa Mais Médicos. 

Convém frisar que não foi esse o fato apontado, mas sim a ausência de profissional 

importante e essencial na composição da Equipe de Saúde da Família. Outrossim, o 

documento enviado que trata da “validação/homologação” do desligamento do 

profissional apresenta incongruências, isto é: foi detectado pelo auditor que o 

profissional estava desligado há mais de 120 dias da data da visita à UBS, que ocorreu 



 

 

na semana de 16 a 20 de setembro de 2019. O documento apresentado traz informação 

de que o desligamento do médico teria ocorrido em 30/06/2019 e que o mesmo teria 

feito a solicitação de desligamento em 12/08/2019. Se o profissional encerrou suas 

atividades no final de junho de 2019, na época dos trabalhos de campo da fiscalização 

teriam decorridos apenas um pouco mais de 70 dias, destoante com os 120 constatados. 

Por fim, o referido documento afirma que a análise do pedido pela Prefeitura se deu 

somente dia 04/10/2019, bem depois da visita da equipe de auditores da CGU.  

Assim, além das incongruências do documento, a gestão municipal falha ao passar tanto 

tempo para analisar um pedido de desligamento e informar ao Ministério da Saúde tal 

fato, deixando a população sem ter os serviços de saúde ofertados. 

 

6.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 6) 

Por meio de expediente sem numeração, datado de 16/12/2019, a Prefeitura Municipal 

de Mata Roma/MA apresentou a seguinte manifestação: 

A situação indica a existência de erros de preenchimento em folhas de ponto 
de Unidades do município, mas que não causam impacto negativo na 
execução da ESF. Mesmo assim, será expedida orientação geral aos 
responsáveis para evitar situações da mesma natureza. 

 

Adicionalmente, por meio do Ofício 178/2019, datado de 16/12/2019, foi apresentada 
a seguinte manifestação complementar: 

Diante das observações da constatação já implementamos melhorias no 
processo de registro junto a equipe em conformidade as falhas apontadas, 
demonstrando assim melhor clareza e controle dos livros de pontos. 

 

6.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 6) 

Essas falhas apontadas, relativas ao controle de frequência dos profissionais das equipes 

de saúde, longe de ser mera formalidade, sem impacto negativo, vem corroborar as 

afirmações das famílias entrevistadas que disseram, conforme narrativa do item 4 deste 

Relatório, que médicos, enfermeiros e dentistas não cumprem a carga horária 

contratual de 40 horas semanais. Ora, se as folhas de frequência não possuem registros 

diários, apenas rubricadas, se não são atestadas por supervisor e, ainda, há alegações 

dos usuários de que esses profissionais não prestam serviços todos os dias nas unidades 

de saúde, isso causa prejuízo na prestação de serviços ofertados à população e causa 

desperdícios de recursos, tendo em vista que está se pagando valores correspondentes 

a uma jornada de 40 horas semanais, quando, na verdade, eles trabalham menos. 

Não foram encaminhados documentos que demonstrem que foram efetivamente 

implementadas melhorias no controle de frequência dos profissionais. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 



 

 

 

Os trabalhos de auditoria e fiscalização referem-se à verificação da aplicação dos 

recursos federais na Atenção Básica em Saúde descentralizados ao município de Mata 

Roma/MA nos exercícios de 2017 e 2018, em atendimento à Ação de Controle nº 

201902535, decorrente da realização da 6ª Edição do Programa de Fiscalização de Entes 

Federativos (FEF), promovido pela Controladoria-Geral da União (CGU). 

 

A escolha de se realizar a avaliação dos recursos públicos federais destinados ao Piso de 

Atenção Básica (PAB) fundamentou-se nos seguintes critérios: i) a importância da 

estratégia para assegurar a boa saúde e a melhoria da qualidade de vida da população, 

principalmente daquela parcela que reside na zona rural do município; ii) a 

materialidade da parte da atenção básica, que consolidou o montante de R$ 438.396,00, 

em 2017, e de R$ 463.875,96, em 2018; iii) o histórico de desvio de recursos destinados 

ao PAB evidenciado pelas fiscalizações anteriores executadas pela Regional Maranhão, 

que impactam diretamente na qualidade da saúde da população. 

 

A fiscalização dos recursos federais aplicados pelo município de Mata Roma/MA teve 

como objetivo avaliar a gestão dos recursos financeiros transferidos para custeio das 

ações governamentais componentes da Atenção Básica em saúde, de forma a examinar 

a execução das despesas de maior relevância e de cunho finalístico relacionadas aos 

seguintes aspectos: i) existência de restrição à competitividade e/ou de direcionamento 

dos processos licitatórios; ii) utilização dos recursos federais destinados à ações e 

serviços públicos de saúde com desvio de finalidade; iii) análise das contratações 

públicas, mais especificamente no que concerne ao instituto da subcontratação; iv) 

adoção dos procedimentos legais quanto à movimentação financeira em conta 

específica e identificação do beneficiário final dos recursos. 

 

Para execução dos trabalhos, foram empregadas diversas técnicas de fiscalização, tais 

como análise documental de notas fiscais, planilhas de controle, processos licitatórios, 

exame de registros referentes aos extratos bancários, relatórios sistematizados, além da 

realização de entrevistas e inspeções físicas. 

 

A seguir, apresentaremos os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações 

corretivas. Tais achados compõem o relatório de fiscalização para conhecimento dos 

Ministérios repassadores de recursos federais, e dos Órgãos de Defesa do Estado para 

providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não exigem providências 

corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o monitoramento isolado das 

providências saneadoras a eles relacionadas.  



 

 

RESULTADOS DOS EXAMES  
 
1. Desvio de finalidade na aplicação de recursos destinados a 
ações e serviços de saúde em 2017 no montante de R$ 50.204,00. 

 
O exame dos processos das despesas relativas à saúde demonstrou que a Prefeitura 
Municipal de Mata Roma/MA utilizou recursos federais do Bloco da Atenção Básica (C/C 
29.503-5, Ag. 1773-6, Bco. 001) e do Bloco de Média e Alta Complexidade (C/C 29.507-
8, Ag. 1773-6, Bco. 001) em despesas que não restaram demonstradas estarem 
vinculadas a ações e serviços públicos de saúde. 
 
Os parâmetros usados para tipificar que as despesas que serão listadas a seguir são 
consideradas inelegíveis para o programa de Atenção Básica em Saúde se baseiam na 
seguinte fundamentação legal: Lei Complementar nº 141/2012, art. 3º; Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, art. 52; Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 63; Portaria 
GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007 (revogada pela Portaria de Consolidação nº 
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017). 
 
Os motivos que justificam a devolução dos recursos e sua fundamentação legal 
encontram-se discriminados conforme a seguir: 
 
a) Aquisição de material permanente: pagamento de móveis, equipamentos e 
eletrodomésticos a fornecedores sem comprovação documental de que foram 
efetivamente utilizados para ações e serviços públicos de saúde em atenção básica. Vale 
salientar que não foram encontradas nos documentos de execução da despesa as notas 
fiscais relativas ao fornecimento desses bens. 
 

Tabela 01 – Gastos sem comprovação documental 
 

Conta bancária CNPJ Fornecedor Valor (R$) 

Ag.1773-6 C/C 29.503-5 21.334.836/0018-40 7.987,00 

Ag.1773-6 C/C 29.503-5 04.891.210/0001-78 7.990,00 

Total 15.977,00 

 Fonte: Extratos bancários da conta 29.503-5, da agência 1773-6, do Banco do Brasil. 
 

 
b) Pagamento a empresas de prestação de serviços: os documentos examinados 
(empenhos, ordens de pagamento e notas fiscais) não fornecem elementos que 
comprovem que os serviços pagos às empresas abaixo relacionadas foram empregados 
em ações e serviços públicos de saúde em atenção básica. Ademais, não restou 
demonstrado que tais despesas estejam amparadas pelo devido processo de 
contratação direta (dispensa ou inexigibilidade) ou de licitação. 
 

 
 



 

 

Tabela 02 – Dispêndios de recursos em despesas não elegíveis pelo Programa 
 

Conta bancária CNPJ Fornecedor Nota Fiscal Data da emissão Valor (R$) 

Ag.1773-6 C/C 29.503-5 22.867.023/0001-30 16 23/11/2017 13.500,00 

Ag.1773-6 C/C 29.503-5 14.069.869/0001-05 30 28/08/2017 11.637,00 

Total 25.137,00 

Fonte: Extratos bancários da conta 29.503-5, da agência 1773-6, do Banco do Brasil. 

 
 
c) Pagamento de peças de reposição para veículos: não há nos documentos analisados 
(notas de empenho, ordens de pagamento e notas fiscais) nenhuma identificação do 
veículo em que teriam sido realizados os serviços (reposição de peças automotivas).  
 

Tabela 03 – Gastos em manutenção veicular sem identificação do veículo 
destinatário dos serviços e peças de reposição. 

 
Conta bancária CNPJ Fornecedor Nota Fiscal Data da emissão Valor (R$) 

Ag.1773-6 C/C 29.507-8 14.186.893/0001-16 2.216 05/09/2017 5.925,00 

Ag.1773-6 C/C 29.507-8 04.095.031/0001-24 138 13/10/2017 3.165,00 

Total 9.090,00 

  Fonte: Extratos bancários da conta 29.507-8, da agência 1773-6, do Banco do Brasil. 
 
Considerando os fatos supramencionados, o gestor municipal de saúde de Mata 
Roma/MA deverá providenciar a devolução dos valores à conta única do Bloco de 
Custeio - FMS Custeio SUS (c/c 50.954-X, Ag. 1773-6, Banco do Brasil S/A), no montante 
de R$ 50.204,00, que foram retirados indevidamente dos extintos blocos de 
financiamento a seguir discriminados: (a) Atenção Básica em Saúde: R$ 41.114,00 e (b) 
Média e Alta Complexidade: R$ 9.090,00.  
 

 

2. Simulação de processo licitatório relativo ao Pregão Presencial 
nº 10/2018. 

 
A Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA instaurou, no ano de 2018, o Pregão 
Presencial nº 10/2018, com 09 itens distribuídos em 05 lotes e valor estimado de R$ 
716.100,00, no intuito de contratar empresa especializada na prestação de serviços de 
locação de veículos para atender as necessidades das Secretarias do Município. Foi 
declarada vencedora do certame a empresa R M P Santos Comércio, CNPJ 
02.449.618/0001-69. 
 
Os fatos a seguir explanados mostram indícios consistentes de que houve simulação do 
referido processo licitatório e direcionamento da contratação da empresa supra 
elencada, na medida em que os autos do processo foram instruídos com documentos 
apenas para legitimar o gasto, com o intento de aparentar o cumprimento do dever de 
licitar. 
 
 



 

 

I – Elaboração de pesquisa de preços fictícia. 
 
Consta no processo que as empresas a seguir relacionadas foram utilizadas pela 
Prefeitura para realizar o orçamento estimativo, a fim de verificar a conformidade das 
propostas com os preços correntes no mercado: D J C Almeida (Agroal Construções e 
Consultoria Técnica), CNPJ: 07.892.119/0001-65; J G S Iluminação e Transportes Ltda.                
(B P S Transportes), CNPJ: 01.105.753/0001-24 e J B F Transporte e Turismo Ltda., CNPJ: 
07.175.717/0001-13. 
 
Embora aparentemente estejam aptas a atuar no ramo de locação de veículos, verificou-
se que referidas empresas, de fato, não apresentaram cotações de preços que 
pudessem refletir os preços adequados ao exercício dessa atividade, tendo em vista que 
não houve justificação técnica convincente do preço de referência, com a definição de 
todos os parâmetros necessários à composição do custo. Com efeito, faltam elementos 
essenciais no processo para que a empresa que efetivamente opere no ramo pudesse 
formular uma proposta plausível, tais como, definição dos trajetos, distâncias de cada 
percurso em uma mesma rota, quilometragem média mensal a ser percorrida por cada 
tipo de veículo e etc.  
 
Além disso, o cunho simulatório da pesquisa de preços torna-se patente na medida em 
que as solicitações de cotações de preços, encaminhadas pela Prefeitura de Mata 
Roma/MA às empresas Agroal Construções e Consultoria Técnica, BPS Transportes e J B 
F Transporte e Turismo Ltda. estão datadas de 06 de março de 2018, bem depois, 
portanto, da data em que o processo licitatório teria ocorrido (09 de janeiro de 2018). 
Mostra-se, a seguir, as solicitações de pesquisa de preços enviadas pela Prefeitura de 
Mata Roma/MA às empresas retromencionadas: 
 
  



 

 

Figura 01 – Solicitação de pesquisa de preços enviada à empresa D J C Almeida e Cia. 
Ltda. 

 

 
Fonte: Processo licitatório Pregão Presencial 10/2018. 

 

  



 

 

Figura 02 – Solicitação de pesquisa de preços enviada à empresa BPS Transportes. 

 

 
Fonte: Processo licitatório Pregão Presencial 10/2018. 

 
 

  



 

 

Figura 03 – Solicitação de pesquisa de preços enviada à empresa J. B. F. Transporte e 

Turismo- Ltda. 

 

 
Fonte: Processo licitatório Pregão Presencial 10/2018. 

 
 
É de relevo mencionar também que a cotação de preços formulada pela empresa Agroal 
Construções e Consultoria Técnica está com data de 11 de fevereiro de 2017 e da 
empresa BPS Transportes, datada de 08 de dezembro de 2017. Percebe-se, assim, que 
a situação constatada é inverossímil, haja vista que as datas das citadas cotações estão 
muito anteriores à data de solicitação de pesquisa efetuada pela Prefeitura (06 de março 
de 2018), o que só reforça o caráter fictício da pesquisa de mercado. Convém assinalar 
que a cotação de preços elaborada pela empresa J B F Transporte e Turismo Ltda não 
está datada. 
 
 
II – Deficiências na publicidade do certame. 
 
A Prefeitura Municipal não realizou a divulgação, em seu sítio oficial 
(https://mataroma.ma.gov.br), do edital e anexos referentes ao certame do caso 
vertente, em afronta ao que determina o art. 8º, §1º, incisos I e IV e §2º da Lei nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que diz: 
 



 

 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, 
no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas. 
§ 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, 
no mínimo: 
I, II, III – omissis; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 
respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
 (...) 
§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 
deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 
sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet). 

 
 
A divulgação em sítios eletrônicos dos órgãos licitadores deve propiciar, além do edital 
completo, outras informações necessárias, tais como, respostas aos questionamentos, 
impugnações e pedidos de esclarecimentos feitos tempestivamente ao órgão ou 
entidade promotora da licitação. 
 
No tocante ao pregão presencial ora examinado, caso houvesse dúvidas ou 
questionamentos quanto às cláusulas do edital, seria necessário que a empresa 
interessada protocolasse a solicitação na sede da Prefeitura, conforme item 19.1 do 
Edital, que estabelece: 
 

Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, 
podendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) 
via, o Pregoeiro responsável por esta licitação, até 2 (dois) dias úteis 
anteriores à data fixada no preâmbulo. 

 
Desse modo, a ausência de publicação do edital ou do instrumento convocatório do 
Pregão Presencial nº 10/2018, em sítio eletrônico da Prefeitura de Mata Roma/MA, 
exigida pelo disposto no inciso IV do § 1º do art. 8º da lei 12.527/2011, maculou toda a 
licitação, na medida em que não possibilitou a ampla competitividade do certame. 
Ressalte-se que o certame contou com a presença de apenas um licitante, a empresa R 
M P Santos Comércio, que foi declarada vencedora da licitação. 
 
Cumpre ainda observar que o aviso do Edital continha a informação de que o Edital e 
seus anexos estavam à disposição dos interessados na sala da Comissão Permanente de 
Licitação, ou seja, os eventuais interessados em participar do certame só poderiam ter 
acesso ao comando editalício se se dirigissem à Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA.  
 
No entanto, é irregular a exigência de que o edital e seus elementos constitutivos sejam 
retirados apenas na sede do município. A exigência da presença física do interessado na 
Prefeitura para a obtenção de cópia do edital afeta o interesse de empresas localizadas 
a distâncias maiores do município de participarem do certame, reduzindo a 
competitividade da licitação. 
 



 

 

 
III - Apresentação de atestado de capacidade técnica com conteúdo falso. 
 
A empresa R M P Santos Comércio apresentou, para fins de comprovação de 
qualificação técnica, o seguinte atestado de capacidade técnica: 
 
Figura 04 – Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela empresa R M P Santos 

Comércio. 
 

 
Fonte: Processo Licitatório Pregão Presencial 10/2018. 

 
O documento acima exposto, expedido em 30 de dezembro de 2016 e assinado pela 
então Prefeita municipal de Anapurus/MA, atesta que a empresa R M P Santos 
Comércio, CNPJ 02.449.618/0001-69, prestou serviço de transporte de passageiro – 
locação de automóvel com motorista no município de Anapurus/MA. 
 
Ocorre que o exame das licitações e contratações das compras e serviços da Prefeitura 
de Anapurus/MA no ano de 2016, disponibilizadas pelo Tribunal de Contas do Estado 
Maranhão/MA (TCE-MA), indicou que não houve nenhuma prestação de serviço de 
locação de veículos executada pela empresa R M P Santos Comércio, conforme descrito 
no atestado de capacidade técnica constante dos autos do processo. 
 
Nesse sentido, a proprietária da empresa R M P Santos Comércio, em entrevista 
prestada a auditores da CGU/MA, em 19 de setembro de 2019, em sala da sede da 
Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, declarou que não prestou serviços de locação 
de veículos com motorista em Anapurus/MA em 2016 e que, antes de alugar os veículos 
para a Prefeitura de Mata Roma/MA em 2017, não havia locado veículos para nenhuma 
prefeitura do Estado do Maranhão. 
 



 

 

Face ao exposto, constata-se que a empresa R M P Santos Comércio, utilizando-se de 
atestado fraudulento para fins de habilitação no Pregão Presencial nº 10/2018, 
interferiu no resultado final do procedimento licitatório, na medida em que foi 
declarada vencedora, por ter sido a única participante do certame. 
 
Por derradeiro, impende asseverar que a apresentação de atestados com conteúdo falso 
caracteriza ilícito administrativo gravíssimo, fere os princípios da moralidade, da 
isonomia e da competitividade aplicáveis a todas as licitações públicas e faz surgir a 
possibilidade de o Tribunal de Contas da União declarar a inidoneidade da empresa 
fraudadora para participar de licitação na Administração Pública Federal, 
independentemente de a fraude ter resultado em prejuízo financeiro para a 
Administração. 
 
Diante das graves irregularidades relatadas, não obstante a aparência de legalidade que 
permeia os atos do pregão presencial 10/2018, constatou-se que a referida licitação 
frustrou a busca da proposta mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Mata 
Roma/MA, tendo como consequência a contratação da empresa R M P Santos Comércio, 
com infringência, entre outros, ao art. 37, XXI, da Constituição Federal e aos princípios 
da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa e da publicidade. 

 

3. Subcontratação integral dos serviços de locação de veículos. 
Ausência de capacidade operacional da empresa contratada. 

 
A documentação relativa ao processo de locação dos veículos para a Prefeitura 
Municipal de Mata Roma/MA, objeto do Pregão Presencial n° 10/2018, comentado no 
item anterior deste relatório, assim como o resultado das entrevistas realizadas com os 
motoristas/proprietários dos veículos locados, apontaram a ocorrência das 
irregularidades a seguir descritas, as quais demonstraram que a empresa R M P Santos 
Comércio atua, na verdade, como uma intermediária entre a Administração Municipal 
e aqueles que executam efetivamente o serviço. 
 
I – Falta de capacidade operacional da empresa contratada. 
 
A empresa R M P Santos Comércio (J Construções), empresa contratada para execução 
da prestação de serviços de locação de veículos destinados a atender ao Fundo 
Municipal de Saúde de Mata Roma/MA com oito veículos, não possui estrutura 
administrativa e operacional compatível com a execução do objeto licitado, visto que 
não detém nenhum empregado em seus quadros, bem como não dispõe de veículos de 
sua propriedade. 
 
É de relevo mencionar que a proprietária da empresa R M P Santos Comércio, em 
entrevista prestada a auditores da CGU/MA, em 19 de setembro de 2019, em sala da 
sede da Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, ratificou a informação de que a 
empresa R M P Santos não é proprietária dos veículos sublocados para a área de Saúde 



 

 

do município, bem como afirmou que são os próprios proprietários que conduzem tais 
veículos. 
 
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a locação 
de veículos é uma atividade que exige investimento relativamente alto, na medida em 
que faz-se necessário: área mínima de 300 m², que se distribui entre o escritório e galpão 
para a guarda dos veículos; mecânicos e pessoal de escritório;  aquisição de veículos de 
passeio, utilitário leve e vans. Além disso, não se deve esquecer das despesas com 
impostos e seguros dos veículos. 
 
Portanto, não é admissível que a Administração Pública contrate uma empresa que se 
apresenta como se fosse do ramo de locação de veículos, mas que não possua nem 
veículos nem empregados para a execução de suas atividades. 
 
Por oportuno, cabe atentar para a exigência de comprovação de aptidão do contratado 
para desempenhar atividade pertinente ao objeto da licitação, que se encontra disposta 
na Lei nº 8.666/1993, art. 30, inciso II, que diz: 
 

 Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 
II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como 
da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 
responsabilizará pelos trabalhos. 

 
 
Desse modo, como a empresa não executa diretamente o objeto da licitação, por não 
ter capacidade operacional para tanto, foi desatendido o requisito previsto no art. 30, 
II, da Lei nº 8.666/1993, acima transcrito. Não é demais repisar que a empresa R M P 
Santos apresentou atestado de capacidade técnica com conteúdo falso para fins de 
habilitação ao Pregão Presencial nº 10/2018, em que consta que teria prestado serviços 
de locação de veículos para a Prefeitura de Anapurus/MA, fato este que não restou 
comprovado. 
 
II - Subcontratação integral dos serviços de locação de veículos. 
 
A minuta de contrato (Anexo III do Edital do Pregão Presencial nº 10/2018) disciplina, 
em sua cláusula décima, subitem 1.3, que é vedada a subcontratação de outra empresa 
para a prestação dos serviços de locação de veículos. 
 
Em que pese tal vedação contratual, as entrevistas com a empresária responsável pela 
empresa R M P Santos Comércio e com os motoristas/proprietários dos veículos locados 
demonstraram que houve subcontratação e de forma integral, na medida em que os 
veículos locados utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde não eram de propriedade 
da empresa R M P Santos Comércio, mas sim dos próprios condutores dos veículos, que 
não tinham vínculo empregatício com a referida empresa contratada. 
 



 

 

Impende destacar que a subcontratação, quando permitida, não pode ser feita de forma 
total, mas apenas parcial, conforme prescrito no artigo 72 da Lei 8.666/1993, que diz: 
“o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais 
e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite 
admitido, em cada caso, pela Administração”. 
 
Por fim, importa aclarar que, se a subcontratação total do objeto contratado fosse 
possível, a natureza personalíssima do contrato estaria sendo burlada. Em outras 
palavras, haveria a possibilidade de terceiro, que não tivesse preenchido os requisitos 
de habilitação previstos no art. 27 da Lei de Licitações, poder, na prática, realizar serviços 
para a Administração e por ela ser remunerado, fugindo assim, à essência dos 
procedimentos licitatórios. 
 
III – Despesas de manutenção dos veículos por conta de seus proprietários 
 
Os motoristas autônomos, proprietários dos veículos locados, afirmaram, em 
entrevistas à equipe de fiscalização, que eles próprios são responsáveis pela 
manutenção e reparo dos veículos. Em que pese o contrato nº 20180037, pactuado 
entre o Fundo Municipal de Saúde de Mata Roma/MA e a empresa R M P Santos 
Comércio, seja omisso no que concerne à responsabilidade pelas despesas de 
manutenção preventiva e corretiva dos veículos, essas despesas deveriam ficar a cargo 
da contratada e não dos motoristas, pois a relação contratual firmada ocorreu entre o 
ente público municipal e a empresa. 
 
Há também que se atentar para o fato de que a empresa R M P Santos Comércio, nos 
moldes dos contratos firmados com a Prefeitura de Mata Roma/MA, ficou desobrigada 
dos principais custos com a locação de veículos, visto que as despesas com combustível 
ficaram a cargo do ente municipal e aquelas referentes à mão de obra e manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos foram assumidas pelos subcontratados (motoristas). 
 

 

4. Ausência de identificação do beneficiário final das despesas 
realizadas na conta do FMS - Custeio de Mata Roma/MA. 
Despesas não identificadas no valor total de R$ 3.745.924,65. 

 
Por meio da Portaria nº 3.992 de 28/12/2017, o Ministério da Saúde estabeleceu que a 
transferência dos recursos financeiros federais destinados ao custeio de ações e serviços 
de saúde na modalidade fundo a fundo, antes repassados em cinco blocos (Atenção 
Básica; Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; Assistência 
Farmacêutica; Vigilância em Saúde e Gestão do SUS), seria realizada em apenas uma 
conta financeira (Bloco de Custeio). 
 
A movimentação financeira da conta específica do Bloco de Custeio - FMS Custeio SUS 
(C/C 50.954-X, Ag. 1773-6, Banco do Brasil), bem como os processos de pagamento do 
município de Mata Roma/MA, no período de janeiro a dezembro de 2018, demonstram 



 

 

a ocorrência de saída de recursos da indigitada conta bancária sem a devida 
identificação do beneficiário final, em descumprimento aos critérios dispostos no 
Decreto nº 7.507/2011. 
 
Nesse passo, é de relevo mencionar o art. 2º, § 1º, do Decreto nº 7.507, de 27 de junho 
de 2011, que estabelece: “A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente 
por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos 
fornecedores e prestadores de serviços devidamente identificados” (grifo nosso). 
 
Consoante se verifica ao final do preceptivo, a movimentação financeira dos recursos 
exige a identificação do credor. Todavia, não obstante a clareza do dispositivo 
supracitado, os gestores públicos locais efetuaram transferência de recursos da conta 
FMS Custeio SUS (bloco de custeio) para contas de titularidade do município, impedindo, 
a princípio, a identificação do real destinatário dos recursos.  
 
No sentido de coibir esse tipo de conduta, que ocasiona a mistura dos recursos da União 
com recursos de outra origem, inviabilizando assim o conhecimento da devida aplicação 
dos recursos federais em suas respectivas finalidades, foram formalizados Termos de 
Ajustamento de Conduta (TACs) em 06 de dezembro de 2016, com vigência a partir de 
15/01/2017, tendo como signatários o Ministério Público Federal (MPF), a 

Controladoria-Geral da União (CGU) e as instituições financeiras Banco do Brasil S/A e 
Caixa Econômica Federal (CAIXA). 
 
Os TACs firmados pelo MPF e CGU com BB e CAIXA, dentre outros elementos, têm por 
finalidade, a partir das operações bancárias, especialmente: (i) a rastreabilidade dos 
recursos federais (sejam sacados ou transferidos entre contas); (ii) impedir que contas 
bancárias da saúde sirvam como “conta de repasse”; (iii) autorizar movimentação 
exclusiva em fundo de saúde, sem que o valor transferido pelo FNS seja utilizado por 
qualquer outro órgão do poder executivo. 
 
No caso dos repasses federais realizados na modalidade de repasse fundo a fundo, os 
recursos deverão ser movimentados até sua destinação final em conta especial 
específica e destinada a execução de suas finalidades, sendo vedada a transferência para 
qualquer outra conta que não seja o destinatário final. 
 
Em que pese a vedação supramencionada, mostra-se a seguir a transferência de 
recursos (lançamento a débito) da conta do bloco de custeio - FMS Custeio SUS (C/C 
50.954-X, Ag. 1773-6, Banco do Brasil), para crédito de outras contas do próprio 
município de Mata Roma/MA, cuja movimentação financeira revelou-se irregular: 
 

Tabela 04 – Movimentação irregular a débito da conta Custeio SUS 
 

Data 

Conta de destino dos 
recursos (crédito) 

Valor 
transferido 

Em R$ 
Irregularidade 

Ag. 
Conta 

corrente 
Banco 

01/02/2018 1773-6 24031-1 001 44.960,37 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 



 

 

Data 

Conta de destino dos 
recursos (crédito) 

Valor 
transferido 

Em R$ 
Irregularidade 

Ag. 
Conta 

corrente 
Banco 

06/02/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/02/2018 1773-6 24029-X 001 25.665,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

28/02/2018 1773-6 24031-1 001 48.672,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

01/03/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

01/03/2018 1773-6 24029-X 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

01/03/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

01/03/2018 1773-6 51101-3 001 8.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

01/03/2018 1773-6 51102-1 001 35.800,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

01/03/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

01/03/2018 1773-6 51104-8 001 41.797,69 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

01/03/2018 1773-6 51105-6 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

20/03/2018 1773-6 29502-7 001 7.703,63 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

20/03/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

20/03/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

20/03/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

20/03/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

20/03/2018 1773-6 51104-8 001 41.797,69 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 24028-1 001 65.474,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 24029-X 001 30.135,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 24031-1 001 48.672,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 29505-1 001 24.448,50 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 29505-1 001 8.319,71 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 29505-1 001 3.853,20 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 29505-1 001 202,80 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 29505-1 001 202,80 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 51102-1 001 25.487,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 



 

 

Data 

Conta de destino dos 
recursos (crédito) 

Valor 
transferido 

Em R$ 
Irregularidade 

Ag. 
Conta 

corrente 
Banco 

26/03/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

26/03/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

11/04/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

23/04/2018 
 

1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

23/04/2018 1773-6 24029-X 001 30.135,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

23/04/2018 1773-6 24031-1 001 48.672,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

23/04/2018 1773-6 29505-1 001 12.375,71 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

23/04/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

23/04/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

23/04/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

23/04/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 24029-X 001 30.135,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 24031-1 001 48.672,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 29502-7 001 7.703,65 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 29505-1 001 3.413,88 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 51102-1 001 35.800,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 51104-8 001 50.179,69 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

15/05/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

05/06/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

05/06/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

08/06/2018 
 

1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 



 

 

Data 

Conta de destino dos 
recursos (crédito) 

Valor 
transferido 

Em R$ 
Irregularidade 

Ag. 
Conta 

corrente 
Banco 

20/06/2018 1773-6 24031-1 001 48.672,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/06/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/06/2018 1773-6 24029-X 001 30.135,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/06/2018 1773-6 29505-1 001 16.375,71 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/06/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/06/2018 1773-6 51101-3 001 9.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/06/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/06/2018 1773-6 51102-1 001 35.800,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/06/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

28/06/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

28/06/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

12/07/2018 1773-6 29502-7 001 7.703,63 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

12/07/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

12/07/2018 1773-6 51101-3 001 9.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

12/07/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

12/07/2018 1773-6 51104-8 001 41.178,68 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/07/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/07/2018 1773-6 24029-X 001 30.135,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/07/2018 1773-6 24031-1 001 48.672,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/07/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

08/08/2018 1773-6 29502-7 001 7.703,65 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

08/08/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

14/08/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

14/08/2018 1773-6 51101-3 001 9.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

14/08/2018 1773-6 51104-8 001 41.179,69 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

20/08/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 



 

 

Data 

Conta de destino dos 
recursos (crédito) 

Valor 
transferido 

Em R$ 
Irregularidade 

Ag. 
Conta 

corrente 
Banco 

20/08/2018 1773-6 24031-1 001 48.672,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/08/2018 1773-6 24029-X 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/08/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/08/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

21/08/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

30/08/2018 1773-6 51105-6 001 8.319,71 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

30/08/2018 1773-6 51105-6 001 202,80 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

30/08/2018 1773-6 51105-6 001 3.853,20 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

30/08/2018 1773-6 51105-6 001 29.214,99 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

30/08/2018 1773-6 51105-6 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

31/08/2018 1773-6 51102-1 001 35.800,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

13/09/2018 1773-6 29502-7 001 7.703,65 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

13/09/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

13/09/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

13/09/2018 1773-6 51104-8 001 41.179,69 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

14/09/2018 1773-6 51101-3 001 9.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/09/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/09/2018 1773-6 24029-X 001 30.135,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/09/2018 1773-6 24031-1 001 48.672,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/09/2018 1773-6 51102-1 001 35.500,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/09/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

17/09/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

11/10/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

11/10/2018 1773-6 51101-3 001 9.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

11/10/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

11/10/2018 1773-6 51104-8 001 41.179,69 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 



 

 

Data 

Conta de destino dos 
recursos (crédito) 

Valor 
transferido 

Em R$ 
Irregularidade 

Ag. 
Conta 

corrente 
Banco 

23/10/2018 1773-6 24031-1 001 43.602,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

24/10/2018 1773-6 29502-7 001 7.703,65 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

24/10/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

24/10/2018 1773-6 51102-1 001 34.058,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

24/10/2018 1773-6 51105-6 001 8.319,71 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

24/10/2018 1773-6 51105-6 001 3.853,20 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

24/10/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

05/11/2018 1773-6 29502-7 001 7.703,63 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 24029-X 001 30.135,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 24031-1 001 43.602,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 24031-1 001 5.070,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 51101-3 001 9.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 51102-1 001 34.058,12 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 51104-8 001 41.179,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 51105-6 001 8.335,95 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 51105-6 001 202,80 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

06/11/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

03/12/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

03/12/2018 1773-6 51105-6 001 8.319,71 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

03/12/2018 1773-6 51105-6 001 202,80 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

03/12/2018 1773-6 51105-6 001 3.853,20 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

03/12/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 24028-1 001 65.475,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 



 

 

Data 

Conta de destino dos 
recursos (crédito) 

Valor 
transferido 

Em R$ 
Irregularidade 

Ag. 
Conta 

corrente 
Banco 

07/12/2018 1773-6 24029-X 001 30.135,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 24031-1 001 87.204,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 24031-1 001 10.140,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 29502-7 001 7.703,65 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 51099-8 001 30.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 51101-3 001 9.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 51102-1 001 34.058,12 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 51103-X 001 38.656,33 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 51104-8 001 41.179,69 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 51105-6 001 1.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 51224-9 001 6.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

07/12/2018 1773-6 51225-7 001 20.000,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

13/12/2018 1773-6 51101-3 001 8.250,00 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

13/12/2018 1773-6 51105-6 001 8.319,71 
Ausência de identificação do 

beneficiário final 

Total de despesas não identificadas 3.745.924,65 - 

Fonte: Extratos bancários da conta Custeio SUS, exercício de 2018. 

 
Conforme se pode observar da tabela acima, da conta bancária do Fundo Municipal de 
Saúde (Custeio) de Mata Roma/MA houve transferência de recursos para 13 (treze) 
contas correntes de diversas titularidades do próprio município, a seguir discriminadas: 
 

Quadro 01 – Contas transitórias para as quais foram transferidos recursos da conta 
Custeio SUS antes dos destinatários finais dos recursos. 

 
Banco Agência Conta corrente Titular 

Brasil (001) 1773-6 24.028-1 PREF MUN DE MATA ROMA 

Brasil (001) 1773-6 24.029-X PREF MUN DE MATA ROMA 

Brasil (001) 1773-6 24.031-1 PREF MUN DE MATA ROMA 

Brasil (001) 1773-6 29.502-7 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE 

Brasil (001) 1773-6 29.505-1 FUNDO MUNIC. DE SAÚDE 

Brasil (001) 1773-6 51.099-8 FMS- CEREST CE 

Brasil (001) 1773-6 51.101-3 FMS- CEO CENTR 

Brasil (001) 1773-6 51.102-1 FMS-PMAQ PROG 

Brasil (001) 1773-6 51.103-X FMS-PAB PROG A 

Brasil (001) 1773-6 51.104-8 FMS-MAC MEDIA 



 

 

Banco Agência Conta corrente Titular 

Brasil (001) 1773-6 51.105-6 FMS-VIGILANCIA 

Brasil (001) 1773-6 51.224-9 FMS-ACADEMIA 

Brasil (001) 1773-6 51.225-7 FMS-NASF 
Fonte: Elaborado pela Equipe de Fiscalização a partir dos extratos bancários da conta Custeio SUS (C/C 

50.954-X, Ag. 1773-6, Banco do Brasil), exercício de 2018. 

A rotina operacional adotada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mata Roma, qual 
seja, de transferir da conta única específica do Bloco de Custeio para outras contas 
bancárias de titularidade da própria Prefeitura, torna o controle da movimentação dos 
recursos federais mais trabalhoso e inviável, na medida em que exige a conciliação 
bancária não só de uma, mas de diversas contas correntes.  
 
Há a necessidade de se identificar exatamente qual a finalidade dessas contas 
transitórias, a fim de se chegar a conclusão se tais transferências ferem a legislação 
(Decreto nº 7.507/2011) e/ou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre 
a Controladoria-Geral da União, o Ministério Público Federal, o Banco do Brasil e a Caixa 
Econômica Federal, ou se alguma delas se enquadra em uma ou mais exceções feitas 
nesse TAC, quais sejam: contas destinadas a pagamento de pessoal, recolhimento de 
tributos e contribuições de competência municipal, recolhimento de contribuições 
previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores municipais e 
contas relativas a recolhimentos de valores decorrentes de empréstimos consignados 
com descontos em folha de pagamento. 

 

  



 

 

CONCLUSÃO 
 

A partir das análises realizadas, foram identificadas as seguintes irregularidades na 
execução financeira do Piso de Atenção Básica (PAB) em Mata Roma/MA, nos exercícios 
de 2017 e 2018: 
 
1. Irregularidades diversas em Pregão Presencial promovido pela Prefeitura de Mata 
Roma/MA, tais como simulação de licitação, indícios robustos de conluio entre agentes 
públicos e o participante, licitação direcionada, sem nenhuma competitividade. 
 
2. Desvio de finalidade na aplicação de recursos destinados a ações e serviços de saúde 
em 2017 no montante de R$ 50.204,00. 
 
3. Subcontratação integral irregular dos serviços de locação de veículos, além de 
efetivação de contratação de empresa sem capacidade operacional para execução do 
objeto licitado. 
 
4. Transferências financeiras irregulares da conta única de custeio da saúde sem 
identificação do beneficiário final, com dano potencial ao erário no valor total de R$ 
3.745.924,65. 
 

  



 

 

ANEXOS 
 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 

 

Não houve manifestação da Unidade examinada. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 
 

No presente Relatório de Fiscalização são apresentados os resultados das análises 

efetuadas acerca da execução financeira e operacional do Programa Nacional de Apoio 

ao Transporte Escolar – Pnate no município de Mata Roma/MA, nos exercícios de 2017 

e 2018. 

A análise em comento resultou da execução da Ação de Controle nº 201902533, em 

decorrência de o município de Mata Roma/MA ter sido escolhido no âmbito da 6ª Edição 

do Programa de Fiscalização de Entes Federativos – FEF, da Controladoria-Geral da 

União.  

O escopo de fiscalização do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) 

foi elaborado de modo a verificar a efetiva prestação do serviço de transporte escolar e 

a regular aplicação dos recursos da esfera federal transferidos à Prefeitura Municipal de 

Mata Roma/MA, de acordo com o prescrito na legislação aplicável e nas normas do 

citado Programa, que giraram em torno dos montantes de R$ 792.281,45, em 2017, e 

R$ 851.576,64, em 2018, totalizando R$ 1.643.858,09 no período fiscalizado. 

Buscou-se avaliar a adequação do serviço de transporte escolar no município, que é 

custeado com recursos oriundos do Pnate. A título de esclarecimento, cabe citar que 

outras fontes de recursos, além do Pnate, são utilizadas para o custeio desse serviço. 

Essas fontes são, principalmente, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que é de 

origem federal, e o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar no Estado do 

Maranhão (Peate), este de origem estadual.  

Embora a citada análise tenha se concentrado nos recursos oriundos do Pnate, as 

demais fontes foram consideradas na elaboração das constatações presentes nesse 

Relatório. Nessa análise, foram utilizados extratos bancários, notas fiscais e 

comprovantes de despesas, dentre outros documentos, assim como entrevistas com os 

prestadores do serviço de transporte escolar e vistorias nos veículos utilizados nesse 

tipo de serviço. 

Não ocorreram restrições nem limitações aos trabalhos desenvolvidos no âmbito do 

Pnate.  

Os trabalhos de campo que deram suporte à elaboração do presente Relatório de 

Avaliação foram realizados no período de 16 a 20 de setembro de 2019. Cabe ressaltar 

que o Relatório decorrente dessa Fiscalização de Entes Federativos – FEF será 

apresentado, posteriormente, ao Ministério da Educação, órgão federal responsável 

pelos recursos do Pnate, bem como aos Órgãos de Defesa do Estado.  

 



 

 

RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Irregularidades diversas encontradas nos veículos utilizados 
no transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino de 
Mata Roma/MA. 

 

Durante a realização de inspeção física nos veículos utilizados para o transporte escolar 

no município de Mata Roma/MA, constatou-se que alguns automóveis da frota utilizada 

da Prefeitura não se encontram em condições adequadas para a realização do serviço. 

Verificou-se que parte dos veículos vistoriados apresentava problemas atinentes à má 

conservação dos bancos dos passageiros, podendo colocar em risco a integridade física 

da comunidade que utiliza esse meio de transporte. Também foram constatadas 

irregularidades relacionadas à caracterização e à identificação dos veículos que prestam 

o serviço de transporte para estudantes da rede municipal.  

As fotos dispostas adiante evidenciam as situações irregulares encontradas nos ônibus 

escolares da Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. 

 

  

Fotos 01 e 02: ônibus escolar com bancos danificados, com forração rasgada e espumas de proteção 
expostas e avariadas. Mata Roma, 16 de setembro de 2019. 

 

Outra irregularidade detectada durante a vistoria efetuada pela equipe de fiscalização 

da Controladoria-Geral da União foi a caracterização incorreta ou ausente de veículos 

da frota alugada da prefeitura como veículos de transporte escolar. Com efeito, foram 

identificados veículos adesivados com a palavra “ESCOLAR” na parte frontal, 

contrariando assim o disposto no artigo 136, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, 

que estabelece que: 

 



 

 

Artigo 136 - Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de 
escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo 
órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto:  
(...)  
III – Pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros 
de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira 
da carroçaria, com o dístico ESCOLAR em preto, sendo que, em caso de 
veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem 
ser invertidas (grifo nosso). 

 

Dessa forma, os dois veículos incorrem em impropriedades ao trafegarem pelo 

município de Mata Roma/MA com a identificação, como veículo de transporte escolar, 

afixada em local inadequado. 

 

  

Fotos 03 e 04: Faixa amarela com a inscrição "ESCOLAR” disposta em local inadequado, prejudicando a 
visibilidade do condutor. Mata Roma, 16 de setembro de 2019. 

 

  

Fotos 05 e 06: Veículo tipo van, utilizada no transporte escolar, sem caracterização. Mata Roma, 16 de 
setembro de 2019. 

 



 

 

Outra irregularidade encontrada na fiscalização do transporte escolar de Mata 

Roma/MA diz respeito à utilização de ônibus sem placa, ou com a placa apagada, 

impedindo ou dificultando sua identificação. 

 

  

Fotos 07 e 08: Veículos da frota própria e alugada do Município com a placa total ou parcialmente 
apagada, ou ainda sem a placa. Mata Roma, 16 de setembro de 2019. 

 

Por fim, importa mencionar outras irregularidades detectadas durante a vistoria aos 

veículos utilizados no transporte escolar, que constituem infração às normas do Código 

de Trânsito Brasileiro, quais sejam: 

(A) ausência de documentação comprobatória de inspeção semestral para verificação 

dos equipamentos obrigatórios e de segurança (art. 136, II); 

(B) ausência de equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo 

(art. 136, IV); 

(C) ausência, na frota alugada de ônibus escolares do município, de lanternas de luz 

branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e 

lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira (art. 136, 

V); 

(D) ausência, em parte da frota alugada de ônibus escolares do município, de cintos de 

segurança em número igual à lotação (art. 136, VI); 

(E) ausência de documento de autorização, emitido pelo órgão de trânsito estadual, 

afixado na parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação máxima 

permitida (art. 137). 

 

 



 

 

2. Veículos locados e próprios, utilizados na prestação do serviço 
de transporte escolar de Mata Roma/MA, com idades próximas 
ou superiores ao limite de 7 anos de vida útil previsto no Guia do 
Transporte Escolar do FNDE.  

 

Durante o trabalho de fiscalização in loco dos veículos locados e próprios utilizados no 

transporte escolar do município de Mata Roma/MA, constatou-se que a frota se 

constitui, em sua maior parte, de veículos antigos, alguns com 20 anos de fabricação. 

Tal conclusão foi obtida por meio de análise da relação de veículos, fornecida pela 

Prefeitura, que continha informações sobre os automóveis utilizados no transporte 

escolar durante os exercícios de 2017 e de 2018. 

Como suporte para a elaboração dessa constatação, utilizou-se o Guia do Transporte 

Escolar do FNDE, elaborado de forma conjunta pelo Ministério da Educação, por 

intermédio do citado FNDE, e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.  

O guia é um documento que apresenta boas práticas para as atividades de fiscalização 

e de controle do transporte escolar de alunos. Nele são descritas especificidades a serem 

atendidas por parte dos condutores de veículos de transporte escolar, assim como pelos 

próprios automóveis utilizados nesse tipo de serviço.  

De acordo com a referida publicação, recomenda-se que os veículos utilizados nesse tipo 

de transporte tenham, no máximo, sete anos de uso. Dessa forma, procurou-se verificar 

a idade de cada um dos veículos quando da sua utilização no transporte escolar rural, 

atestando o nível de obsolescência de cada veículo de acordo com o limite estabelecido 

de 7 anos.  

Grande parte dos veículos locados utilizados nos anos de 2017 e de 2018 continuam 

sendo utilizados no atual exercício, conforme verificado nas vistorias e inspeções 

realizadas in loco pela equipe de fiscalização da CGU. Isso se reflete no envelhecimento 

da frota de veículos alugados pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. 

Analisando-se os Certificados de Registro e Licenciamento dos veículos – próprios e 

particulares – utilizados no transporte escolar rural nos anos de 2017 e de 2018 –, 

secundado por consultas ao sítio do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão – 

DETRAN/MA, procedeu-se à elaboração do Quadro 01, disposto adiante. 

 

Quadro 01 – Informações a respeito da idade e da adequação dos veículos locados e 
próprios quando de sua utilização no transporte escolar rural 

 
MARCA/MODELO ANO/ANO PLACA PRÓPRIO/ ALUGADO 

VOLKSWAGEN/15.190 EOD E. S. ORE 2011/2012 OIV 8769 PRÓPRIO 

VOLKSWAGEN/15.190 EOD ESCOLAR 2011/2012 OIV 9061 PRÓPRIO 

VOLARE V8L 4X4 2011/2012 OIW 0668 PRÓPRIO 

VOLKSWAGEN/15.190 EOD E. S. ORE 2011/2012 OIW 4670 PRÓPRIO 



 

 

MARCA/MODELO ANO/ANO PLACA PRÓPRIO/ ALUGADO 

VOLKSWAGEN/15.190 EOD E. S. ORE 2011/2012 OIV 5604 PRÓPRIO 

VOLARE V8L 4X4 2013/2013 OJO 1969 PRÓPRIO 

VOLARE V8L 4X4 2011/2012 OJC 8119 PRÓPRIO 

M.BENZ/CAIO APACHE 21 U 2002/2002 HPI 5987 ALUGADO 

M.BENZ/ OF 1620 1994/1994 HOO 2707 ALUGADO 

M.BENZ/ OF 1721 ROD LINCE 1998/1998 HOY 4349 ALUGADO 

VOLKSWAGEN/MPOLO CORING GVU 2002/2002 HPI 6673 ALUGADO 

M. BENZ/MPOLO SENIOR GVO 2001/2001 KMX 6056 ALUGADO 

M.BENZ/BUSSCAR URBANUSS 1998/1998 HOY 4432 ALUGADO 

M.BENZ/BUSSCAR URBANUSS 1998/1998 LVN 6173 ALUGADO 

M.BENZ/OF 1318 1998/1998 HOY 4651 ALUGADO 

VOLKSWAGEN/BUSSCAR URBANUSS U 2000/2000 LVR 6776 ALUGADO 

RENAULT MASTER MBUS L3H2 2016/2017 PSM 7676 ALUGADO 

VOLKSWAGEN/MPOLO TORINO GVU 2002/2002 HPI 6665 ALUGADO 

M.BENZ/BUSSCAR URBANUSS A 1998/1998 HOY 4347 ALUGADO 

VOLKSWAGEN/MPOLO CORING GVU 2002/2002 HPI 6668 ALUGADO 

M.BEZ/CAIO APACHES21 U 2001/2001 JMX 4955 ALUGADO 

M.BENZ/OF1620 1997/1997 KDI 6836 ALUGADO 

M.BENZ/OF1721 1998/1998 HOY 4366 ALUGADO 

M.BENZ/ OF 1721 ROD LINCE 1998/1998 LVN 6133 ALUGADO 

M.BENZ/INDUSCAR APACHE A 2006/2006 HEJ 2056 ALUGADO 

Fonte: Consultas efetuadas ao sítio do DETRAN/MA e aos Certificados de Registro e Licenciamento dos 
Veículos encaminhados à Controladoria-Geral da União pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA. 
 

Depreende-se do quadro acima que todos os 7 veículos próprios disponíveis para 

transporte escolar da zona rural do Município encontram-se no limite da obsolescência. 

Já quanto aos alugados, que são a maioria, apenas um pode ser considerado novo, uma 

van alugada de placa PSM 7676. Os demais possuem tempo de fabricação superior a 15 

anos. 

Tal situação gera riscos para a integridade física dos usuários e do transporte escolar e 

condutores dos veículos, bem como de interrupção do serviço, dada a elevada 

propensão a defeitos e acidentes a que estão expostos em razão da antiguidade. Além 

disso, os custos de manutenção tendem a ser mais elevados quanto mais antigo é o 

veículo, tanto pela frequência dos defeitos decorrentes do desgaste, quanto pela 

dificuldade em se obter peças de reposição. 

 

  



 

 

3. Subcontratação total do objeto do contrato, resultando em 
sobrepreço no montante de R$ 897.096,92 nos dois exercícios 
examinados (2017 e 2018) 

 

A Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA celebrou, nos exercícios de 2017 e 2018, 

contratos com a empresa D J C Almeida e Cia Ltda. (CNPJ: 07.892.119/0001-65), nome 

de fantasia Agroal Construções e Consultoria Técnica, tendo por objeto a prestação de 

serviço de transporte escolar no Município. Foram celebrados dois contratos, conforme 

tabela abaixo: 

 
Tabela 01: Contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA para 

prestação de serviço de transporte escolar 
 

Exercício Licitação Contrato Valor (R$) 

2017 Pregão Presencial 013/2017 20170039 1.610.730,00 

2018 Pregão Presencial 009/2018 20180035 1.815.000,00 

TOTAL 3.425.730,00 

Fonte: Processos licitatórios celebrados (2017 e 2018) para locação de veículos para o transporte escolar. 

Os pagamentos à empresa contratada foram realizados com recursos provenientes do 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) e, no exercício de 2018, também do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), sendo este último um recurso próprio de competência municipal. Analisando os 

extratos bancários das contas vinculadas aos programas, bem como os processos de 

pagamento constantes da prestação de contas do transporte escolar, verifica-se a 

seguinte distribuição dos valores pagos: 

 

Tabela 02: Despesas realizadas pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA para 

prestação de serviço de transporte escolar 

 
Exercício Programa Conta Valor (R$) Total (R$) 

2017 
Pnate 

Agência: 1773-6 
Conta: 15.279-X 

772.066,27 
1.332.969,66 

Fundeb 
Agência: 1773-6 
Conta: 17.850-0 

560.903,39 

2018 

Pnate 
Agência: 1773-6 
Conta: 15.279-X 

852.063,08 

1.548.550,08 Fundeb 
Agência: 1773-6 
Conta: 17.850-0 
Conta: 52.046-2 

581.607,00 

FPM 
Agência: 1773-6 
Conta:36.591-2 

114.880,00 

TOTAL 2.881.519,74 2.881.519,74 

Fonte: Extratos bancários das contas do Fundeb, Pnate e FPM relativas aos exercícios de 2017 e 2018. 

 



 

 

Ao executar os contratos referidos acima, a empresa Agroal Construções e Consultoria 

Técnica formalizou diversos contratos com proprietários de veículos de transporte 

coletivo, transferindo-lhes os custos operacionais, tais como manutenção e 

remuneração do condutor do veículo, em troca de uma remuneração a título de 

prestação de serviços. O contrato de sublocação chega a afirmar, em suas cláusulas 7.1.2 

e 7.3, que o subcontratado (proprietário do ônibus) é quem responde por eventuais 

demandas judiciais decorrentes da prestação do serviço. 

Segue abaixo trechos do contrato padrão firmado entre a Agroal e os proprietário dos 

veículos, designados como locadores: 

Figura 01 – Excertos dos contratos de sublocação do serviço de transporte escolar. 

 

 

Fonte: Contratos de sublocação firmados entre a contratada e terceiros. 

 



 

 

Tal subcontratação total do objeto de um contrato administrativo é vedada 

expressamente pela Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), 

constituindo-se em justo motivo para rescisão, nos termos do art. 78, VI.  

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
(...) 
VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do 
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem 
como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

 

Ressalte-se que os editais de ambas as licitações, o Pregão Presencial 013/2017 

(preâmbulo) e o Pregão Presencial 009/2018 (item 1.2) afirmam reger-se pala 

mencionada Lei.  

Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU) estabeleceu 

entendimento de que, no caso do transporte escolar, os editais dos certames licitatórios 

devem vedar a possibilidade de sublocação do objeto (subitem 1.7.3, alínea “g”, do 

Acórdão n° 3.618/2013 - Primeira Câmara). 

Mais ainda, os próprios contratos firmados entre a Prefeitura de Mata Roma/MA e a 

empresa Agroal Construções e Consultoria Técnica vedam expressamente a 

subcontratação do objeto. Nos termos da Cláusula Décima, item 1.3, “é vedada a 

subcontratação de outra empresa para a prestação dos serviços objeto deste contrato”. 

Dessa forma, apesar da ausência de amparo legal e do impedimento expresso no próprio 

instrumento contratual, a empresa subcontratou o serviço de transporte escolar 

prestado ao município de Mata Roma/MA entre os anos de 2017 e 2018. Essa falha 

acabou acarretando outros prejuízos, descritos a seguir. 

 

a) Sobrepreço 

O sobrepreço ocorre quando se adquire um bem ou um serviço a valores acima dos 

praticados no mercado. Sua apuração é feita, geralmente, com base em pesquisas de 

preços. Porém, pela particularidade da situação evidenciada no presente tópico, isto é, 

da ocorrência de subcontratação integral dos contratos administrativos do transporte 

escolar, e tendo em vista a praticidade e precisão do procedimento utilizado neste caso 

específico, o sobrepreço na execução dos serviços de transporte escolar de Mata 

Roma/MA foi apurado por meio da comparação entre os valores pagos à empresa 

contratada para executar o serviço em exame, e os valores que essa firma repassou para 

os proprietários dos veículos sublocados. 

A metodologia utilizada parte da premissa de que a subcontratação integral é um 

fenômeno antieconômico por si mesmo, uma vez que as empresas contratadas pela 

Administração atuam como meros intermediadores, que não agregam valor algum ao 



 

 

serviço, extraindo para si parte dos recursos públicos, ao mesmo tempo em que 

encarregam outros de executar o objeto pactuado a um custo bem inferior. 

A metodologia adotada pela CGU é referendada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), 

haja vista que a Corte de Contas tem dado tratamento no sentido de considerar 

superfaturamento por subcontratação a diferença entre os preços acordados entre a 

empresa contratada e a Administração Pública contratante e aqueles negociados entre 

a contratada e a subcontratada, tal como se assevera no acórdão abaixo: 

 
Acórdão TCU nº 1487/2010 – 2ª Câmara: 
[...] 
9.2.2. pagamento superfaturado à contratada, [Construtora 1], que 
subcontratou integralmente, de forma ilegal (art. 78, inciso VI, da Lei nº 
8.666/93), os serviços à [Construtora 2], por meio do [Contrato 2], (...), pelo 
valor de R$ 12.479.701,84, enquanto que o contrato firmado entre o [Órgão] 
e a contratada [Contrato 1] foi de R$ 15.932.567,35.  
 [...] 
1.6.2.1. promova, com fundamento no inciso II do art. 12 da Lei nº 8443/1992, 
a citação dos responsáveis abaixo arrolados, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias a contar do recebimento, apresentem alegações de defesa ou 
recolham os débitos abaixo discriminados, os quais são decorrentes do 
superfaturamento detectado na subcontratação total do Contrato 
celebrado com a Prefeitura Municipal de [Nome do Município (Edital), 
destinado às obras, com recursos do Convênio [Convênio], celebrado entre o 
[Órgão] (concedente) e a municipalidade, sendo que a inquinada 
subcontratação ocorreu por meio do Contrato celebrado com a empresa 
[Empresa Subcontratada], com deságio de 17,60% em relação ao valor pago 
pelo Poder Público.  

 

No presente caso, a equipe de fiscalização constatou, por meio da documentação 

disponibilizada pela empresa Agroal Construções e Consultoria Técnica, em resposta à 

Circularização, que foram transferidos aos proprietários dos ônibus sublocados um total 

de R$ 912.082,82, durante o exercício de 2017, e R$ 1.072.340,00, no exercício de 2018. 

Comparando-se os valores que a Prefeitura Municipal pagou à Agroal, com os 

transferidos por esta aos proprietários dos ônibus, revela-se um índice de 

superfaturamento superior à 40%, resultando em um prejuízo financeiro no valor de R$ 

897.096,92, conforme quadro abaixo: 

 

Tabela 03: Diferença entre os valores recebidos pela empresa contratada pela 
Prefeitura de Mata Roma/MA e os valores transferidos aos proprietários dos veículos 

subcontratados 

Exercício 
Valores pagos pela Prefeitura à 
empresa Agroal Construções e 

Consultoria Técnica 

Valores pagos pela Agroal 
aos proprietários dos 

ônibus subcontratados 

Diferença 
(R$) 

Diferença 
(%) 

2017 1.332.969,66 912.082,82 420.886,84 44,40 

2018 1.548.550,08 1.072.340,00 476.210,08 46,14 

Total do Sobrepreço 897.096,92 

Fonte: Documentos de despesas com transporte escolar e contratos de sublocação. 



 

 

Ressalte-se que a mencionada empresa não arcou com nenhuma das despesas 

operacionais relativas à prestação do serviço, tais como salários de motoristas e 

despesas de manutenção de veículos, os quais foram integralmente transferidos aos 

terceiros subcontratados. Da mesma forma, segundo informações prestadas pelos 

proprietários dos veículos sublocados, o abastecimento da frota do transporte escolar 

foi realizado às custas da própria prefeitura. 

 

b) Motoristas sem vínculo empregatício 

De acordo com disposto na Cláusula Oitava, item 1, dos contratos celebrados entre a 

Prefeitura Municipal de Mata Roma a empresa Agroal Construções e Consultoria Técnica 

para prestação do serviço de transporte escolar (Contratos nº 20170039, de 2017, e 

20180035, de 2018), correm por conta da empresa contratada as despesas referentes a: 

a) salários; b) seguros de acidentes; c) impostos, taxas e contribuições; d) indenizações; 

e) vale-refeição; f) vale-transporte, entre outras. Além disso, a cláusula nona dos 

mesmos contratos estabelecem que compete à contratada assumir a responsabilidade 

por todos os encargos trabalhistas e previdenciários previstos na legislação, decorrentes 

da execução do objeto do contrato. 

No entanto, em termos de entrevistas tomados com motoristas dos veículos de 

transporte escolar, verificou-se que os mesmos não possuem vínculo trabalhista 

formalizado e recebem pagamento em espécie, repassados pelos próprios proprietários 

dos veículos, não possuindo qualquer relação com a empresa contratada pela Prefeitura 

Municipal. 

De fato, tal situação é definida no próprio contrato de sublocação firmado entre a 

empresa Agroal Construções e Consultoria Técnica e os proprietários dos veículos 

utilizados no transporte escolar. A Cláusula Quinta dos contratos de sublocação, item 

5.2, estabelece expressamente que “a locadora é responsável pelos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e contratuais”. 

A legislação reguladora das licitações e contratos administrativos (Lei nº 8.666/93) 

estabelece a obrigação das empresas contratadas de manter, durante toda a execução 

do contrato, as condições de habilitação, inclusive no que diz respeito à regularidade 

com as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Tal exigência visa a um melhor controle 

por parte da Administração Pública, constituindo-se em garantia de que tais obrigações 

não venham posteriormente recair sobre ela. A situação detectada pela equipe de 

fiscalização caracteriza trabalho informal e precário, gerando riscos de demandas 

judiciais em prejuízo da continuidade e regularidade do serviço. 

 

  



 

 

4. Despesas sem comprovação no valor de R$ 154.630,08 

 

A conciliação documental realizada entre os processos de pagamento e as 

movimentações verificadas na conta específica do Pnate do município de Mata 

Roma/MA, referentes ao exercício de 2018, revelou ausência de comprovação de 

despesas realizadas com os recursos do Programa. 

De fato, consta no extrato da conta do Pnate um débito no valor de R$ 154.630,08, 

realizado em 05/04/2018, por meio de transferência eletrônica em favor da empresa D 

J C Almeida e Cia Ltda. (CNPJ: 07.892.119/0001-65).  

Embora a empresa beneficiada tenha realmente sido contratada pela Prefeitura para 

prestar serviço de transporte escolar e o valor debitado seja consistente com os 

pagamentos realizados no exercício de 2017, não foram localizadas nem ordem de 

pagamento, nem documento fiscal que lastreasse o débito impugnado como restos a 

pagar, resultando assim não comprovada sua finalidade. 

 

5. Inatividade do Conselho no acompanhamento e controle 
social do Programa Nacional de Apoio ao Transporte escolar 

 

O controle social do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar é realizado pelo 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Cacs/Fundeb), instituído 

pela Lei nº 11.494/2007. Compete a este Conselho proceder ao acompanhamento e 

controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do 

Programa, no âmbito de cada esfera Municipal, Estadual ou Federal. Especificamente, 

cabe-lhe analisar as prestações de contas e emitir parecer conclusivo acerca da 

execução dos recursos e da efetiva prestação do serviço, bem como expor os problemas 

e irregularidade identificados, para que as autoridades constituídas adotem as 

providências cabíveis 

Contudo, ao consultar as atas de reuniões do Cacs/Fundeb do Município de Mata 

Roma/MA, referentes aos exercícios de 2017 e 2018, constatou-se que o mesmo, 

embora se reúna regularmente uma vez por mês, não realiza qualquer atividade de 

acompanhamento da prestação do serviço de transporte escolar. Com efeito, as 

reuniões realizadas limitaram-se a informar a receita recebida pelo Município no âmbito 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb), no mês respectivo, e a avalizar os que as despesas 

respeitaram o limite de 60% aplicados na remuneração dos profissionais da educação. 



 

 

O transporte escolar não foi objeto de discussão em nenhuma das reuniões do Conselho, 

nem do ponto de vista financeiro, nem do operacional, apesar de que o Município se 

encontra como adimplente da obrigação de prestar contas junto ao sistema do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

O fato revela que o Conselho é meramente uma formalidade, atuando 

burocraticamente, por exigência do processo de prestação de contas, não refletindo um 

efetivo acompanhamento dos recursos do Programa pela sociedade. 

  



 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no Município de Mata Roma/MA 
apresenta inadequações que exigem providências de regularização por parte dos 
gestores locais. 

Quanto à execução financeira do referido Programa no mencionado Município, 
constatou-se que foram transferidos, em 2017, recursos na monta de R$ 792.281,45 e, 
em 2018, a soma de R$ 851.576,64, os quais foram, em sua grande maioria, utilizados 
para ajudar no custeio dos contratos de locação de veículos do transporte escolar 
municipal.  

Foram constatadas situações que ensejam execução não adequada do Programa, 
conforme a seguir descrito: 

a) Irregularidades diversas encontradas nos veículos utilizados no transporte escolar de 
alunos da rede municipal de ensino de Mata Roma/MA; 

b) Veículos locados e próprios, utilizados na prestação do serviço de transporte escolar 
de Mata Roma/MA, com idades próximas ou superiores ao limite de 7 anos de vida útil 
previsto no Guia do Transporte Escolar do FNDE; 

c) Subcontratação total do objeto do contrato, resultando em sobrepreço no montante 
de R$ 897.096,92 nos dois exercícios examinados (2017 e 2018); 

d) Despesas sem comprovação no valor de R$ 154.630,08; 

e) Inatividade do Conselho no acompanhamento e controle social do Programa Nacional 
de Apoio ao Transporte escolar. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 
 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Em expediente sem número, de 16/12/2019, o Gestor de Mata Roma encaminhou 
justificativas para os fatos apontados neste Relatório. No referido expediente, 
inicialmente, são elencadas algumas considerações acerca do trabalho realizado por 
esta CGU/MA, dentre as quais, evidencia-se abaixo a consideração de número 11, como 
seja: 

11. 0 prazo concedido ao gestor, de 10 (dez) dias corridos, para que este se 
manifeste de maneira eficiente sobre a enxurrada de informações contidas 
no Relatório Prévio não se coaduna dos ditames processuais vigentes. 
Quando da realização da auditoria, todos os documentos originais foram 
carregados pelos membros da CGU e parte deles, ainda não foram restituídos. 
O fato dificulta sobremaneira qualquer defesa, posto que Mata Roma se 
localiza há mais de 280 km. de São Luís, tendo se perdido considerável tempo 
da defesa somente com o retorno dos documentos para a sede do Município. 
 

 

Convém esclarecer que, realmente, o prazo inicialmente concedido no Ofício nº 

24418/2019/MARANHÃO/CGU, de 22 de novembro de 2019, recebido pelo preposto 

designado pelo excelentíssimo senhor Prefeito de Mata Roma/MA em 25 de novembro 

de 2019, quando então iniciou a contagem dos prazos. Contudo, por meio do Ofício nº 

197/SEC.ADM\PMMR\19, de 28 de novembro de 2019, o Prefeito solicitou concessão 

de prorrogação de prazo por mais 10 (dez) dias para apresentação das justificativas, o 

que foi prontamente concedido por meio do Ofício nº 24993/2019/MARANHÃO/CGU, 

de 29 de novembro de 2019. 

Se fizermos a contagem de prazo a partir de 25 de novembro de 2019 (excluindo o termo 

inicial e incluindo o final), o prazo inicial expirou em 05 de dezembro de 2019; com a 

prorrogação por mais 10 (dez) dias, inicia-se a contagem em 06 de dezembro e encerra-

se em 15 de dezembro de 2019. Como este dia foi um domingo, automaticamente 

prorrogou-se para o primeiro dia útil seguinte, ou seja, 16 de dezembro de 2019, data 

em que foram apresentadas as justificativas dos gestores municipais. 

Dessa forma, conforme exposto acima, o prazo para a apresentação de justificativas e 

esclarecimentos não foi de apenas 10 dias como tenta parecer o gestor em sua 

manifestação, mas sim o dobro desse prazo, sendo que é o prazo razoável que foi 

cumprido por outros três gestores que tiveram suas gestões auditadas em 2019 a partir 

de ações do Programa de Fiscalização de Entes Federativos (FEF) da Controladoria-Geral 

da União. 



 

 

Outro ponto aventado pelos gestores municipais diz respeito ao fato de que “todos os 

documentos originais foram carregados pelos membros da CGU e parte deles, ainda não 

foram restituídos”. Tal afirmativa não corresponde totalmente à realidade, pois os 

únicos documentos originais da prefeitura que foram trazidos pelos auditores e outros 

que foram entregues na sede da CGU pelos funcionários e prepostos da Prefeitura dizem 

respeito a “fichas de produção de médicos e dentistas”, “folhas de frequência das 

equipes de saúde da família” e “boletins de produção individual”. Quanto a esses 

documentos (frise-se: os únicos documentos originais da prefeitura que foram trazidos 

para a sede da CGU/Regional/MA), eles serviram de base apenas para se firmar a opinião 

auditorial constante do item 6 deste Relatório referente à Estratégia de Saúde da 

Família. 

Sendo assim, a carga e/ou não devolução de documentos pouco ou nada interferiria na 

apresentação de justificativas. Além disso, desde o dia 25 de novembro de 2019, quando 

o preposto designado veio receber formalmente os relatórios preliminares, esses 

documentos estavam à disposição. Contudo, o preposto, alegando outros 

compromissos urgentes, decidiu não levar os documentos neste dia afirmando 

outrossim que viria dia seguinte coletá-los, o que não o fez. Dessa forma, apesar de o 

prejuízo ser ínfimo, por tratar-se de documentos que iriam auxiliar a justificar um único 

item de um dos 6 relatórios apresentados, esse prejuízo se deu não por causa dos 

auditores, mas pela própria conduta dos gestores e seus prepostos. 

A seguir, passa-se a proceder às análises específicas que foram apresentadas aos 

achados de auditoria/fiscalização apontados nos itens 1 a 5 deste Relatório. 

 

1.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 1) 
 
Por meio do Expediente sem numeração, de 16 de dezembro de 2019, a Prefeitura 

Municipal de Mata Roma (MA) apresentou a seguinte manifestação:  

 
Alguns veículos estariam em condições inadequadas relacionadas à 
conservação dos bancos, caracterização e identificação de veículos em 
adesivos e placas, etc. Para as situações, o município fará as devidas 
correções, com determinação à Secretaria responsável.  
 
 

1.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 1) 
 

As medidas a serem adotadas não têm o condão de alterar a opinião auditorial 

constante dos itens do presente Relatório. A realização das devidas correções constitui 

fato futuro, do qual não se pode prever quando solucionará os problemas. 

Em que pese a resposta apresentada pela Gestão Municipal, entende-se que não houve 

o devido acompanhamento da manutenção dos veículos para o transporte escolar. 



 

 

Dessa forma, a Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA não adotou as medidas cabíveis 

no que tange às condições adequadas para realização do serviço. 

Dentre as inconsistências apontadas encontram-se as irregularidades atinentes ao 

estado de conservação e caracterização dos veículos utilizados para a execução do 

transporte escolar, conforme descrito no presente achado de fiscalização. 

 
2.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 2) 
 
Por meio do Expediente sem numeração, de 16 de dezembro de 2019, a Prefeitura 

Municipal de Mata Roma (MA) apresentou a seguinte manifestação:  

 

A CGU, em tom de julgamento, considera que o fato isolado "antigüidade" é 
condição suficiente para afirmar que veículos antigos estariam propensos a 
fatalidades. Sendo isso verdadeiro, deveria existir regulação legal, stricto 
sensu, proibindo o uso, comercialização de veículos a partir de determinada 
idade, o que soaria absurdo, por sinal. No caso, faz uso de orientação contida 
em Manual do FNDE, instrumento sem natureza normativa inovador. Assim, 
não se revela adequado considerar irregular a situação encontrada por falta 
de fundamentação legal e razoabilidade. Além disso, o que deve ser 
considerado para fazer julgamento de tal natureza é a condição material do 
veículo, independentemente de sua idade. A narrativa não merece prosperar. 
 
 

2.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 2) 
 

Conforme já descrito no achado de fiscalização, o Guia do Transporte Escolar do FNDE é 

um documento que apresenta boas práticas para as atividades de fiscalização e de 

controle do transporte escolar de alunos (grifo nosso). Em tal documento recomenda-

se que os veículos utilizados nesse tipo de transporte tenham, no máximo, sete anos de 

uso.  

Em que pese a resposta apresentada pela Gestão Municipal, entende-se que o FNDE, 

como gestor federal do Programa, e um órgão do ministério público estadual detêm 

força normativa e legal para editar um manual de boas práticas atinentes a transporte 

escolar, sobre o qual, ao invés de tecer críticas e tentar reduzi-lo a algo sem força legal 

e normativa, os gestores deveriam usá-lo como base e adotar suas recomendações na 

condução e execução do serviço de transporte escolar aos alunos de sua rede municipal 

de ensino, inclusive como forma de prestar um serviço de qualidade e com maior 

segurança aos usuários. 

Assim, em que pese a discordância dos gestores, este órgão de Auditoria Interna 

Governamental entende que as boas práticas de gestão recomendadas no manual 

citado devam ser adotadas pelos executores municipais e estaduais do Pnate, 

especialmente quanto aos veículos contratados mediante locação, com exigência 



 

 

perfeitamente legal e admissível de vida útil máxima de 7 anos ao final de vigência dos 

contratos para os veículos a serem fornecidos pelas empresas licitantes que vierem a 

ser contratadas. 

Quanto a proibição de venda de veículos usados inexistir, tal argumento não é relevante 

para o fato, pois em nenhum momento a equipe de auditores entrou nessa seara, sendo 

que o que foi arguido diz respeito utilização de frota envelhecida que poderia ocasionar 

acidentes aos usuários, aumentar os custos de manutenção da frota, de esta estar mais 

propensa a defeitos e com tempos de paradas dos veículos maiores, que poderiam 

afetar a oferta adequada do serviços aos alunos, além da prestação desse serviço com 

qualidade inferior ao recomendado. 

  

3.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 3) 
 
A Prefeitura Municipal de Mata Roma (MA) não apresentou manifestação acerca do 

achado nº 3.  

 
3.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 3) 
 

Em função de a Gestão Municipal não ter se manifestado a respeito do achado nº 3, 

mantém-se a opinião auditoria contida no item 3 deste Relatório acerca da execução do 

Pnate (AC 201902533). 

 
 
4.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 4) 
 
Por meio do Expediente sem numeração, de 16 de dezembro de 2019, a Prefeitura 

Municipal de Mata Roma (MA) apresentou a seguinte manifestação:  
 
“Em anexo segue documentação comprobatória da despesa.” 
 

4.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 4) 
 

Apesar de a manifestação da Unidade examinada referir-se a documentos que seguiram 

anexos, tal documentação comprobatória da despesa não acompanhou o expediente 

que contém as justificativas. Dessa forma, mantém-se a opinião auditoria contida no 

item 4 deste Relatório acerca da execução do Pnate (AC 201902533). 

 



 

 

5.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 5) 
 

Por meio do Expediente sem numeração, de 16 de dezembro de 2019, a Prefeitura 

Municipal de Mata Roma (MA) apresentou a seguinte manifestação:  

 
A CGU, em tom conclusivo, afirma que o Conselho de Acompanhamento das 
ações do PNATE "é meramente uma formalidade, atuando burocraticamente, 
por exigência do processo de prestação de contas, não refletindo um efetivo 
acompanhamento dos recursos do Programa pela sociedade." 
Sustenta a grave acusação baseada apenas na leitura das atas dos exercícios 
de 2017 e 2018. Por tal acusação, indiretamente sugere que as peças de 
opinião do Conselho não seriam verdadeiras em seu aspecto informativo. 
Dada a gravidade da acusação, para que os membros do Colegiado possam 
adequadamente apresentar defesa, solicita-se ao órgão acusador que 
disponibilize todas as provas que utilizou para sustentar sua conclusão. 

 
 

5.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 5) 
 

Entende-se que as atas do Cacs/Fundeb são o resultado do trabalho realizado pelos 

conselheiros e elas existem com a finalidade de registrar a efetiva atuação do Conselho 

do Fundeb no exercício de suas funções. Em nenhum momento a equipe de auditoria 

sugeriu que as peças de opinião do Conselho não seriam verdadeiras, apenas constatou, 

com base no que elas transcrevem que em nenhuma delas se mencionava atuação do 

Conselho no tocante a fiscalização e acompanhamento do serviço de transporte escolar 

prestado no Município. Se as atas não registram atuação nesse sentido, pode-se 

concluir, sem margem de erro, que o Conselho efetivamente não executa ações 

atinentes ao transporte escolar municipal, caso contrário, com certeza, haveria registro 

dessa atuação nas atas do mesmo. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 
 

A seguir são apresentados os resultados das análises efetuadas de atos e processos de 
execução financeira e operacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) 
no município de Mata Roma/MA, nos exercícios de 2017 e 2018. Nesse período, o 
município foi beneficiado com repasses da União à conta do Pnae que somam R$ 
1.683.834,40, sendo R$ 761.568,00 recebidos em 2017, e R$ 922.266,40 recebidos em 
2018, sem a ocorrência de contrapartida municipal. 

A análise deu-se em atendimento à Ação de Controle nº 201902532 e decorre do fato 
de a Prefeitura ter sido escolhida no âmbito da 6º Edição do Programa de Fiscalização 
de Entes Federativos (FEF), da CGU. 

Buscou-se avaliar a adequação dos processos de contratação (licitações e chamadas 
públicas), bem como a adequada execução dos contratos de fornecimento de 
alimentação escolar, a aplicação dos recursos sob a forma de merenda escolar de 
qualidade e o cumprimento da Lei nº 11.947/2009. 

Para isso, foram obtidas e analisadas informações diversas, tais como extratos 
bancários, notas fiscais e comprovantes de despesas, guias de recebimento dos 
alimentos e distribuição às escolas do município, além da realização de entrevistas e 
visitas e inspeções físicas “in loco”. 

Não ocorreram restrições nem limitações aos nossos trabalhos. 

A seguir, apresentaremos os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações 
corretivas. Tais achados compõem o relatório de fiscalização para conhecimento dos 
Ministérios repassadores de recursos federais, e dos Órgãos de Defesa do Estado para 
providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não exigem providências 
corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o monitoramento isolado das 
providências saneadoras a eles relacionadas. 

  



 

 

RESULTADOS DOS EXAMES  

 

1. Irregularidades diversas nos Pregões Presenciais para 
aquisição de merenda escolar, incluindo simulação. 

Para a aquisição de alimentos no âmbito da merenda escolar, a Prefeitura de Mata 
Roma/MA realizou os Pregões Presenciais nºs 10/2017 e 24/2018. 
 
A partir da análise efetuada nesses processos licitatórios, foram identificadas as 
seguintes irregularidades: 
 
a) Dos autos dos PPs 10/2017 e 24/2018 não constam termos de referência ainda na 
fase interna dos certames, elaborados a partir do cardápio da merenda; 
 
b) Nos PPs 10/2017 e 24/2018, a pesquisa preliminar de preços deu-se de forma 
equivocada, conforme a seguir descrito: 
 
No PP 10/2017, a Prefeitura teria obtido cotações junto às empresas R. N. R. de 
Amarante (CNPJ 10.844,696/0001-96), A. Carvalho Filho Comércio (CNPJ 
05.513.316/0001-09) e Distribuidora Aguiar Eireli (CNPJ 09.650.591/0001-17), adotando 
como referência todos os preços unitários oferecidos por esta última, sempre inferiores 
aos oferecidos pelas demais empresas. As duas primeiras são sediadas em Mata 
Roma/MA, e a terceira, à época, estava sediada em São Luís/MA. 
 
No PP 24/2018, a Prefeitura teria obtido cotações junto às empresas R. N. R. de 
Amarante, A. Carvalho Filho Comércio, e G. Alves Marques Cia Ltda. (CNPJ 
05.596.152/0001-12), localizada em Mata Roma/MA. 
 
Registre-se que a pesquisa feita exclusivamente via cotação consiste em inobservância 
a dispositivo expresso da Lei nº 8.666/1993, art. 15, V, segundo qual as compras deverão 
“balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 
Pública”.  
 
Ademais, no caso específico do PP 10/2017, a cotação oferecida pela empresa A. 
Carvalho Filho Comércio somente continha preços de 25 dos 36 itens em disputa 
naquele certame, fazendo com que a administração não alcançasse, para onze itens, 
pelo menos três preços pesquisados para chegar ao valor de referência na fase interna 
do certame.  
 
Não obstante o exposto, não foi identificado sobrepreço nos valores estimados. 
 



 

 

Para a análise geral dos preços estimados, utilizou-se o Painel de Preços do Pnae1, 
mantido pelo FNDE. Conforme informações constantes do site do FNDE2, os dados do 
Painel decorrem das aquisições de gêneros alimentícios, cujas informações foram 
extraídas das notas fiscais registradas no Sistema de Gestão de Prestação de Contas 
(SIGPC Contas Online), pelos próprios gestores de forma manual, estando disponíveis, 
no momento da realização deste trabalho, apenas as informações do exercício de 2017.  
 
Como o Painel não diferencia os preços dos produtos da agricultura familiar dos demais 
fornecedores, e aqueles geralmente são maiores que estes, a consulta, além de refletir 
os preços efetivamente praticados no mercado, garante a devida prudência e 
conservadorismo no cálculo do sobrepreço. 
 
Portanto, a comparação dos valores unitários estimados, obtidos a partir das cotações 
utilizadas, com aqueles constantes do Painel para o exercício de 2017, não revelou 
sobrepreço, apesar da modelagem de pesquisa de preços adotada. 
 

c) Em ambos os processos, houve realização de pregão presencial em detrimento do 
formato eletrônico, sem a apresentação de justificativas; 
 
d) Em 2017, inclusive no PP 10/2017, operou como Pregoeiro da Prefeitura de Mata 
Roma/MA o servidor de CPF ***.294.163-**, que concomitantemente atuava como 
Pregoeiro nas prefeituras de Bacabal/MA e Vargem Grande/MA, e como Presidente da 
CPL de Itapecuru Mirim/MA; 
 
e) Os editais continham as seguintes cláusulas restritivas à competitividade: 
 
e.1) Exigência de firma reconhecida em cartório para procuração particular, ou de 
procuração pública lavrada em cartório, para o credenciamento (PPs 10/2017 e 
24/2018); 
 
e.2) Exigência de apresentação, no credenciamento, de certidão emitida pela Junta 
Comercial há pelo menos 60 dias antes da data da sessão, e de relatório fotográfico da 
fachada e interior da empresa, acompanhado de documento do imóvel ou contrato de 
locação de imóvel (PP 10/2017); 
 
e.3) Exigência, para efeito de credenciamento, de recibo de retirada do edital 
juntamente com o comprovante de pagamento de DAM, de CRC - Certificado de Registro 
Cadastral, de Certidão do Corpo de Bombeiros, de Alvará Sanitário emitido pela 
Vigilância Sanitária, e de “certificado de capacidade técnica” (PP 24/2019); 
 
e.4) Previsão de não aceitação de documentos e propostas enviadas por via postal (PP 
10/2017); 
 

                                                      

1 https://www.fnde.gov.br/painelprecospnae/ 
2 https://www.fnde.gov.br/ programas/pnae/pnae-consultas/pnae-painel-precos 



 

 

e.5) Exigência de que os atestados de qualificação técnica emitidos por pessoa jurídica 
de direito privado, na fase de habilitação, fossem apresentados obrigatoriamente com 
firma reconhecida em cartório (PP 10/2017); 
 
e.6) Exigência, para efeito de habilitação, de alvará sanitário, alvará de funcionamento, 
duas certidões da Junta Comercial, prova de regularidade perante o Ministério do 
Trabalho, além de Certidão de Regularidade do profissional contador responsável 
expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade (PP 24/2017); 
 
e.7) Exigência indevida de “declaração de inexistência de fatos supervenientes” 
impeditivos de habilitação (PPs 10/2017 e 24/2018); 
 
f) Por outro lado, em ambos os editais, as exigências de Atestados de Capacidade 
Técnica não indicaram quais quantitativos mínimos deveriam ser comprovados para 
efeito de aferição de experiência anterior compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, o que ensejaria a habilitação indevida da empresa 
vencedora do PP 10/2017; 
 
g) Em ambos os certames, não obstante praticamente todos os itens – com exceção de 
três no PP 24/2018 – tenham sido orçados em até R$ 80 mil, não havia previsão, nos 
respectivos instrumentos convocatórios, de disputa exclusiva entre microempresas e 
empresas de pequeno porte, ao arrepio do disposto no art. 48, I, da Lei Complementar nº 
123/2006; 
 
h) Não consta dos autos do processo administrativo relativo ao PP 10/2017, tal como 
disponibilizado à CGU, parecer jurídico analisando a minuta do edital ou do contrato; 
 
i) No PP 24/2018 não se observou o interregno mínimo de oito dias úteis entre a 
publicação do aviso e a realização da sessão de abertura dos envelopes, eis que as 
publicações dos avisos de licitação ocorreram nos dias 02, 05 e 06/02/2018, e a sessão 
deu-se em 12/02/2018; 
 
j) No PP 10/2017, a prefeitura procedeu à publicação do aviso em 10/02/2017, em três 
jornais, quais sejam, DOE-MA, DOPM-MR, e Jornal Extra, marcando a sessão para o dia 
23/02/2017, às 10:00h. No entanto, em 22/02/2017 publicou-se apenas no DOPM-MR 
um aviso de adiamento, e no dia seguinte (23/02/2017), no mesmo veículo, um aviso de 
“reabertura” para o dia 07/03/2018, quando a sessão teria supostamente ocorrido, com 
a participação de apenas uma empresa, Distribuidora Aguiar Eireli, vencedora do 
certame. 
 
k) No PP 10/2017, venceu a Distribuidora Aguiar Eireli (CNPJ 09.650.591/0001-17); e no 
PP 24/2018, a Distribuidora Aguiar Ltda (CNPJ 28.411.470/0001-67). A primeira empresa 
foi desativada em 25/02/2019, e a segunda, aberta em 14/08/2017, mas ambas têm um 
mesmo proprietário, o Sr. de CPF ***.271.383-**, que no segundo empreendimento foi 
sócio da Sra. de CPF ***.849.513-**. 
 



 

 

Ambas as empresas também funcionaram no mesmo endereço, em São Luís/MA, 
embora tenham sido abertas registrando-se endereços supostamente diferentes. No 
registro da Distribuidora Aguiar Eireli, vencedora do PP 10/2017, consta como 
logradouro a Av. Cinco, nº 22, Bairro Cohab-Anil. A Avenida Cinco vem a ser a mesma 
Av. Central Comercial, do Bairro Cohab-Anil, registrada como endereço da Distribuidora 
Aguiar Ltda, vencedora do PP 24/2018. 
 
No PP 10/2017, a Distribuidora Aguiar Eireli apresentou atestado emitido pela empresa 
Maranhão Frios (CNPJ 10.671.605/0001-68), o qual não especifica os itens nem os 
quantitativos supostamente fornecidos anteriormente.  
 
Por outro lado, embora tenha se sagrado vencedora do PP 24/2018, a Distribuidora 
Aguiar Ltda., aberta em 14/08/2017, não apresentou em 12/02/2018, data da sessão, o 
atestado de capacidade técnica exigido em Edital. 
 
l) Embora a sessão do PP 10/2017 tenha supostamente ocorrido em 07/03/2017, 
somente em 27/04/2017, o edital e o termo de referência deste certame foram inseridos 
no Sistema SACOP, do TCE/MA, e no site da prefeitura, na Internet. No caso do PP 
24/2018, embora a sessão tenha supostamente ocorrido em 16/02/2018, o instrumento 
convocatório e anexos somente foram inseridos no SACOP e no site da prefeitura em 
28/06/2018. 
 
Em suma, além de outras irregularidades relatadas acima, trata-se de pregões 
presenciais realizados em detrimento do formato eletrônico de forma imotivada, cujos 
editais estavam eivados de cláusulas restritivas à competitividade, que não observaram 
os requisitos legais e regulamentares de publicidade e transparência, e de que 
participaram apenas uma empresa em cada certame, mesmo considerando a natureza 
comum do objeto, a existência de um mercado consolidado e uma miríade de comércios 
que atuam no mesmo ramo de atividade, quer local, quer regionalmente. Ademais, por 
não cumprirem os requisitos exigidos no Edital, ambas deveriam ter sido inabilitadas. 
 
 
 

2. Dano ao erário de R$ 811.002,12, decorrente de despesas não 
comprovadas em 2017 e 2018. 

O total de pagamentos efetuados em 2017 a partir da conta do Pnae de Mata Roma/MA, 
soma R$ 766.629,70, correspondente ao pagamento à empresa vencedora do PP 
10/2017 (R$ 402.388,03) e a 20 (vinte) pessoas físicas, pequenos agricultores 
contratados para fornecimento de produtos da agricultura familiar. 
 
Embora a vencedora do Pregão Presencial nº 10/2017 tenha celebrado o Contrato nº 
2017088 com a Prefeitura e Mata Roma/MA, e todas as pessoas físicas listadas - com 
exceção de um deles - tenham celebrado contrato em decorrência da Chamada Pública 
nº 01/2017, o Gestor não disponibilizou à CGU nenhum processo de despesa (contendo 
Notas Fiscais, Notas de Empenho e Liquidação da Despesa etc.) relativo aos pagamentos 



 

 

ocorridos em 2017, restando ainda pendente de comprovação a aplicação dos recursos 
neste exercício. 
 
Ademais, não obstante a Resolução FNDE nº 26/2013 fixe em no máximo de R$ 20 mil 
por DAP/ano o montante permitido de venda do empreendedor familiar rural para a 
alimentação escolar, e nenhum dos contratos celebrados tenha superado esse valor – 
todos variaram entre R$ 19.800 a R$ 19.958,35 -, foram identificados pagamentos totais 
em 2017 que superam os respectivos valores contratados e o limite estabelecido pelo 
FNDE para sete fornecedores pessoas-físicas. 
 
Por outro lado, a tabela a seguir traz o comparativo entre o total de pagamentos 
efetuados aos fornecedores da merenda escolar em 2018, e o somatório das notas 
fiscais e processos de despesa disponibilizados pela Prefeitura de Mata Roma/MA à CGU 
para o mesmo exercício: 
 

Tabela 1 – Cálculo do dano ao erário decorrente de  
despesas não comprovadas no Pnae (2018). 

 

CNPJ/CPF do 
Fornecedor 

Total dos pagamentos 
efetuados (R$) 

Total das NF e processos 
de despesas (R$) 

Dano ao erário decorrente de 
despesas não comprovadas (R$) 

**.650.591/***-** 554.832,38 521.307,84 33.524,54 

***.734.613-** 23.077,78 19.956,00 3.121,78 

***.750.623-** 21.956,00 19.367,50 2.588,50 

***.631.333-** 21.896,10 19.956,00 1.940,10 

***.133.383-** 20.273,40 17.075,90 3.197,50 

TOTAL (R$) 44.372,42 

Fontes: Extrato bancário da conta do Pnae, qual seja, C/C nº 31197-9, Agência 1773-6, do Banco do Brasil, 
para todos meses de 2018. Processos de pagamento e Notas fiscais das contratadas. 

 

E também em 2018 foram identificados pagamentos totais que superam os respectivos 
valores contratados e o limite estabelecido pelo FNDE, conforme indicado na tabela 
acima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

A partir das análises realizadas, foram identificadas as seguintes irregularidades no Pnae 
em Mata Roma/MA, nos exercícios de 2017 e 2018: 
 
1. Irregularidades diversas nos Pregões Presenciais para aquisição de merenda escolar, 
incluindo simulação. 
 
2. Dano ao erário de R$ 811.002,12, decorrente de despesas não comprovadas em 2017 
e 2018. 
  



 

 

ANEXOS 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Em expediente sem número, de 16/12/2019, o Gestor de Mata Roma encaminhou 
justificativas para os fatos apontados neste Relatório. No referido expediente, 
inicialmente, são elencadas algumas considerações acerca do trabalho realizado por 
esta CGU/MA, dentre as quais a consideração de número 11, qual seja: 
 

11. O prazo concedido ao gestor, de 10 (dez) dias corridos, para que este se 
manifeste de maneira eficiente sobre a enxurrada de informações contidas 
no Relatório Prévio não se coaduna dos ditames processuais vigentes. 
Quando da realização da auditoria, todos os documentos originais foram 
carregados pelos membros da CGU e parte deles, ainda não foram restituídos. 
O fato dificulta sobremaneira qualquer defesa, posto que Mata Roma se 
localiza há mais de 280 km. de São Luís, tendo se perdido considerável tempo 
da defesa somente com o retorno dos documentos para a sede do Município. 
 

Convém esclarecer que, realmente, o prazo inicialmente concedido para manifestação 
foi de 10 (dez) dias corridos, por meio do Ofício nº 24418/2019/MARANHÃO/CGU, de 
22/11/2019, recebido pelo preposto designado pelo excelentíssimo senhor Prefeito de 
Mata Roma/MA em 25/11/2019, quando então iniciou a sua contagem.  
 
Contudo, por meio do Ofício nº 197/SEC.ADM\PMMR\19, de 28/11/2019, o Prefeito 
solicitou concessão de prorrogação de prazo por mais 10 (dez) dias para apresentação 
das justificativas, prontamente concedida por meio do Ofício nº 
24993/2019/MARANHÃO/CGU, de 29/11/2019. 
 
Se considerarmos a contagem de prazo a partir de 25/11/2019 (excluindo o termo inicial 
e incluindo o final), o prazo inicial expirou em 05 de dezembro de 2019; com a 
prorrogação por mais 10 (dez) dias, inicia-se a contagem em 06/12/2019 e encerra-se 
em 15/12/2019. Como este dia foi um domingo, automaticamente prorrogou-se para o 
primeiro dia útil seguinte, ou seja, 16/12/2019, data em que foram apresentadas as 
justificativas dos gestores municipais. 
 
Dessa forma, conforme exposto acima, o prazo para a apresentação de justificativas e 
esclarecimentos não foi de apenas 10 dias como afirma o Gestor em sua manifestação, 
mas sim o dobro desse prazo, sendo que é o prazo razoável que foi cumprido por outros 
três gestores que tiveram suas gestões auditadas em 2019 a partir de ações do Programa 
de Fiscalização de Entes Federativos (FEF) da Controladoria-Geral da União. 
 
Outro ponto aventado pelos gestores municipais diz respeito ao fato de que “todos os 
documentos originais foram carregados pelos membros da CGU e parte deles, ainda não 
foram restituídos”. Tal afirmativa não corresponde totalmente à realidade, pois os 
únicos documentos originais da prefeitura que foram trazidos pelos auditores, além de 
outros que foram entregues na sede da CGU pelos funcionários e prepostos da 



 

 

Prefeitura, dizem respeito a “fichas de produção de médicos e dentistas”, “folhas de 
frequência das equipes de saúde da família” e “boletins de produção individual”, não 
tendo portanto nenhuma relação com a fiscalização da merenda escolar. 
 
Isto posto, passa-se a seguir às análises específicas que foram apresentadas aos achados 
de auditoria/fiscalização apontados nos itens 1 a 2 deste Relatório. 
 

1.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 1) 
 
Por meio do Expediente sem numeração, de 16/12/2019, a Prefeitura Municipal de 

Mata Roma (MA) apresentou a seguinte manifestação:  

O título da narrativa feita pela CGU, ab initio, é impactante. De pronto destaca 
grave acusação à gestão municipal de existência de simulação em Pregões.  

Para fundamentar sua opinião que se espera técnica, considerou: a) não 
existir termo de referência nos PP 10/17 e 24/18; b) equívoco na pesquisa 
preliminar de preços nos mesmos procedimentos; c) uso de pregão presencial 
em vez da forma eletrônica; d) pregoeiro com acúmulo de funções em outras 
prefeituras; e) existência de cláusulas restritivas em editais; f) falta de 
indicação de quantitativos mínimos em atestados de capacidade técnica; g) 
ausência de previsão de possibilidade de disputa exclusiva entre MICRO e 
EPP; h) falta de parecer jurídico de análise de minutas de editais; i) não 
observação de intervalo mínimo de publicação e realização da sessão; j) baixa 
competitividade no PP 10/18; k) participação sucessiva de empresas com 
sócio em comum; l) intempestividade no lançamento de editais no SACOP. 

Ao final, conclui existir outras irregularidades, mas não as aponta, e discorre 
na sequência situações de inadequação, apontando que cada licitação teve 
apenas um participante, apesar da potencialidade do mercado, e que 
deveriam ter sido inabilitadas por não terem cumprido exigência do edital, 
mas sem informar quais. 

De início, informamos que a execução do programa no exercício de 2017 foi 
analisada pelo FNDE por equipe na sede do município. No Relatório de 
Monitoramento PNAE 32/2017 existem informações de análise tanto da 
licitação PP 10/2017 quanto da documentação de despesas. Comparando os 
dois Relatórios, CGU e FNDE, verificamos existir coincidência entre temas de 
análise, tais como licitação Pregão 10/2017 e documentos de execução e 
comprovantes de gastos. O FNDE também apontou vários erros na licitação 
analisada, mas ao contrário da CGU, os considerou como mera irregularidade, 
sem impacto na execução do programa, com recomendação de ajustes. Da 
leitura do texto, também não se pode concordar com a insinuação feita pelo 
órgão de que teria havido simulação de processos licitatórios, pois pela 
gravidade do apontado e repercussão dita sugestão exige a inequívoca 
demonstração do aspecto volitivo dos agentes envolvidos, quer relacionados 
à Administração Municipal, como também terceiros contratados. Não há no 
texto da narrativa qualquer passagem que demonstre ter a CGU obtido 
provas nesse sentido. 

 

1.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 1) 
 



 

 

A manifestação apresentada não tem o condão de alterar a opinião auditorial constante 
deste item do Relatório. 
 
Destaque-se que não foram apresentadas quaisquer alegações objetivas a refutar as 
irregularidades apontadas, sendo que metade da manifestação reproduz os 
apontamentos feitos pela CGU, com exceção dos itens (j) e (k), que não refletem o que 
foi efetivamente relatado.  
 
O item (j) cuida de clara inobservância ao disposto no art. 21, §4º da Lei nº 8.666/1993 
(qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido), com claro prejuízo à 
transparência do certame, à competitividade e ao princípio do julgamento objetivo; o 
item (k), por sua vez, cuida de habilitação indevida e favorecimento de empresas. 
 
É falacioso o argumento de que o relatório “conclui existir outras irregularidades, mas 
não as aponta”. O parágrafo final da constatação se concentra nas irregularidades dignas 
de destaque, sem prejuízo daquelas que já haviam sido apontada mais acima.  
 
O Gestor também faz referência ao Relatório de Monitoramento PNAE 32/2017, do 
FNDE. Segundo a manifestação, há coincidência entre “temas de análise, tais como a 
licitação Pregão 10/2017”. Ademais, o FNDE teria apontado “vários erros na licitação 
analisada”, considerados “irregularidade”, havendo “recomendação de ajustes”. Ocorre 
que, além de o suposto Relatório não ter sido disponibilizado à CGU, o Gestor tampouco 
comprovou ter cumprido a recomendação expedida pelo FNDE, tendo a administração 
aparentemente permanecido inerte mesmo diante de apontamentos de que havia 
tomado ciência antes da fiscalização da CGU. 
 
Quanto à simulação de ambos os pregões analisados, trata-se de afirmação que 
encontra amparo contundente nas irregularidades apontadas no corpo da constatação. 
Convém, advertir que este relatório não trata da responsabilização civil, administrativa 
ou criminal dos agentes da Prefeitura que atuaram nos processos sob análise, cujas 
condutas sequer foram individualizadas, sendo, portanto, neste momento, 
absolutamente prescindível e inócua a evocada “demonstração do aspecto volitivo dos 
agentes envolvidos”.  
 
Ao contrário, o trabalho de fiscalização limita-se a relatar fatos verificados pela equipe 
da CGU. Não se cuida, por óbvio, de tecer considerações sobre eventual tipificação 
criminal ou enquadramento como improbidade administrativa, inclusive porque escapa 
às atribuições desta CGU fazê-lo.  
 
Naturalmente, cópia deste relatório deve ser remetida aos demais órgãos de controle, 
inclusive ao Ministério Público, a quem caberá a análise sobre eventual tipicidade de 
condutas individuais de agentes do órgão, sem prejuízo da possibilidade de abertura de 
Tomada de Contas Especial no âmbito do FNDE e/ou da atuação dos Tribunais de Contas, 
conforme o caso. 
 

2.1 Manifestação da unidade examinada (Achado nº 2) 



 

 

 
Por meio do Expediente sem numeração, de 16/12/2019, a Prefeitura Municipal de 

Mata Roma (MA) apresentou a seguinte manifestação:  

A narrativa apresentada pela CGU, pela leitura do texto, tem por base o 
evento de não entrega de documentação comprobatória. Tal situação está 
sendo verificada junto aos setores responsáveis para a tomada de decisões. 
Por outro lado, na forma do documento anexo (cópia da tela de consulta a 
sistema do FNDE), a execução dos recursos de 2017 está sendo analisada pelo 
FNDE, após envio da prestação de contas final do Programa. 

Apresentamos também o Relatório de Monitoramento do FNDE PNAE 
32/2017, que fez análise da execução do programa do exercício de 2017. Por 
ele, é destacado que a equipe do FNDE teve acesso aos documentos 
mencionados pela CGU e neles fizeram análise. 

Do mesmo relatório se extrai a informação em tom de comprovação que " 
Todos os gêneros alimentícios adquiridos são recebidos no depósito central e 
conferidos pelo responsável e pela nutricionista RT.", sendo esta passagem 
uma afirmação pelo órgão técnico do FNDE de que as aquisições no período 
ocorreram. 

Logo, existem fatos jurídicos demonstrados e impeditivos à CGU para que 
possa considerar como não comprovados os gastos feitos no exercício de 
2017, pois os documentos de comprovação da execução física e financeira 
dos recursos existem e foram apresentados ao órgão competente que 
certificou a existência de recebimento dos produtos adquiridos. 

Assim, pelo que entendemos, a caracterização do dano na forma feita pela 
CGU não merece prosperar, pois lhe falta justa causa para tanto, vez que a 
presunção relativa de dano resta afastada. Pela não entrega de documentos, 
entendemos que houve um ruído na comunicação na época e medidas 
apuratórias e corretivas serão tomadas. 

 

2.2 Análise da equipe de auditoria (Achado nº 2) 
 
A manifestação apresentada não tem o condão de alterar a opinião auditorial constante 
deste item do Relatório.  
 
O Gestor afirma que “a situação está sendo verificada junto aos setores responsáveis 
para a tomada de decisões”, e que “houve um ruído na comunicação na época e medidas 
apuratórias e corretivas serão tomadas”. 
 
Não foram disponibilizados a esta CGU o aludido Relatório de Monitoramento PNAE 
32/2017, do FNDE, nem a citada tela de consulta ao sistema do FNDE. Naturalmente, 
ainda que fossem disponibilizados, não seriam sucedâneos da documentação 
comprobatória originalmente exigida. 
 
Por fim, destaque-se que além do período inicialmente concedido quando do início dos 
trabalhos de fiscalização, o Gestor ainda contou com prazo dilatado para apresentação 
dos documentos à CGU após o recebimento do relatório preliminar. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 
 

A seguir são apresentados os resultados das análises efetuadas sobre atos e processos 
de execução financeira e operacional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no Município 
de Mata Roma/MA, nos exercícios de 2017 e 2018. 

A análise ocorreu em atendimento à Ação de Controle nº 201902529 e decorre do fato 
de a Prefeitura ter sido escolhida no âmbito da 6º Edição do Programa de Fiscalização 
de Entes Federativos (FEF), da CGU. 

A análise buscou avaliar a adequação da folha de pagamento dos profissionais da 
educação, dos processos de contratação, bem como a adequada execução dos contratos 
de fornecimento de bens e serviços destinados às escolas da rede municipal de ensino. 

Para isso, foram obtidas e analisadas informações diversas, tais como folha de 
pagamentos, extratos bancários, notas fiscais e comprovantes de despesas, controles 
de aquisição e distribuição bens às escolas do município, além da realização de 
entrevistas e visitas e inspeções físicas “in loco”. 

No escopo dos exames, foram fiscalizados os seguintes montantes de recursos recebidos 
para o citado Fundo, quais sejam: em 2017, R$ 19.567.900,79, e em 2018, R$ 
18.322.849,51, totalizando R$ 37.890.750,30.  

Não houve limitação ou restrições à execução dos exames e aos trabalhos em geral. 

A seguir, apresentaremos os achados para os quais cabe ao gestor local adotar ações 
corretivas. Tais achados compõem o relatório de fiscalização para conhecimento dos 
Ministérios repassadores de recursos federais, e dos Órgãos de Defesa do Estado para 
providências no âmbito de suas competências. Sendo assim, não exigem providências 
corretivas pontuais por parte das pastas ministeriais nem o monitoramento isolado das 
providências saneadoras a eles relacionadas. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

1. Pagamentos de despesas inelegíveis com recursos do FUNDEB 
- exercícios de 2017 e 2018, no montante de R$ 652.558,04. 

 

O Município de Mata Roma/MA recebeu à conta do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB o valor total de R$ 19.567.900,79, em 2017, e de R$ 18.322.849,51, em 2018. 
A partir de análises efetuadas sobre os documentos de despesas realizadas à conta dos 
recursos do citado Fundo, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2017 e 31 
de dezembro de 2018, constataram-se pagamentos em itens considerados como 
despesas inelegíveis, de acordo com as prescrições contidas nos arts. 70 e 71 da Lei nº 
9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB), no montante de R$ 652.558,04 
(seiscentos e cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quatro 
centavos), conforme demonstrado adiante.  
 
Inicialmente, importa explicitar o que a legislação prevê sobre o que pode e o que não 
pode ser considerado como despesa de manutenção e desenvolvimento da educação 
básica. Os artigos 70 e 71 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB) prescrevem o que pode e o que não pode ser considerado como despesas de 
manutenção e desenvolvimento da educação básica, in verbis: 
 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do 
ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos 
básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 
compreendendo as que se destinam a: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando 
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do 
ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos 
sistemas de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e 
privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a 
atender ao disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de 
programas de transporte escolar. 
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento 
do ensino aquelas realizadas com: 
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, 
quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, 
precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua 
expansão; 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter 
assistencial, desportivo ou cultural; 
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III - formação de quadros especiais para a administração pública, 
sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de 
assistência social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta 
ou indiretamente a rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em 
desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 

 
Reforçando o disposto na LDB, a Lei 11.494/2007, que regulamenta o Fundo  de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação - FUNDEB, em seu Art. 23, Inciso I, prescreve que “é vedada a utilização 
dos recursos dos Fundos no financiamento das despesas não consideradas como de 
manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996". 
 
Não obstante esse arcabouço legal restritivo, foram constados pagamentos com 
recursos do Fundeb em itens de despesas não consideradas como de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica, conforme a seguir detalhado. 
 
a) Despesas com materiais e serviços não elegíveis pelas normas que regem o Fundeb, 
no valor total de R$ 528.208,05. 
 

Tabela 01 – Despesas Inelegíveis pagas com recursos do Fundeb em 2017 e 2018 
 

ITEM DE DESPESA DATA VALOR NE NF OP 

Gêneros Alimentícios 25/04/2017 199.948,00 16030002 080 25040001 

Gêneros Alimentícios 12/06/2017 13.550,00 16030002 084 12060005 

Gêneros Alimentícios 12/06/2017 46.550,00 16030002 083 12060004 

Gêneros Alimentícios 02/02/2018 50.002,25 EX-ORÇ 6 094 108 

Fardamento Escolar 28/06/2017 79.719,00 03050003 031 28060008 

Fardamento Escolar 02/02/2018 25.658,20 EX-ORÇ 3 004 105 

Fardamento Escolar 02/02/2018 30.368,95 EX-ORÇ 7 032 109 

Fardamento Escolar 15/05/2018 7.148,75 EX-ORÇ 31 033 540 

Fardamento Escolar 10/05/2018 7.900,00 340 220 552 

Fardamento Escolar 21/06/2018 25.662,80 EX-ORÇ 21 30 832 

Fardamento Escolar 16/11/2018 20.000,00 EX-ORÇ 33 001 2536 

Fardamento Escolar 19/11/2018 4.550,00 881 184 2542 

Fardamento Escolar 22/11/2018 5.002,60 EX-ORÇ 33 001 2537 

Material de Uso Militar/Segurança 02/03/2018 7.899,00 224 103 252 

Instrumentos musicais 22/09/2017 1.164,90 14090005 479 22090003 

Instrumentos musicais 22/09/2017 1.812,60 14090005 480 22090003 

Anuidade de Conselho 02/08/2018 1.271,00 654 - 1772 

TOTAL 528.208,05 - 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

Convém frisar que aquisição de gêneros alimentícios para a educação básica é custeada 
com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, não sendo 
permitida o custeio com recursos do Fundeb; despesas com fardamento escolar se 
constituem gastos de natureza assistencial, proibida no Inciso IV do Art. 71 da LDB; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art71
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gastos com material de uso militar/segurança (colete, cassetete, porta-algema, coturno 
e algema militar) e pagamento de anuidade de Conselho (União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação) não podem ser considerados despesa de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica; e a aquisição de instrumentos musicais para 
bandas escolares não pode ser custeada com recursos do Fundeb por se constituir 
despesa da área de cultura, devendo ser custeada com recursos de Programa/Ação 
dessa área específica. 

b) Despesas com pagamentos de juros e multas em faturas de energia elétrica, no valor 
de R$ 27.832,00. 
 

Tabela 02 – Despesas com juros, multas e correção monetária cobradas em faturas 
de energia elétrica do exercício de 2017 

 

Referência 
da Fatura 

Vencimento 
da Fatura 

Valor da 
Fatura 

Valor dos 
Juros 

Valor da 
Multa 

Valor da Corr. 
Monetária 

Total dos 
Encargos 

11/2016 21/12/2016 33.360,02  1.458,77  374,98  256,64  2.090,39  

12/2016 20/01/2017 28.179,84  411,36  861,31  50,39  1.323,06  

01/2017 21/02/2017 23.662,35  154,56  475,52  -  630,08  

01/2017 21/02/2017 6.940,99  93,21  244,08  -  337,29  

11/2016 21/12/2016 18.088,71  775,25  962,51  128,73  1.866,49  

12/2016 20/01/2017 14.781,79  348,77  -  -  348,77  

02/2017 21/03/2017 5.804,16  4,62  -  -  4,62  

02/2017 21/03/2017 20.333,19  8,10  -  -  8,10  

03/2017 25/04/2017 20.492,57  743,73  1.331,13  277,99  2.352,85  

04/2017 22/05/2017 19.749,68  -  -  -  -  

05/2017 22/06/2017 19.003,30  152,80  319,29  -  472,09  

06/2017 21/07/2017 21.399,29  136,86  632,88  -  769,74  

07/2017 21/08/2017 21.182,19  69,04  -  -  69,04  

07/2017 21/08/2017 15.733,23  50,01  195,64  -  245,65  

09/2017 23/10/2017 30.219,47  231,02  305,90  42,84  579,76  

10/2017 23/11/2017 34.566,11  394,90  588,51  28,14  1.011,55  

10/2017 23/11/2017 19.029,35  116,68  269,31  18,27  404,26  

TOTAL 352.526,24  5.149,68  6.561,06  803,00  12.513,74 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2017. 

 
Além dos valores acimas, nas faturas das referências 11/2016, 12/2016, 01/2017, 
02/2017 e 03/2017, houve ainda a inclusão de um item de despesa “assinatura de 
jornal”, no valor mensal de R$ 630,00, totalizando R$ 3.150,00 no período. 
 
 Tabela 03 – Despesas com juros, multas e correção monetária cobradas em faturas 

de energia elétrica do exercício de 2018 
 

Referência 
da Fatura 

Vencimento 
da Fatura 

Valor da 
Fatura 

Valor dos 
Juros 

Valor da 
Multa 

Valor da 
Corr. 

Monetária 

Total dos 
Encargos 

05/2018 21/06/2018 23.309,44  785,59  848,88  318,11  1.952,58  

11/2017 21/12/2017 34.718,04  -  -  -  -  

12/2017 22/01/2018 36.121,10  829,35  979,34  429,98  2.238,67  

01/2018 22/02/2018 28.257,45  238,17  548,68  17,78  804,63  

02/2018 21/03/2018 22.788,87  -  -  -  -  

03/2018 20/04/2018 23.177,28  594,95  555,82  113,74  1.264,51  
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Referência 
da Fatura 

Vencimento 
da Fatura 

Valor da 
Fatura 

Valor dos 
Juros 

Valor da 
Multa 

Valor da 
Corr. 

Monetária 

Total dos 
Encargos 

04/2018 22/05/2018 26.232,88  576,52  473,46  259,82  1.309,80  

06/2018 20/07/2018 24.757,77  166,88  229,80  155,83  552,51  

07/2018 21/08/2018 28.590,52  364,94  622,69  152,17  1.139,80  

08/2018 24/09/2018 28.942,72  124,21  266,96  8,57  399,74  

10/2018 23/11/2018 35.693,39  177,09  212,65  220,10  609,84  

11/2018 21/12/2018 33.473,04  569,82  984,92  341,44  1.896,18  

TOTAL 346.062,50  4.427,52  5.723,20  2.017,54  12.168,26 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2018. 

 
A despesa com o pagamento de tarifas de energia elétrica (se vinculadas à educação 
básica) é perfeitamente elegível e regular e pode ser paga com recursos do Fundeb. 
Contudo, a cobrança de encargos de juros, multas e correção monetária decorrentes de 
atrasos no pagamento das faturas e inclusão de assinatura de jornal na mesma são 
inelegíveis e indevidas.  
Assim, o prejuízo causado ao fundo, com pagamento de juros, multas e assinatura de 
jornal, monta o valor de R$ 27.832,00. 
 

c) Despesas com tarifas bancárias, no total de R$ 540,50. 
 

Tabelas 04 e 05 – Despesas com tarifas bancárias nos exercícios de 2017 e 2018. 

Data Tipo Valor  Data Tipo Valor 

01/03/2017 TED/DOC 8,80   14/05/2018 TED/DOC 1,25  

01/03/2017 TED/DOC 8,80   01/06/2018 TED/DOC 8,45  

02/03/2017 TED/DOC 8,80   01/06/2018 TED/DOC 9,70  

02/03/2017 TED/DOC 8,80   01/06/2018 TED/DOC 9,70  

18/04/2017 TED/DOC 8,80   01/06/2018 TED/DOC 9,70  

18/04/2017 TED/DOC 8,80   13/08/2018 TED/DOC 10,15  

20/04/2017 TED/DOC 8,80   13/08/2018 TED/DOC 10,15  

20/04/2017 TED/DOC 8,80   13/08/2018 TED/DOC 10,50  

20/04/2017 TED/DOC 8,80   13/08/2018 TED/DOC 4,32  

20/04/2017 TED/DOC 8,80   31/08/2018 TED/DOC 5,83  

20/04/2017 TED/DOC 8,80   31/08/2018 TED/DOC 10,15  

20/04/2017 TED/DOC 8,80   26/10/2018 TED/DOC 10,15  

20/04/2017 TED/DOC 8,80   26/10/2018 TED/DOC 10,15  

12/05/2017 TED/DOC 8,80   26/10/2018 TED/DOC 10,15  

12/05/2017 TED/DOC 8,80   27/11/2018 TED/DOC 10,15  

12/05/2017 TED/DOC 8,80   27/11/2018 TED/DOC 10,15  

12/05/2017 TED/DOC 8,80   27/11/2018 TED/DOC 10,15  

20/06/2017 TED/DOC 8,80   21/12/2018 TED/DOC 10,15  

20/06/2017 TED/DOC 8,80   26/12/2018 TED/DOC 10,15  

20/06/2017 TED/DOC 8,80   26/12/2018 TED/DOC 10,15  

20/06/2017 TED/DOC 8,80   27/12/2018 TED/DOC 10,15  

24/07/2017 TED/DOC 8,80   27/12/2018 TED/DOC 10,15  

26/07/2017 Adiant. Deposit. 58,50   27/12/2018 TED/DOC 10,15  

15/08/2017 TED/DOC 9,40   27/12/2018 TED/DOC 10,15  

15/08/2017 TED/DOC 9,40   27/12/2018 TED/DOC 10,15  

27/12/2017 TED/DOC 9,40   TOTAL 232,00 

27/12/2017 TED/DOC 9,40      

27/12/2017 TED/DOC 9,40      

27/12/2017 TED/DOC 9,40      
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TOTAL 308,50      

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 
Na soma dos dois exercícios (2017 e 2018), foram pagos indevidamente R$ 540,50 com 
tarifas bancárias. 
O pagamento indevido de tarifas bancárias se deveu a cobrança de tarifas de emissão 
de TED e DOC, além de adiantamento a depositante, por saldo insuficiente em conta, 
tudo isso em decorrência de transição dos recursos do Fundeb por contas transitórias, 
antes dos destinatários finais (Fundeb 60 e Folha de Pagamento). Caso os recursos 
saíssem da conta específica do Fundo para os destinatários finais, tais cobranças não 
seriam feitas, tendo em vista que, de acordo com a Resolução FNDE nº 44/2011, artigo 
4º, parágrafo 1º, que firmou um Acordo de Cooperação Mútua entre o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e as instituições financeiras, é isenta a 
cobrança de tarifas bancárias pela movimentação das contas correntes dos Estados, 
Distrito Federal e Municípios. 
 
d) Despesas de exercícios anteriores, no valor total de R$ 69.577,49. 
 

Tabelas 06 – Despesas de exercícios anteriores com recolhimento de encargos 
previdenciários retidos em folhas de pagamento e/ou contribuição patronal 

pagas em 2017 e 2018. 
 

Competência Valor Data  Competência Valor Data 

jan/2014 2.043,66 09/02/2017  jan/2014 321,28  01/11/2018 

mar/2014 2.022,91 09/02/2017  mar/2014 318,28  01/11/2018 

abr/2014 2.011,56 09/02/2017  abr/2014 316,62  01/11/2018 

mai/2014 2.000,86 09/02/2017  mai/2014 315,07  01/11/2018 

jun/2014 1.978,04 09/02/2017  jun/2014 313,28  01/11/2018 

jul/2014 1.966,74 09/02/2017  jul/2014 311,65  01/11/2018 

out/2014 1.931,69 09/02/2017  out/2014 306,55  01/11/2018 

nov/2014 1.919,22 09/02/2017  nov/2014 304,75  01/11/2018 

fev/2015 821,70 09/02/2017  fev/2015 299,97  01/11/2018 

mar/2015 816,32 09/02/2017  mar/2015 298,18  01/11/2018 

abr/2015 1.840,01 09/02/2017  abr/2015 296,30  01/11/2018 

jun/2015 797,96 09/02/2017  jun/2015 292,05  01/11/2018 

jul/2015 791,67 09/02/2017  jul/2015 289,95  01/11/2018 

ago/2015 785,38 09/02/2017  ago/2015 287,86  01/11/2018 

set/2015 779,09 09/02/2017  set/2015 285,76  01/11/2018 

out/2015 773,09 09/02/2017  out/2015 283,76  01/11/2018 

nov/2015 766,52 09/02/2017  nov/2015 848,99  01/11/2018 

dez/2015 677,39 09/02/2017  jan/2016 645,35  01/11/2018 

jan/2016 712,68 09/02/2017  mar/2016 142,15  01/11/2018 

fev/2016 782,91 10/02/2017  abr/2016 272,05  01/11/2018 

abr/2016 325,78 10/02/2017  mai/2016 121,26  01/11/2018 

mai/2016 413,99 10/02/2017  jun/2016 622,18  01/11/2018 

out/2016 10.934,78 10/02/2017  jul/2016 616,81  01/11/2018 

TOTAL 2017 37.893,95 -  ago/2016 611,94  01/11/2018 

 
 out/2016 602,72  01/11/2018 

 nov/2016 597,79  01/11/2018 

Competência Valor Data  fev/2017 251,53  01/11/2018 

mar/2017 770,51 19/03/2018  mar/2017 194,04  01/11/2018 

mai/2017 603,00 19/03/2019  mar/2017 62,06  01/11/2018 



 

11 
 

Competência Valor Data  Competência Valor Data 

jun/2017 755,19 19/03/2019  abr/2017 258,23  01/11/2018 

jul/2017 714,24 19/03/2019  mai/2017 252,72  01/11/2018 

ago/2017 746,51 19/03/2019  jun/2017 251,19  01/11/2018 

set/2017 742,65 19/03/2019  jul/2017 249,64  01/11/2018 

out/2017 739,21 19/03/2019  ago/2017 248,38  01/11/2018 

nov/2017 735,96 19/03/2019  set/2017 247,14  01/11/2018 

13/2017 12.441,42 23/03/2019  out/2017 246,06  01/11/2018 

13/2017 1.006,33  01/11/2018  nov/2017 244,98  01/11/2018 

TOTAL 2018 (1) 19.255,02 -  TOTAL 2018 (2) 12.428,52 - 

TOTAL 2018 (1+2) 31.683,54 - 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 
As despesas tidas nos dois exercícios, no total de R$ 69.577,49, se referiram a 
recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a retenções feitas em folhas 
de pagamento dos empregados e um caso de contribuição patronal (out/2016), 
referentes a exercícios anteriores (2014, 2015, 2016 e 2017). Ocorre que os recursos 
do Fundo 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.  
 
e) Despesas com pagamento de aluguel do prédio onde funciona o Telecentro, no 
montante de R$ 26.400,00, referente a uma despesa mensal de R$ 2.400,00, no 
período de janeiro a dezembro de 2017 (exceto julho), num total de onze meses, 
tendo sido pagas nos meses de fevereiro a junho e setembro a dezembro de 2017, 
além de uma última parcela paga em janeiro de 2018. 

 

2. Superfaturamento por quantidade na aquisição de carteiras 
escolares com recursos do FUNDEB, nos exercícios de 2017 e 
2018, no montante de R$ 47.363,50. 

Constataram-se gastos com aquisição de carteiras escolares no montante de R$ 
111.784,00 (centro e trinta e seis mil setecentos e oitenta e quatro reais), nos termos 
detalhados a seguir: 
 

Tabela 07 – Carteiras escolares adquiridas e pagas nos exercícios de 2017 e 2018 
 

Objeto Quant. 
Nota 
Fiscal 

Data do 
Pagamento 

Valor Pago 

Carteira Escolar Universitária 250 
001 22/08/2017 40.218,00 

Carteira Oblongo tipo Universitária 62 

Carteira Escolar Universitária 135 
002 27/11/2017 18.327,50 

Carteira Oblongo tipo Universitária 20 

Carteira Escolar Universitária 84 
003 26/12/2017 21.352,00 

Carteira Oblongo tipo Universitária 52 

Conjunto Educ. Infantil com mesa e 4 cadeiras 55 
008 

23/07/2018 26.886,50 

Carteira Escolar Universitária 50 21/08/2018 5.000,00 

TOTAL 708 - - 111.784,00 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 
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Não obstante os faturamentos efetuados, demonstrados na tabela acima, em visita a 
todas as 26 escolas do município, incluindo zona urbana e zona rural, ficou evidenciado 
que nem toda a quantidade de carteiras escolares faturada e paga foi entregue às 
escolas e colocada à disposição dos alunos da educação básica municipal, conforme se 
demonstra a seguir: 
 

 Tabela 08 – Quantidades e Valores Superfaturados por tipo de carteira escolar 
 

Tipo de Carteira Escolar 
Adquirida 

Quantidade 
Faturada  

(A) 

Quantidade 
Encontrada 

(B) 

Diferença 
(C=A-B) 

Valor 
Unitário 

(D) 

Valor 
Superfaturado 

(E=C*D) 

Carteira Oblongo tipo 
Universitária 

134 0 134 251,50 33.701,00  

Carteira Escolar Universitária 519 464 55 98,50 5.417,50  

Conjunto Educ. Infantil com 
mesa e 4 cadeiras 

55 38 17 485,00 8.245,00  

TOTAL 708 502 206 - 47.363,50 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 

3. Superfaturamento por quantidade na aquisição de bens, 
equipamentos e materiais permanentes (excluído carteiras 
escolares) com recursos do FUNDEB, nos exercícios de 2017 e 
2018, no montante de R$ 756.630,27. 

 

Constataram-se gastos com aquisição de bens, equipamentos e materiais permanentes 
(excluído carteiras escolares), no montante de R$ 897.663,85 (oitocentos e noventa e 
sete mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). Desse montante, 
constatou-se superfaturamento no valor de R$ 756.630,27 (setecentos e cinquenta e 
seis mil seiscentos e trinta reais e vinte e sete centavos), o que equivale a 84,29%, em 
função de quantidades faturadas superiores às efetivamente entregues, nos termos 
detalhados nas alíneas a seguir: 
 
a) Aparelhos de ar condicionado faturados e pagos, mas não encontrados todos nas 
escolas. 

Tabela 09 – Aparelhos de ar condicionado adquiridos e pagos no exercício de 2017 
 

Descrição do Bem/Equipamento Marca Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Ar Condicionado Split 7.000 BTUs Consul 11 1.714,33  18.857,63  

Ar Condicionado Split 7.500 BTUs Consul 11 1.300,00  14.300,00  

Ar Condicionado Split 9.000 BTUs Consul 34 2.253,33  76.613,22  

Ar Condicionado Split 12.000 BTUs Consul 45 2.484,00  111.780,00  

Ar Condicionado Split 18.000 BTUs Consul 33 3.376,33  111.418,89  

TOTAL 134 - 332.969,74 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2017. 
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Em visita in loco nas 26 escolas do município, constatou-se que foram entregues e 
instalados nas escolas apenas 7 (sete) aparelhos de ar condicionado, o que culminou 
num superfaturamento de 127 aparelhos e montante de R$ 312.473,76, equivalentes a 
94,77% e 93,84% dos totais das quantidades e valores respectivos, conforme 
demonstrado na tabela a seguir: 
 

 Tabela 10 – Quantidades e Valores Superfaturados por tipo de potência dos 
aparelhos de ar condicionado adquirido em 2017. 

 

Descrição do 
Bem/Equipamento 

Quantidade 
Faturada  

(A) 

Quantidade 
Encontrada 

(B) 

Diferença 
(C=A-B) 

Valor 
Unitário 

(D) 

Valor 
Superfaturado 

(E=C*D) 

Ar Condic. Split 7.000 BTUs 11 0 11 1.714,33     18.857,63  

Ar Condic. Split 7.500 BTUs 11 0 11 1.300,00     14.300,00  

Ar Condic. Split 9.000 BTUs 34 2 32 2.253,33     72.106,56  

Ar Condic. Split 12.000 BTUs 45 1 44 2.484,00   109.296,00  

Ar Condic. Split 18.000 BTUs 33 4 29 3.376,33     97.913,57  

TOTAL 134 7 127 - 312.473,76 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2017. 

 
b) Eletrodomésticos faturados e pagos, mas não encontrados todos nas escolas. 

Tabela 11 – Eletrodomésticos adquiridos e pagos nos exercícios de 2017 e 2018 

 

Descrição do Bem/Equipamento Marca Quant. 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

Congelador horizontal 215 lt. 1 porta branco 220V Esmaltec 1 1.333,05 1.333,05 

Congelador horizontal 513 litros 2 tampas branco Eletrolux 1 2.390,00 2.390,00 

Freezer horizontal 242 litros, 1 tampa Consul 6 1.920,60 11.523,60 

Freezer horizontal 242 litros, 1 tampa Termisa 8 1.940,40 15.523,20 

Geladeira duplex 370 litros 220V Esmaltec 5 2.793,00 13.965,00 

Refrigerador 240 litros com degelo branco 220V Eletrolux 1 1.092,87 1.092,87 

Refrigerador 443 litros branco Brastemp 2 3.959,00 7.918,00 

Refrigerador 390 litros PL Atinum Akbna Consul 1 2.199,00 2.199,00 

Refrigerador 240 litros com degelo branco 220V Eletrolux 1 1.249,00 1.249,00 

Refrigerador 245 litros branco 220V Esmaltec 6 999,99 5.999,94 

Lavadoura Lavete Intense 10kg 220V Arno 5 379,99 1.899,95 

Ventilador de parede master 45cm preto 220V Houston 5 240,36 1.201,80 

Ventilador oscilante de parede 60cm premium preto Delta 15 259,00 3.885,00 

Ventilador 40cm 220V preto/dourado Mallory 2 229,00 458,00 

Ventilador de parede de alta pressão preto 220V Ventisol 30 349,20 10.476,00 

Ventilador de parede de alta pressão preto 220V Lorencid 40 352,80 14.112,00 

Ventilador de coluna Lorencid 40 226,38 9.055,20 
Aparelho DVD com display Philco 5 215,60 1.078,00 

TV tela plana 21 pol. Samsung 15 1.195,60 17.934,00 

TV LED 28 pol. Semp 3 999,99 2.999,97 

TV LCD 32 pol. 220V, entrada USB/HDMI Philco 6 1.765,40 10.592,40 

TV LCD 32 pol. 220V Samsung 5 1.783,00 8.915,00 
TV LCD 32 pol. 220V Samsung 10 1.783,60 17.836,00 
TV 39 pol Smart Full HD 3 HDMI AOC 1 2.499,00 2.499,00 

TV 40 pol. Full HD LCD Semp 1 2.800,32 2.800,32 

Receptor de Satélite OI TV Elsys 1 649,30 649,30 
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Descrição do Bem/Equipamento Marca Quant. 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

LNBF KU OI TV Bedin Sat 1 149,07 149,07 

LNBF Multiponto Century 1 150,07 150,07 

Caixa Amplificada OMF-450 Oneal 1 1.920,00 1.920,00 

Caixa Amplificada Multiuso Stone 2 894,00 1.788,00 

Microfone sem fio JWL 5 476,00 2.380,00 

Microfone sem fio duplo JWL 1 646,00 646,00 

TOTAL 227 - 176.618,74 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 
A fim de atestar o efetivo recebimento dos bens pelas escolas municipais, foram feitas 
visitas in loco em todas as 26 escolas do Município, as quais mostraram diferenças entre 
as quantidades e valores faturados/pagos e os efetivamente entregues/existentes nas 
escolas, o que culminou num superfaturamento de 130 equipamentos diversos e no 
montante de R$ 131.950,96, equivalentes a 57,27% e 74,71% dos totais respectivos das 
quantidades e dos valores, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 

 Tabela 12 – Quantidades e Valores Superfaturados por tipo de eletrodoméstico 
adquirido em 2017 e 2018. 

Descrição do 
Bem/Equipamento 

Quantidade 
Faturada   

(A) 

Quantidade 
Encontrada 

(B) 

Diferença 
(C=A-B) 

Valor 
Unitário 

(D) 

Valor Total  
(E=C*D) 

Congelador horizontal 215 litros  1 0 1 1.333,05 1.333,05 

Congelador horizontal 513 litros 1 0 1 2.390,00 2.390,00 

Freezer horizontal 242 litros 6 2 4 1.920,60 7.682,40 

Freezer horizontal 242 litros 8 0 8 1.940,40 15.523,20 
Geladeira duplex 370 litros 5 1 4 2.793,00 11.172,00 
Refrigerador 240 litros 1 0 1 1.092,87 1.092,87 

Refrigerador 443 litros 2 1 1 3.959,00 3.959,00 

Refrigerador 390 litros 1 0 1 2.199,00 2.199,00 

Refrigerador 240 litros 1 0 1 1.249,00 1.249,00 

Refrigerador 245 litros 6 2 4 999,99 3.999,96 

Lavadoura Lavete 10kg 5 0 5 379,99 1.899,95 

Ventilador de parede 45cm 5 5 0 240,36 0,00 

Ventilador de parede 60cm 15 15 0 259,00 0,00 

Ventilador 40cm 2 2 0 229,00 0,00 

Ventilador parede alta pressão 30 30 0 349,20 0,00 

Ventilador parede alta pressão 40 20 20 352,80 7.056,00 

Ventilador de Coluna 40 10 30 226,38 6.791,40 

Aparelho DVD com display 5 0 5 215,60 1.078,00 

TV tela plana 21 pol. 15 0 15 1.195,60 17.934,00 

TV LED 28 pol. 3 0 3 999,99 2.999,97 

TV LCD 32 pol. 6 0 6 1.765,40 10.592,40 

TV LCD 32 pol. 5 0 5 1.783,00 8.915,00 
TV LCD 32 pol. 10 0 10 1.783,60 17.836,00 
TV 39 pol. Smart 1 0 1 2.499,00 2.499,00 

TV LCD 40 pol.  1 0 1 2.800,32 2.800,32 

Receptor de Satélite 1 0 1 649,30 649,30 

LNBF KU OI TV 1 0 1 149,07 149,07 

LNBF Multiponto 1 0 1 150,07 150,07 

Caixa Amplificada OMF-450 1 1 0 1.920,00 0,00 

Caixa Amplificada Multiuso 2 2 0 894,00 0,00 
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Descrição do 
Bem/Equipamento 

Quantidade 
Faturada   

(A) 

Quantidade 
Encontrada 

(B) 

Diferença 
(C=A-B) 

Valor 
Unitário 

(D) 

Valor Total  
(E=C*D) 

Microfone sem fio 5 5 0 476,00 0,00 

Microfone sem fio duplo 1 1 0 646,00 0,00 

TOTAL 227 97 130 - 131.950,96 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 
c) Mobiliários faturados e pagos, mas não encontrados nas escolas. 
 

Tabela 13 – Mobiliários adquiridos e pagos nos exercícios de 2017 e 2018 
 

Descrição do Bem/Equipamento Marca Quant. Valor Unit. Valor Total 

Armário 8 portas, 2 gavetas branco/ebano Paraná Golden 1 391,55  391,55  

Armário 2 portas, chave e 4 pés Pau Brasil Vila Rica 1 250,20  250,20  

Armário 2 portas, 4 prateleiras Artmóveis 15 831,04  12.465,60  
Cômoda com espelho carvalho/ipê Monalisa 1 499,24  499,24  

Prateleira em aço preta Pandim 4 229,00  916,00  

Berço Tcil Branco Magia 2 500,00  1.000,00  

Estofado Linhares marrom animale Nathalia 1 1.499,00  1.499,00  

Mesa de centro amarelo DJ Alba 1 199,00  199,00  

Banqueta alumínio Decorarts Riviera 3 299,00  897,00  

Mesa Lateral amarelo DJ Alba 1 169,00  169,00  

Mesa melamínio com 3 gavetas Artmóveis 15 313,60  4.704,00  
Mesa redonda em melamínio Artmóveis 10 568,40  5.684,00  
Roupeiro 12 gavetas Artmóveis 6 1.215,20  7.291,20  
Arquivo 4 portas galvanizado cinza Pandim 4 549,00  2.196,00  

Arquivo 4 gavetas Artmóveis 12 744,80  8.937,60  
Armário em aço grande azul/cinza Pandim 6 739,00  4.434,00  

Armário em aço para escritório médio cinza Pandin 5 569,00  2.845,00  

Prateleira cinza Pandin 20 199,00  3.980,00  

Armário de aço 2 portas, 4 prateleiras Artmóveis 15 822,56  12.338,40  

Estação de Trabalho Artmóveis 6 1.217,16  7.302,96  
Mesa ajustável para projetor Artmóveis 2 450,80  901,60  
Birô econômico 1,40 galvanizado azul/cinza Giobel 14 379,00  5.306,00  

Cadeira seção fixa couro marrom Giobel 14 149,00  2.086,00  

Cadeira de tecido sem braços Artmóveis 10 117,60  1.176,00  
TOTAL 169 - 87.469,35  

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 
A partir do resultado de visitas in loco nas 26 escolas do municípios, verificou-se 
quantidades inferiores dos bens entregues nas escolas, o que resultou em diferença 
entre as quantidades e valores faturados/pagos e os efetivamente entregues/existentes 
nas escolas, o que culminou em superfaturamento de 138 bens mobiliários em geral e 
no valor de R$ 75.402,36, equivalentes a 81,66% e 86,20% dos totais respectivos de 
quantidade e valor, conforme demonstrado na tabela a seguir: 

 
Tabela 14 – Quantidades e Valores Superfaturados por tipo de mobiliário adquirido 

em 2017 e 2018. 
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Descrição do 
Bem/Equipamento 

Quantidade 
Faturada  

(A) 

Quantidade 
Encontrada 

(B) 

Diferença 
(C=A-B) 

Valor 
Unitário 

(D) 

Valor 
Superfaturado 

(E=C*D) 

Armário 8 portas e 2 gavetas 1 1 0 391,55  0,00 

Armário 2 portas e 4 pés 1 1 0 250,20  0,00  

Armário 2 portas, 4 
prateleiras 

15  0 15 831,04 12.465,60 

Armário em aço grande 6 3 3 739,00  2.217,00  

Armário em aço médio 5 2 3 569,00  1.707,00  

Armário de aço 2 portas 15 4 11 822,56  9.048,16  

Arquivo 4 portas galvanizado 4 2 2 549,00  1.098,00  

Arquivo 4 gavetas 12 0 12 744,80  8.937,60  
Prateleira em aço 4 4 0 229,00  0,00  

Prateleira  20 6 14 199,00  2.786,00  

Estação de Trabalho 6 0 6 1.217,16 7.302,96  
Cômoda com espelho 1 0 1 499,24  499,24  

Banqueta alumínio 3 0 3 299,00  897,00  

Mesa de centro 1 0 1 199,00  199,00  

Mesa Lateral 1 0 1 169,00  169,00  

Mesa melamínio c/ 3 gavetas 15 0 15 313,60  4.704,00  
Mesa redonda em melamínio 10 0 10 568,40  5.684,00  
Mesa ajustável para projetor 2 0 2 450,80  901,60  
Birô Giobel 14 4 10 379,00  3.790,00  

Cadeira fixa Giobel 14 4 10 149,00  1.490,00  

Cadeira de tecido sem braços 10 0 10 117,60  1.716,00  

Estofado Linhares marrom 1 0 1 1.499,00 1.499,00  

Roupeiro 12 gavetas 6 0 6 1.215,20 7.291,20  

Berço Branco 2 0 2 500,00  1.000,00  

TOTAL 169 31 138 - 75.402,36  

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 
 

 
d) Móveis e utensílios de cozinha faturados e pagos, mas não encontrados nas escolas. 
 

Tabela 15 – Móveis e utensílios para cozinha adquiridos e pagos nos exercícios de 
2017 e 2018 

 

Descrição do Bem/Equipamento Marca Quant. 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

Panela de Alumínio 20 litros Panelux 40 269,50  10.780,00  

Panela de Pressão 20 litros  Panelux 24 475,30  11.407,20  

Panela de Pressão 4 litros  Panelux 40 84,28  3.371,20  

Panela de Pressão 7 litros  Panelux 20 107,80  2.156,00  
Fogão industrial cristal aço 4 bocas Itametal 1 999,00  999,00  

Fogão 4 bocas branco Realce Ares 1 480,00  480,00  

Liquidificador industrial 4 litros 220V Skisisten 10 1.803,20  18.032,00  

Liquidificador diamante Black 4 vel Preto 600W Britânia 1 87,16  87,16  

Liquidificador diamante Classic 4 vel branco600W Britânia 1 84,43  84,43  

Liquidificador Industrial 6 litros  Metvisa 1 989,00  989,00  

Liquidificador Faciclic LN38 preto Arno 1 160,00  160,00  

Liquidificador doméstico  Arno 10 225,40  2.254,00  
Cozinha Maxxi 3 pçs. Nogal/Madeira Kappersberg 1 1.399,00  1.399,00  

Balcão Maxxi 3 gvs. Nogal/Madeira Kappersberg 1 369,00  369,00  

Paneleiro Maxxi 1pts/3gvs c/om forno Kappersberg 1 369,00  369,00  
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Descrição do Bem/Equipamento Marca Quant. 
Valor 
Unit. 

Valor Total 

Balcão Maxxi 3 gvts. Nogal/Madeira Kappersberg 1 499,00  499,00  

Aero Maxxi 1 pt vidro Nogal/Madeira Kappersberg 1 249,00  249,00  

Mesa mearim 4 cadeiras granito preto Metalplus 1 699,00  699,00  

Gabinete 3 portas branco Paraty 2 417,00  834,00  

Cozinha 3 peças branco Paraty 2 899,97  1.799,94  

Fogão Bali 4 bocas, branco Esmaltec 6 379,99  2.279,94  

Fogão Industrial 2 bocas com forno Artmóveis 6 779,10 4.674,60  
Bebedouro Gelato Estilo 220V Branco Esmaltec 1 606,60  606,60  

Bebedouro de pressão em aço com filtro e 2 
bicos 

Artmóveis 17 1.862,00  31.654,00  

Bebedouro de pressão em aço com filtro e 4 
bicos 

Artmóveis 13 2.744,00  19.208,00  

Filtro para Água com 2 velas Poty 40 81,34  3.253,60  
Mesa Tambaú 60cm quadrada branca Tramontina 1 96,20  96,20  

Mesa plástica quadrada branca Tramontina 15 125,44 1.881,60 
Cadeira tulipa sem braço branca Confplast 6 33,10  198,60  

Cadeira plástica branca sem braços Tramontina 775 58,80  45.570,00  

Fogão industrial cristal aço 4 bocas com forno Standard 1 1.200,00  1.200,00  

TOTAL 1041 - 167.641,07 

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 
A partir do resultado de visitas in loco nas 26 escolas do municípios, verificou-se 
quantidades inferiores dos bens entregues nas escolas, em relação às quantidades e 
valores faturados/pagos, o que culminou em superfaturamento de 871 móveis e 
utensílios de cozinha, no valor de R$ 120.382,99, equivalentes a 83,67% e 71,81% dos 
totais respectivos das quantidades e dos valores, conforme demonstrado na tabela a 
seguir: 
 

Tabela 16 – Quantidades e Valores Superfaturados por tipo de móvel e utensílio de 
cozinha adquirido em 2017 e 2018. 

 

Descrição do 
Bem/Equipamento 

Quantidade 
Faturada  

(A) 

Quantidade 
Encontrada 

(B) 

Diferença 
(C=A-B) 

Valor 
Unitário 

(D) 

Valor 
Superfaturado 

(E=C*D) 

Fogão industrial 4 bocas 1 1 0 999,00  0,00  

Fogão industrial 4 bocas c/forno 1 1 0 1.200,00  0,00  

Fogão 4 bocas branco 1 1 0 480,00  0,00  

Fogão Bali 4 bocas 6 1 5 379,99  1.899,95  

Fogão Industrial 2 bocas c/ 
forno 

6 2 4 779,10  3.116,40  

Cozinha Maxxi 3 peças 1 0 1 1.399,00  1.399,00  

Cozinha 3 peças 2 0 2 899,97  1.799,94  

Balcão Maxxi 3 gavetas 1 0 1 369,00  369,00  

Balcão Maxxi 3 gavetas 1 0 1 499,00  499,00  

Gabinete 3 portas 2 1 1 417,00  417,00  

Paneleiro Maxxi com forno 1 0 1 369,00  369,00  

Aero Maxxi 1 porta de vidro 1 0 1 249,00  249,00  

Bebedouro Gelato  1 1 0 606,60  0,00  

Bebedouro de pressão 2 bicos 17 10 7 1.862,00  13.034,00  

Bebedouro de pressão 4 bicos 13 8 5 2.744,00  13.720,00  

Filtro para Água com 2 velas 40 20 20 81,34  1.626,80  
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Descrição do 
Bem/Equipamento 

Quantidade 
Faturada  

(A) 

Quantidade 
Encontrada 

(B) 

Diferença 
(C=A-B) 

Valor 
Unitário 

(D) 

Valor 
Superfaturado 

(E=C*D) 

Liquidificador industrial 4 litros 10 2 8 1.803,20  14.425,60  

Liquidificador 4 velocidades 1 1 0 87,16  0,00  

Liquidificador 4 velocidades 1 1 0 84,43  0,00  

Liquidificador Industrial 6 litros  1 1 0 989,00  0,00  

Liquidificador LN38 1 1 0 160,00  0,00  

Liquidificador Doméstico 10 5 5 225,40 1.127,00  

Mesa granito com 4 cadeiras 1 1 0 699,00  0,00  

Mesa Tambaú 60cm quadrada 1 1 0 96,20  0,00  

Mesa plástica quadrada 15 5 10 125,44  1.254,40  
Cadeira tulipa sem braço branca 6 6 0 33,10  0,00  

Cadeira plástica branca s/braço 775 75 700 58,80  41.160,00  

Panela de Alumínio 20 litros 40 6 34 269,50  9.163,00  

Panela de Pressão 20 litros  24 1 23 475,30  10.931,90  

Panela de Pressão 4 litros  40 10 30 84,28  2.528,40  
Panela de Pressão 7 litros  20 8 12 107,80  1.293,60  

TOTAL 1041 170 871 - 120.382,99  

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 
 
e) Equipamentos de Informática faturados e pagos, mas não encontrados nas escolas. 
 

Tabela 17 – Bens de Informática adquiridos e pagos nos exercícios de 2017 e 2018 
 

Descrição do Bem/Equipamento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Nobreak 1800 VA 3 1.260,03  3.780,09 
Nobreak 1200 VA 5 593,70  2.968,50 
Nobreak 700 VA 10 386,98  3.869,80 

Nobreak 700 VA 7 420,01  2.940,07 

Nobreak 600 VA 10 396,73  3.967,30 
Monitor 15 polegadas 5 425,83  2.129,15 

Monitor 15 polegadas 4 398,74  1.594,96 

Monitor 18,5 polegadas 4 469,28  1.877,12 

Monitor 18,5 polegadas 8 537,38  4.299,04 
Monitor 21 polegadas 2 593,70  593,70 

Monitor 21,5 polegadas 8 678,03  5.424,24 

Estabilizador 300 VA 13 107,77  1.401,01 

Estabilizador 1.000 VA 8 396,73  3.173,84 

Estabilizador 2.000 VA 5 668,33  3.341,65 

Roteador 300 Mbps 10 158,11  1.581,10 

Multifuncional Deskjet 5 445,23  2.226,15 

Multifuncional Deskjet 4 411,47  1.645,88 

Multifuncional Laser 3 1.927,39  5.782,17 

Multifuncional Laser 4 1.468,57  5.874,28 

Impressora Deskjet 7 355,02  2.485,14 

Impressora Laser 6 1.167,88  7.007,28 

Notebook 4GB HD 500GB 5 1.803,23  9.016,15 

Notebook 4GB HD 500GB 3 1.692,92  5.078,76 

Computador Intel Celeron 4GB HD 
500GB monitor 18,5" 

8 1.791,59  14.332,72 

Computador completo 2GB de RAM 
e HD 320GB 

9 1.646,40  14.817,60 
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Descrição do Bem/Equipamento Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Nobreak 1800 VA 3 1.260,03  3.780,09 
Nobreak 1200 VA 5 593,70  2.968,50 
Projetor 2700 lumens 1 2.521,03 2.521,03 
Filmadora Samsung 5 2.763,60 13.818,00 

Fonte ATX 59 68,58  4.046,22 

Fonte ATX 500 W Power Lite 10 137,20 1.372,00 
TOTAL 231 - 132.964,95  

        Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 

 
A partir do resultado de visitas in loco nas 26 escolas do municípios, verificou-se 
quantidades inferiores dos bens entregues nas escolas, em relação às quantidades e 
valores faturados/pagos, o que culminou em superfaturamento de 207 equipamentos 
de informática e no valor de R$ 116.420,20, equivalentes a 87,56% e 89,61% dos totais 
respectivos das quantidades e valores, conforme demonstrado na tabela a seguir: 
 

Tabela 18 – Quantidades e Valores Superfaturados por tipo de equipamento de 
informática adquirido em 2017 e 2018. 

 

Descrição do 
Bem/Equipamento 

Quantidade 
Faturada  

(A) 

Quantidade 
Encontrada  

(B) 

Diferença 
(C=A-B) 

Valor 
Unitário 

(D) 

Valor 
Superfaturado 

(E=C*D) 

Nobreak 1800 VA 3 0 3 1.260,03  3.780,09  

Nobreak 1200 VA 5 0 5 593,70  2.968,50  
Nobreak 700 VA 10 0 10 386,98  3.869,80  

Nobreak 700 VA 7 0 7 420,01  2.940,07  
Nobreak 600 VA 10 0 10 396,73  3.967,30  

Monitor 15 polegadas 5 1 4 425,83  1.703,32  

Monitor 15 polegadas 4 0 4 398,74  1.594,96  

Monitor 18,5 polegadas 4 1 3 469,28  1.407,84  

Monitor 18,5 polegadas 8 0 8 537,38  4.299,04  
Monitor 21 polegadas 2 1 1 593,70  593,70  

Monitor 21,5 polegadas 8 1 7 678,03  4.746,21  

Estabilizador 300 VA 13 1 12 107,77  1.293,24  

Estabilizador 1.000 VA 8 1 7 396,73  2.777,11  

Estabilizador 2.000 VA 5 0 5 668,33  3.341,65  

Roteador 300 Mbps 10 5 5 158,11  790,55 

Multifuncional Deskjet 5 1 4 445,23  1.780,92 

Multifuncional Deskjet 4 0 4 411,47  1.645,88  

Multifuncional Laser 3 0 3 1.927,39  5.782,17  

Multifuncional Laser 4 0 4 1.468,57  5.874,28  

Impressora Deskjet 7 4 3 355,02  1.005,06 

Impressora Laser 6 4 2 1.167,88  2.335,36 

Notebook 4GB HD 500GB 5 1 4 1.803,23  7.212,92  

Notebook 4GB HD 500GB 3 1 2 1.692,92  3.385,84 

Computador Desktop 8 2 6 1.791,59  10.749,54 

Computador Completo 9 0 9 1.646,40  14.817,60 
Projetor 2700 lumens 1 0 1 2.521,03 2.521,03 
Filmadora Samsung 5 0 5 2.763,60 13.818,00 
Fonte ATX 59 0 59 68,58  4.046,22 

Fonte ATX 500W Power Lite 10 0 10 137,20 1.372,00 
TOTAL 231 24 207 - 116.420,20  

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercícios de 2017 e 2018. 
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4. Superfaturamento por quantidade na execução de obras de 
construção, reforma e ampliação de escolas e aquisição de 
materiais de construção com recursos do FUNDEB, nos exercícios 
de 2017 e 2018, no montante de R$ 886.254,84.  

 

Dos recursos recebidos em 2017 pelo município de Mata Roma/MA para custear o 
Fundeb, constataram-se gastos com execução de obras de construção, reformas e 
ampliação de escolas, no montante de R$ 794.144,91 (setecentos e noventa e quatro 
mil cento e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos). As escolas e valores totais 
de gastos com essas obras estão listadas na tabela a seguir: 
 
Tabela 19 – Totais de obras faturadas e pagas nas escolas municipais no exercício de 

2017 
 

Nome da Escola Localidade 
Valor Total dos 
Serviços Pagos 

U. E. M. João Bernardo Neto Sede                 131.299,05  

U. E. M. Maria Moreno Lima Sede                 167.154,29  

U. E. M. Marcelino Monteles Sede                   94.708,27  

U. E. M. Manoel Custódio de Meireles Sede                   91.612,51  

Jardim de Infância Branca de Neve Sede                   71.679,24  

U. E. M. José de Moraes Fortes Sede                   39.016,61  

U. E. Odilon Marchão de Carvalho Sede                   58.912,08  

U. E. Alfredo Duailibe Pov. Cidade Nova                   88.814,74  

U. E. Rufina de Sousa Albuquerque Pov. Mata do Brigadeiro                   50.948,13  

TOTAL                 794.144,91  

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2017. 

 
A partir de análise dos itens de serviços constantes das propostas das empresas 
vencedoras constantes dos processos licitatórios, dos documentos de despesas que 
embasaram os pagamentos dos serviços e também dos resultados obtidos nas visitas in 
loco nas escolas que tiveram obras nelas realizadas, constatou-se superfaturamento nas 
quantidades pagas em relação aos valores medidos nas vistorias físicas realizadas pela 
Equipe de Fiscalização nas escolas, culminando no montante de R$ 334.158,80, que 
representa um percentual de superfaturamento de 42%. Os valores individualizados por 
escola e o valor total do superfaturamento estão explicitados na tabela a seguir: 

  
Tabela 20 – Valores Superfaturados por escola em 2017. 

Nome da Escola Localidade 
Valores 

Superfaturados 

U. E. M. João Bernardo Neto Sede                   85.195,68  

U. E. M. Maria Moreno Lima Sede                   53.366,41  

U. E. M. Marcelino Monteles Sede                   41.050,81  

U. E. M. Manoel Custódio de Meireles Sede                   36.504,05  

Jardim de Infância Branca de Neve Sede                   35.587,40  

U. E. M. José de Moraes Fortes Sede                     6.848,48  

U. E. Odilon Marchão de Carvalho Sede                   14.267,02  

U. E. Alfredo Duailibe Pov. Cidade Nova                   10.390,84  
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U. E. Rufina de Sousa Albuquerque Pov. Mata do Brigadeiro                   50.948,12  

TOTAL                334.158,80  

Fonte: Processos de Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2017. 

 
Para se chegar aos valores dos superfaturamentos, utilizou-se os itens sintéticos dos 
serviços constantes das propostas de preços das empresas vencedoras das licitações e 
se comparou com os itens encontrados nas vistorias. Os itens sintéticos de serviços que 
constam das propostas vencedoras foram: (i) serviços iniciais; (ii) demolições e retiradas; 
(iii) esquadrias; (iv) instalações hidrossanitárias; (v) cobertura; (vi) forro; (vii) 
revestimento de paredes; (viii) pavimentação; (ix) instalações elétricas; (x) pintura; (xi) 
serviços complementares; e (xii) BDI. Os valores detalhados por escola, referentes aos 
valores dos itens de serviços pagos, medidos e o valor do superfaturamento estão 
explicitados no Anexo I a este relatório. 
 
Constataram-se, ainda, pagamentos em 2017, referentes a supostas reformas nas 
escolas Rolindo Garreto (sede), Benedito Correia (povoado Bom Sucesso), no montante 
de R$ 147.831,72, e, em 2018, na escola Rufina de Sousa Albuquerque (povoado Mata 
do Brigadeiro), no montante de R$ 114.549,53. Contudo, nessas escolas não ocorreram 
reformas nos idos de 2017 e 2018, sendo que essa última escola citada foi entregue em 
2016 à comunidade e não precisou de reformas depois de sua inauguração, de acordo 
com informações obtidas com funcionários da escola, alunos e comunidade próxima à 
mesma. Além disso, foram constatadas aquisições de materiais de construção, elétricos, 
hidráulicos e de pintura, nos termos detalhados na tabela a seguir: 

Tabela 21 - Aquisição de Material de Construção, Elétricos, Hidráulicos e de Pintura 

 
Nota 
Fiscal 

Data Valor Fornecedor (CNPJ) Objeto 

8886 10/05/2017 210.145,88 

Medeiros Construtora Ltda. 
(19.846.420/0001-11) 

Materiais de Construção 
014 20/06/2017 45.910,15 

016 27/26/2017 44.629,03 

019 29/11/2017 53.033,77 

40 29/11/2017 66.975,72 Medeiros Construtora Ltda. 
(19.846.420/0001-11) 

Materiais elétricos, 
hidráulicos e de pintura. 41 18/12/2017 61.353,49 

38 21/06/2018 40.048,00 M. da S. Meireles 
(17.214.746/0001-09) 

Materiais elétricos, 
hidráulicos e de pintura. 48 10/08/2018 30.000,00 

Total 552.096,04 - - 

Fonte: Prestações de Contas do Fundeb, exercícios de 2017 e 2018. 
 

Tendo em vista que houve contratação de empresas para execução de obras e serviços 

de reformas, ampliação e construção de escolas, cujos serviços não foram executados 

em sua completude, não se conseguiu identificar em que serviços poderiam ter sido 

usados tais materiais de construção, mesmo por que a Secretaria Municipal de Educação 

não executa obras, tampouco ficou evidenciado que houve obras executadas para esta 

secretaria diretamente pela prefeitura ou alguma secretaria de obras ou infraestrutura. 

Assim, o montante superfaturado com serviços de construção, reforma e ampliação de 

escolas e com compra de material de construção foi de R$ 886.254,84. 
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5. Realização de gastos com recursos do FUNDEB - exercícios de 
2017 e 2018 -, sem apresentação de documentos 
comprobatórios, no montante de R$ 650.895,71. 

 

A partir da análise dos extratos bancários das contas específicas do Fundeb de Mata 
Roma/MA (Banco do Brasil, agência 1773-6, contas 17.850-0 e 52.046-2), foram 
identificados valores a débito dessas contas, que constituem pagamentos feitos com 
recursos do Fundo (exceto saídas para conta de aplicação financeira) sem que houvesse 
a apresentação de documentos comprobatórios que respaldasse esses gastos, conforme 
a seguir detalhado: 
 

Tabela 22 – Despesas pagas com recursos do Fundeb sem documentos 
comprobatórios efetivadas em 2017 

 
DATA VALOR BANCO DESTINO AGÊNCIA DESTINO CONTA DESTINO 

30/01/2017 2.530,52 001 – Banco do Brasil 1773-6 14.579-3 

23/02/2017 3.119,09 237 - Bradesco 5264-7 1.099-5 

28/03/2017 3.997,04 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.468-6 

28/03/2017 95.929,02 001 – Banco do Brasil 2826-6 10.255-5 

12/04/2017 938,60 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

12/05/2017 300,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

12/05/2017 52.939,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

23/05/2017 2.000,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

27/07/2017 1.008,93 001 – Banco do Brasil 1773-6 400-6 

31/07/2017 158.793,34 001 – Banco do Brasil 1773-6 400-6 

15/08/2017 28.380,80 237 - Bradesco 0781-1 12.390-0 

18/10/2017 863,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

22/12/2017 1.938,04 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

27/12/2017 9.000,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

27/12/2017 10.000,000 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

Total 371.737,38 - - - 

Fonte: Extratos bancários da conta do Fundeb de Mata Roma/MA (Banco do Brasil, Ag. 1773-6; Conta 
corrente 17.850-0), exercício de 2017. 

 
Tabela 23 – Despesas pagas com recursos do Fundeb sem documentos 

comprobatórios efetivadas em 2018 

DATA VALOR BANCO DESTINO AGÊNCIA DESTINO CONTA DESTINO 

15/01/2018 7.400,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

31/01/2018 4.247,49 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

09/02/2018 15.692,96 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

16/02/2018 26.161,35 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

08/03/2018 7.735,92 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

21/05/2018 336,28 237 - Bradesco 1052-9 14.175-5 

01/06/2018 17.770,76 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

02/08/2018 2.515,64 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

15/08/2018 1.177,68 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

13/08/2018 1.177,68 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

13/08/2018 26.612,70 237 - Bradesco 5264-7 620-3 

13/08/2018 26.717,06 237 - Bradesco 5264-7 620-3 
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DATA VALOR BANCO DESTINO AGÊNCIA DESTINO CONTA DESTINO 

13/08/2018 26.916,36 237 - Bradesco 5264-7 620-3 

13/08/2018 26.381,52 237 - Bradesco 5264-7 620-3 

13/08/2018 26.620,02 237 - Bradesco 5264-7 620-3 

14/08/2018 26.561,52 237 - Bradesco 5264-7 620-3 

14/08/2018 26.956,40 237 - Bradesco 5264-7 620-3 

22/08/2018 500,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 20.197-9 

31/08/2018 200,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 26.063-0 

10/09/2018 200,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 25.414-2 

03/10/2018 1.467,00 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

28/11/2018 2.115,00 104 – Caixa Econômica Federal 3519-X 125-2 

28/12/2018 1.884,53 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

28/12/2018 1.810,46 001 – Banco do Brasil 1773-6 24.084-2 

Total 279.158,33 - - - 

Fonte: Extratos bancários da conta do Fundeb de Mata Roma/MA (Banco do Brasil, Ag. 1773-6; Conta 
corrente 17.850-0), exercício de 2017. 

 
Na soma dos dois exercícios (2017 e 2018), os débitos da conta do Fundeb sem a 
correspondente apresentação de documentos comprobatórios de despesa totalizam R$ 
650.895,71. 

 

6. Contratação de empresas tecnicamente inidôneas para 
reforma de escolas. 

 
Trata-se das empresas A. F. Construções Ltda. – ME, CNPJ 11.037.280/0002-00, e R. M. 
P. Santos Comércio - ME (J. Construções Ltda.), CNPJ 02.449.618/0001-69, contratadas 
pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA para prestar serviços de construção, 
reforma e ampliação de escolas municipais no exercício de 2017. 
 
Em 2017, em decorrência das licitações Tomada de Preços 004/2017 e 007/2017, 
foram firmados os Contratos 20171051 e 20171125, nos valores respectivos de R$ 
595.469,93 e R$ 296.420,29, para executar os serviços de construção, reforma e 
ampliação de escolas municipais. Desses valores, constataram-se pagamentos a duas 
empresas, conforme detalhado a seguir: 

 
 

Tabela 24 – Resumo dos comprovantes de despesa referentes a obras em escolas. 

Nota Fiscal Data Valor (R$) Empresa CNPJ 

016 06/02/2017 31.441,94 

A. F. Construções Ltda.-ME 11.037.280/0002-00 

019 06/02/2017 29.372,15 

022 22/02/2017 28.612,50 

023 22/02/2017 29.873,50 

024 13/03/2017 14.325,70 

025 13/03/2017 14.205,95 

030 02/05/2017 148.588,55 A. F. Construções Ltda.-ME 11.037.280/0002-00 

066 19/05/2017 304.317,43 R. M. P. Santos Comércio - 
ME (J. Construções Ltda.) 

02.449.618/0001-69 
001 27/06/2017 291.152,50 

TOTAL 891.890,22   

Fonte: Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2017. 
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O detalhamento das reformas, separadas por escola, consta da última medição dos 
serviços executados, resumida na tabela abaixo. 
 

Tabela 25 – Resumo por escola dos serviços de reforma executados pelas empresas 
A. F. Construções Ltda. – ME e R. M. P. Santos Comércio - ME 

 
Item Escola Valor (R$) 

Empresa 1: A. F. Construções Ltda.-ME – CNPJ: 11.037.280/0002-00 

01 U. E. Odilon Marchão Carvalho – Sede 58.912,08 

02 U. E. Alfredo Duailibe – Povoado Cidade Nova 88.814,74 

03 U. E. Rufina Albuquerque Dutra – Povoado Mata do 
Brigadeiro 

50.948,13 

04 U. E. Benedito Correia – Povoado Bom Sucesso 75.521,39 

05 U. E. Rolindo Garreto – Sede 72.310,35 

 Subtotal da Empresa 1 346.506,69 

 

Empresa 2: R. M. P. Santos Comércio – ME (J Construções Ltda.) – CNPJ: 02.449.618/0001-69 

04 U. E. M. João Bernardo Neto 131.299,05 

05 U. E. M. Maria Moreno Lima 167.154,29 

06 U. E. M. Marcelino Monteles 94.708,27 

07 U. E. M. Manoel Custódio de Meireles 91.612,51 

08 Jardim de Infância Branca de Neve 71.679,24 

09 U. E. M. José de Moraes Fortes 39.016,61 

 Subtotal da Empresa 2 595.469,97 

Total 941.976,66 

Fonte: Propostas de Preços das empresas nas licitações TP 004/2017 e TP 07/2017. 

 
Exames de auditoria evidenciaram que as empresas não detêm capacidade técnico-
operacional para atuar no ramo da construção civil, tendo em vista que na Relação 
Anual de Informações Sociais (RAIS), anos-base 2004 a 2018, no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS), anos-base 2013 a 2017, e no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), anos-base 2013 a 2019, não há registro de 
empregados declarados por nenhuma das duas empresas sob comento.  
 
Assim, as reformas de unidades escolares, atividades típicas de construção civil, não 
poderiam ser executadas por essas empresas, a não ser mediante sublocação integral 
dos serviços. 
 
É importante ressaltar que a utilização informal de pessoas na execução da obra, a qual 
deveria ser incumbência da empresa contratada, ocasiona uma distorção no preço da 
obra, posto que afeta diretamente as despesas indiretas (BDI) de execução do contrato, 
dado que a empresa praticamente não tem custos de encargos com pessoal, 
mobilização/desmobilização, tributos etc., em que pese esses valores estarem  
embutidos nos preços propostos pela empresa e pagos pela prefeitura.  
 
Também foi constatado que as empresas não possuem veículos e máquinas registradas 
para execução dos serviços de engenharia. A partir do cadastro do Denatran, verificou-
se que a empresa A. F. Construções Ltda. - ME não possui veículos registrados em seu 
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nome, e a empresa R. M. P. Santos Comércio - ME possui apenas uma caminhonete Fiat 
Toro Volcano, ano 2017/2018, placa PSY-4377. 

 

Por fim, em diligência aos endereços constantes da Receita Federal, verificou-se que o 
imóvel onde deveria funcionar a empresa A. F. Construções Ltda. - ME se encontrava 
fechado e sem sinais de atividade, conforme retratam as imagens a seguir. 
 

Figura 01 – Fachada da empresa A. F. Construções Ltda.-ME 

  
Imagem da fachada do imóvel localizado à Avenida 
Senador Vitorino Freire, 887, Terras Duras, 
Chapadinha/MA, onde deveria ser sede da empresa 
A. F. Construções Ltda.-ME e se encontra fechada, 
em 18 de setembro de 2019. 

Imagem da fachada do imóvel localizado à 
Avenida Senador Vitorino Freire, 887, Terras 
Duras, Chapadinha/MA, onde deveria ser sede da 
empresa A. F. Construções Ltda.-ME (detalhe do 
nº “887”, em 18 de setembro de 2019. 

 
A empresa R. M. P. Santos Comércio – ME se encontrava aberta, mas sem sinais de 
possuir estrutura de empresa de construção civil, como se mostra na figura: 
 

Figura 02 – Fachada da empresa R. M. P. Santos Comércio - ME 

  
Imagem da fachada do imóvel localizado à Vila Ana 
Lúcia, 36, Zona Rural, Mata Roma/MA, onde 
funciona a sede da empresa R.M.P. Santos 
Comércio-ME (J Construções) - detalhe da frente-, 
em 18 de setembro de 2019. 

Imagem da fachada do imóvel localizado à Vila 
Ana Lúcia, 36, Zona Rural, Mata Roma/MA, onde 
funciona a sede da empresa R.M.P. Santos 
Comércio-ME (J Construções) - detalhe da lateral-
, em 18 de setembro de 2019. 
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7. Gasto excessivo com combustíveis no valor total de R$ 
762.339,39, em 2017 e 2018, tendo em vista a aquisição em 
quantidades superiores às necessidades da área de Educação 
Básica do Município. 

 

Após a análise da prestação de contas dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), executados pela Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, durante os 
exercícios financeiros de 2017 e 2018, a equipe de fiscalização da CGU detectou a 
realização de despesas com aquisição de combustíveis muito acima da real necessidade 
do Município. A conclusão se baseia em uma comparação entre a quantidade de 
combustível adquirida, a frota de veículos à disposição da Secretaria Municipal de 
Educação, as distâncias percorridas diariamente pelos veículos no transporte de alunos 
e a quantidade de dias letivos, de acordo com os calendários escolares no período de 
exame. 

As despesas com aquisição de combustíveis para a Secretaria de Educação encontram-
se sintetizadas nas tabelas abaixo. 
 

Tabela 26 – Despesas com combustíveis com recursos do Fundeb em 2017 
 

Empresa 
Contratada (CNPJ) 

Licitação 

Quantidade (Litros) 
Valor 
(R$) Gasolina 

Diesel 
Comum 

Diesel S10 

Próspero Veras & Cia. 
Ltda. 
(04.845.035/0003-44) 

Dispensa --- 7.794,59 12.633,54 64.387,56 

José de Moraes Fortes 
Teixeira - ME (Posto 
Moraes Fortes) 

(12.294.097/0001-34) 

PP 002/2017 

PP 055/2017 
39.345,00 72.914,00 66.452,97 567.842,48 

Total 39.345,00 80.708,59 79.086,51 632.230,04 

Fonte: Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2017. 

 
Tabela 27 – Despesas com combustíveis com recursos do Fundeb em 2018 

 

Empresa 
Contratada (CNPJ) 

Licitação 

Quantidade (Litros) 
Valor 
(R$) Gasolina 

Diesel 
Comum 

Diesel S10 

José de Moraes Fortes 
Teixeira - ME (Posto 
Moraes Fortes) 

(12.294.097/0001-34) 

PP 015/2018 49.999,20 45.647,30 82.107,60 861.645,81 
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Empresa 
Contratada (CNPJ) 

Licitação 

Quantidade (Litros) 
Valor 
(R$) Gasolina 

Diesel 
Comum 

Diesel S10 

Total 49.999,20 45.647,30 82.107,60 861.645,81 

Fonte: Prestação de Contas do Fundeb de Mata Roma/MA, exercício de 2018. 

Chama a atenção, em primeiro lugar, que, segundo informações disponibilizadas pela 
própria Prefeitura, em 2017, havia somente um veículo movido a gasolina à disposição 
da Secretaria Municipal de Educação, e tratava-se de uma motocicleta Honda CG 150 
FAN ESi, Placa OJF 5962, cujo consumo, em uma estimativa conservadora, não seria 
maior que 30 km/litro. Ainda, de acordo com a Prefeitura, a referida motocicleta 
percorre em média 107 km diários. Assim, considerando os 184 dias letivos previstos no 
calendário escolar do ano letivo de 2017, tem-se um percurso total de 19.688 Km no 
ano, o que deveria gerar um consumo de aproximadamente 656,26 litros de gasolina. 
Contudo, foram adquiridos com os recursos do FUNDEB 39.345 litros, isto é, quase 60 
vezes mais. Em termos financeiros, foram despendidos no exercício de 2017 R$ 
134.605,05 apenas com a aquisição de gasolina, conforme demonstra a tabela abaixo.  
 
Considerando as necessidades reais do município, deveria ter sido realizada uma 
despesa de R$ 2.854,73, o que representa um desperdício de recursos da ordem de R$ 
131.750,32, correspondentes a 97,88% de gasto excessivo com gasolina em 2017. 
 

Tabela 28 – Gasto total com gasolina comum em 2017 
 

Nota Fiscal Data 
Quantidade 

(litros) 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

001 09/02/2017 250 4,29 1.072,50 

002 21/02/2017 545 4,29 2.338,05 

003 21/02/2017 310 4,29 1.329,90 

004 07/03/2017 2300 4,29 9.867,00 

006 29/03/2017 4150 4,29 17.803,50 

010 29/04/2017 2970 4,29 12.741,30 

013 29/05/2017 5.601,154 4,29 24.028,95 

015 30/06/2017 4.398,85 4,29 18.871,05 

017 31/07/2017 2770 4,29 11.883,30 

024 25/09/2017 2250 4,35 9.787,50 

025 29/09/2017 2120 4,35 9.222,00 

027 31/10/2017 3600 4,35 15.660,00 

Total (R$) 134.605,05 

 Fonte: Prestação de Contas do Fundeb, exercício de 2017. 
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Da mesma forma, em relação a 2018, considerando-se os 186 dias letivos previstos no 
calendário escolar, o mencionado veículo não requereria mais do que 663,40 litros de 
gasolina para percorrer os 19.902 km no ano. No entanto, foram adquiridos pela 
Prefeitura, com os recursos do programa, 49.999,20 litros, ou seja, quase 80 vezes mais. 
 

Tabela 29 – Gasto total com gasolina comum em 2018 
 

Nota 
Fiscal 

Data 
Quantidade 

(litros) 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

029 30/11/2017 2.100 4,35 9.135,00 

032 28/12/2017 1.400 4,35 6.090,00 

034 31/01/2018 999,20 4,70 4.696,24 

038 28/02/2018 3.200 4,70 15.040,00 

042 29/03/2018 9.300 4,70 43.710,00 

046 28/04/2018 6.000 4,70 28.200,00 

051 29/05/2018 3.500 4,70 16.450,00 

053 30/06/2018 3.700 4,70 17.390,00 

056 31/07/2018 2.653 5,20 13.795,60 

060 31/08/2018 7.441 5,20 38.693,20 

065 10/10/2018 5.500 5,20 28.600,00 

067 31/10/2018 4.206 5,20 21.871,20 

Total (R$) 243.671,24 

 Fonte: Prestação de Contas do Fundeb, exercício de 2018. 

 

Em termos financeiros, foram despendidos no exercício de 2018, R$ 243.671,24 apenas 
com a aquisição de gasolina, conforme detalha a tabela acima. Considerando as 
necessidades reais do município, deveria ter sido realizada uma despesa de apenas R$ 
3.449,68, o que representa um desperdício de recursos da ordem de R$ 231.221,56, 
correspondentes a 98,53% de gasto excessivo com gasolina em 2018. 

Em relação ao consumo de óleo diesel, também se constatou uma desproporção entre 
a quantidade adquirida pela Prefeitura e a demanda real pelo combustível, tendo em 
vista a frota, os respectivos itinerários e a quantidade de dias letivos. A tabela abaixo 
detalha os veículos de transporte escolar utilizados pelo Município, de acordo com 
informações prestadas pelo próprio gestor à equipe de fiscalização, com a respectiva 
quilometragem diária percorrida. 
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Tabela 30 – Relação de veículos, com seus itinerários e quilometragem diária 
percorrida 

 

Descrição do Veículo Placa 
Próprio/ 
Alugado 

Itinerário Km/dia 

VOLARE V8L 4X4 OIW 0668 Próprio Cajueiro 100 

VOLARE V8L 4X4 OJC8119 Próprio A disposição 49 

VW/15.190 EOD ESCOLAR OIV 9061 Próprio Cidade Nova 120 

VW/15.190 EOD E. S. ORE OIW 4670 Próprio Lagoinha 42 

VW/15.190 EOD E. S. ORE OIV5604 Próprio Bom Sucesso 27 

VW/15.190 EOD E. S. ORE OIV 8769 Próprio Mata do Brigadeiro 104 

VOLARE V8L 4X4 OJO 1969 Próprio Mata do Brigadeiro 144 

FORD/F4000 G NXD 8630 Próprio Município 49 

M.BENZ/ OF 1620 KDI 6836 Alugados Barra dos macacos 107 

M.BENZ/OF 1721 HOY 4366 Alugados Macacos 126 

M.BENZ/ BUSSCAR URBANUSS LVN 6173 Alugados Jacu dos Correias 120 

M.BENZ/ OF 1318 HOY 4651 Alugados Jacu 90 

M.BENZ/ CAIO APACHES 21 U JMX 4955 Alugados Jacu dos piratas 49 

RANAULT/MASTER MBBUS 
L3H2 

PSM 7676 Alugados Taboquinha 138 

M.BENZ/ BUSSCAR URBANUSS HOY 4432 Alugados Barroca 110 

M.BENZ/MPOLO SENIOR GVO KMX 6056 Alugados Guadalupe 36 

M.BENZ/INDUSCAR APACHE A HEJ 2056 Alugados Bom sucesso 49 

VW/MPOLO TORINO  GVU HPI 6665 Alugados Vila santa luzia 60 

VW/MPOLO CORING GVU HPI 6668 Alugados Bom jardim 27 

M.BENZ/ BUSSCAR URBANUSS HOY 4347 Alugados Bom sucesso 104 

M.BENZ/ OF  1721 ROD LINCE LVN 6133 Alugados Guadalupe 78 

VOLKS/BUSSCAR URNANUSS U LVR 6776 Alugados São João do Riachão 9,5 

M.BENZ/ OF 1620 HOO 2707 Alugados Vila Palmeiras 12,5 

M.BENZ/CAIO APACHE 21 U HPI 5987 Alugados Santa Rita 108 

Fonte: Resposta dos gestores municipais a Solicitação de Fiscalização. 

Depreende-se da tabela acima que os veículos à disposição do Município para a 
realização do transporte escolar percorrem, na sua totalidade, diariamente 1.859 Km. 
Multiplicando-se esse valor pelos dias letivos segundo o calendário escolar elaborado 
pela Secretaria de Educação de Mata Roma/MA, chega-se a 342.056 Km em 2017 e 
345.774 Km em 2018. 

De acordo com o documento intitulado “Análise de Viabilidade do Transporte Escolar 
em Municípios da Região Central do Rio Grande do Sul”, elaborado pelo Conselho 
Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, o consumo médio dos ônibus e micro-
ônibus do Programa Caminho da Escola é de 4,5km/litro (disponível em: 
http://www.crcrs.org.br/convencao/arquivos/trabalhos/cientificos/analise_viabilidade
_transporte_escolar_836.pdf).  

Valendo-se de tal estimativa, que é inclusive mais conservadora e prudente que a 
informada pelo próprio gestor em sua planilha encaminhada à equipe de fiscalização, 

http://www.crcrs.org.br/convencao/arquivos/trabalhos/cientificos/analise_viabilidade_transporte_escolar_836.pdf
http://www.crcrs.org.br/convencao/arquivos/trabalhos/cientificos/analise_viabilidade_transporte_escolar_836.pdf
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resulta um consumo de óleo diesel na ordem de 76.012,44 litros em 2017, e de 
76.838,66 litros em 2018. 

A diferença, portanto, entre a quantidade de diesel adquirida e a efetivamente 
requerida pelo serviço de transporte escolar fica evidenciada na tabela a seguir. 

 
Tabela 31 – Comparativo entre a quantidade de óleo diesel adquirida (2017 e 2018) e 

a quantidade efetivamente necessária para o transporte escolar no Município 
 

Exercício 
Quantidade de Óleo 

Diesel Adquirida 
(litros) 

Quantidade de Óleo 
Diesel Necessária 

(litros) 

Diferença a 
maior 

2017 138.489,62 76.012,44 82,19% 

2018 127.754,90 76.838,66 66,26% 

 Fonte: Elaborada pela Equipe de Fiscalização a partir de diversas fontes de dados. 

 
Verificou-se, por conseguinte, que a quantidade total de combustíveis adquirida pela 
Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA, nos exercícios de 2017 e 2018, com os recursos 
do FUNDEB, não encontra justificativa ou respaldo na necessidade real de utilização dos 
veículos à disposição da área de Educação no Município. 
 
Em termos financeiros, foram gastos R$ 497.964,81 com óleo diesel, correspondente a 
138.489,62 litros do produto, conforme a tabela abaixo.  

 
 

Tabela 32 – Gasto total com Óleo Diesel (comum+S10) em 2017 
 

Nota 
Fiscal 

Data 
Quantidade 

(litros) 

Total  

(R$) 

710 28/12/2016 18.125,7259 56.999,98 

760 28/01/2017 2.302,41 7.387,60 

1 09/02/2017 300 1.071,00 

2 21/02/2017 485 1.731,45 

3 21/02/2017 737 2.694,09 

4 07/03/2017 5.745 21.117,60 

5 07/03/2017 1.015 3.623,55 

6 29/03/2017 10.105 31.316,35 

7 29/03/2017 8.420 30.596,16 

10 29/04/2017 7.913 28.281,96 

12 29/05/2017 3.200 11.424,00 

13 29/05/2017 6.730,80 24.028,95 

15 30/06/2017 14.520,59 53.413,52 

17 31/07/2017 4.819,52 17.441,95 
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Nota 
Fiscal 

Data 
Quantidade 

(litros) 

Total  

(R$) 

18 31/07/2017 13.461,60 48.057,9 

19 31/07/2017 2.787,01 9.949,63 

21 31/08/2017 450 1.606,50 

22 31/08/2017 13.85,48 4.660,55 

24 25/09/2017 11.751,11 44.861,80 

25 29/09/2017 11.200,87 42.767,36 

27 31/10/2017 14.419,98 54.932,91 

Total 138.489,62 497.964,81 

 Fonte: Prestação de Contas do Fundeb, exercício de 2017. 

 
Calculando pelo valor mais caro do óleo diesel contratado pela Prefeitura (R$ 3,85), ou 
seja, o valor do diesel S10, as despesas com o combustível não deveriam ser superiores 
a R$ 292.647,90, tendo em vista a quantidade necessária de 76.012,44 litros em 2017. 
Disso decorre um prejuízo potencial da ordem de R$ 205.316,91, o que corresponde a 
41,23% dos valores gastos com essa finalidade. 
 
Similarmente, no exercício de 2018, foram gastos R$ 539.824,57 com óleo diesel, 
correspondente a 127.718,90 litros do produto, conforme a tabela a seguir. 
 

Tabela 33 – Gasto total com Óleo Diesel (comum+S10) em 2018 
 

Nota 
Fiscal 

Data 
Quantidade 

(litros) 

Total  

(R$) 

029 30/11/2017 10.367 39.572,95 

030 08/12/2017 1.978 7.615,30 

032 28/12/2017 6.390 24.381,50 

034 31/01/2018 6.375,9 26.622,12 

038 28/02/2018 4275 17.955,00 

042 29/03/2018 8.200 34.440,00 

046 28/04/2018 10.825 44.065,00 

051 29/05/2018 12.047 49.757,40 

053 30/06/2018 12.421 51.268,00 

056 31/07/2018 9.603 42.899,80 

060 31/08/2018 17.457 77.677,50 

065 10/10/2018 13.055 58.027,50 

067 31/10/2018 14.725 65.542,5 

Total 127.718,9 539.824,57 

 Fonte: Prestação de Contas do Fundeb, exercício de 2018. 
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Calculando-se pelo valor mais caro do óleo diesel contratado pela Prefeitura (R$ 4,50), 
ou seja, o valor do diesel S10, as despesas com o combustível não deveriam ser 
superiores a R$ 345.773,97. Disso decorre um prejuízo potencial de R$ 194.050,60, o 
que corresponde a 36% dos valores gastos com essa finalidade. 
 

Constata-se, portanto, um prejuízo financeiro potencial na aquisição de combustíveis 
em geral de R$ 337.067,23, em 2017, e de R$ 425.272,16, em 2018, o que equivale ao 
montante de R$ 762.339,39 nos dois exercícios, tendo em vista a aquisição superior às 
reais necessidades do Município para a Educação Básica. 

 

8. Gastos excessivos com materiais de limpeza, ocasionando 
desperdício de recursos do Fundeb no valor de R$ 54.017,75. 

 

A Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA assinou com a empresa R. N. R. de 
Amarante – ME (CNPJ: 10.844.696/0001-96) dois contratos de fornecimento de 
material de limpeza para as escolas municipais, quais sejam, o Contrato nº 20170059 
e o Contrato nº 20171020, ambos decorrentes do Pregão Presencial nº 012/2017. 
 
Dentre os produtos adquiridos, chama a atenção as quantidades de alguns itens que 
foram contratadas e que teriam sido fornecidas pela empresa à Prefeitura, conforme 
se explicita na tabela a seguir: 
 

Tabela 34 – Quantidades de Produtos de Limpeza contratados, por contrato. 

Item Contratado 
Contrato 20170059, de 03/03/2017 Contrato 20171020, de 20/04/2017 
Unidade Quantidade Valor Unidade Quantidade Valor 

Vassoura de Palha – 
Fardo com 50 unidades 

fardo 300 30.570,00 fardo 500 50.950,00 

Vassoura em Nylon 
com cabo de madeira 

unidade 220 1.881,00 unidade 350 3.249,00 

Vassoura de Piaçava 
com cabo de madeira 

unidade 300 1.800,00 unidade 380 3.000,00 

Saco para lixo 30 litros 
– fardo com 25 pacotes 
com 10 unidades cada 

fardo 250 10.000,00 fardo 300 12.000,00 

Saco para lixo 50 litros 
– fardo com 25 pacotes 
com 10 unidades cada 

fardo 150 6.000,00 fardo 200 8.000,00 

Saco para lixo 100 
litros – fardo com 25 

pacotes com 5 
unidades cada 

fardo 350 15.347,50 fardo 300 13.155,00 

 Total - 65.598,50 - - 90.354,00 

Fonte: Contratos 20170059 e 20171020, constantes da Licitação Pregão Presencial n 012/2017. 
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Somando-se as quantidades dos dois contratos, constata-se que houve a contratação 
de 800 fardos de vassoura de palha (o que culmina numa quantidade total de 20.000, 
já que o fardo é composto de 50 vassouras), 570 unidades de vassoura de nylon, 680 
unidades de vassoura de piaçava, 550 fardos de sacos para lixo de 30 litros, 350 fardos 
de sacos para lixo de 50 litros e 650 fardos de sacos para lixo de 100 litros. Assim, a 
quantidade total de sacos para lixo, em cada capacidade fica: 

a) sacos de 30 litros: 550(fardos)*25(pacotes)*10(sacos) = 137.500 sacos; 

b) sacos de 50 litros: 350(fardos)*25(pacotes)*10(sacos) =   87.500 sacos; 

c) sacos de 100 litros: 650(fardos)*25(pacotes)*5(sacos) =    81.250 sacos. 
 
A partir dos documentos de execução de despesas com materiais de limpeza no 
exercício de 2017, observou-se o fornecimento dos materiais listados acima, nas 
quantidades e valores descritos na tabela a seguir: 
 

Tabela 35 – Quantidade de produtos de limpeza fornecidos e pagos. 
 

Item Contratado 
Quantidade 
da Medida* 

Quantidade 
Total* 

Valor Pago 
(R$) 

Vassoura de Palha – Fardo com 50 unidades 289 14.450 29.449,10 

Vassoura em Nylon com cabo de madeira 350 350 2.992,50 

Vassoura de Piaçava com cabo de madeira 530 350 3.180,00 

Saco para lixo 30 litros–fardo c/ 25 pact. c/ 10 unid. 
cada 

550 137.500 22.000,00 

Saco para lixo 50 litros–fardo c/ 25 pact. c/ 10 unid. 
cada 

350 87.500 14.000,00 

Saco para lixo 100 litros–fardo c/ 25 pact. c/ 5 unid. 
cada 

650 81.250 28.502,50 

Total - - 100.124,10 

Fonte: Documentos de Despesa constantes da Prestação de Contas do Fundeb, exercício de 2017. 
*A quantidade de medida é a usada na contratação (fardo ou unidade) e a quantidade total se refere à 
unitária, desmembrado da quantidade de medida, quando foi o caso (por exemplo: fardo, pacote). 

 
Considerando que o município possui 26 escolas, incluindo as zonas urbana e rural, 
nota-se que as quantidades contratadas e adquiridas extrapolam as necessidades 
reais de utilização desses materiais, conforme a seguir descrito: 

a) item vassoura de palha: foram adquiridas 14.450 vassouras de palha em 2017. Se 
supormos que cada escola, em média, consuma 10 vassouras dessas por mês, 
teríamos, nos 10 meses do período letivo, a consumação de 100 vassouras por escola; 
como são 26 escolas, seriam consumidas, em todo o exercício de 2017, 2.600 
vassouras. Dessa forma, há uma quantidade excessiva de 11.850, o que resulta em 237 
fardos com 50 vassouras. Considerando que o valor unitário do fardo contratado foi 
de R$ 101,90, chega-se ao montante de gasto excessivo de R$ 24.150,30; 

b) item vassoura de nylon: foram adquiridas 350 vassouras de nylon em 2017. Se 
supormos que cada escola consuma, em média, 1 vassoura dessas por mês, em 10 
meses letivos, consumir-se-iam 260 vassouras de nylon em 2017, o que leva a um 
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número excessivo de 90 vassouras de nylon, causando um gasto excessivo, para este 
item, de R$ 769,50, já que o preço unitário desse item foi contratado a R$ 8,55; 

c) item vassoura de piaçava: foram adquiridas 530 vassouras de piaçava em 2017. Se 
supormos também que cada escola consuma, em média, 1 vassoura por mês, em 10 
meses do período letivo, levaria ao consumo de 260 vassouras de piaçava em 2017, o 
que leva a uma quantidade excessiva de 270 unidades do item, culminando num gasto 
excessivo de R$ 1.620,00, pois o preço unitário do item foi contratado a R$ 6,00; 

d) item saco para lixo 100 litros: foram adquiridos em 2017 81.250 sacos para lixo de 
100 litros. Considerando que cada escola utilize 4 sacos desses por dia letivo; e 
estimando-se um total de 220 dias letivos, cada escola consumiria 880 desses sacos no 
ano; como são 26 escolas, o total consumido no ano, por todas as escolas somadas, 
chegaria a 22.880 sacos. Como foram adquiridas 81.250 unidades, há um excesso de 
58.370 sacos de 100 litros. A aquisição foi feita em fardos contendo 25 pacotes com 5 
sacos cada pacote. Então, transformando a quantidade total de sacos em fardos, 
chega-se a 467 fardos, o que resulta num gasto excessivo de R$ 20.477,95, tendo em 
vista que o valor unitário contratado para o fardo se fixou em R$ 43,85; 

e) item saco para lixo 30 litros e 50 litros: foram adquiridos 137.500 sacos para lixo de 
30 litros e 87.500 unidades para sacos de 50 litros, somando 225.000 sacos em 2017. 
Somou-se as quantidades dos sacos de capacidades distintas, pois se supõe que os 
mesmos sejam utilizados em cestos em salas de aula e outras dependências das 
escolas. No município, computando-se as salas de aulas de todas as 26 escolas, chega-
se ao total de 102 salas. A esse total, acresce-se a média de mais 4 dependências, em 
média, por escola, o que, em 26 escolas, somam-se mais 104 salas, totalizando 206 
locais em que os sacos podem ser utilizados. Considerando o uso de 4 sacos por dia 
em cada um desses locais, culmina-se num consumo diário de 824 sacos na totalidade 
das escolas. Como se estima 220 dias letivos, o consumo anual fica estimado em 
181.280 sacos. A diferença excessiva é de 43.720 sacos, o que resulta em 175 fardos 
que foram contratados a R$ 40,00 o fardo, chegando-se a um gasto excessivo de R$ 
7.000,00. 

 
Dessa forma, somando-se os valores encontrados nas alíneas “a” a “e” acima, chega-
se ao montante de R$ 54.017,75 a título de gasto excessivo com materiais de limpeza, 
em quantidade superior às necessidades reais das escolas municipais de educação 
básica. 
 

 

9. Profissionais que não tiveram comprovada atuação na 
docência ou no suporte pedagógico – prejuízo de R$ 366.576,89. 

 

Para verificação da conformidade da folha de pagamento custeada com recursos do 
Fundeb, quanto à elegibilidade dos profissionais que a compõem, se exercem atividades 
exclusivas da Educação Básica, foram analisadas as folhas de pagamento mensais 
referentes aos exercícios de 2017 e 2018, disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de 
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Mata Roma/MA por meio dos arquivos digitais “Folha FUNDEB 2017” e “Folha FUNDEB 
2018”. 

A partir dos exames, foram detectadas inconsistências, conforme detalhamento que 
segue: 

 
a) Profissionais cuja atuação não é exclusiva da Educação Básica e que integraram a folha 
de pagamento do Fundeb 40%. 
 
 
 
 

Tabela 36 - Remuneração de pessoal não exclusivos da Educação Básica. 
 

CPF do 
Profissional 

Cargo 
Período em que foi remunerado 

com recursos do fundeb 40% 
Total de rendimentos 

no período (R$) 

***.564.293-** Eletricista set/17 - out/18 20.140,01 

***.208.712-** Mecânico set/17 - out/18 28.840,12 

***.803.623-** Mecânico set/17 - out/18 14.584,20 

***.932.803-** Advogado Nov/17 a jan/18 10.140,00 

***.224.803-** Monitor de Sistema Jan/18 a out/18 33.660,00 

TOTAL 107.364,33 

Fonte: Fichas financeiras de profissionais remunerados pelo Fundeb (jan/2017 a out/2018) e informações 
de profissionais constantes do documento “FUNDEB 2017” e “FUNDEB 2018”. 
 
b) Profissionais remunerados com a parcela dos 60% do Fundeb no município de Mata 
Roma/MA que não se enquadram no conceito legal de profissionais do magistério da 
Educação Básica: 
 
Tabela 37 - Remuneração de pessoal não qualificado como profissional do magistério 

da Educação Básica. 
 

CPF do 
Profissional 

Cargo 
Período da 

remuneração 
Rendimentos 

- 2017 (R$) 
Rendimentos 

- 2018 (R$) 

***.355.953-** Agente Administrativo Jan/17 a mar/2017 2.586,12 - 

***.167.873-** Agente Administrativo Jan/17 a mar/17 2.586,12 - 

***.192.357-** AOSD Jan/17 a mar/17 2.586,12 - 

***.858.063-** Motorista Jan/17 a mar/17 6.026,12 - 

***.819.713-** Monitor de Telecentro 
Fev/17 a nov/17 e 13º 

sal 
9.482,44 - 

***.687.333-** Auxiliar Administrativo Fev/17 e mar/17 2.586,12 - 

***.831.273-** 
Coordenador de 

Telecentro 

Mar/17 a Nov/17 e 13º 
sal; Fev/18 a jun/18, 

ago/18 a out/18 
9.580,41 7.021,44 

***.437.923.** Vigia 
Mai/17 a Nov/17 e 13º 

sal 
6.608,98 - 

***.284.853-** ASG 
Mai/17 a Nov/17 e 13º 

sal; abr/18 e mai/18 
6.608,98 4.100,00 

***.536.143-** Vigia 
Jun/17 a nov/17 e 13º 

sal 
7.882,86 - 

***.592.073-** Monitor de Informática 
Ago/17 a Nov/17 e 13º 

sal 
3.807,35 - 
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CPF do 
Profissional 

Cargo 
Período da 

remuneração 
Rendimentos 

- 2017 (R$) 
Rendimentos 

- 2018 (R$) 

***.930.133-** Monitor de Informática 
Ago/17 a nov/17 e 13º 

sal 
6.554,78 - 

***.233.523-** Fiscal 
Set/17 a nov/17 e 13º 

sal 
6.808,37 - 

***.251.423-** Operador de Sistema 
Set/17 a Dez/17 e 13º 

sal; fev/18 a out/18 
6.840,10 14.958,12 

***.916.716-** Fiscal 
Set/17 a Nov/17 e 13º 

sal 
6.868,37 - 

***-816.088-** Assistente Social Jan/18 a out/18 - 27.946,50 

***.880.523-** Assessor 
Jan/18 a jun/18; ago/18 

a out/18 
- 17.575,12 

***.123.313-** Assessor Dez/17 a out/18 1.000,00 10.156,40 

***.352.013-** 
ASG -nov/17 

Assessor-dez/17 a 
out/18 

Nov/17 a out/18 3.448,16 19.186,02 

***.303.703-** Assessor 
Jan/18 a jun/18; ago/18 

a out/18 
- 13.640,76 

***.391.283-** Assessor 
Jan/18 a jun/18; 
Ago/18 a out/18 

- 18.399,12 

***.659.693-** Vigia Mar/18 - 877,68 

***.164.333-** 
Coordenador de 

Sistemas 
Mar/18 a jun/18; - 23.240,00 

***.317.853-** ASG 
Mai/18 a jun/18; 
ago/18 a out/18 

- 10.250,00 

  TOTAIS 91.881,40 167.351,16 

Fonte: Fichas financeiras de profissionais remunerados pelo Fundeb – janeiro/2017 a outubro/2018 e 
informações de profissionais constantes do documento “FUNDEB 2017” e “FUNDEB 2018”.  

 
Dessa forma, verificou-se que a Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA executou 
indevidamente pelo menos R$ 366.576,89 oriundos do Fundeb com remuneração de 
pessoal que não desempenhou, comprovadamente, exercício da docência ou do suporte 
pedagógico no município de Mata Roma/MA, entre o período compreendido entre 
janeiro de 2017 e outubro de 2018. 

 
 

10. Atraso nos pagamentos de salários aos servidores 
contratados em exercício no ensino básico. 
 
Com base nas análises das folhas de pagamento de pessoal, referentes aos exercícios de 
2017 e 2018, bem como dos extratos bancários das contas utilizadas pela Prefeitura de 
Mata Roma/MA para movimentação dos recursos do Fundo, foi verificado que as  
transferências financeiras da conta específica do FUNDEB a título de pagamentos de 
salários dos servidores contratados a outra conta bancária foram realizados com atraso, 
isso considerando, que a data de pagamento é a mesma da regra geral do § 1º do art. 
459 da CLT – quinto dia útil. As competências a que esses salários se referem, os períodos 
em que foram adimplidos, e o período em dias de atraso estão detalhados no quadro a 
seguir. 
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Quadro 01: Transferências realizadas para pagamento de salários dos servidores 
contratados com recursos do Fundeb, nos exercícios de 2017 e 2018. 

 

Ordem de 
Pagamento 

Folha Referência 
5º dia útil do mês 
subsequente ao 

vencido 

Data do 
pagamento 

(débito) 

Período 
de atraso 

(dias) 

14030013 Fundeb 40% contratos Fev/17 07/03/17 14/03/17 7 

24070001 Fundeb 60% contratos fev/17 07/03/17 24/07/17 139 

05090001 Fundeb 40% contratos jun/17 07/07/17 05/09/17 60 

01090006 Fundeb 60% contratos jul/17 07/08/17 01/09/17 25 

14080012 Fundeb 60% contratos jul/17 07/08/17 14/08/17 07 

05090002 Fundeb 40% contratos jul/17 07/08/17 05/09/17 29 

19100003 Fundeb 60% contratos ago/17 08/09/17 19/10/17 41 

10100017 Fundeb 60% contratos ago/17 08/09/17 10/10/17 32 

22120006 Fundeb 60% contratos ago/17 08/09/17 22/12/17 75 

20110006 Fundeb 60% contratos set/17 06/10/17 20/11/17 45 

22120007 Fundeb 60% contratos set/17 06/10/17 22/12/17 77 

13110003 Fundeb 60% contratos set/17 06/10/17 13/11/17 38 

19100004 Fundeb 60% contratos set/17 06/10/17 19/10/17 13 

20110004 Fundeb 40% contratos set/17 06/10/17 20/11/17 45 

20120003 Fundeb 60% contratos out/17 08/11/17 20/12/17 42 

20120001 Fundeb 40% contratos out/17 08/11/17 21/12/17 43 

21120003 Fundeb 60% contratos nov/17 07/12/17 21/12/17 14 

22120018 Fundeb 60% contratos nov/17 07/12/17 21/12/17 14 

302 Fundeb 60% contratos nov/17 07/12/17 09/02/18 64 

35 Fundeb 60% contratos nov/17 07/12/17 02/02/18 57 

895 Fundeb 60% contratos Dez/17 08/01/18 15/01/18 7 

233 Fundeb 60% contratos Dez/17 08/01/18 09/02/18 31 

234 Fundeb 40% contratos dez/17 08/01/18 09/02/18 31 

143 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

85 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 28/02/18 21 

86 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 28/02/18 21 

87 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 28/02/18 21 

88 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 28/02/18 21 

89 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 28/02/18 21 

92 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

95 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

96 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

97 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

256 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 13/03/18 34 

546 Fundeb 40% contratos Jan/18 07/02/18 15/05/18 97 

144 Fundeb 60% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

888 Fundeb 60% contratos Jan/18 07/02/18 28/02/18 21 



 

38 
 

Ordem de 
Pagamento 

Folha Referência 
5º dia útil do mês 
subsequente ao 

vencido 

Data do 
pagamento 

(débito) 

Período 
de atraso 

(dias) 

1940 Fundeb 60% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

1941 Fundeb 60% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

1942 Fundeb 60% contratos Jan/18 07/02/18 09/02/18 2 

1951 Fundeb 60% contratos Jan/18 07/02/18 22/02/18 15 

2000 Fundeb 60% contratos Fev/18 07/03/18 13/03/18 6 

1955 Fundeb 60% contratos Fev/18 07/03/18 13/03/18 6 

300 Fundeb 40% contratos Fev/18 07/03/18 16/03/18 9 

911 Fundeb 40% contratos Fev/18 07/03/18 08/03/18 1 

296 Fundeb 40% contratos mar/18 06/04/18 10/04/18 4 

285 Fundeb 40% contratos mar/18 06/04/18 24/04/18 18 

295 Fundeb 60% contratos mar/18 06/04/18 12/04/18 6 

299 Fundeb 60% contratos mar/18 06/04/18 13/04/18 7 

547 Fundeb 60% contratos mar/18 06/04/18 15/05/18 39 

551 Fundeb 40% contratos abr/18 08/05/18 14/05/18 6 

1750 Fundeb 40% contratos abr/18 08/05/18 17/05/18 9 

533 Fundeb 40% contratos abr/18 08/05/18 10/05/18 2 

528 Fundeb 60% contratos abr/18 08/05/18 10/05/18 2 

1749 Fundeb 60% contratos abr/18 08/05/18 14/05/18 6 

1957 Fundeb 60% contratos abr/18 08/05/18 14/05/18 6 

842 Fundeb 60% contratos abr/18 08/05/18 28/06/18 51 

1025 Fundeb 60% contratos abr/18 08/05/18 17/07/18 70 

2362 Fundeb 40% contratos mai/18 07/06/18 11/10/18 126 

817 Fundeb 40% contratos mai/18 07/06/18 08/06/18 1 

813 Fundeb 60% contratos mai/18 07/06/18 20/06/18 13 

837 Fundeb 60% contratos mai/18 07/06/18 13/06/18 6 

838 Fundeb 60% contratos mai/18 07/06/18 13/06/18 6 

839 Fundeb 60% contratos mai/18 07/06/18 13/06/18 6 

840 Fundeb 60% contratos mai/18 07/06/18 13/06/18 6 

841 Fundeb 60% contratos mai/18 07/06/18 28/06/18 21 

843 Fundeb 60% contratos mai/18 07/06/18 28/06/18 21 

1026 Fundeb 60% contratos mai/18 07/06/18 17/07/18 40 

1016 Fundeb 40% contratos jun/18 06/07/18 10/07/18 4 

1783 Fundeb 40% contratos jun/18 06/07/18 10/07/18 4 

2363 Fundeb 40% contratos jun/18 06/07/18 11/10/18 97 

1037 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 18/07/18 12 

1015 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 10/07/18 4 

1782 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 10/07/18 4 

1024 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 17/07/18 11 

1027 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 17/07/18 11 

1028 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 17/07/18 11 

1029 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 17/07/18 11 
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Ordem de 
Pagamento 

Folha Referência 
5º dia útil do mês 
subsequente ao 

vencido 

Data do 
pagamento 

(débito) 

Período 
de atraso 

(dias) 

1030 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 17/07/18 11 

1031 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 17/07/18 11 

1033 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 17/07/18 11 

1041 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 25/07/18 21 

1768 Fundeb 60% contratos jun/18 06/07/18 02/08/18 26 

1752 Fundeb 60% contratos jul/18 07/08/18 14/08/18 7 

1755 Fundeb 60% contratos jul/18 07/08/18 10/08/18 3 

2534 Fundeb 60% contratos ago/18 10/09/18 06/11/18 57 

2587 Fundeb 40% contratos set/18 05/10/18 09/11/18 35 

- Fundeb 40% contratos  Ago/18 10/09/18 * - 

- Fundeb 60% contratos Ago/18 10/09/18 * - 

2854 Fundeb 40% contratos set/18 05/10/18 01/12/18 57 

2535 Fundeb 60% contratos set/18 05/10/18 09/11/18 35 

2584 Fundeb 60% contratos set/18 05/10/18 09/11/18 35 

2776 Fundeb 40% contratos out/18 08/11/18 10/12/18 32 

2775 Fundeb 60% contratos out/18 08/11/18 10/12/18 32 

- Fundeb 40% contratos nov/18 07/12/18 * - 

- Fundeb 60% contratos nov/18 07/12/18 * - 

- Fundeb 40% contratos dez/18 08/01/19 * - 

- Fundeb 60% contratos dez/18 08/01/19 * - 

Fonte: Prestação de Contas Fundeb – exercícios de 2017 e 2018.  
*Não há informação sobre as datas de pagamentos das folhas referentes aos meses de agosto/2018 por 
não terem sido apresentados os documentos comprobatórios; assim como também não há em 
novembro/18 e dezembro/18 pelo fato de as mesmas não terem sido quitadas no exercício de 2018. 

 

11. Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias dos 
servidores contratados no exercício de 2017, no valor total de R$ 
199.982,34. 

 
Com objetivo de verificar a retenção das contribuições previdenciárias dos profissionais 

contratados da educação pagos com recursos do FUNDEB, realizaram-se as análises das 

folhas de pagamento de pessoal, referentes às competências de janeiro a dezembro de 

2017, bem como dos extratos bancários das contas utilizadas pela Prefeitura de Mata 

Roma/MA para movimentação dos recursos do Fundo, sendo constatadas as seguintes 

inconsistências:  

 

a) Não disponibilização de comprovantes de pagamento de Guias da Previdência Social 

(GPS) do Regime Geral de Previdência Social referentes aos seguintes meses: 
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Tabela 38: Contribuições previdenciárias a recolher retidas com recursos do Fundeb, 

no período de janeiro a dezembro/2017. 

 

Ordem de 
Pagamento 

Folha Competência 
Contribuição retida e não 

recolhida ao INSS 

03070018 Fundeb 60% Contratos jun/17 32.310,70 

01090006 Fundeb 60% Contratos jul/17 32.385,66 

14080012 Fundeb 60% Contratos jul/17 974,96 

10100017 Fundeb 60% Contratos ago/17 21.645,48 

22120006 Fundeb 60% Contratos ago/17 74,96 

19100003 Fundeb 60% Contratos ago/17 74,96 

22120007 Fundeb 60% Contratos set/17 74,96 

301 Fundeb 60% Contratos Ago/17 74,96 

13110003 Fundeb 60% Contratos set/17 34.706,05 

19100004 Fundeb 60% Contratos set/17 74,96 

20120003 Fundeb 60% Contratos out/17 34.913,00 

302 Fundes 60% Contratos nov/17 74,96 

35 Fundeb 60% Contratos nov/17 34.391,99 

234 Fundeb 40% Contratos Dez/17 722,61 

233 Fundeb 60% Contratos Dez/17 7.482,13 

Total 199.982,34 

Fonte: Prestação de Contas do Fundeb do exercício de 2017. 
 

 

b) Recolhimento de Contribuições Previdenciárias com incidência de multa e mora: 

 
Tabela 39 – Recolhimento de encargos de mora (juros e multa) por atraso no 

pagamento da obrigação previdenciária no exercício de 2017 
 

Objeto 
Valor 

Recolhido 
Encargos Competência OP Data 

Obrigações patronais INSS aos meses de 
jan e fev/17 

11.136,62 942,91 jan/17 17030001 17/03/2017 

Obrigações patronais INSS aos meses de 
jul/17 - 40% 

11.841,00 1.647,29 jul/17 02100001 03/10/2017 

Obrigações patronais INSS aos meses de 
13º SAL/17 - 40% 

10.429,18 235,47 13º/17 27120012 27/12/2017 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

256,10 62,06 mar/17 02543 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

1.006,33 209,29 13ºsal/17 02544 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

244,98 50,94 nov/17 02545 01/11/2018 
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Objeto 
Valor 

Recolhido 
Encargos Competência OP Data 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

246,06 52,00 out/17 02546 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

247,14 53,10 set/17 02547 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

248,38 54,34 ago/17 02548 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

249,64 55,59 jul/17 02549 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

251,19 57,14 jun/17 02550 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

252,72 58,68 mai/17 02551 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

258,23 61,19 abr/17 02552 01/11/2018 

Obrigação patronal INSS mês fev a 
nov/17,13º sal/17 - 40% 

251,53 62,09 fev/17 02562 01/11/2018 

Total 3.602,09  
Fonte: Prestação de Contas do Fundeb do exercício de 2017. 

 

12. Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias dos 
servidores contratados no exercício de 2018, no valor total de R$ 
191.759,03. 

 
Com objetivo de verificar a retenção das contribuições previdenciárias dos profissionais 

contratados da educação pagos com recursos do FUNDEB, realizaram-se as análises das 

folhas de pagamento de pessoal, referentes às competências de janeiro a outubro de 

2018, bem como dos extratos bancários das contas utilizadas pela Prefeitura de Mata 

Roma/MA para movimentação dos recursos do Fundo, sendo constatadas as seguintes 

inconsistências:  

 

a) Não disponibilização de comprovantes de pagamento de Guias da Previdência Social 

(GPS) do Regime Geral de Previdência Social referentes aos seguintes meses: 

Tabela 40: Contribuições previdenciárias a recolher retidas com recursos do 
Fundeb, no período de janeiro de 2018 a outubro de 2018. 

Ordem de 
Pagamento 

Folha Competência 
Contribuição retida e não 

recolhida ao INSS 

144 Fundeb 60% Contratos Jan/18 4.448,91 

888 Fundeb 60% Contratos Jan/18 76,32 

79 Fundeb 60% Contratos Fev/18 5.728,80 

2000 Fundeb 60% Contratos Fev/18 381,60 

905 Fundeb 60% Contratos Fev/18 1.162,55 
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Ordem de 
Pagamento 

Folha Competência 
Contribuição retida e não 

recolhida ao INSS 

295 Fundeb 60% Contratos mar/18 26.972,40 

299 Fundeb 60% Contratos mar/18 76,32 

547 Fundeb 60% Contratos mar/18 76,32 

528 Fundeb 60% Contratos abr/18 28.422,48 

1749 Fundeb 60% Contratos abr/18 152,64 

842 Fundeb 60% Contratos abr/18 76,32 

1025 Fundeb 60% Contratos abr/18 76,32 

813 Fundeb 60% Contratos mai/18 28.804,08 

837 Fundeb 60% Contratos mai/18 76,32 

838 Fundeb 60% Contratos mai/18 76,32 

839 Fundeb 60% Contratos mai/18 76,32 

840 Fundeb 60% Contratos mai/18 76,32 

841 Fundeb 60% Contratos mai/18 76,32 

843 Fundeb 60% Contratos mai/18 76,32 

1026 Fundeb 60% Contratos mai/18 76,32 

1037 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1024 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1015 Fundeb 60% Contratos jun/18 28.944,08 

1027 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1028 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1029 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1030 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1031 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1033 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1768 Fundeb 60% Contratos jun/18 171,72 

1041 Fundeb 60% Contratos jun/18 76,32 

1011 Fundeb 60% Contratos Jul/18 6.291,65 

1752 Fundeb 60% Contratos Jul/18 560,44 

1755 Fundeb 60% Contratos Jul/18 541,60 

2534 Fundeb 60% Contratos ago/18 76,32 

2535 Fundeb 60% Contratos set/18 76,32 

2584 Fundeb 60% Contratos set/18 28.749,68 

2775 Fundeb 60% Contratos out/18 28.671,04 

Total 191.759,03 

Fonte: Prestação de Contas do Fundeb do exercício de 2018. 
 

 

Ressalta-se que a Prefeitura de Mata Roma/MA não apresentou a documentação de 
despesa da folha do FUNDEB relativa aos meses agosto, novembro e dezembro de 2018. 
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CONCLUSÃO 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) no Município de Mata Roma/MA, nos exercícios de 
2017 e 2018, apresenta inadequações que exigem providências de regularização por 
parte dos gestores locais. 

Quanto à execução financeira do Fundeb no Município de Mata Roma/MA, constatou-
se movimentação irregular da conta específica do Fundo. No tocante às despesas com 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (40%), verificou-se o pagamento de despesas 
inelegíveis ou não comprovadas, a subcontratação ilegal e superfaturamento dos 
serviços de transporte escolar, a aquisição de combustível em quantidade superior às 
necessidades do transporte escolar, além de irregularidades e impropriedades nas 
folhas de pagamento de pessoal, nos exercícios de 2017 e 2018.  

Em relação às despesas com pessoal efetivos/concursados e contratados, quer seja 
profissionais de magistério ou outros, no âmbito do Fundeb, verificou-se a falta de 
recolhimento de contribuições previdenciárias desses profissionais, o atraso nos 
pagamentos de salários aos servidores contratados em exercício no ensino básico, a 
existência de profissionais que não tiveram comprovada atuação na docência ou no 
suporte pedagógico, e o pagamento de gratificações sem previsão legal. 

Do montante fiscalizado, no biênio 2017/2018, de R$ 37.890.750,30, foi identificado prejuízo 
potencial de R$ 3.370.492,35, referente aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9. 
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ANEXOS 
 

I – VALORES DETALHADOS, POR ESCOLA, REFERENTES AOS 
VALORES DOS ITENS DE SERVIÇOS PAGOS, MEDIDOS E O VALOR 
DO SUPERFATURAMENTO 

 
U. E. M. JOÃO BERNARDO NETO 

ITENS DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.853,00 179,00 1.674,00 

Demolições e Retiradas 6.693,18 4.665,70 2.027,48 

Esquadrias 13.992,50 - 13.992,50 

Instalações 
Hidrossanitárias 

8.399,00 - 8.399,00 

Cobertura 28.777,00 28.777,00 - 

Forro 6.552,00 - 6.552,00 

Revestimento de Paredes 4.761,00 - 4.761,00 

Pavimentação 2.976,00 - 2.976,00 

Instalações Elétricas 10.124,00 2.751,00 7.373,00 

Pintura 17.580,56 - 17.580,56 

Serviços Complementares 3.331,00 510,00 2.821,00 

SUBTOTAL 105.039,24 - 68.156,54 

BDI (25%) 26.259,81 - 17.039,14 

TOTAL 131.299,05 - 85.195,68 

U. E. M. MARIA MORENO LIMA 

ITENS DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.860,00 180,00 1.680,00 

Demolições e Retiradas 8.837,75 7.777,86 1.059,89 

Esquadrias 13.892,16 - 13.892,16 

Instalações 
Hidrossanitárias 

9.916,70 - 9.916,70 

Cobertura 49.773,08 49.773,08 - 

Forro 4.416,00 - 4.416,00 

Revestimento de Paredes 6.075,00 6.075,00 - 

Instalações Elétricas 10.093,01 2.772,00 7.321,01 

Pintura 24.538,73 23.312,36 1.226,37 

Serviços Complementares 4.321,00 1.140,00 3.181,00 

SUBTOTAL 133.723,43 - 42.693,13 

BDI (25%) 33.430,86 - 10.673,28 

TOTAL 167.154,29 - 53.366,41 

U. E. M. MARCELINO MONTELES 

ITEM DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.860,00 180,00 1.680,00 

Demolições e Retiradas 6.002,00 3.662,58 2.339,42 

Esquadrias 11.623,87 - 11.623,87 

Instalações 
Hidrossanitárias 

5.527,23 - 5.527,23 

Cobertura 19.340,72 19.340,72 - 
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Forro 2.208,00 - 2.208,00 

Revestimento de Paredes 3.900,00 - 3.900,00 

Instalações Elétricas 5.174,00 1.518,00 3.656,00 

Pintura 16.667,79 16.324,66 343,13 

Serviços Complementares 3.463,00 1.900,00 1.563,00 

SUBTOTAL 75.766,61 - 32.840,65 

BDI (25%) 18.941,65 - 8.210,16 

TOTAL 94.708,27 - 41.050,81 

U. E. M. MANOEL CUSTÓDIO DE MEIRELES 

ITEM DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.853,00 179,00 1.674,00 

Demolições e Retiradas 4.260,84 3.618,50 642,34 

Esquadrias 10.339,10 - 10.339,10 

Instalações 
Hidrossanitárias 

5.478,50 - 5.478,50 

Cobertura 20.654,75 20.654,75 - 

Forro 2.730,00 - 2.730,00 

Revestimento de Paredes 4.186,00 4.186,00 - 

Pavimentação 2.139,00 - 2.139,00 

Instalações Elétricas 6.890,50 1.965,00 4.925,50 

Pintura 13.535,60 13.220,00 315,60 

Serviços Complementares 1.222,71 263,51 959,20 

SUBTOTAL 73.290,00 - 29.203,24 

BDI (25%) 18.322,50 - 7.300,81 

TOTAL 91.612,51 - 36.504,05 

JARDIM DE INFÂNCIA BRANCA DE NEVE 

ITEM DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.853,00 179,00 1.674,00 

Demolições e Retiradas 3.628,76 481,46 3.147,30 

Esquadrias 7.925,60 - 7.925,60 

Instalações 
Hidrossanitárias 

4.925,20 - 4.925,20 

Cobertura 19.208,00 19.208,00 - 

Forro 2.205,00 - 2.205,00 

Revestimento de Paredes 2.127,10 - 2.127,10 

Instalações Elétricas 6.347,00 2.080,00 4.267,00 

Pintura 7.455,72 6.551,00 904,72 

Serviços Complementares 1.668,00 374,00 1.294,00 

SUBTOTAL 57.343,38 - 28.469,92 

BDI (25%) 14.335,85 - 7.117,48 

TOTAL 71.679,24 - 35.587,40 

U. E. M. JOSÉ DE MORAES FORTES 

ITEM DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.853,00 179,00 1.674,00 

Demolições e Retiradas 1.671,30 1.671,30 - 

Esquadrias 3.355,70 3.355,70 - 

Instalações 
Hidrossanitárias 

3.491,50 3.491,50 - 

Cobertura 4.652,70 4.652,70 - 

Forro 2.184,00 2.184,00 - 

Revestimento de Paredes 1.449,00 1.449,00 - 

Pavimentação 1.953,00 1.953,00 - 
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Instalações Elétricas 4.084,00 2.080,00 2.004,00 

Pintura 5.270,78 4.694,50 576,28 

Serviços Complementares 1.248,30 23,80 1.224,50 

SUBTOTAL 31.213,28 - 5.478,78 

BDI (25%) 7.803,32 - 1.369,70 

TOTAL 39.016,61 - 6.848,48 

 

U. E. ODILON MARCHÃO DE CARVALHO 

ITEM DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.843,00 1.843,00 - 

Demolições e Retiradas 6.967,26 3.456,00 3.511,26 

Esquadrias 6.143,90 4.807,90 1.336,00 

Instalações 
Hidrossanitárias 

5.437,90 1.976,00 3.461,90 

Cobertura 8.844,88 8.844,88 - 

Revestimento de Paredes 3.665,20 3.665,20 - 

Instalações Elétricas 3.644,00 1.630,00 2.014,00 

Pintura 7.960,78 7.960,78 - 

Serviços Complementares 1.225,16 473,16 752,00 

SUBTOTAL 45.732,08 - 11.075,16 

BDI (28,82%) 13.179,99 - 3.191,86 

TOTAL 58.912,08 - 14.267,02 

U. E. ALFREDO DUAILIBE (POVOADO CIDADE NOVA) 

ITEM DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.843,00 1.843,00 - 

Demolições e Retiradas 8.416,61 5.286,44 3.130,17 

Esquadrias 5.990,00 5.635,00 355,00 

Instalações 
Hidrossanitárias 

6.626,50 4.441,50 2.185,00 

Cobertura 19.177,76 19.177,76 - 

Revestimento de Paredes 5.069,40 5.069,40 - 

Instalações Elétricas 5.317,00 2.921,00 2.396,00 

Pintura 14.442,74 14.442,74 - 

Serviços Complementares 2.061,82 2.061,82 - 

SUBTOTAL 68.944,83 - 8.066,17 

BDI (28,82%) 19.869,90 - 2.324,67 

TOTAL 88.814,74 - 10.390,84 

U. E. RUFINA DE SOUSA ALBUQUERQUE (POVOADO MATA DO BRIGADEIRO) 

ITEM DE SERVIÇO 
VALOR 

CONTRATADO (A) 
VALOR MEDIDO NA 

VISTORIA IN LOCO (B) 
DIFERENÇA OU 

SUPERFATURAMENTO (A-B) 

Serviços Iniciais 1.843,00 - 1.843,00 

Demolições e Retiradas 2.836,49 - 2.836,49 

Esquadrias 6.109,00 - 6.109,00 

Instalações 
Hidrossanitárias 

5.906,00 - 5.906,00 

Cobertura 2.412,12 - 2.412,12 

Revestimento de Paredes 1.594,60 - 1.594,60 

Instalações Elétricas 5.159,00 - 5.159,00 

Pintura 11.374,60 - 11.374,60 

Serviços Complementares 2.315,04 - 2.315,04 

SUBTOTAL 39.549,85 - 39.549,85 

BDI (28,82%) 11.398,27 - 11.398,27 
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TOTAL 50.948,13 - 50.948,12 

SUBTOTAL GERAL 630.602,70 - 265.533,44 

BDI (GERAL) 163.542,14 - 68.625,36 

TOTAL GERAL 794.144,84 42% 334.158,80 
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II – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 

 

Não houve manifestação da Unidade examinada. 


