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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 7 Ações de Governo 
executadas no município de Betim/MG. 
 
A fiscalização teve como objetivo analisar a 
aplicação dos recursos federais no Município 
sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
federais, estaduais, municipais ou entidades 
legalmente habilitadas, relativas ao período 
fiscalizado indicado individualmente, tendo 
sido os trabalhos de campo executados no 
período de 15/09/2014 a 23/09/2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 378.089 
Índice de Pobreza: 17,41 
PIB per Capita: 58.938,14 
Eleitores: 212.206 
Área: 346 

 Fonte: Sítio do IBGE. 
 



 

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 
registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 
questionários.  

As situações evidenciadas nos trabalhos de campo foram segmentadas de acordo com a 
competência de monitoramento a ser realizado pela Controladoria-Geral da União.  
 
A primeira parte, destinada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal - 
gestores federais dos programas de execução descentralizada - apresentará situações 
evidenciadas que, a princípio, demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas 
desses gestores, visando à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração 
da competente Tomada de Contas Especial, as quais serão monitoradas pela Controladoria-
Geral da União.  
 
Na segunda parte serão apresentadas as situações evidenciadas decorrentes de levantamentos 
necessários à adequada contextualização das constatações relatadas na primeira parte. Dessa 
forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos 
federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de suas 
competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 
ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 
saneadoras relacionadas a estas constatações. 
 
 
        Informações sobre a Execução da Fiscalização 
 
 
Quantidade de ações de controle realizadas nos programas/ações fiscalizados: 
 

Ministério Programa/Ação Fiscalizado Qt. Montante Fiscalizado por 
Programa/Ação 

MINISTERIO DA 
CULTURA 

Cultura: Preservação, Promoção 
e Acesso 

1 3.651.437,23 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA CULTURA 1 3.651.437,23 
MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Educação Básica 1 3.675.644,55 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 1 3.675.644,55 
MINISTERIO DA 
SAUDE 

Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

1 1.946.175,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 1 1.946.175,00 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Gestão de Riscos e Resposta a 
Desastres 

1 35.073.967,68 

Saneamento Básico 1 27.569.471,25 
TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 2 62.643.438,93 
MINISTERIO DO 
ESPORTE 

ESPORTE E GRANDES 
EVENTOS ESPORTIVOS 

2 8.126.405,26 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO ESPORTE 2 8.126.405,26 



 

 

Ministério Programa/Ação Fiscalizado Qt. Montante Fiscalizado por 
Programa/Ação 

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 7 80.043.100,97 
 

Os executores dos recursos federais, no âmbito municipal, foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado mediante Ofícios GAPR nº 398, de 
27/10/2014, e nº 413, de 10/11/2014. Os ex-gestores apresentaram manifestação por meio de 
carta, de 05/11/2014. A Caixa Econômica Federal, na qualidade de interveniente em 
contratos de repasses entre a União e o Município, apresentou manifestação, conforme 
Ofícios GIGOV/BH n° 1816, de 27/10/2014, e nº 1899, de 11/12/2014. 
 
Cumpre destacar que cabe ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as 
providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração 
das responsabilidades. 

 
 
        Consolidação de Resultados 
 
 

Durante os trabalhos de fiscalização realizados no Município de Betim/MG, constataram-se 
diversas falhas relativas à aplicação dos recursos federais examinados, demonstradas por 
Ministério e Programa de Governo. Dentre estas, destacam-se, a seguir, as de maior 
relevância quanto aos impactos sobre a efetividade dos Programas/Ações executados na 
esfera local. 
 
Apesar de esta análise estar segmentada por área ministerial, não se deve perder de vista 
aqueles aspectos que, em razão de sua transversalidade, caracterizam mais fortemente as 
deficiências da Gestão Municipal, sendo, pois, aqueles que, se corrigidos, tendem a 
proporcionar melhorias relevantes. 
 
Em relação ao Programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)/8761 - 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, para o qual foram aportados 
recursos do Ministério da Saúde, constataram-se deficiências na estrutura da Central de 
Regulação e das bases descentralizadas, com medicamentos armazenados junto com outros 
materiais, precariedade nas acomodações para os servidores, inexistência de sistema de rádio 
comunicação, além de quadro funcional em quantitativos inferiores aos preconizados em 
normativos e inconsistências nos registros no Sistema de Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde – SCNES. Concernentemente à manutenção de ambulâncias, 
foram identificadas precariedades nos controles, acarretando em falhas, como despesas com 
veículos que não integraram a frota do SAMU, diversidade de valores pagos para peças 
idênticas e inconsistências no montante gasto com combustível. 
 
Em relação ao Programa 2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos/Ação 20JP - 
Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão 
Social, custeado com recursos do Ministério do Esporte, repassados mediante convênio, para 
atividades do Programa Segundo Tempo, identificaram-se deficiências nos controles 
contábeis, impeditivas de que fossem identificados os pagamentos individualizados a 



 

 

colaboradores e respectiva fonte dos recursos, se municipal ou federal; contratação de 
coordenadores pedagógicos sem precedência de processo seletivo; quantitativo de núcleos 
implantados inferior à meta pactuada de 50, sendo 46 ao longo de 2013, 38 no período de 
fevereiro a maio de 2014, 12 em junho e seis em julho do mesmo ano; e pagamentos 
indevidos de R$89.634,88 a monitores, no período de março de 2013 a julho de 2014, vez 
que foram contratados sob o regime de 30 horas semanais, quando deveria ter sido de 20. 
 
Em relação ao Programa 2068 - Saneamento Básico / 10S5 - Apoio a Empreendimentos de 
Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou 
Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de 
Desenvolvimento, para ações relativas aos Projetos Prioritários de Investimentos - 
PPI/Intervenções em Favelas – Saneamento Integrado, no Bairro Alto da Boa Vista, com 
recursos transferidos pelo Ministério das Cidades, constatou-se que as obras encontravam-se 
paralisadas, com atraso de quase quatro anos em relação à previsão inicial de término, em 
30/12/2010, executados apenas 34,1% do montante financeiro, faltando ainda, dentre outras 
etapas, a regularização fundiária da área a ser beneficiada, de modo que o Município venha a 
assumir a sua titularidade. 
 
Em relação ao Programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres / 10SG - Apoio a 
Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios 
com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou 
de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, para obras de drenagem urbana e 
despoluição da bacia do Rio Betim (canalização), com recursos transferidos pelo Ministério 
das Cidades, detectou-se superfaturamento de R$339.368,25, por serviços serviço de 
escavação em solo mole, nas obras das Avenidas Sanitárias Universal e Vasco Santiago, vez 
que o pagamento à empreiteira foi com base no valor de R$14,86 o metro cúbico, quando 
deveria ter-se limitado ao preço de R$5,35, calculado com base na Tabela de Preço Unitário 
da Sudecap. Além disso, houve descumprimento dos prazos inicialmente pactuados para a 
execução do Termo de Compromisso, especialmente por atrasos na realização de 
procedimentos licitatórios e morosidade na execução de obras. 
 
Em relação ao Programa 2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso / 12MG - 
Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças 
dos Esportes e da Cultura, para implantação do Centro de Arte e Esporte Unificado – CEU, 
com recursos transferidos pelo Ministério da Cultura, verificou-se que, na licitação para 
contratação da empresa construtora, realizada na modalidade concorrência, foram 
indevidamente incluídos equipamentos e mobiliários no valor de R$374.315,44, os quais 
deveriam ter sido adquiridos mediante procedimento licitatório distinto, na modalidade de 
pregão. 
 
Em relação ao Programa 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de Escolas para 
Educação Infantil, para construção de 21 escolas, no âmbito do Programa Nacional de 
Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância, 
com recursos transferidos pelo Ministério da Educação, constatou-se que o contrato com a 
empresa responsável pela construção de Unidade Proinfância – Tipo B, no Bairro Parque das 
Indústrias, foi aditivado para promover acréscimos e supressões, restando, entretanto, o 
valor de R$151.237,92, sem justificativa técnica, em desacordo com o projeto licitado, o 
qual seguiu padrão estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411529 
Município/UF: Betim/MG 
Órgão: MINISTERIO DA CULTURA 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 036333721 
Unidade Examinada: BETIM GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.651.437,23 
Prejuízo: R$ 74.736,32 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 17/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2027 - Cultura: Preservação, Promoção e Acesso / 
12MG - Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos 
- Praças dos Esportes e da Cultura no município de Betim/MG. 
 
A ação fiscalizada destina-se a averiguar a implantação do Centro de Arte e Esporte 
Unificado do município, passando pela licitação, construção até a fruição dos serviços pela 
população.  

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Licitação para fornecimento de bens "comuns" juntamente com contratação de 
execução da obra por concorrência pública e falta de previsão no Edital de tratamento 
diferenciado para micro e pequenas empresas.  
 
Fato 
 
Em 30/12/2011, a União Federal (Compromitente), por intermédio do Ministério da Cultura, 
representada pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Betim/MG (Compromissário) 
celebraram o Termo de Compromisso nº 0363.337-21/2011 (SIAFI nº 671409), cujo objeto 
é a transferência de recursos financeiros no montante de R$3.500.000,00 para a execução da 
construção de PEC - Praça de Esporte e da Cultura, atualmente denominado CEU - Centro 
das Artes e Esportes Unificados, modelo 7.000 m2, no âmbito do Programa Praças de 
Esporte e da Cultura, ficando o município obrigado a alocar R$151.437,23 referentes à 
contrapartida municipal. 
 



 

 

A vigência inicial do pacto, 30/05/2013, foi posteriormente prorrogada por meio de três 
aditivos para 30/11/2013, 30/06/2014 e 30/12/2014.  
 
Para execução do objeto, a Prefeitura Municipal de Betim/MG realizou, conforme Edital 
publicado em 15/03/2012, o Processo Licitatório nº 037/2012, modalidade Concorrência 
Pública nº 010/2012, sob o regime de empreitada por preços unitários, julgamento por 
menor preço global, que teve por objeto a contratação de execução de obras e serviços de 
engenharia relativos à construção de Praça de Esportes e da Cultura (PEC) no bairro 
Petrovale situado na sede do município, conforme Plano de Trabalho do Termo de 
Compromisso.  
 
A Planilha de Orçamento da obra propriamente dita – Anexo II do referido Edital, composta 
por 40 folhas, totaliza R$3.255.171,79. 
 
Outra Planilha Orçamentária, que também faz parte do Anexo II do Edital, com 11 folhas, 
detalha outras aquisições para funcionamento da PEC, totalizando R$374.315,44, foram 
agrupadas nos seis itens seguintes:  
 

Item Valor 
Equipamento de áudio e vídeo - Cine Auditório  R$  30.280,00 
Instalações e Equipamentos Cenotécnicos  R$  12.752,03 
Mobiliário - Cine Teatro R$  62.590,15 
Mobiliário e Equipamentos - Biblioteca, Telecentro e Oficinas   R$168.546,80 
Mobiliário e Equipamentos – CRAS R$  44.016,51 
Kit básico - Materiais Esportivos R$  12.859,87 
 
De acordo com o item 7.1 do Edital, propostas com valor superior a R$ 3.629.487,23, que 
corresponde exatamente ao total das duas Planilhas do Anexo II, seriam desclassificadas. 

Nesta segunda planilha constam computadores, impressoras, caixas acústicas, 
amplificadores, microfones, racks, projetores e refletores de luz, mesas, cadeiras, poltronas, 
armários, estantes, bolas, traves de futebol e de voleibol, cortinas, livros, dentre outros. 
 
A licitação de Equipamentos, Mobiliário, Materiais Esportivos e Livros na modalidade 
Concorrência Pública juntamente com a obra afronta o art. 23, §1º, da Lei nº 8.666/93 e a 
Súmula 247 TCU. Estes itens por serem “comuns” deveriam, de acordo com a Lei nº 
10.520/2002, combinada com o Decreto nº 5.504/2005 e com o estabelecido na alínea “j” do 
item 3.2 da cláusula Terceira do Anexo ao Termo de Compromisso firmado com o 
Ministério da Cultura, ser adquiridos por meio de Pregão, preferencialmente em sua forma 
eletrônica. Para estes itens, a Planilha de Orçamento do Anexo II do Edital tem “Preço com 
BDI” idêntico ao da Planilha disponibilizada pelo Ministério da Cultura na internet 
(http://ceus.cultura.gov.br/index.php/modelo-de-ceu-7000m2) que, conforme cabeçalho, foi 
elaborada pelo Ministério dos Esportes para o Distrito Federal.  

Conforme Ata da CPL - Comissão Permanente de Licitação, de 20/04/2012, 25 empresas 
adquiriram o Edital, mas somente quatro apresentaram documentação e propostas de preços:  
 
 
 



 

 

Licitante CNPJ Proposta 
Topo Engenharia e Consultoria Ltda. 00.484.746/0001-18 R$3.445.687,61 
Empar Empreendimentos e Construções Ltda - ME 07.865.955/0001-50 R$3.520.423,93 
Carvalho e Portela Engenharia Ltda. 20.518.817/0001-63 R$3.531.136,02 
Eficiência Construtora Ltda. 04.764.300/0001-06 R$3.628.638,74 
 
Constou na Ata que o representante da empresa Empar, único presente nesta reunião, 
informou que “pretende utilizar-se da Lei de ME, nº 123/2006, artigos 44 e 45, ofertando 
preço menor que o da 1ª. colocada”. 
 
Por isso, em 23/04/2012, a CPL encaminhou o processo para a Procuradoria, por meio de 
Despacho, no qual informa que “não consta previsão no Edital para participações de 
Microempresas, porém existem decisões do TCU, em informativo de jurisprudência (...) 
Orientação Normativa nº 7/09 da Advocacia Geral da União em sentido de permitir a 
participação de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, mesmo que não 
haja previsão no Edital”. 
  
Em 04/05/2012, o Procurador Adjunto, portador do CPF ***.705.066-**, emitiu o Parecer 
nº 27/2012 no qual “opina” que não há de se falar em aplicação das prerrogativas da Lei das 
Micro e Pequenas Empresas sem que haja previsão editalícia, pois “a lei municipal nº 
4977/2010 é clara ao prever em seu art. 36 que ‘os critérios de tratamento diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte deverão estar 
expressamente previstos no instrumento convocatório’”.  
 
A falta de previsão no Edital contraria a Lei Complementar nº 123/2006 e também a 
jurisprudência do TCU, como, por exemplo, o Acórdão 265/2010 – Plenário, assim como a 
não aceitação do pleito da empresa Empar devido à omissão no Edital não se coaduna com 
os termos do Acórdão 2144/2007 – Plenário TCU.  
 
Ressalta-se que caso a Prefeitura tivesse cumprido a Lei e/ou obedecido à jurisprudência do 
TCU, teria havido uma economia para os cofres públicos de pelo menos R$74.736,32, 
correspondente ao valor da diferença entre as propostas da Topo Engenharia e da Empar 
Empreendimentos, pois, como narrado a seguir, a Empar foi contratada pelo preço de sua 
proposta devido à posterior desclassificação da Topo. 
 
Em 09/05/2012, a CPL encaminhou o Processo para a Seção de Custos da Secretária de 
Infraestrutura para análise quanto à exequibilidade das propostas de preços prevista no artigo 
48 da Lei 8.666/93. 
 
Por meio do Parecer Técnico nº 015/2012 (folha 993 do Processo), de 11/05/2012, a referida 
Seção de Custos informou à CPL que a planilha da empresa Topo Engenharia e Consultoria 
Ltda. que apresentou melhor proposta continha valores de preços unitários superiores ao da 
Planilha Orçamentária da Prefeitura contrariando a alínea B2 do item 8.2 e as alíneas B, B1 
e C do item 6.2 do Edital. Ressalta-se que no Parecer não há informação de quais itens da 
Planilha da Topo Engenharia estavam acima dos preços máximos estipulados pela 
Administração. Consultada a respeito, por meio de Solicitação de Fiscalização, a Prefeitura 
indicou os itens em desacordo. 
 
Por isso, em 18/05/2012, conforme Ata, a CPL desclassificou a empresa Topo Engenharia e 
Consultoria Ltda., e considerou vencedora do certame a Empar Empreendimentos e 
Construções Ltda.  



 

 

Foram analisados os valores da planilha contratada para os itens da obra em relação aos 
custos de referência do Sinapi, acrescidos de um BDI de 22,12%, não tendo sido detectada a 
ocorrência de sobrepreço para a amostra analisada, que corresponde a 81,63% do valor total 
de R$ 3.157.338,70. 
 
O processo licitatório foi conduzido pela Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº 
005/2012, composta pelos seguintes membros: CPF ***.230.616-**, CPF ***.159.396-**, 
CPF***.226.516-**, CPF***.751.976-** e CPF***.125.896-**.   

A vencedora da licitação, Empar Empreendimentos e Construções Ltda – ME, era, na época 
da licitação, uma Eireli – Empresa Individual de Responsabilidade Ltda., pertencente ao 
detentor do CPF ***.767.106-**. 

O ato de Homologação e de Adjudicação foi assinado, em 29/05/2012, pela então Prefeita, 
portadora do CPF ***.513.966-**, e pelo então Secretário Municipal de Infraestrutura (CPF 
***.992.866-**) 
 
O contrato com a Empar Empreendimentos no valor de R$3.520.423,93 foi firmado em 
11/06/2012, com prazo de oito meses a partir da assinatura da Ordem de Início dos Serviços, 
que foi emitida em 15/06/2012.  
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício Nº GAPR 413/2014, de 10/11/2014, a Prefeitura Municipal de Betim 
encaminhou a seguinte manifestação:  
“Conforme previsto por V. Sa., foi necessário que solicitássemos à ex-gestora do município, 
responsável pela aplicação de recursos federais em sua gestão, o que fizemos por meio do 
Ofício nº 398/2014, apontando os programas pertinentes e observando o prazo para a 
manifestação, a qual deveria ser direcionada diretamente à Vossa Senhoria.”.     
 
Em anexo ao supracitado Ofício, a Prefeitura encaminhou documento s/nº, de 28/10/2014, 
assinado pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, em que, sobre o Termo de 
Compromisso nº 0363.337-21/2011 (SIAFI nº 671409), informa: 
“Considerando que as licitações dos Termos de Compromisso nº 0363.337-21/2011 e nº 
351.031-81 foram feitas pela Administração anterior; 
Considerando que a atual Administração não encontrou nenhum documento que pudesse 
comprovar ou esclarecer os questionamentos apresentados pela fiscalização da CGU; 
Considerando os termos constantes no item 8 do Ofício CGU Nº 
27712/2014/CGUMG/CGU/PR, a Prefeitura solicitou à ex-Prefeita responder diretamente à 
CGU as questões pertinentes ao período em que exercia a gestão dos respectivos 
programas”.  
 
Assim, por meio de documento s/nº, de 05/11/2014, a ex-Prefeita e o ex-Secretário 
Municipal de Infraestrutura apresentaram a seguinte manifestação: 
“A Prefeitura Municipal de Betim, através da Secretaria de Infraestrutura, publicou 
processo licitatório nº 037/2012, modalidade Concorrência Pública nº 010/2012, sob o 
regime de empreitada por preços unitários, julgamento por menor preço global, a qual 
limitava que os preços a serem propostos pelos licitantes não poderiam ultrapassar os 
preços individualizados e materializados nas planilhas de orçamento encaminhadas e 



 

 

aprovadas pela Caixa Econômica Federal para execução dos serviços relativos à 
Construção e equipamentos necessários ao funcionamento da Praça de Esportes e da 
Cultura (PEC) no bairro Petrovale, planilhas estas advindas e aprovadas pelo Ministério 
da Cultura, encaminhadas pela Caixa Econômica Federal com a devida autorização para 
licitação. Não continha nenhuma orientação quanto à modalidade de licitação para o 
processo em epígrafe, a qual após o pleito foi encaminhado todo o processo com 
homologação e publicações pertinentes em jornais oficiais, comunicação ao legislativo 
local, portanto, cumprindo todas as exigências ao qual o processo exigia. 
  
Na ocasião ainda estava em tramitação no Tribunal de Contas da União – TCU o Acórdão 
2622/2013, de 25 de setembro de 2013, que foi votado pelos conselheiros do TCU em data 
posterior ao procedimento licitatório em questão. Tal acórdão veio a definir a forma a ser 
adotada no que se refere ao fracionamento legal nos procedimentos licitatórios no tocante a 
equipamentos e mobiliários, inclusive com adoção de BDI diferenciado para o caso. 
 
O processo em questão foi encaminhado ao Gestor dos Recursos da Caixa Econômica 
Federal que o aprovou por entender que o mesmo estava correto e que não havia qualquer 
transgressão às normas e especificações estabelecidas pela Caixa. 
 
Denota-se (sic) ainda que tal Agente não se manifestou em momento algum no que concerne 
às normas internas de licitação dos órgãos conveniados, uma vez que o limite de preço 
definido pelo Ministério foi obedecido, não havendo pois questionamento quanto ao seu 
enquadramento.      
 
A Comissão Permanente de Licitação encaminhou o processo à Procuradoria Geral do 
Município que respaldou o procedimento licitatório desde a fase de publicação, como 
também após a realização do pleito, sendo favorável à sua homologação, datada de 
29/05/2012.  
 
 A assinatura do contrato com a empresa Empar, licitante vencedora, deu-se em 
11/06/2012, e a respectiva Ordem de Início foi emitida em 15/06/2012, dentro dos prazos 
previstos por lei que antecediam o pleito eleitoral municipal (sic). A Prefeitura assumiu tal 
posicionamento de aplicar os recursos que foram concedidos à comunidade, uma vez que 
possuía investimento com recursos próprios de contrapartida, sendo tais serviços iniciados, 
mesmo estando pendente a autorização oficial da Caixa Econômica Federal. 
 
O processo de construção desta praça foi efetuado consistindo da elaboração e aprovação 
do projeto em 18 meses antes do início das obras e aprovação dos recursos em 2011, o que 
não caracteriza como obra eleitoreira, mais uma vez, lembrando que os preços utilizados 
obedeceram os limites estabelecidos pelo Ministério e pela Caixa Econômica Federal. A 
modalidade concorrência pública foi amplamente divulgada e publicada em jornais de 
grande circulação na forma da lei, e entende-se ser a Concorrência Pública a mais ampla 
modalidade no que concerne ao prazo, publicidade e transparência, sem proceder à divisão 
de objeto, o fracionamento ilegal.  
 
Portanto, conclui-se que não existiu nenhum dolo às práticas legais definidas para a 
licitação em epígrafe. Caso a atual administração entenda que deve excluir a planilha de 
Equipamentos, Mobiliário, Materiais Esportivos e Livros do contrato, tem respaldo no 
artigo 65 da Lei 8.666 de 1993, que permite a redução contratual em até 25%, onde o 
percentual licitado encontra-se enquadrado dentro destes limites e possibilidades.” 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
a) A alegação da ex-Prefeita de que a Caixa Econômica Federal não detectou nenhuma falha 
no processo licitatório é insuficiente para elidir o fato apontado, pois a responsabilidade de 
obedecer a legislação cabe a todos os agentes públicos. 
 
b) Da mesma forma, não prospera a argumentação de que na época da licitação ainda 
“estava em tramitação no Tribunal de Contas da União – TCU o Acórdão 2622/2013, de 25 
de setembro de 2013”, pois o processo licitatório foi realizado sobre a égide da Lei nº 
8.666/1993 e de diversos julgados do TCU, inclusive da Súmula 247, de 2004.  Além disso, 
o pacto firmado com o Ministério da Cultura, por meio da Caixa Econômica, previa 
expressamente na alínea “j” do item 3.2 da cláusula Terceira que os bens comuns deveriam 
ser adquiridos por meio de Pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica.    
 
c) A ex-gestora municipal não apresentou nenhuma manifestação específica a respeito da 
falta de previsão no Edital para a participação das micro e pequenas empresas, assim como 
da não aceitação do pleito da empresa Empar de tratamento diferenciado para 
microempresas devido à omissão no Edital. 
 
Portanto, as justificativas não foram suficientes para elidir os fatos apontados. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instaurar procedimento para avaliar se houve prejuízo e, em caso positivo, 
adotar as medidas necessárias para o ressarcimento, pela Prefeitura de Betim, do valor da 
diferença entre a proposta do licitante que apresentou o menor preço e que foi 
posteriormente desclassificado e o preço do licitante declarado vencedor do certame. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Início da execução do objeto antes da autorização da Caixa Econômica Federal 
e defeitos na obra. 
 
Fato 
 
Em 11/06/2012, a Prefeitura de Betim/MG firmou com a Empar Empreendimentos e 
Construções Ltda. - ME o contrato para execução de obras e serviços de engenharia relativos 
à construção de Praça de Esportes e da Cultura (PEC) no bairro Petrovale no valor de 
R$3.520.423,93, com prazo de oito meses a partir da assinatura da Ordem de Início dos 
Serviços, que foi assinada em 15/06/2012, pelo Secretário Adjunto de Obras e Serviços 
Públicos (CPF ***.947.406 -**). 



 

 

No entanto, somente 70 dias depois, em 21/08/2012, por meio do Ofício nº 2037/2012, a 
Caixa autorizou a Prefeitura a dar início à obra. Assim sendo, a Prefeitura infringiu a 
cláusula Quinta do Anexo ao Termo de Compromisso assinado com o Ministério da Cultura, 
por intermédio da Caixa. 
 
O objeto dos aditivos firmados pela Prefeitura com a Empar está demonstrado a seguir: 
 

Aditivos contratuais entre a Prefeitura e a Empar Empreendimentos 
Nº Data Motivo 

01 02/07/2012  Diminui BDI de 29,95% para 29,33%.  
Novo valor R$3.503.639,24                

02 12/12/2013  Prorroga o vencimento para 18/04/2013. 
03 26/03/2013  Prorroga o vencimento para 11/06/2013. 
04 07/06/2013 Prorroga o vencimento para 30/09/2013. 
05 20/08/2013 Reajuste anual de 7,56%. 
06 18/09/2013  Prorroga o vencimento para 31/12/2013.  
07 17/12/2013  Prorroga o vencimento para 28/02/2014.   
08 24/02/2014  Prorroga o vencimento para 30/06/2014. 
09 27/06/2014  Prorroga o vencimento para 30/08/2014. 
10 21/07/2014 Reajuste anual de 15,89% sobre os preços iniciais; 

e adequação da planilha (acréscimos/supressões R$266.245,40)  
11 27/08/2014 Prorroga o vencimento para 30/11/2014. 
 
O primeiro Aditivo diminuiu o valor do contrato para R$3.503.639,24 devido a ajuste no 
percentual de BDI nos itens de Risco e Garantia que estavam acima do permitido. 
 
Conforme previsto em lei, os preços foram reajustados a cada doze meses por meio do 
quinto e do décimo aditivo.  Além disto, foram firmados outros oito aditivos prorrogando a 
data de vencimento. 
 
Em inspeção física realizada no dia 17/09/2014, a equipe de fiscalização verificou que a 
obra propriamente dita estava praticamente pronta, mas ainda estavam pendentes: pintura da 
quadra coberta, conclusão da casa de bombas e do reservatório de água, instalação dos 
equipamentos de ginástica, instalação das traves, tabelas de basquete e suportes para rede de 
voleibol, instalação dos brinquedos infantis em eucalipto tratado e dos suportes para 
bicicletas. Também faltava a correção de pequenos defeitos de acabamento verificados pelo 
engenheiro fiscal da Prefeitura, como, por exemplo, trincas e rachaduras no piso da quadra 
coberta. Além disto, ainda não tinha sido feita a entrega dos demais itens do contrato 
(equipamentos, mobiliário, materiais esportivos, livros, etc.), que conforme já informado 
foram indevidamente licitados junto com a obra. 
 



 

 

  
Vista do prédio Sala multiuso 
 

  
 



 

 

  
Porta do Cine Teatro Palco do Cine Teatro 
 

  
Cine Teatro: Camarim 1 Cine Teatro: pia do camarim 



 

 

 

  
Quadra de areia Quadra de areia. Ao fundo: pista de skate 

  
Pista de skate. Pista de skate. 



 

 

 

  
Defeitos no piso da quadra coberta. Defeitos no piso da quadra coberta. 

  
Defeitos no piso da quadra coberta. Defeitos no piso da quadra coberta. 
 



 

 

O último RAE – Relatório de Acompanhamento de Engenharia emitido pela Caixa, em 
10/03/2014, que inclui os Boletins de Medição nº 16 e 17, dos meses de dezembro de 2013 e 
janeiro de 2014, respectivamente, informa execução física de 72,77% do valor do contrato e 
71 dias de atraso na consecução do empreendimento.  O Boletim de Medição nº 18, de 
R$171.437,62, que trata dos serviços realizados de março a agosto de 2014, registra o 
aumento no valor executado para R$2.720.883,34, que corresponde a 74,27% do contrato; a 
vistoria da Caixa para emissão de novo RAE ainda não havia sido realizada até o final de 
setembro de 2014.   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício Nº GAPR 413/2014, de 10/11/2014, a Prefeitura Municipal encaminhou 
a seguinte manifestação: 
“Conforme previsto por V. Sa., foi necessário que solicitássemos à ex-gestora do município, 
responsável pela aplicação de recursos federais em sua gestão, o que fizemos por meio do 
Ofício nº 398/2014, apontando os programas pertinentes e observando o prazo para a 
manifestação, a qual deveria ser direcionada diretamente à Vossa Senhoria.”.     
 
Sobre o início da obra antes da autorização da Caixa Econômica Federal, em 05/11/2014, 
por meio de documento s/nº, a ex-Prefeita e o ex-Secretário Municipal de Infraestrutura, em 
virtude de ofício que lhes foi repassado pela atual Administração Municipal, apresentaram a 
seguinte manifestação: 
“(...) 
A assinatura do contrato com a empresa Empar, licitante vencedora, deu-se em 11/06/2012, 
e a respectiva Ordem de Início foi emitida em 15/06/2012, dentro dos prazos previstos por 
lei que antecediam o pleito eleitoral municipal (sic). A Prefeitura assumiu tal 
posicionamento de aplicar os recursos que foram concedidos à comunidade, uma vez que 
possuía investimento com recursos próprios de contrapartida, sendo tais serviços iniciados, 
mesmo estando pendente a autorização oficial da Caixa Econômica Federal. 
 
O processo de construção desta praça foi efetuado consistindo da elaboração e aprovação 
do projeto em 18 meses antes do início das obras e aprovação dos recursos em 2011, o que 
não caracteriza como obra eleitoreira, mais uma vez, lembrando que os preços utilizados 
obedeceram os limites estabelecidos pelo Ministério e pela Caixa Econômica Federal. A 
modalidade concorrência pública foi amplamente divulgada e publicada em jornais de 
grande circulação na forma da lei, e entende-se ser a Concorrência Pública a mais ampla 
modalidade no que concerne ao prazo, publicidade e transparência, sem proceder à divisão 
de objeto, o fracionamento ilegal.”  
 
Sobre as pendências da obra, por meio de documento s/nº, de 29/10/2014, intitulado 
Informações e Esclarecimentos, assinado pelo Secretário Municipal de Obras de Públicas, 
constante da folha nº 6, do anexo ao Ofício nº GABR 413/2014, encaminhado pela 
Prefeitura Municipal de Betim, foi apresentada a seguinte manifestação:  
“Tecendo considerações a respeito do item 2, relato que as pendências citadas por seu 
relator, a respeito da obra em referência são de conhecimento da Seção de Fiscalização de 
Obras de Edificações desta municipalidade e foram registrados em relatório de conferência 
de incorreções e imperfeições executivas, denominadas “check list”. Este relatório foi 
enviado à empresa executora das obras para as providências cabíveis de recuperação das 
patologias apresentadas. Estes serviços, visto que o prazo para conclusão da empreitada 
finda em 30 de novembro de 2014, continuam em andamento.”  ##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
a) Sobre as pendências registradas no “check list” mencionado, a CGU já tinha 
conhecimento. A manifestação da Secretaria de Obras confirma o que foi relatado. 
 
b) Quanto ao início da obra antes da autorização expressamente prevista no Termo de 
Compromisso, a ex-Prefeita, em sua manifestação, confirma o fato apontado, mas a alegação 
de que parte dos recursos para o empreendimento era referente à contrapartida municipal 
não exime a Administração municipal de cumprir o que foi pactuado.    
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Placa de obra com publicidade do governo federal em período eleitoral 
 
Fato 
 
Em 11/06/2012, a Prefeitura de Betim/MG firmou com a Empar Empreendimentos e 
Construções Ltda. - ME o contrato para execução de obras e serviços de engenharia relativos 
à construção de Praça de Esportes e da Cultura (PEC) no bairro Petrovale no valor de 
R$3.520.423,93. 
 
Em inspeção física realizada no dia 17/09/2014, a equipe de fiscalização verificou que a 
obra ainda não estava concluída e que apesar da visita ter ocorrido apenas 18 dias antes do 
primeiro turno das eleições presidenciais de 2014, havia no local placa com a logomarca do 
Governo Federal (Brasil. País Rico é País sem Pobreza) contrariando o disposto no art. 73, 
inciso VI, alínea ‘b’, da Lei nº 9.504/1997, que veda este tipo de publicidade nos três meses 
anteriores ao pleito.  Ainda, de acordo com o inciso II do artigo 11º da Instrução Normativa 
nº 6, de 14/03/2014, da Secom/PR, nos casos em que a placa tenha sido instalada por ente 
público em obediência a termos de contrato, convênio, parceria ou ajustes similares, caberá 
ao órgão ou entidade responsável, oficial e tempestivamente, solicitar a retirada ou cobertura 
da marca, ou propor a retirada da placa, e obter comprovação inequívoca de que solicitou 
tais providências àqueles entes para se necessário fazer prova junto à justiça eleitoral. 
 



 

 

 
Placas na obra – Observe na placa do meio “Brasil: País Rico é País sem Pobreza” 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício Nº GAPR 413/2014, de 10/11/2014, a Prefeitura Municipal encaminhou 
a seguinte manifestação: 
“(...) Relato, ainda, que no dia 26 de junho de 2014, conforme disposto no art. 73, inciso VI, 
alínea “b”, da Lei nº 9.504/1997, foi realizado o tamponamento das publicidades 
institucionais presentes na placa de obra da construção em referência. Esta cobertura foi 
realizada através da fixação de material plástico opaco preso com fita adesiva à base de 
PVC. 
Em visita de inspeção física solicitada pelos representantes da CGU, ocorrida em 17 de 
setembro de 2014, foi constatada a ausência do tamponamento executado na citada placa, o 
que, provavelmente, se deu pela ação das intempéries ou pela má eficiência dos materiais 
aplicados para tanto. 
Prontamente, ainda em 17 de setembro do corrente ano, foi providenciado o 
restabelecimento da cobertura das publicidades, desta vez, com aplicação de pintura 
acrílica, na cor branca, para garantia de maior durabilidade desta cobertura. 
 
Em anexo, fotografia comprovante da execução do novo tamponamento.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A respeito da publicidade em período eleitoral, a manifestação da Prefeitura confirma que na 
data da fiscalização a situação estava irregular. 
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.3. Informações sobre Unidade Gestora Local - UGL, Mobilização Social e Grupo 
Gestor   
 
Fato 
 
A Unidade Gestora Local – UGL exigida pelo Ministério da Cultura relativa à Praça de 
Esportes e da Cultura (PEC) no bairro Petrovale, situado na sede do município de Betim, foi 
instituída por meio do Decreto Municipal nº 34.338/2013 e está em funcionamento normal. 
 
Os trabalhos de Mobilização Social previstos na Portaria nº 1, de 10/01/2012, do Ministério 
da Cultura foram executados pela Prefeitura com recursos próprios, sem utilizar o valor de 
R$21.500,00, que poderia ser coberto com recursos do governo federal.    

No final de setembro de 2014, os trâmites para constituição do Grupo Gestor, que 
obrigatoriamente deve ser constituído após a conclusão do empreendimento, estavam em 
andamento, e o respectivo Plano de Gestão encontrava-se em fase final de detalhamento.  
  
##/Fato## 

2.2.4. Caixa Econômica Federal não averiguou cumprimento em processo licitatório 
de condição prevista em Termo de Compromisso. 
 
Fato 
 
Para execução do objeto do Termo de Compromisso nº 0363.337-21/2011 (SIAFI nº 
671409) firmado por intermédio da Caixa Econômica Federal com o Ministério da Cultura, a 
Prefeitura Municipal de Betim/MG realizou, conforme Edital de 15/03/2012, o Processo 
Licitatório nº 037/2012, modalidade Concorrência Pública nº 010/2012, sob o regime de 
empreitada por preços unitários, julgamento por menor preço global, que teve por objeto a 
contratação de execução de obras e serviços de engenharia relativos à construção de Praça 
de Esportes e da Cultura (PEC) no bairro Petrovale situado na sede do município, no valor 
de R$3.500.000,00, conforme Plano de Trabalho do Termo de Compromisso.  
 
No entanto, no citado processo licitatório, além da execução da obra, constava na planilha 
orçamentária o fornecimento de computadores, impressoras, caixas acústicas, 
amplificadores, microfones, racks, projetores e refletores de luz, mesas, cadeiras, poltronas, 
armários, estantes, bolas, traves de futebol e de voleibol, cortinas e livros, que por serem 
bens “comuns” deveriam, de acordo com a Lei nº 10.520/2002, combinada com o Decreto 
5.504/2005 e com o estabelecido na alínea “j” do item 3.2 da cláusula Terceira do Anexo ao 
Termo de Compromisso firmado com o Ministério da Cultura, ser adquiridos por meio de 
Pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica. 

Em 03/02/2012, por meio do Ofício nº 0533/2012/Gidur/BH, a Caixa solicitou à Prefeitura a 
documentação relativa ao processo licitatório, no qual ressalta em seu item 1.1 que “é 
exigida licitação específica para a execução do trabalho Técnico Social ou Socioambiental, 
não podendo seu valor integrar o da licitação para empreitada das obras”. No entanto, a 
Caixa se absteve de informar que de acordo com o estabelecido na alínea “j” do item 3.2 da 
cláusula Terceira do Anexo ao Termo de Compromisso firmado com o Ministério da Cultura 
e com a legislação, os bens “comuns” (equipamentos, mobiliário, computadores, livros, etc.) 
devem ser adquiridos por meio de Pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica.  



 

 

Apesar disto, a Caixa, no documento Verificação do Resultado do Processo Licitatório 
(folhas 195 a 197 do Processo), de 06/08/2012, considerou apto o referido processo sob os 
aspectos técnicos, sem observar a impropriedade. Ressalta-se que, dada a permissividade 
normativa, o engenheiro ou arquiteto responsável pela emissão do documento não pode ser 
considerado omisso, pois a Caixa se exime de verificar alguns aspectos importantes da 
licitação, de acordo com o seguinte texto pré-impresso no formulário padronizado:      

“Nota: A responsabilidade pertinente aos processos licitatórios cabe exclusivamente aos 
Proponentes das operações que devem atender à Lei 8.666/93, e serão fiscalizados pelos 
Órgãos de Controle. No entanto, cabe à Caixa a verificação do resultado do processo, 
observando se o objeto contratado está contido no objeto da licitação, se a planilha 
orçamentária da proposta vencedora guarda compatibilidade com a inicialmente analisada, 
se as incidências dos valores parciais são compatíveis com as da análise técnica 
inicialmente efetuada e se o cronograma físico-financeiro é exequível visando à boa 
utilização dos recursos.”  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1816/2014/Gigov/BH, de 28/10/2014, a Caixa Econômica Federal 
apresentou a seguinte manifestação: 
 “(...) A unidade de Filial da Caixa atua conforme as Orientações Normativas da empresa, 
neste caso especificamente, no que concerne à Verificação do Processo Licitatório, não 
sendo verificados aspectos legais e éticos do processo realizado pelo 
Proponente/Tomador”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da Caixa Econômica não demonstra a exigência do cumprimento do  
disposto na alínea “j” do item 3.2 da cláusula Terceira do Anexo ao Termo de 
Compromisso. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado, haja vista a realização de licitação para fornecimento de bens "comuns" 
juntamente com contratação de execução da obra por concorrência pública, a falta de 
previsão no Edital de tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, a não 
aceitação de pleito de tratamento diferenciado para microempresas devido à omissão no 
Edital, o início de execução do objeto antes da autorização da Caixa Econômica Federal, a 
existência de placa de obra com publicidade do governo federal em período eleitoral, bem 
como defeitos na obra.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411514 
Município/UF: Betim/MG 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: BETIM GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.675.644,55 
Prejuízo: R$ 151.237,92 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 a 17/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de escolas para 
educação infantil no município de Betim/MG. 
 
A ação fiscalizada destina-se a contribuir para o desenvolvimento e a universalização do 
ensino básico mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos 
caracterizados por ações que visem priorizar a ampliação do atendimento, bem como a 
melhoria e a qualidade da aprendizagem nas escolas públicas. 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Convênios e Termos de Compromissos firmados com o Município de Betim 
para implantação de escolas para educação infantil no âmbito do Proinfância. 
 
Fato 
 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Autarquia Federal vinculada 
ao Ministério da Educação – MEC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.378.257/0001-81, 
Unidade Gestora 153173, Gestão 15253, e o Município de Betim, CNPJ 18.715.391/0001-
96, celebraram seis convênios para construção de vinte e uma unidades de escola, no âmbito 
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil – Proinfância, no período de 2009 a 2014, sendo cinco já executadas e em 
funcionamento, no valor total de R$ 4.897.839,61, e dezesseis a serem executadas com a 
Metodologia Inovadora, no valor total de R$ 16.972.291,01, conforme relacionadas a seguir: 

1. Obras executadas e em funcionamento  



 

 

Convênios 2009 a 2013 
Nº e 

Vigência Obra Valor do 
convênio R$ Empresa CNPJ Con_ 

trato 

Data 
último 
pagtº 

Valor  Total 

Convênio 
657696 

30/12/09 a 
14/10/14 

Cheche Santo 
Paschoalin – 
Parque das 
Indústrias 

1.225.214,85 
Linhares 

Engenha_ ria 
Ltda. - ME 

08.228.956/0001-57 056/12 30/04/14 2.531.318,84 

Convênio 
657696 

30/12/09 a 
14/10/14 

Creche Enis de 
Souza Soares – 
Bairro Renascer 1.225.214,85 

Gabiotec 
Projetos e 
Constru_ 
ções Ltda. 

16.535.155/0001-62 276/10 28/12/12 1.598.891,79 

Convênio 
657696 

30/12/09 a 
14/10/14 

Creche Wilma 
da Costa Pinto 
Afonso – Bairro 
Baviera 

1.225.214,85 

Gabiotec 
Projetos e 
Constru_ 
ções Ltda. 

16.535.155/0001-62 374/10 03/10/12 1.342.906,26 

TC PAC 
204090/ 2013 

28/06/12 a 
28/06/14 

Creche 
Emanuel 
Marcelino Maia 
Silva Tipo C – 
Rua Antônio da 
Silva, Ingá 

611.097,53 

Estrutura e 
Engenha_ ria 
e Constru_ 
ção Ltda. 

19.590.967/0002/80 049/12 08/08/14 637.419,75 

TC PAC 
204090/ 2013 

28/06/12 a 
28/06/14 

Creche Antônio 
Bernardes Tipo 
C – Rua Pira, 
Icaivera. 

611.097,53 
M.Borges 

Engenha_ ria 
Ltda. 

65.364.226/0001-17 066/12 10/07/14 357.807,15 

Total 4.897.839,61      

 

2. Obras a serem executadas com Metodologias Inovadoras  

Verificou-se que ainda não há contratação para construção de quatro unidades e que doze 
contratos foram firmados com a empresa CasaAlta Construções Ltda., CNPJ 
77.578.623/0001-70, para execução com Metodologias Inovadoras. Esses contratos foram 
assinados em março e abril de 2014, sendo que quatro não tiveram ordens de serviços 
emitidas por problemas operacionais, e em oito contratos houve emissão de ordens de 
serviços em 20/08/2014 pela prefeitura de Betim, mas que ainda aguardam aceite pela 
empresa, conforme informações fornecidas pela prefeitura por meio do Ofício SEMED/CJ 
Nº 785/2014, de 17/09/2014, e relacionadas a seguir: 

Termos de Compromissos Proinfância, Metodologias Inovadoras - Empresa 
CasaAlta Construções Ltda. 

TC  e 
Vigência Obra Valor 

 R$ 

Ata de 
Registro de 

preço 

Contra_
to e data 

Ordem de 
Serviço 

Situação - Ofício 
SEMED/CJ Nº 
785/2014 DE 
17/09/2014 

PAC2 - 
04091/2013 
28/06/12 a 
28/12/14 

 

Escola Tipo C 
- Rua 

Uberaba 934 - 
Bairro 

Marimba 

858.333,38 
 

RP 55/2013, PE 
94/2012, 

Concorrên_ cia 
FNDE 11/2014 
- PAC 22/2014 

25/2014 
 

Não enviada. 
 

Contrato gerado no 
SIGARP em 13/03/2014; 
terreno apto para início 
das obras, possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC2 - 
05866/2013 
21/10/13 a 
25/10/15 

Escola Tipo B 
- Rua dos 

Ipês, Paqueta 
1.540.017,04 

RP 55/2013,         
PE 94/2012, 

Concorrên_ cia 
12/2014 - PAC 
23/2014 (ARP 

012/2014) 

26/2014 de 
03/04/14 Não enviada. 

Contrato gerado no 
SIGARP em 13/03/2014; 

falta execução de 
terraplenagem; garantia 

contratual não 
apresentada. 



 

 

PAC2 - 
05866/2013 
21/10/13 a 
25/10/15 

Escola Tipo B 
- Rua 

Benevides 
Caetano da 

Silveira, Vila 
Verde 

1.552.803,94 

RP 55/2013,         
PE 94/2012, 

Concorrên_ cia 
9/2014 - PAC 
20/2014 - ARP 

09/2014 

23/2014 de 
25/03/14 

Emitida em 
20/08/2014 
aguardando 

aceite do 
fornecedor 

Contrato gerado no 
SIGARP em 13/03/2014;     

terraplenagem em 
execução; possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC2 - 
05869/2013 
21/10/13 a 
12/06/15 

Escola Tipo B 
- Av. Nova 
York, Vila 

Alpina 

1.544.193,04 

RP 55/2013,         
PE 94/2012, 

Concorrên_ cia 
4/2014 - PAC 

15/2014 

18/2014 

Emitida em 
20/08/2014 
aguardando 

aceite do 
fornecedor. 

Contrato gerado no 
SIGARP em 13/03/2014; 
terreno apto para início 

das obras,  possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC2 - 
05869/2013 
21/10/13  a 
12/06/15 

Escola Tipo B 
- Rua Passa 
Tempo, Vila 

Cristina 

1.537.407,04 

RP 55/2013,         
PE 94/2012, 

Concorrên_ cia 
7/2014 - PAC 

18/2014 

21/2014 

Emitida em 
15/08/2014 
aguardando 

aceite do 
fornecedor. 

Contrato gerado pelo 
SIGARP em 13/03/2014; 
terreno apto para início 

das obras, já possui água 
e luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC2 - 
05869/2013 
21/10/13 a 
12/06/15 

Escola Tipo B 
- Rua Pedro 
João José, 

Alto 
Citrolândia 

1.542.258,99 ARP ainda sem 
conclusão 

Não 
firmado   

PAC2 - 
05869/2013 
21/10/13 a 
12/06/15 

Escola Tipo C 
- Rua Paulo 

César de 
Oliveira 

Gonçalves, 
Morada do 

Trevo 

842.141,98 

RP 55/2013,         
PE 94/2012 

FNDE, 
Concorrên_ cia 
8/2014 - PAC 

19/2014 

22/2014 

Emitida em 
20/08/2014 
aguardando 

aceite do 
fornecedor. 

Contrato gerado no 
SIGARP dia 13/03/2014; 
terreno apto para início 
das obras, possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC2 - 
05869/2013 
21/10/13 a 
12/06/15 

Escola Tipo C 
- Rua Boa 
Ventura 
Gomes, 
Angola 

851.465,78 

RP 55/2013,         
PE 94/2012 

FNDE, 
Concorrên_ cia 
2/2014 - PAC 

13/2014 

16/2014 

Emitida em 
20/08/2014 
aguardando 

aceite do 
fornecedor. 

Contrato gerado no 
SIGARP dia 13/03/2014; 
terreno apto para início 
das obras, possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC2 - 
05869/2013 
21/10/13 a 
12/06/15 

Escola Tipo C 
- Rua 

Mirabela, 
Dom Bosco 

841.009,08 
RP Concorrên_ 

cia 3/2014 - 
PAC 14/2014 

17/2014 Não enviada. 

Contrato gerado no 
SIGARP em 13/03/2014; 

está em realização de 
limpeza e retirada de 

entulho; garantia 
contratual não 
apresentada. 

PAC2 - 
05869/2013 
21/10/13 a 
12/06/15 

Escola Tipo C 
- Rua Rio das 

Velhas, 
N.Sra. de 
Fátima 

853.216,18 

RP 55/2013,         
PE 94/2012 

FNDE, 
Concorrên_ cia 
5/2014 - PAC 

16/2014 

19/2014 

Emitida em 
20/08/2014 
aguardando 

aceite do 
fornecedor 

Contrato gerado no 
SIGARP dia 13/03/2014; 
terreno apto para início 

das obras,  possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 



 

 

PAC2 - 
05869/2013 
21/10/13 a 
12/06/15 

Escola Tipo C 
- Rua Alcides 
Fernandes de 
Souza, Pingo 

D'Água 

841.705,88 

RP 55/2013,         
PE 94/2012 

FNDE, 
Concorrên_ cia 
FNDE 1/2014 - 
PAC 12/2014 

15/2014 

Emitida em 
20/08/2014 
aguardando 

aceite do 
fornecedor 

Contrato gerado no 
SIGARP dia 13/03/2014; 
terreno apto para início 
das obras, possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC 
206441/2013 

06/11/13 a 
06/11/15 

Escola Tipo B 
-Rua Israel, 
Petrovale 

843.095,88 

RP 55/2013, PE 
94/2012 FNDE, 
Concorrên_ cia  
nº 6/2014 - PAC 
17/2014 (ARP 

06/2014) 

20/2014 de 
25/03/14 

Emitida em 
20/08/2014 
aguardando 

aceite do 
fornecedor 

Contrato gerado no 
SIGARP dia 13/03/2014, 

Terraplenagem em 
execução, possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC 206441/ 
2013 

06/11/13 a 
06/11/15 

Escola Tipo B 
-Rua 

Parnarama, 
Campos 
Elíseos 

846.508,53 

RP 55/2013, PE 
94/2012 FNDE, 
Concorrên_ cia  

nº 10/2014 - 
PAC 21/2014 

(ARP 10/2014) 

24/2014 de 
25/03/14 Não enviada. 

Terraplenagem em 
execução, possui água e 
luz; garantia contratual 

não apresentada. 

PAC 207752/ 
2013 

25/06/14 a 
25/06/15 

Escola Tipo 
A  -Rua Grão 

Mogol, 
Niterói 

888.212,37 ARP não 
realizada. 

Não 
firmado  

  

PAC 207752/ 
2013 

25/06/14 a 
25/06/15 

Escola Tipo 
A - Rua 
Perdões 

701.709,53 ARP não 
realizada. 

Não 
firmado  

  

PAC 207752/ 
2013 

25/06/14 a 
25/06/15 

Escola Tipo 
A -Rua 
Doutor 

Romeu Lages 

888.212,37 ARP não 
realizada. 

Não 
firmado  

  

Total 16.972.291,01     

  
##/Fato## 

2.1.2. Informação sobre as escolas para educação infantil no âmbito do Proinfância, 
objeto do Convênio nº 657696/2009. 
 
Fato 
 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Autarquia Federal vinculada 
ao Ministério da Educação – MEC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.378.257/0001-81, 
Unidade Gestora 153173, Gestão 15253, e o Município de Betim-MG, CNPJ 
18.715.391/0001-96, celebraram o Convênio nº 657696/2009 (Siafi nº 655355), em 
30/12/2009, cadastrado sob o Processo nº 23400.010877/2009-48, cujo objeto era a 
construção de três escolas, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e 
Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância, com vigência de 
540 dias, a contar da data da assinatura.  O valor aprovado para o Convênio foi de R$ 
3.675.644,55, sendo R$ 3.638.888,10 do concedente e R$ 36.756,45 do convenente, a título 
de contrapartida financeira. O Convênio teve a vigência prorrogada para 14/10/2014, após 
quatro termos aditivos. 

A Prefeitura Municipal de Betim realizou os respectivos processos licitatórios para execução 
do convênio, que teve como objeto a contratação de empresa de engenharia para construção 
de três unidades do Proinfância - Tipo B, com área de 1.211,92 m², sob o regime de 
empreitada a preços unitários, tipo menor preço, conforme segue: 



 

 

1- Creche Santo Paschoalin, Bairro Parque das Indústrias: 

Licitação Processo Empresa Vencedora CNPJ Contrato Valor total  
09/2012 36/2012 Linhares Engenharia Ltda 08.228.956/0001-57 056/2012 2.531.318,84 

 

  
Foto 01 – Acesso e Administração Foto 02 – Anfiteatro e ao fundo Pátio e Refeitório 

2– Creche Wilma da Costa Pinto Afonso, Bairro Baviera: 

Licitação Processo Empresa Vencedora CNPJ Contrato Valor total  

19/2010 157/2011 Gabiotec Projetos e Consultoria  
Ltda - ME 16.535.155/0001-62 374/2010 1.342.906,26 

 

  
Foto 03 – Acesso e Administração Foto 04 – Pátio e Refeitório  

3– Creche Enis de Souza Soares, Bairro Renascer: 

Licitação Processo Empresa Vencedora CNPJ Contrato Valor total  

018/2010 155/2010 Gabiotec Projetos e Consultoria  
Ltda - ME 16.535.155/0001-62 276/2010 1.598.891,79 

 



 

 

  
Foto 05 – Acesso Administração Foto 06 – Salas e Solário - Creche III e Pré-Escola 

 
  
##/Fato## 

2.1.3. Celebração de termo aditivo ao contrato para construção da Unidade 
Proinfância no Bairro Parque das Indústrias sem justificativa técnica, gerando 
prejuízo estimado de R$151.237,92. 
 
Fato 
 

A Prefeitura Municipal de Betim firmou o Contrato nº 056/2012 com a empresa Linhares 
Engenharia Ltda., CNPJ 08.228.956/0001-57, em 18/05/2012, no valor de R$ 
1.960.826,57, sendo R$ 1.225.214,85 de repasse do FNDE para construção da Unidade 
Proinfância – Tipo B, com área de 1.211,92 m², no Bairro Parque das Indústrias, objeto do 
Convênio nº 657696/2009, decorrente do processo licitatório nº 36/2012, Concorrência nº 
09/2012.  

Em 04/09/2013, foi firmado o 3º Termo Aditivo ao contrato para alteração da planilha que 
estava em execução, com supressão e acréscimos de quantidades e inclusão de serviços, 
decorrendo em acréscimo de R$ 411.682,78 ao valor contratual. A justificativa técnica, de 
29/08/2013, constante no processo não demonstrava aumento em área da edificação ou 
quais as modificações ocorridas no projeto licitado, com as memórias de cálculos e 
referências às partes da obra em que a execução não seria possível com os quantitativos 
previstos nos projetos.  O termo aditivo foi justificado como ajustes da planilha contratada 
para adequar a realidade da construção, conforme transcrito abaixo: 

“Constatou-se, durante a realização dos trabalhos, a necessidade de se adequar o 
contrato à realidade da obra tal como deve ser construída. Essa adequação representa, 
simplesmente, a correção da planilha contratual através do lançamento de quantitativos 
reais e exatos, medidos no local, em comparação com os quantitativos estimados por falta 
ou por excesso durante os levantamentos obtidos nos projetos básicos que, normalmente, 
não conseguem exprimir com rigor as reais condições do canteiro. Para tanto, faz-se 
necessária à celebração do 3º Termo Aditivo de inclusão, acréscimo e supressão de 
quantitativos, com acréscimo de R$ 411.682,78 ao valor contratual atual, realizando-se os 
ajustes finais dos serviços contratados conforme a planilha anexa, que demonstra, 
distintamente, as alterações necessárias à conclusão da empreitada.”  



 

 

Verificou-se na planilha referente ao 3º Termo Aditivo que houve alterações significativas 
de quantitativos de diversos serviços em relação ao contratado e à planilha de quantitativos 
de serviços elaborada pelo FNDE para unidade do Proinfância, projeto padrão tipo B.  

Visando esclarecer quais alterações ocorreram na edificação em relação ao projeto licitado 
e padrão FNDE e quais acréscimos da obra originaram o aditivo, a equipe de fiscalização 
encaminhou a Solicitação de Fiscalização nº 201411493/11, de 26/09/2014, solicitando 
justificativa de cada item da planilha que teve o quantitativo alterado em relação aos itens 
contratados e que acarretaram o aditivo no valor de R$411.682,78: acréscimos no valor de 
R$ 395.481,28, decréscimos de R$ 189.132,51 e inclusões de R$ 205.334,02. 

Em resposta, a Prefeitura encaminhou, em 06/10/2014, planilha contendo informações 
sobre as alterações de cada item. Alguns itens foram descritos como serviços de 
infraestrutura externa, como pavimentação, muro e drenagens. 

Para os itens relacionados a seguir, a Prefeitura informou que houve serviços com 
quantitativos insuficientes e alguns acima do necessário, conforme já constava na 
justificativa anexa ao processo, sem esclarecimentos técnicos suficientes e memórias de 
cálculo que explicitassem quais divergências ocorreram na execução da obra em relação ao 
projeto licitado, e que justificassem os quantitativos a maior e a menor, lançados na planilha:  

Itens Planilha do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2012 sem esclarecimento técnico suficiente 

Item Descrição – 
Porcentagem alterada Un 

Quant. 
planilha 
FNDE 

Quant. 
Contra- 

tual 

Quant. 
após 

alteração 
Diferen-ça Índi-ce 

(%) 
Valor 

Unitá-rio 

Valor 
acréscimo /  
decréscimo 

03.02. 
110 Pilares                 

  Formas             m² 631,7 631,7 781,7 150 23,74 54,69 8.203,50 

  Armadura        kg 3.917,10 3.733,46 5.833,46 2.100,00 56,24 8,34 17.514,00 

  Concreto 25 Mpa      m³ 36 36 78 42 116 493,42 20.723,64 
                           

03.02. Vigas                 
120 

  Formas            m² 1.803,20 1.803,20 576,8 -1.226,40 68,01 54,69 -67.071,82 

  Armadura         kg 6.098,63 6.098,63 3.097,62 -3.001,01 49,2 8,34 -25.028,42 

  Concreto 25 Mpa        m³ 112 112,67 33,69 -78,98 70,09 493,42 -38.970,31 

03.02. Lajes pré-fabricada: 
fornecimento, montagem 
e escoramento 

m² 1.036,00 1.036,00 1.025,94 -10,06 0,97 69,53 -699,47 
130 

  Armadura complementar    kg 3.426,00 3.423,00 3.757,33 334,33 9,77 8,34 2.788,31 

  Concreto 25 Mpa  m³ 47,9 47,9 82,08 34,18 71,35 493,42 16.865,10 

03.02. 
Caixas d'água                 

170 

  Formas  m² 370,9 370,9 140 -230,9 62,25 54,69 -12.627,92 

  Armadura  kg 6.724,20 6.724,20 6.758,10 33,9 0,5 8,34 282,73 

  Concreto 25 Mpa  m³ 35,9 35,9 36,31 0,41 1,14 493,42 202,3 

  Forma circular  m² 0 0 343,76 343,76   82,39 28.322,39 

04.01. 
Paredes e divisórias                 

100 



 

 

  
Marcação 1ª fiada 
alvenaria de bloco 
cerâmico  

m 608,15 608,15 1.306,80 698,65 114,88 34,47 24.082,47 

  Levante de alvenaria de 
bloco cerâmico  m² 1.534,66 1.534,66 2.685,53 1.150,87 74,99 34,47 39.670,49 

  Aperto de alvenaria de 
bloco cerâmico  m 650 650 1.212,02 562,02 86,46 34,47 19.372,83 

  
Alvenaria de elementos 
vazados de concreto 
(cobogós)   

m² 27,15 27,15 44,11 16,96 62,46 76,93 1.304,73 

  Vergas contínuas no 
perímetro da edificação m 228 228 347 119 52,19 26,6 3.165,40 

  Vergas e contravergas 
embutidas nas paredes  m 253,4 253,4 362,3 108,9 42,97 22,3 2.428,47 

04.01. 
Esquadrias de madeira                 

310 

  PM-02 porta comum 
80x210 cm   un. 14 14 18 4 28,57 252,2 1.008,80 

  
PM-04b porta comum p/ 
divisória de granito 
60x60 cm e guichês  

un. 6 6 12 6 100 84,07 504,42 

04.01. 
Esquadrias metálicas                 

320 

  Grades e portões h=210 
cm m² 12,6 12,6 42,68 30,08 238,73 148,3 4.460,86 

04.01. 
Cobertura                 

500 

  Rufos de concreto  m 107 107 256,2 149,2 139,43 50,09 7.473,43 

04.01. 
Revestimento interno                 

710 

  Paredes                 
  Emboço  m² 959,21 959,21 1.136,38 177,17 18,47 21,04 3.727,66 

  Reboco  m² 809,97 809,97 2.400,67 1.591,60 196,5 19,92 31.704,67 

  Cerâmica 20x20  m² 959,21 959,21 1.080,03 120,82 12,59 35,99 4.348,31 

  Rejuntamento de 
cerâmica  m² 959,21 959,21 1.080,03 120,82 12,59 5,75 694,72 

  Chapisco  m² 0 0 3.537,05 3.537,05   4 14.148,20 

  Tetos                 
  Reboco  m² 724,74 724,74 929,9 205,16 28,3 19,92 4.086,79 

  Chapisco m² 0 0 929,9 929,9   4 3.719,60 

04.01. 
Revestimento externo                 

720 

  Parede e fachadas                 
  Chapisco externo  m² 1.036,82 1.036,82 1.664,15 627,33 60,5 4 2.509,32 

  Emboço  m² 460,27 460,27 585,45 125,18 27,19 21,04 2.633,79 

  Reboco  m² 576,55 576,55 1.107,48 530,93 92,08 19,92 10.576,13 

  Cerâmica 10x10  m² 460,27 460,27 571,74 111,47 24,21 61,54 6.859,86 

  Rejuntamento de 
cerâmica 10x10  m² 460,27 460,27 571,74 111,47 24,21 5,75 640,95 

04.01. Pavimentação                 



 

 

730 

  Granitina m² 885 885 1.075,00 190 21,46 70,71 13.434,90 

04.01. 
Pintura                 

750 

  Paredes interna                 

  Pintura acrílica com 
massa corrida m² 638,78 638,78 1.008,67 369,89 57,9 23,63 8.740,50 

  Paredes externas                 
  Tetos                 
  Pintura PVA c/massa 

corrida  m² 738,68 732,68 2.321,90 1.589,22 219,9 16,68 26.508,19 

  Outros                 

  Pintura esmalte em porta 
em madeira  m² 257,6 257,6 305,28 47,68 18,5 10,5 500,64 

  
Pintura esmalte em 
esquadrias e grades de 
ferro 

m² 170,5 170,5 231,76 61,26 35,92 16,57 1.015,08 

06.01. Aterramento e proteção 
contra descargas 
atmósferica 

                
501 

  Cordoalha de cobre nu, 
têmpera dura, 35mm²  un. 600 600 1.200,00 600 100 19,04 11.424,00 

Total     201.249,23 

 
 

 

Verificou-se que as alterações dos quantitativos são incompatíveis com o projeto licitado e 
executado no padrão do FNDE, acarretando acréscimo no custo total da obra sem 
justificativa técnica.  

Ressalta-se que a prefeitura informou que os acréscimos de serviços de alvenaria referente 
ao item 04.01.100 e de reboco relacionado no item 04.01.710 foram realizados para 
execução do muro, entretanto as alterações de quantitativos não são compatíveis com as 
dimensões do perímetro referente à área de implantação da unidade do Proinfância, no 
Bairro Parque das Indústrias, conforme segue: 

a) no item 04.01.100, há aumento de paredes e divisórias em 698,65 m para execução de 
muro, sendo que a obra está implantada em área do terreno na dimensão de 40x70m, que 
corresponde a 220 m de perímetro, sendo que cerca de 50 m de alvenaria do muro estava 
executado à época da contratação, em bloco de concreto, conforme registros fotográficos 
no SIMEC anteriores ao contrato em questão. Portanto, o quantitativo de 1ª fiada de 
alvenaria executada no contrato com a empresa Linhares Engenharia Ltda. seria em torno 
de 170 m, com custo de R$ 5.859,91 (170 m x R$34,47/m). A diferença a maior em metros 
lineares de muro lançado na planilha do termo aditivo foi em torno de 528,65 m (698,65 m 
– 170 m), que corresponde ao aumento no item de marcação de 1ª fiada no valor de R$ 
18.222,56 (528,65 m x R$34,47/m); 



 

 

b) considerando a execução de 170 m de muro na altura de 2,10m, no total de 357,00 m² 
em alvenaria, o custo seria de R$ 12.305,80 (357 m² x R$34.47/m²), sendo o acréscimo de 
1.150,87m² lançado na planilha do termo aditivo no item levante de alvenaria maior em 
793,87 m² (1.150,87 – 357 = 793,87)  , o que corresponde ao valor de R$ 27.364,69 
(793,87 m² x R$34,47/m²); 

c) o item aperto de alvenaria de bloco cerâmico é serviço de preenchimento e acerto de 
alvenaria no encontro com vigas ou lajes, logo o valor de R$ 19.372,83 não corresponde a 
serviço executado no muro; 

d) considerando a execução de reboco nos dois lados do muro, com extensão de 220 m, a 
área seria de 924,00 m² para os dois lados, com custo de R$ 18.406,08, logo o acréscimo 
de 1.591,60 m² no item reboco paredes internas foi a maior em 667,60 m² (1591,60 - 
924,00 = 667,60) , que corresponde em custo a maior de R$ 13.298,59 (667,60 m² x 
R$19,92/m²);  

f) considerando que a área de chapisco do muro é de 924,00 m², o custo seria de R$ 
3.696,00, logo o acréscimo no item chapisco foi a maior em 667,60 m², referente ao 
serviço para o muro, que corresponde ao custo adicional de R$ 2.670,40 (667,60 m² x 
R$4,00/m²). Dessa forma, tendo em vista os itens informados pela prefeitura que tiveram 
seus quantitativos alterados para execução do muro, foi apurado que apenas o valor em 
torno de R$ 40.267,79 (5.859,91 + 12.305,80 + 18.406,08 + 3.696,00) teria sido despesa 
comprovada para essa parte da obra.  

Ressalta-se ainda que dentre os serviços de chapisco no item 04.01.710 acrescidos na 
planilha no quantitativo de 3.537,05 m², a área de 1.101,17 m² (177,17 m² + 924,00 m²) 
referem-se aos serviços não justificados, sendo 177,17 m² de emboço, e 924,00 m² 
(1.591,60 – 667,60) de reboco. Logo, o quantitativo de chapisco dos serviços previstos na 
planilha contratada é 2.435,88 m² (3.537,05 m² – 1.101,17 m²), no valor total de R$ 
9.743,52 (2.435,88 x R$4,00/m²).  

Conclui-se que as alterações dos quantitativos são incompatíveis com o projeto licitado e 
executado conforme padrão FNDE, e que não houve justificativa técnica para o acréscimo 
no custo total da obra no valor de R$ 151.237,92 (201.249,23 – 40.267,79 – 9.743,52). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10 de novembro, de 2014, a Prefeitura Municipal 
de Betim apresentou a seguinte manifestação: 
 
“A respeito do item 3, Ordem de Serviço 201411514, presente em relatório encaminhado à 
Prefeitura Municipal de Betim através do ofício supracitado, relatamos que durante o 
período de vigência da obra em referência foram celebrados dois Termos Aditivos com 
alterações de quantitativos de serviços. O primeiro (TA-03) foi marcado pela correção da 
planilha original com o lançamento de acréscimo, decréscimos e inclusões de novos 
serviços como forma de adequá-la à real necessidade da construção mediante as exigências 



 

 

contidas nos projetos executivos. O segundo (TA-05) resumiu-se, simplesmente, em ajustes 
finais refinados para complementação da empreitada, que, por esse motivo, não apresentou 
reflexo no valor global do contrato. 
 
Apresentamos, como forma de agregar mais informações acerca destes processos, as 
Memórias de Cálculo dos itens solicitados”. 
 
Anexa ao supramencionado ofício, a Prefeitura encaminhou a planilha “Memória de 
Cálculo”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 A prefeitura informou que o terceiro termo aditivo foi firmado para correção da planilha 
original com o lançamento de acréscimo, decréscimo e inclusões de novos serviços para 
adequação da real necessidade da construção mediante as exigências contidas nos projetos 
executivos e apresentou memórias de cálculos referentes aos itens relacionados no fato. 
Ressalta-se que as memórias de cálculo anexa ao Ofício GAPR nº 413/2014, fls. 9 a 76, não 
foram transcritas na Manifestação da Unidade Examinada tendo em vista que totalizam em 
63 páginas. 
 
Em que pese a apresentação da memória de cálculo de levantamento de quantitativo, a 
prefeitura não esclareceu quais foram às exigências contidas no projeto executivo que 
embasaram esses novos cálculos de quantidades de serviços divergentes do projeto 
contratado para a unidade do Proinfância, padrão tipo B, elaborado pelo FNDE. A 
edificação foi executada conforme o projeto original, não tendo sido demonstrada na 
formalização do 3º Termo Aditivo, e na manifestação da unidade, a alteração do projeto 
básico contratado que acarretou aumento ou diminuição de áreas, ou elementos 
construtivos, correspondentes aos lançamentos de acréscimo, decréscimo e inclusões de 
serviços constantes no 3º Termo Aditivo relacionado no campo fato. Salienta-se que o 
projeto executivo é o detalhamento do projeto básico, sendo que qualquer alteração de 
especificações no projeto básico em decorrência do projeto executivo deverá ser justificada 
no processo.    

A Lei n º 8.666/1993, art. 65, estabelece que os contratos poderão ser alterados com as 
devidas  justificativas. Entretanto, não constava no processo a discriminação das alterações 
dos projetos originais e as respectivas memórias de cálculo apresentadas na manifestação.  
Além disso, verificou-se que alguns itens constantes nas memórias de cálculo não 
correspondem aos quantitativos descritos na planilha do termo aditivo em questão, tais 
como o item Pilares (03.02.110), Caixa d’água (03.02.170), Paredes (04.01.100), 
Esquadrias metálicas (04.01.320), Revestimento interno (04.01.710), Revestimento externo 
(04.01.720), Pavimentação (04.01.730) e Pintura (04.01.750). 

Dessa forma, a justificativa apresentada pela prefeitura de que o terceiro termo aditivo foi 
firmado para correção da planilha original com lançamento de acréscimo, decréscimo e 
inclusões de novos serviços para adequação da real necessidade da construção mediante as 
exigências contidas nos projetos executivos, não ficou devidamente demonstrada para os 
itens relacionados no fato. A memória de cálculo possui divergências significativas do 
projeto elaborado pelo FNDE e não elucidou quais alterações no projeto original embasaram 
as quantidades de serviços levantadas para fins do terceiro termo aditivo.   
##/AnaliseControleInterno## 

 



 

 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve solicitar ao ente federado esclarecimentos quanto aos fatos 
apontados e emitir parecer conclusivo sobre a execução do convênio. Se for o caso, deverá 
exigir o ressarcimento dos valores pagos indevidamente e, se necessário, instaurar o devido 
processo de Tomada de Contas Especial. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado tendo em vista tendo em vista que foi celebrado termo aditivo ao contrato para 
construção da Unidade Proinfância no Bairro Parque das Indústrias com acréscimos, 
supressões e inclusões de serviços em relação ao projeto inicial sem justificativa técnica. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411491 
Município/UF: Betim/MG 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: BETIM GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.946.175,00 
Prejuízo: R$ 227.259,78 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 8761 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, no município de 
Betim/MG, objetivando o aprimoramento da rede de urgência e emergência, com expansão e 
adequação do SAMU 192, articulando-a com as outras redes de atenção. 
A ação fiscalizada destina-se a avaliar: 
- a utilização dos recursos referentes ao componente SAMU pela Secretaria Municipal de 
Saúde; 
- fiscalização da central de regulação quanto ao atendimento aos normativos que tratam da 
estrutura física, do quadro de profissionais e das funcionalidades necessárias ao processo 
regulatório; 
- fiscalização das bases descentralizadas e unidades móveis quanto ao atendimento aos 
normativos que tratam de sua estrutura física e condições de funcionamento. 
Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames. 
 
2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Informações sobre os recursos financeiros do Programa SAMU 192 em 
Betim/MG. 
 
Fato 
 
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192 é um serviço de socorro pré-
hospitalar móvel, no qual o usuário, por meio do acesso telefônico gratuito pelo número 192, 
solicita atendimento. Apresenta um componente regulador (a Central de Regulação) e um 
componente assistencial (a equipe das Unidades Móveis de Saúde).  
 



 

 

A Secretaria Municipal de Saúde de Betim/MG – SMS/Betim é a entidade responsável pela 
gestão do SAMU no município. Apresenta-se na tabela a seguir, o montante de recursos 
aplicados no Programa SAMU 192, no período de janeiro de 2013 a agosto de 2014, sendo 
os aportes do Programa integralizados conforme participação tripartite, prevista na 
legislação, no percentual de: no mínimo 25% pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais – SES/MG, de 50% pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS e de no máximo 25% pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Betim – SMS/Betim.  

 

Tabela I - RECEITAS DO SAMU 192 
 SES/MG FNS SMS/Betim Totais 

Exercício de 2013 565.425,00 1.026.375,00 4.450.761,41 6.042.561,41 
Exercício de 2014 

(Janeiro a 
Agosto/2014) 

261.187,50 835.800,00 3.646.795,41 4.743.782,91 

Total 826.612,50 1.862.175,00 8.097.556,82 10.786.344,32 

Tabela II - DESPESAS DO SAMU 192 

 SES/MG FNS SMS/Betim Totais 
Exercício de 2013 543.665,37 709.361,12 4.450.761,41 5.703.787,90 
Exercício de 2014 

(Janeiro a 
Agosto/2014) 

339.818,08 300.769,21 3.646.795,41 4.287.382,70 

Total 883.483,45 1.010.130,33 8.097.556,82 9.991.170,60 
Fonte: Demonstrativo Físico-Financeiro - Coordenadoria de Planejamento e Gestão 

 
A movimentação dos recursos do programa SAMU 192 de Betim/MG, fonte federal ou 
municipal ocorre na conta relativa ao Bloco de Média e Alta Complexidade – BlMac, c/c nº 
81522-5, Ag. 750-1, do Banco do Brasil, e os recursos financeiros cuja fonte seja estadual, 
na conta corrente nº 83919-1, Ag. 0750, do Banco do Brasil. 
Verificou-se que os recursos aportados pelo Fundo Municipal de Saúde ultrapassam o 
percentual de 25% dos aportes de responsabilidade do município ao Programa, estabelecido 
na divisão tripartite.  
O estado ainda não integralizou a totalidade de sua contrapartida prevista no exercício de 
2014, sendo que, até o mês da fiscalização (set/14) foram repassadas 05 parcelas no valor 
total de R$ 261.187,50, quando o previsto seria R$ 417.900,00, referente a 08 parcelas. 
Constatou-se que das transferências federais realizadas para o programa, existe um saldo não 
utilizado de R$ 852.044,67, devido principalmente à questão de ineficiência no 
planejamento financeiro.  
Em relação à elegibilidade das despesas empenhadas com recursos do SAMU, a 
SMS/Betim, optou por levar à conta do Programa: 
- Fonte Municipal: as despesas de pessoal do SAMU 192; 
- Fonte Estadual: as despesas de material de consumo (gás medicinal), tarifas de água, luz e 
telefone, manutenção e peças para ambulâncias, ticket refeição, locação de equipamentos; 
- Fonte Federal: despesas com materiais de consumo utilizados nos atendimentos de 
emergência (gases medicinais), combustível, manutenção e peças para ambulâncias, pneus, 
óleo lubrificantes, telefonia. 
 
    
 
 
##/Fato## 



 

 

2.1.2. Utilização indevida de recursos do SAMU com despesas de combustível, no 
montante de R$203.259,78. 
 
Fato 
 
Na análise das despesas empenhadas e pagas com recursos do SAMU e a sua relação com as 
atividades de atendimento móvel de urgência e emergência, no âmbito do município de 
Betim/MG, verificou-se que as despesas com combustível foram custeadas com recursos 
federais, ou seja, a fonte dos recursos financeiros gastos em combustível é de origem 
federal. 
Conforme documento “Demonstrativo Físico-Financeiro – Repasse Fundo a Fundo”, foram 
realizados gastos com combustível no montante de: 
- R$ 189.850,00, em 2013, referentes ao Pregão Presencial nº 05/12, vencedoras as empresas 
Petrovila Combustíveis Ltda., CNPJ 65.105.041/0001-98, com preço unitário do litro de 
Diesel comum S500 de R$ 2,055 (a partir de julho de 2013 de R$ 2,125), Contrato nº 88/12 
e a empresa Potencial Petróleo, CNPJ 80.795.727/0006-56, Contrato nº 89/12, com preço 
unitário da gasolina comum de R$ 2,79/litro e preço do álcool comum hidratado de R$ 
2,04/litro;  
- R$ 254.600,00, de janeiro a agosto de 2014, empresa Rede Sol Fuel Distribuidora S/A., 
CNPJ 02.913.444/0001-43, referente ao Pregão Presencial nº 032/13, Contrato nº 79/13, 
com preço unitário do litro de Diesel S10 de R$2,68. 
A análise dos controles das ambulâncias, conforme registrado no quadro a seguir, 
demonstrou que esses pagamentos excedem aos valores de utilização de combustível no 
SAMU. 
 

Tabela III - Quilometragem e Consumo médio dos veículos do SAMU 
 

Placas das 
Ambulâncias Período de Consumo Dias 

Consumo 
em Litros/ 

Período 

KM 
rodado 

no 
período KM/Litro 

Média de 
KM/Dia 

HMH9055 - 
Ducato 16/08/14 a 16/09/14 32 645 4507 6,98 140 

HMH9820 - 
Ducato 30/07/14 a 17/09/14 50 823 6106 7,41 122 

HLF4939 - 
Renault 30/07/14 a 17/09/14 50 895 6006 6,71 120 

HLF4385 - 
Reanult 22/06/14 a 18/09/14 89 852 4546 5,33 51 

Total 433 
Fonte: Sistema de Controle de Frotas – Relatório de Abastecimentos. 
 
Os controles apresentados pela Secretaria de Saúde foram somente sobre alguns veículos, e, 
mesmo assim, por períodos de tempo distintos, impedindo assim a apuração efetiva do 
consumo de combustível por ambulância.  
Segundo os dados acima, as ambulâncias do SAMU percorrem aproximadamente 433Km 
diariamente e extrapolando para um ano seriam 158.045Km rodados. Considerando um 
consumo médio por veículo de 6,60 Km por litro de óleo diesel (calculada com base nos 
dados do quadro), teremos um consumo em litros por ano de 23.946 litros. O preço do óleo 
diesel S10 contratado pelo município de Betim/MG, em 2014, foi de R$ 2,68, portanto, a 
despesa para o exercício de 2014 deveria ser de aproximadamente R$64.175,28 com as 04 
ambulâncias que prestam serviços ao SAMU. Adiciona-se a esse valor, a título de perdas, 



 

 

falhas de controle, veículos desregulados, etc., o percentual de 20%, perfazendo um valor de 
despesa anual da ordem de R$77.010,34 com combustível.  
Tomando-se por base o valor estimado de R$77.010,34 para o ano, deveria ter sido gasto 
R$51.340,22 até o mês de agosto, contudo, foi gasto com combustível o montante de R$ 
254.600,00 de janeiro a agosto de 2014. Portanto, inferimos que R$203.259,78 foram gastos 
indevidamente com recursos do SAMU. 
 
Ressalta-se que o Contrato nº 79/13, resultante do Pregão Presencial nº 032/13, possui valor 
para o litro de Diesel S10 maior que o da média divulgada pela ANP para o município, não 
tendo a análise desse certame constado no escopo desse trabalho. 
 
A seguir são elencadas falhas no acompanhamento da execução dos contratos de 
fornecimento de combustível para os veículos da frota do SAMU identificadas pela equipe 
de fiscalização na análise dos documentos disponibilizados pelo setor de transportes, 
ressaltando que foi disponibilizada documentação parcial sobre o consumo de combustível: 
- A ambulância de placa HLF4938 (inservível) apresenta abastecimento regular até 
27/09/13. Após esta data, a mesma ficou estacionada no pátio da Prefeitura, no entanto, o 
relatório de abastecimento fornecido pelo setor de transportes, apresenta um abastecimento 
em 15/04/2014, de 09 litros de óleo diesel; 
- A ambulância de placa JFO1908 teve seu último abastecimento em 10/05/2012, conforme 
“Relatório de Abastecimentos” fornecido pela Prefeitura. No entanto, a nota fiscal de serviço 
nº 672, de 11/06/2014, foi emitida em função da realização de serviços mecânicos (64,20 hh 
x R$30,00 = 1.926,15) e serviços de revisão de chicote (35,80 hh x R$30,00 = R$1.074,09), 
no montante de R$ 3.000,24, portanto, dois anos após o registro do último abastecimento. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
“Os veículos que compõe a FROTA DO SAMU, no período de 2012 (período do contrato 
com o fornecedor Potencial Petróleo) e 2013/2014 (fornecedor Potencial Petróleo e Rede 
Sol) está em anexo. E na análise da média mensal é citado apenas 04 veículos, sem 
considerar veículos reservas. Sendo necessário uma análise mais detalhada sobre o real 
consumo de combustível, e se detectado algum valor pago indevido com recurso do SAMU 
para outros veículos, o Município de Betim assumirá tal diferença e ressarcirá a conta do 
SAMU”. 
    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os cálculos efetuados para estimativa de consumo de combustível consideraram a existência 
de 04 veículos, pois é a quantidade de ambulâncias cadastradas no Programa SAMU, no 
Município de Betim/MG. A justificativa do gestor acerca da existência de veículos reservas 
não elide a impropriedade de superfaturamento de quantidades de combustível pago com 
recursos do programa, pois se uma ambulância por algum motivo ficar impossibilitada de 
operar, uma ambulância reserva a substitui. Portanto, continuam a transitar 04 ambulâncias, 
e a média de consumo de combustível para o Programa do SAMU é o mesmo, pois não 
houve aumento da frota de veículos atuando no Programa. Cabe ao gestor aprimorar os 
controles internos de trânsito e abastecimento de sua frota e realizar os pagamentos de 
combustível com recursos do SAMU, apenas para as ambulâncias que estiveram atuando no 
programa. 
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que recomponha o saldo da rubrica referente 
ao SAMU, no montante de R$203.259,78 . 
 
 
2.1.3. Inexistência de seguro contra sinistros de veículos da frota do SAMU 192, nos 
exercício de 2013 e 2014. 
 
Fato 
 
No intuito de avaliar a contratação de seguro contra sinistros, dos veículos do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, no âmbito do município de Betim/MG, 
previsto na Portaria GM/MS nº 1.010/2012, art. 27, inciso II, a equipe de fiscalização 
realizou visita ao Departamento de Transportes da Prefeitura, onde foi solicitada a 
documentação referente à contratação de seguros para a frota do SAMU 192.  
De posse da documentação, verificou-se que não houve contratação de seguro para os 
veículos do SAMU 192, para o exercício de 2013. Com relação ao exercício de 2014, a 
Secretaria Municipal de Saúde/Betim realizou o Pregão Eletrônico nº 005/2013 em que se 
sagrou vencedora a empresa Mapfre Seguros Gerais SA, (CNPJ 61.074.175/0001-38), pelo 
valor de R$ 16.500,00, cujo objeto é a prestação de serviços de Seguro de Responsabilidade 
Civil, dos veículos que compõe a frota da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade 
com o Anexo II, da apólice nº 31/217/44930000003331. Após análise do referido Anexo 
constatou-se que: 
- as ambulâncias (USB’s) de placas HMH 9055 e HMH 9820 que fazem parte da frota do 
SAMU, não constam da relação do Anexo II, portanto não estão seguradas; 
- as ambulâncias de placas HLF 4937, HMN 6429 e HLF 4938 estão na situação de 
“inservíveis” e se encontram estacionadas no pátio e sem utilização, no entanto, constam do 
Anexo II do contrato nº 63/2014. Sendo assim, estão na condição de seguradas, mesmo que 
sem utilização. 
Verifica-se na análise do contrato de seguro que o gestor poderia alterar a qualquer tempo o 
objeto do contrato, ou seja, nesse caso específico, não há que se falar em impedimento de 
alteração do objeto contratual, haja vista que  o item 16.2 da Cláusula XVI – Da 
Subcontratação, do referido contrato prediz que: “O contratante poderá a qualquer tempo 
substituir qualquer dos veículos constantes do anexo II, por outro da mesma categoria, sem 
ônus para o contratante para as coberturas RCF/APP...”; 
- no valor segurado para as ambulâncias não estão inclusos os custos de transformação do 
veículo. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
“Foi aberto um novo PAC Fevereiro 2013, pois em 2012 não fizeram aditivo ou novo PAC. 
O PAC só foi concluído em Maio/2014, neste período já haviam chegado mais 04 carros do 
SAMU, logo que assinado contrato foi solicitado a inclusão dos novos veículos. Hoje todos 
os veículos do SAMU estão incluídos no seguro.” 
   
 
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor reconhece a falha de inexistência de seguro para as ambulâncias do SAMU – 192 e 
afirma que providenciou a inclusão dessas em novo contrato de seguro, mas não encaminhou 
comprovantes. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie os seguros contra sinistros 
dos veículos descobertos, sob pena de suspensão dos repasses do incentivo de custeio das 
unidades móveis irregulares. 
 
 
2.1.4. Pagamentos indevidos com recursos do SAMU com manutenção de veículos, no 
montante de R$353.621,03. 
 
Fato 
 
A equipe de fiscalização realizou visita ao Departamento de Transportes da Prefeitura, onde 
foi solicitada documentação referente à manutenção da frota do SAMU.  
No intuito de avaliar as despesas levadas à conta do Programa SAMU 192, foram analisadas 
notas fiscais referentes à prestação de serviços de manutenção em todos os veículos que 
compõe a frota do SAMU 192, no âmbito de Betim/MG. 
Foi apresentado à equipe o Pregão Eletrônico nº 014/2011(Processo Administrativo nº 
045/2011), que resultou no Contrato nº 417/2011, celebrado com a empresa Heloisa Flavia 
Freitas Malta Silva – ME, CNPJ 09.498.974/0001-11, pelo valor de R$ 150.000,00, com 
prazo de 12 meses, findo em 11/11/2012, com aditamento de valor na ordem de R$ 
37.500,00 e prorrogação até 13/10/2014, para a manutenção dos veículos e fornecimento de 
peças.  
Destaca-se que, conforme documento “Demonstrativo Físico-Financeiro”, essas despesas 
foram custeadas com recursos financeiros federais e estaduais, sendo o montante de R$ 
24.000,00 de recursos federais. 
Relacionamos a seguir os veículos listados no anexo II que estariam cobertos pelo citado 
contrato de manutenção. 
 

Quadro 1 - Relação de veículos do Anexo II 
do contrato 417/2011 (Marca Renault) 

HLF 4385 
HLF 4937 * 
HLF 4938 * 
HLF 4939 

HMN-6429 * 
*Veículos inservíveis 

 Fonte: Anexo II do contrato nº 417/11 
 
Ressalta-se que os veículos tipo USB, de placas nº HMH 9055 e HMH 9820 que compõem a 
frota do SAMU192 não constam do anexo II, não estando acobertados por esse contrato.  
No período de janeiro de 2013 a agosto de 2014 foram gastos com recursos do SAMU o 
montante de R$447.924,70, sendo R$ 301.029,90 no exercício de 2013 e R$ 146.894,80 em 
2014.  



 

 

Listamos a seguir, a relação de veículos, cujas despesas foram levadas à conta do SAMU, 
sem que os mesmos atuassem no Programa, demonstrando o pagamento indevido no 
montante de R$ 353.621,03, ou seja, 78,95% do total gasto. 
 
 

 

  Fonte: Notas Fiscais para manutenção dos veículos, fornecidas pela Prefeitura de Betim  
 

Tabela IV - Despesas com manutenção de veículos que não atuam 
no SAMU, levadas à conta do Programa de janeiro de 2013 a 

agosto de 2014.  
Placa  Valor 

 HMN7253  R$ 686,40 
GMM4448  R$ 850,00 
HFL7638  R$ 1.250,00 
HFL1416 R$ 180,00 
HFL4937  R$ 9.543,46 
HFL4938  R$ 2.790,22 
HFL8345  R$ 758,16 
HLF4937  R$ 4.681,04 
HLF4938  R$ 27.119,59 
HMG2635  R$ 8.996,30 
HMG5361  R$ 1.110,00 
HMH3721  R$ 1.078,50 
HMN1643  R$ 750,00 
HMN4332  R$ 400,00 
HMN4534  R$ 2.818,80 
HMN4576  R$ 318,75 
HMN4577  R$ 390,00 
HMN4578  R$ 213,75 
HMN4583  R$ 555,00 
HMN4585  R$ 390,00 
HMN4601  R$ 3.918,80 
HMN4792  R$ 1.498,50 
HMN4794  R$ 200,00 
HMN4911  R$ 1.000,50 
HMN5383  R$ 457,50 
HMN6426  R$ 3.959,87 
HMN6429  R$ 41.688,64 
HMN7252  R$ 28.604,81 
HMN7253  R$ 13.397,44 
HMN7254  R$ 15.098,16 
HMN7255  R$ 22.417,21 
HMN7256  R$ 4.110,00 
HMN7261  R$ 40.361,71 
HMN8175  R$ 5.887,43 
HMN8490  R$ 149,85 
HMN9111  R$ 6.267,92 
JFO1908  R$ 3.000,24 
OPE0359  R$ 6.149,85 
OPQ8586  R$ 2.444,35 
OPQ8587  R$ 3.607,75 
OPQ8686  R$ 114,75 
OQB9220  R$ 1.205,40 
OQM9584  R$ 8.004,75 

Não tem placa na Nota Fiscal R$ 75.195,63 
Total Geral R$ 353.621,03 



 

 

Os valores e respectivas placas constam das notas fiscais de prestação de serviços e 
fornecimento de peças. Aquelas notas fiscais que não continham a descrição da placa do 
veículo foram lançadas no item “Não tem placa na nota fiscal” e atingiram o montante de R$ 
75.195,63. Por outro lado, as despesas que constavam da “Nota de Autorização de 
Pagamento”, documento entregue pelo gestor mas que não vinham acompanhadas das 
respectivas notas fiscais, foram desconsideradas na soma dos dispêndios.  
     
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
 
“Foram feitas cartas de correções, pois as placas estavam erradas (cópias anexo) e os 
demais veículos fazem parte sim do programa, sendo veículos como reserva, ou baixado 
num período e recuperado em outro. Quando a manutenção fica inviável ele é baixado, 
quando outro quebra e fica muito caro, aquele que estava baixado é recuperado. Até ao 
ponto de ficar irrecuperável (sucateado/leilão).” 
     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor encaminhou 69 cartas de correções de notas fiscais da empresa Heloisa Flavia 
Freitas Malta Silva – ME, CNPJ 09.498.974/0001-11, em relação às placas dos veículos que 
foram manutenidos. Essas cartas foram datadas em 18/09/14, 03/10/14 e 07/10/14, ou seja, 
datas imediatamente posteriores aos trabalhos de campo realizados e não podem ser aceitas 
como válidas uma vez que não consta o atesto de recebimento pelo órgão fazendário. 
    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que recomponha o saldo da rubrica referente 
ao SAMU, no montante de R$24.000,00. 
 
 
2.1.5. Inadequação da estrutura física da Central de Regulação das Urgências. 
 
Fato 
 
No intuito de avaliar o funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU 192), no âmbito do município de Betim/MG, a equipe de fiscalização realizou visita 
à Central de Regulação, localizada na Rua Leozino de Oliveira, nº 75, Filadélfia, 
procedendo-se à verificação da estrutura física implantada e a adequação dos elementos 
necessários às atividades desenvolvidas pelo SAMU. 
O SAMU foi qualificado como parte integrante da Rede Nacional de Atenção às Urgências, 
em maio de 2004, sendo criado com o objetivo de atender urgências clínicas, psiquiátricas e 
obstétricas, além das decorrentes de causas externas como acidentes de trânsito, quedas, 
autoagressão, violência urbana e acidente de trabalho, sendo o atendimento solicitado por 
meio do número não tarifado 192. O serviço possui atualmente quatro ambulâncias, sendo 
uma unidade de suporte avançado - USA e três unidades de suporte básico – USB. A 
abrangência de atendimento da Central de Regulação do SAMU restringe-se à população de 
Betim, qual seja de aproximadamente 406.474 habitantes, segundo estimativa do IBGE – 
Censo 2013. 



 

 

A estrutura física da Central de Regulação do SAMU consiste em uma casa adaptada e, 
forma resumida, pode-se relatar que o imóvel destinado ao desenvolvimento das atividades 
de urgência da Central de Regulação é composto pelos seguintes ambientes: duas garagens 
cobertas; sala de expurgo; sala da bioestatística; sala da coordenação de administração; sala 
da gerência; sala para arquivos; almoxarifado; sala de estar; cozinha; copa; ambiente de 
atendimento às ligações, que é subdividido em sala de equipamentos, sala de regulação 
propriamente dita e quarto de alojamento dos médicos com banheiro, além de uma antessala; 
sala para descanso dos enfermeiros e dos condutores e banheiros. 
As fotos a seguir ilustram os ambientes ora descritos e evidenciam seu estado de 
conservação estrutural: 
 

  
Foto 01: Duas garagens cobertas. No fundo da 
garagem, encontra-se porta de entrada para a sala 
de expurgo. Os ambientes encontravam-se em 
condições precárias de conservação como a 
pintura gasta e descascada e pontos de infiltração. 

Foto 02: Detalhe da pintura e porta de acesso à 
sala de expurgo. 

 

  
Foto 03: Sala de expurgo: pintura descascada, 
diversos pontos de infiltração. 

Foto 04: Condições precárias de 
acondicionamento de materiais contaminados. 

 
O acesso para o interior da Central é feito por meio de um longo corredor onde se localizam 
as portas de entrada dos diversos ambientes. As primeiras salas consistem na sala de 
coordenação de enfermagem, sala de bioestatística, sala da gerência e sala para arquivos. No 



 

 

ponto de encontro dessas quatro salas, localiza-se uma antessala que também é utilizada para 
o arquivamento de documentos. Tais ambientes encontram-se registrados a seguir:  
 

  

Foto 05: Corredor de acesso ao interior da 
Central. 

Foto 06: Portas de entrada para a Sala de 
Coordenação de enfermagem e Sala de 
Bioestatística com condições ruins de 
conservação. 

 

  

Foto 07: Sala de Bioestatística usada também para 
o arquivamento das fichas de pacientes. 

Foto 08: Antessala e armário utilizado para o 
arquivamento de documentos relativos aos 
funcionários. Presença de caixas em cima do 
armário, tendo em vista o espaço insuficiente da 
sala de arquivos. 

 



 

 

  

Foto 09: Entrada da sala de arquivos. 
Foto 10: Sala de arquivos: espaço insuficiente 
para o arquivamento das fichas de atendimento 
dos pacientes. 

 
A sala da gerência é composta por duas mesas, sendo tal espaço inadequado para o 
desenvolvimento das atividades de coordenação, uma vez que os profissionais Coordenador 
Médico, Coordenadora Geral do SAMU e Coordenadora de Enfermagem dividem o mesmo 
ambiente. 

  

Foto 11: Sala da Gerência. 
Foto 12: Sala da Gerência com duas mesas, sendo 
o espaço inadequado para o desenvolvimento das 
atividades de coordenação. 

 
O ambiente destinado ao almoxarifado é composto por duas salas contíguas onde é feito o 
armazenamento tanto de materiais e insumos quanto de medicamentos. Verificou-se 
condições precárias de armazenamento, pintura descascada, pontos de umidade, pouca 
ventilação e falta de organização. 
 



 

 

  
Foto 13: Espaço insuficiente para o adequado 
armazenamento dos materiais e insumos, com 
materiais dispostos no chão. 

Foto 14: Materiais próximos ao teto e pintura 
descascada. 

 

  
Foto 15: Potes de canela em pó em meio a 
materiais limpos e medicamentos. 

Foto 16: Caixa plástica com produtos alimentícios 
acondicionada em meio a materiais e insumos 
esterilizados. 

 
Em frente ao almoxarifado, encontra-se sala de estar para os funcionários em condições 
precárias de conservação e sem conforto. 
 



 

 

  
Foto 17: Sala de estar para os funcionários em 
condições precárias de conservação. 

Foto 18: Sala de estar com colchão para os 
funcionários disposto no chão. 

 
A sala de regulação é dividida por meio de divisórias em três ambientes, quais sejam: sala 
com duas estações de trabalho para os Técnicos Auxiliares de Regulação Médica - TARM’s, 
sala com duas estações de trabalho para Rádio Operador e Médico Regulador e sala de 
repouso para os médicos. Não existe isolamento acústico que minimize possíveis ruídos 
externos, bem como aqueles internos entre uma sala e outra. Cumpre relatar que os postos de 
trabalho dos TARM’s encontram-se ao lado do ambiente de repouso dos médicos e que, no 
momento da visita, existia muito barulho de conversa desses profissionais prejudicando o 
trabalho dos teledigifonistas. Além disso, no ambiente da regulação, existe outra sala onde 
os equipamentos (servidor de rede, central telefônica, no break e estabilizador) foram 
instalados, mas não foi constatado prejuízo ao desenvolvimento dos trabalhos. 
 

  
Foto 19: Sala de regulação dividida por divisórias 
em três ambientes: ao fundo, sala com estações de 
trabalho do rádio operador e médico regulador; 
sala do meio, com os postos de trabalho dos 
TARM’s; e porta à direita, que dá entrada ao 
quarto de repouso dos médicos. 

Foto 20: Sala com duas estações de trabalho para 
os TARM’s, sem a presença de divisórias entre as 
estações. 

 



 

 

  
Foto 21: Estação de trabalho do rádio operador 
separada, por divisória, da estação de trabalho do 
médico regulador. 

Foto 22: Estação de trabalho do médico regulador 
em condições estruturais precárias. 

 
Cumpre relatar que o número de estações de trabalho, no que concerne aos TARM’s e 
Médicos Reguladores, encontra-se em desacordo com o disposto no Anexo III da Portaria 
GM/MS nº 1.010/2012 que preconiza três estações de trabalho para TARM’s e duas estações 
para Médicos Reguladores, considerando a população de aproximadamente 406.474 
habitantes atendida pela Central de Regulação. Conforme demonstrado, via registro 
fotográfico, verificou-se na Central de Regulação a presença de duas estações de trabalho 
para TARM’s e uma estação para Médico Regulador. 
A sede da Central possui três quartos para descanso das equipes de atendimento, todos eles 
em condições precárias de conservação. 

  
Foto 23: Quarto de descanso dos médicos 
contíguo à sala de trabalho dos TARM’s. 

Foto 24: Quarto de descanso dos médicos com piso 
e pintura desgastados. 

 
 



 

 

  
Foto 25: Quarto de descanso dos enfermeiros. Foto 26: Quarto de descanso dos condutores dos 

veículos. 
 
Verificou-se que os banheiros encontravam-se em estado de conservação precário. Além dos 
ambientes citados, o imóvel destinado às atividades da Central de Regulação possui cozinha 
e copa. 
 

  
Foto 26: Banheiro. Foto 27: Cozinha. 

 
Diante do descrito, conclui-se que a estrutura do imóvel destinado às atividades 
desenvolvidas pela Central de Regulação das Urgências é inadequada ao funcionamento do 
SAMU, sendo que a estrutura física verificada encontra-se em desacordo com o contido nas 
Portarias GM/MS nº 1010/2012 e nº 2.657/2004.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
 
“Desde 2009, Betim vem participando das negociações com a Secretaria de Estado da 
Saúde, via Consórcio Aliança para Saúde, para a regionalização do SAMU Municipal, 
passando este a versar como membro do SAMU Macrorregional Centro. Desta forma, o 
imóvel onde funciona hoje a Central de Regulação do SAMU Betim passaria a ser uma base 
descentralizada do SAMU Macrocentro e sua identidade visual acompanharia a identidade 
visual do SAMU Macro regional. 



 

 

Durante o ano de 2013 e 2014 várias datas foram marcadas para a efetiva incorporação do 
serviço, o que não ocorreu, permanecendo assim a identidade antiga. 
Assim sendo, as negociações apontam para efetivar a regionalização em Dezembro/2014, 
quando a identidade visual do prédio será alterada. 

 
- Estrutura Física da Central de Regulação 

 
Em 2013, o prédio da Central de Regulação SAMU 192 de Betim versava com o telhado e o 
forro em péssimas condições de conservação, o que acarretou infiltrações e deteriorações 
das paredes e pisos do prédio. A partir de Julho/2013 o mesmo passou por uma ampla 
reforma do telhado, remodelando a queda d’água e refazimento de todo o forro interno. 
Após esta ampla reforma do telhado, foi contactado (sic) com o Setor de Edificações do 
município para estudar reforma e adequação de ambientes deste imóvel com vistas a acatar 
a sugestão da legislação vigente do Ministério da Saúde/Secretaria Estadual de Saúde. 
A atual Central de Regulação Municipal de Urgência deverá ser remodelada para versar 
como uma base descentralizada do SAMU Macro Regional de uma Equipe de Suporte 
Básico e Uma Equipe de Suporta Avançado de vida e não mais como uma Central de 
Regulação, já que esta será unificada com a Macro regionalização”. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Betim, em sua manifestação, condiciona a realização das 
adequações na estrutura física da Central de Regulação à efetivação das negociações com a 
Secretaria de Estado de Saúde, objetivando a incorporação do SAMU municipal como 
membro do SAMU Macrorregional Centro. Considerando que as negociações se iniciaram 
no ano de 2009 e que, até o presente momento, não foram concretizadas, mantém-se a 
constatação com vistas a acompanhar a implementação de melhorias e manutenções na 
infraestrutura da Central de Regulação necessárias ao adequado funcionamento do SAMU. 
    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie as adequações estruturais da 
Central de Regulação de Urgências, sob pena de suspensão dos repasses do incentivo de 
custeio da Central de Regulação. 
 
 
2.1.6. Insuficiência de profissionais na Central de Regulação de Urgências. 
 
Fato 
 
A Portaria GM/MS nº 1.010/2012, do Ministério da Saúde, define que a Central de 
Regulação do SAMU 192 deve ser constituída por profissionais capacitados em regulação 
dos chamados telefônicos que demandam orientação como também, em grande parte, 
atendimento de urgência. Além disso, preconiza que as equipes da Central de Regulação 
sejam compostas pelos Médicos Reguladores, pelos Técnicos Auxiliares de Regulação – 
TARM e pelos Rádio Operadores. Para o deslocamento das Unidades Móveis em 
atendimento de urgência faz-se necessária a atuação de médicos, enfermeiros, técnicos ou 
auxiliares de enfermagem e dos condutores. 
A referida Portaria estabelece a força de trabalho mínima para cada cargo elencado. Nesse 
contexto, requereu-se à Secretaria Municipal de Saúde de Betim a relação de profissionais 



 

 

em exercício na Central de Regulação e a sua respectiva carga horária semanal de trabalho. 
Para a análise da força de trabalho mínima, considerou-se o período, escolhido de forma 
aleatória, correspondente à semana do dia 21 a 27/07/2014 e foram analisadas, além da 
escala semanal de trabalho dos profissionais, informações constantes do documento 
intitulado “Quadro de Plantão Urgência Betim” e do livro de anotações de ocorrência 
redigido pelos enfermeiros. 
Com base nos dados fornecidos, verificou-se que o somatório da carga horária declarada 
para os cargos de Médico Regulador, TARM e Condutor de Ambulância está em desacordo 
com os normativos vigentes. 
Encontra-se descrito no quadro a seguir o somatório da carga horária semanal verificada, 
bem como a força de trabalho mínima para os cargos de Médico, Enfermeiro, Técnico de 
Enfermagem e Condutor, considerando o quantitativo de três USB e uma USA habilitadas 
pelo Ministério da Saúde para o município: 
 
 

Tabela V - Carga horária das equipes de atendimento  
verificada no período de 21/07/2014 a 27/07/2014 

POSTO DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

NECESSÁRIA 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

VERIFICADA 
DÉFICIT/EXCESSO 

Médico 168 168 0 
Enfermeiro 168 168 0 
Técnico de 
Enfermagem 504 924 + 420 
Condutor de 
Ambulância 672 636 -36 
Fonte: Escalas de jornada de trabalho, quadro de plantão urgência Betim e livro de anotações encaminhados 
pela Central de Regulação do SAMU. 

 
 
Da análise dos dados, contidos no quadro ora descrito, infere-se que houve déficit no que 
concerne à carga horária necessária para o cargo de condutor de ambulância. Considerando o 
período de 21 a 27/07/2014, verificou-se que, no dia 23, a USA 02 foi baixada por falta de 
condutor no plantão noturno; no dia 25, ocorreu a baixa da USB 02 por falta de condutor no 
plantão noturno e, por fim, no dia 26, a USB 03 não foi utilizada por falta de condutor 
também no período da noite. Tais ocorrências acarretaram no déficit demonstrado de 36 
horas. Tendo em vista que o período analisado, de sete dias, corresponde a 14 plantões de 12 
horas (sete plantões diurnos e sete noturnos) e que o déficit verificado de 36 horas 
corresponde a três plantões de 12 horas cada, conclui-se que em 21,43% dos plantões houve 
baixa de ambulância por falta de condutor. 
Cumpre esclarecer que o excesso de horas verificado, em relação à quantidade de carga 
horária semanal necessária para o cargo de Técnico de Enfermagem, refere-se ao fato de 
fazer parte da equipe, que compõe as Unidades de Suporte Básico, dois técnicos, e não 
apenas um, como determinado na legislação, além do condutor do veículo. 
No quadro a seguir encontra-se demonstrado o somatório da carga horária semanal e da 
força de trabalho mínima para os cargos de Médico Regulador, Técnico Auxiliar de 
Regulação Médica e Rádio Operador que atuam na Central de Regulação:  
 
 
 
 
 



 

 

Tabela VI -  Carga horária das equipes de atendimento 
 verificada no período de 21/07/2014 a 27/07/2014 

POSTO DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

NECESSÁRIA 

CARGA HORÁRIA 
SEMANAL 

VERIFICADA 
DÉFICIT/EXCESSO 

Médico Regulador 336 120 -216 
TARM 420 300 -120 
Rádio Operador 168 168 0 
Fonte: Escalas de jornada de trabalho, quadro de plantão urgência Betim e livro de anotações 
encaminhados pela Central de Regulação do SAMU.  
Observação: Dados calculados baseando-se no porte populacional de 406.474 habitantes. 

 
Da análise do quadro anterior, conclui-se que houve déficit no quantitativo tanto referente à 
carga horária semanal necessária para os cargos de Médico Regulador quanto à de Técnico 
Auxiliar de Regulação Médica. 
A Portaria nº 1.010/2012 define, em seu Anexo I, os quantitativos mínimos de profissionais 
na Sala de Regulação Médica de acordo com a população atendida. Nesse sentido, 
considerando a população de 406.474 habitantes atendida pela Central de Regulação do 
SAMU, no município de Betim, encontra-se demonstrado, no quadro a seguir, o quantitativo 
mínimo de profissionais preconizado para o cargo de Médico Regulador e TARM, bem 
como o número de profissionais verificado: 
 

Quadro 2 - Sala de Regulação Médica – quantitativo mínimo x quantitativo  
Verificado no período de 21/07/2014 a 27/07/2014 

POPULAÇÃO 
ATENDIDA 

QUANTITATIVO 
MÍNIMO DE PROFISSIONAIS  

QUANTITATIVO DE 
PROFISSIONAL VERIFICADO 

406.474 
habitantes 

Médico 
Regulador 

Técnico 
Auxiliar de 
Regulação 

Médica 

Médico 
Regulador 

Técnico 
Auxiliar de 
Regulação 

Médica 
Dia Noite Dia Noite Dia Noite Dia Noite 
2 2 3 2 1 1 2 2 

Fonte: Quadro de plantão urgência Betim e livro de anotações, reencaminhados pela Central de Regulação do 
SAMU. 
Observação: Valores referentes a período semanal. 

 
Em relação ao cargo de Médico Regulador, conclui-se que o quantitativo apresentado 
corresponde à metade daquele devido, com déficit de 168 horas. Além disso, foi constatada 
a ausência de Médicos Reguladores nos dias 21/07 (período diurno e noturno), 22/07 
(período diurno) e dia 26/07/2014 (período diurno), ou seja, em quatro plantões de 12 horas 
não houve a presença de tais profissionais, acarretando em 48 horas descobertas que 
somadas às 168 horas resultam no quantitativo de 216 horas a menos do que o preconizado, 
conforme descrito no quadro Carga horária dos profissionais que atuam na Central de 
Regulação.  
No que diz respeito ao cargo de Técnico Auxiliar de Regulação Médica, o quantitativo de 
profissionais, na Central de Regulação, no período diurno, é inferior àquele definido em 
Portaria, acarretando em um déficit de 84 horas. Além desse fato, constatou-se a ausência de 
TARM’s nos plantões dos dias 22/07 (período diurno) e 23/07/2014 (períodos diurno e 
noturno), acarretando em 36 horas a menor que somadas às 84 horas resultam no 
quantitativo de 120 horas a menos do que o preconizado, conforme descrito no quadro 
“Carga horária dos profissionais que atuam na Central de Regulação”. 



 

 

Diante do exposto, conclui-se que houve o descumprimento do contido na Portaria GM/MS 
nº 1.010/2012, uma vez que a carga horária mínima para o cargo de Condutor de 
Ambulância, bem como o quantitativo mínimo de profissionais na Sala de Regulação, para 
os cargos de Médico Regulador e Técnico Auxiliar de Regulação Médica, não foram 
obedecidos. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
“Analisando os dados contidos no documento enviado pela auditoria, na pág. 30, 
percebemos que não há déficit significativo de horas de trabalho para os cargos de médico. 
A escala de trabalho dos profissionais médicos SAMU Betim versa com 3 médicos 
trabalhando no período diurno e 3 médicos trabalhando no período noturno. 
Levando em consideração que o município de Betim é habilitado no Serviço Móvel de 
Urgência com uma (01) Unidade de Suporte avançado de Vida e que possui cerca de 
406.000 habitantes pelo último senso do IBGE, podemos concluir que neste quesito, o 
município cumpre com o requerido pelo anexo I da Portaria GM 1.010 de 21 de maio de 
2012. 
É bem verdade que no período auditado foi detectado (sic) a falta de 1 dos profissionais 
médicos em 3 dias, 21/07/2014 período diurno e noturno, 22/07/2014 período diurno e 
26/07/2014 período diurno, o que somou um déficit de 48 horas e não de 168 horas na 
carga horária total de médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Betim. 
Quanto à carga horária dos Técnicos de enfermagem, detectada como excessiva, a própria 
auditoria entendeu que não caracteriza como excessiva, visto que o sistema funciona com 2 
técnicos de enfermagem e não um, como versa da Portaria GM nº 2048 de 05 de novembro 
de 2002 e da Portaria GM nº 1010 de 21 de maio de 2012. 
 No que tange à Carga Horária de Condutor, percebemos que o déficit de 36 horas 
detectado pela equipe de auditoria vai de encontro ao fato de que estas horas pertencem ao 
condutor da UTI móvel responsável pelo transporte Inter hospitalar, deixando claro que 
esta ambulância embora regulada pelo SAMU não pertence ao sistema 192 e sim ao 
Sistema  de Transporte Sanitário Municipal. Assim sendo, o SAMU 192 do município de 
Betim não versou no período, portanto, com déficit de profissional Condutor de Veículo de 
Emergência”. 
    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da unidade examinada será analisada por itens, conforme se segue: 
- Carga horária dos médicos: 
Conforme informado pela Prefeitura Municipal de Betim, em sua manifestação, a equipe dos 
médicos é composta por três profissionais no período diurno e três no período noturno. Tal 
fato foi confirmado por esta equipe, entretanto, conforme documentação fornecida pela 
Central de Regulação, qual seja Quadro de Plantão Urgência Betim e Livro de Anotações, 
tais profissionais são dispostos de tal maneira: um médico atuando como Médico Regulador, 
um médico atuando na USA 01 e um médico escalado na USA 02. Como já informado pela 
Prefeitura, uma dessas Unidades de Suporte Avançado - USA faz parte do Sistema de 
Transporte Sanitário Municipal e não do componente do SAMU, ou seja, somente dois 
médicos, dos três citados, atuam no SAMU. A Portaria nº 1.010/2012, em seu Anexo I, 
define, considerando a população atendida, que o quantitativo mínimo de médicos, tanto no 
período diurno quanto noturno, seria três (dois médicos na regulação e um prestando 



 

 

atendimento). Não foi constatado déficit na carga horária para o cargo de médico que presta 
atendimento, ou seja, de médicos que atuam na USA (vide tabela intitulada “Carga horária 
dos profissionais que atuam na Central de Regulação”) e sim déficit na carga horária dos 
médicos que atuam na regulação no período diurno e noturno (déficit de um profissional por 
turno). 
Para um melhor entendimento dos cálculos efetuados, constantes do item “Fato”, segue 
memória de cálculo para a carga horária semanal necessária, carga horária semanal 
verificada e déficit constatado, considerando o profissional médico regulador: 

• Carga horária semanal necessária: 
Período diurno: 02 médicos na regulação; 
Período noturno: 02 médicos na regulação. 
Jornada de trabalho: 12 horas. 
Memória de Cálculo:  
 

02 médicos x 12 horas de jornada x 07 dias da semana = 168 horas 
168 horas x 02 turnos (diurno e noturno) = 336 horas 

• Carga horária semanal verificada: 
Período diurno: 01 médico na regulação; 
Período noturno: 01 médico na regulação. 
Jornada de trabalho: 12 horas. 
Memória de Cálculo:  
 

01 médico x 12 horas de jornada x 07 dias da semana = 84 horas 
84 horas x 02 turnos (diurno e noturno) = 168 horas 

 
168 horas – 48 horas (04 turnos sem profissional) = 120 horas 

• Déficit: 
Memória de Cálculo 
 

Déficit = carga horária semanal necessária – carga horária semanal 
verificada; 
Déficit = 336 horas – 120 horas = 216 horas a menor. 

Conforme demonstrado, o déficit verificado foi de 216 horas a menor e não de 168 horas 
conforme interpretado pela Prefeitura. 
Além disso, cumpre ressaltar que, conforme já demonstrado em ponto específico deste 
Relatório, não existe na Central de Regulação dois postos de trabalho para o Médico 
Regulador e sim somente um. Tal fato, por si só, já demonstra um déficit  de 168 horas na 
carga horária para tal profissional. 
Mantém-se a constatação tendo em vista que a justificativa apresentada pela Prefeitura não 
condiz com as condições verificadas e, pormenorizadamente, demonstradas no que concerne 
à carga horária dos Médicos Reguladores. 
- Carga horária dos TARM’s: 
Não houve contestação desse item na manifestação encaminhada pela Prefeitura Municipal 
de Betim, mantendo-se, portanto, a constatação sobre tal ponto. 
- Carga horária dos Condutores de Veículos: 



 

 

A Prefeitura Municipal de Betim alega, em sua manifestação, que o déficit relativo à carga 
horária analisada para o cargo de condutor de veículo não procede, tendo em vista que se 
considerou a UTI móvel (citada no Relatório como USA 02) como referência e que tal 
unidade faria parte do Transporte Sanitário e, portanto, não seria componente do SAMU. 
Nas documentações disponibilizadas pela Central de Regulação, as unidades de atendimento 
são intituladas em USA 01, USA 02, USB 01, USB 02 e USB 03, sendo uma USA 
componente do SAMU e a outra USA parte do Transporte Sanitário. As USB’s citadas são 
componentes do SAMU. 
Conforme documento s/nº, de 16/09/2014, item 20, em resposta à Solicitação de Auditoria 
nº 201411493/01, de 10/09/2014, é informado, pela Gerente do SAMU, que a USA 02 faz 
parte da Central do SAMU, conforme transcrito abaixo: 
 
“20.  
Central do Samu/USA 02 
Rua Leosino de Oliveira 75 Filadélfia. 
USB 01 
Av: Belo Horizonte 154 Jardim Teresópolis 
USB 02 
Av: Presidente Vargas 201 Filadélfia 
USB 03 
Rua: Pará de Minas 640 Brasiléia.” (negrito e grifo nossos) 
 
Com base nessas informações prestadas, considerou-se a unidade móvel intitulada USA 02 
para o cômputo da carga horária do condutor de veículo e descrita no campo “Fato”. 
Entretanto, para dirimir possíveis equívocos, optou-se por analisar a carga horária semanal 
do condutor de veículo, considerando também a USA 01. Sendo assim, considerando o 
mesmo período de 21 a 27/07/2014, verificou-se que: 

• dia 22/07/2014: USA 01 baixada por falta de condutor no plantão diurno; 
• dia 24/07/2014: USA 01 baixada por falta de condutor no plantão diurno; 
• dia 26/07/2014: USA 01 baixada por falta de condutor no plantão diurno. 

 
Déficit verificado 

12 horas de turno x 03 faltas de condutor = 36 horas. 

 
No que concerne às ausências de condutor para as USB’s, permanece o que já foi relatado 
no campo “Fato” conforme descrito a seguir: 

• dia 25/07/2014: USB 02 baixada por falta de condutor no plantão noturno; 
• dia 26/07/2014: USB 03 baixada por falta de condutor no plantão noturno; 

 
Déficit verificado 

12 horas de turno x 02 faltas de condutor = 24 horas 

 Logo, o déficit total verificado é de 60 horas, considerando a unidade USA 01 e USB 02 e 
03. 
Diante do exposto, conclui-se que existe déficit na carga horária do condutor de veículo 
considerando tanto a USA 01, quanto a USA 02 como componente do SAMU. Inclusive se 
considerarmos a USA 01, como indicado pela Prefeitura, o déficit é maior em 24 horas. 



 

 

Mantém-se a constatação tendo em vista que as informações prestadas encontram-se 
equivocadas no que concerne ao cumprimento da carga horária mínima para os condutores 
de veículos. 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie a adequação da força de 
trabalho na Central de Regulação do SAMU 192, sob pena de suspensão dos repasses do 
incentivo de custeio da Central de Regulação. 
 
 
2.1.7. Ausência de capacitação prévia dos Técnicos Auxiliares de Regulação Médica 
(TARM) em exercício na Central de Regulação de Urgências. 
 
Fato 
 
O Regulamento Técnico da Portaria GM/MS nº 2.048/2002 define o conteúdo e a carga 
horária mínima de capacitação para os profissionais que atuam na Central de Regulação 
Médica de Urgências. Nesse sentido, solicitou-se à Secretaria Municipal de Saúde a 
comprovação de que os Técnicos Auxiliares de Regulação Médica – TARM’s foram 
previamente capacitados ao exercício do cargo. Para tanto, requereu-se a apresentação da 
relação de participantes nos cursos, respectiva carga horária, conteúdo programático e 
certificados de conclusão. Entretanto, nenhum dos documentos ora elencados foram 
apresentados e, portanto, não foi possível aferir se os TARM’s foram capacitados e 
consequentemente habilitados para o atendimento às urgências. A Secretaria Municipal de 
Saúde prestou as seguintes informações, por meio do documento s/nº de 16/09/2014: 
“Capacitação dos tarms e rádio operadores é realizada aqui no Samu, de acordo com a 
necessidade ou pela inclusão de um novo profissional na central de regulação”. 
      
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
 
“O Município de Betim não consta em suas dependências de um Núcleo de Educação 
Permanente. No entanto, os profissionais do SAMU – 192 são constantemente capacitados 
em serviço. Além disso, todas as capacitações oferecidas pelo Ministério da Saúde para a 
rede de Urgência e Emergência contemplam profissionais do Serviço Móvel de Urgência. 
 Ressaltamos que qualquer profissional ao iniciar atividades no serviço, seja na Assistência 
ou na Central de Regulação passam por treinamento acompanhado por enfermeiros e só 
são escalados quando julgados adequadamente treinados”.  
    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar das informações prestadas, não foram apresentados documentos que demonstrassem 
a capacitação dos TARM’s “de acordo com a necessidade” ou quando da “inclusão de um 
novo profissional”, de forma a dar cumprimento ao contido na Portaria GM/MS nº 
2.048/2002 que define o conteúdo programático para os cursos e recomenda atividades 
práticas, objetivando garantir a qualidade do aprendizado. Diante disso, mantém-se a 
constatação uma vez que não foi possível comprovar a certificação inicial e prévia dos 



 

 

TARM’s, de forma a habilitá-los a prestar adequado atendimento telefônico às solicitações 
de auxílio provenientes da população. 
  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie a capacitação dos TARM em 
exercício no SAMU 192 no prazo de 90 dias a contar do recebimento da notificação, sob 
pena de suspensão dos repasses do incentivo de custeio da Central de Regulação de 
Urgências. 
 
 
2.1.8. A central de regulação não conta com sistema de gravação das comunicações 
realizadas. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a Central de Regulação não conta com sistema de gravação digital contínua 
das comunicações, conforme prevê a Portaria GM/MS nº 2.048.  A Portaria em questão 
aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. 
Estabelece que a gravação contínua das comunicações é um dos pressupostos do exercício 
da Telemedicina. 

Embora não haja sistema de gravação, foram identificadas a existência e a utilização de 
outras funcionalidades obrigatórias, como solução de comutação telefônica (PABX); 
terminais de voz integrados, com fones de cabeça e microfones acoplados; reconhecimento 
automático do número chamador; transferência de chamadas entre atendentes, médicos e 
despachantes; geração e armazenamento de dados e relatórios sobre as chamadas 
processadas. 

Em resposta à Solicitação de fiscalização nº 201411491/08, de 17/09/2014, por meio de 
documento sem número, de 18/09/2014, a Gerência do SAMU de Betim apresentou a 
seguinte manifestação: 
“Foi solicitado um suporte técnico ao Datasus/MG, que tem se empenhado para solucionar 
esse problema, visto que o aparelho já passou pela manutenção do município. Feito várias 
formatações e foi identificado que há necessidade de um novo HD. (em processo de 
compra). Sabe-se que com a macro-regionalização o sistema de gravação será na nova 
central de regulação. Também será gravação com o novo sistema telefônico.” 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 12/11/2014, por meio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, a Secretaria Municipal de 
Saúde prestou os seguintes esclarecimentos após ciência do Relatório Preliminar: 

“Reiteramos que o sistema de comunicação do SAMU esteve em espera pelo sistema 
informatizado prometido pelo Ministério da Saúde, desde a desativação do antigo sistema 
de regulação. Com o movimento da regionalização, ficou evidente que este sistema de 
comunicação teria que ser comum entre todos os componentes do SAMU-192 Macro 
regional, assim, Betim passou a buscar alternativas para manter o sistema de comunicação 
enquanto não acontece a regionalização. 
Hoje, já possuímos 2 orçamentos de serviços de telecomunicações que estão em estudo para 



 

 

ver a viabilidade de implantação no SAMU Municipal, visto que devemos estudar a fundo a 
área de cobertura dos Sistemas de Comunicação, pois sabemos que há no município áreas 
de sombra para qualquer tipo de serviço de comunicação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
É responsabilidade do Município a correta estruturação da Regulação Médica. Para que isso 
ocorra, é necessária, dentre outras medidas, a adoção de sistema de gravação contínua, que 
permita o registro de toda a comunicação efetuada, seja por telefone, ou rádio, conforme 
prevê a Portaria GM/MS nº 2.657/2004.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério da Saúde notificar o gestor local para que 
providencie a adequação do sistema de telefonia utilizado na Central de Regulação de 
Urgências, sob pena de suspensão dos repasses do incentivo de custeio da Central de 
Regulação. 
 
 
2.1.9. Deficiências estruturais das bases descentralizadas 
 
Fato 
 
O município de Betim possui quatro unidades móveis habilitadas pelo Ministério da Saúde 
para o componente SAMU 192, sendo três Unidades de Suporte Básicas - USB e uma 
Unidade de Suporte Avançada - USA.  
Essas Unidades têm como local de apoio as seguintes Bases Descentralizadas: 

Quadro 3 - Dados sobre as unidades móveis e endereço das Bases Descentralizadas 

UNIDADE PLACA CHASSI Nº SCNES ENDEREÇO BASE 

USA 02 HLF 4385 93YADCUH6AJ4F1821 6966012 Rua Leozino de Oliveira, 
75, Filadélfia 

USB 01 HLF 4939 93YADCUH6AJ452442 6965903 Av. Belo Horizonte, 154, 
Jardim Teresópolis. 

USB 02 HMH 9055 93W245G34A2052008 6965911 Av. Presidente Vargas, 
201, Filadélfia 

USB 03 HMH 9820 93W245G34A2052009 6966004 Rua Pará de Minas, 640, 
Brasiléia 

Fonte: Relatório para conhecimento conforme solicitação de fiscalização, de 18/09/2014, encaminhado pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Com o objetivo de verificar se as bases descentralizadas estão de acordo com as exigências 
mínimas definidas pelo Ministério da Saúde foram realizadas visitas às quatro bases sendo 
que os problemas identificados encontram-se listados a seguir com os respectivos registros 
fotográficos: 

 

 

 



 

 

Quadro 4 - Problemas identificados na visita às Bases Descentralizadas do SAMU 
ENDEREÇO DA BASE PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Av. Belo Horizonte, 154, Jardim Teresópolis 
(Base instalada nas dependências de uma 
Unidade de Pronto Atendimento – UPA) 

- Estacionamento não possui cobertura (Foto 01); 
- Quarto utilizado para alojamento das equipes com 
espaço reduzido (Fotos 02 e 03); 
- Ausência de padronização visual que a diferencie 
como base do SAMU (Foto 01). 

Av. Presidente Vargas, 201, Filadélfia 
- Estacionamento não possui cobertura (Foto 06); 
- Ausência de padronização visual que a diferencie 
como base do SAMU (Foto 05). 

Rua Pará de Minas, 640, Brasiléia 
- Quarto para repouso das equipes com espaço reduzido e 
com pouca ventilação (Foto 07); 
- Estacionamento não possui cobertura (Foto 08). 

Fonte: Visitas realizadas, nos dias 15, 16 e 17/09/2014 e 01/10/2014 nas Bases Descentralizadas do SAMU 192. 

  
Foto 01: Base Jardim Teresópolis. 
Estacionamento sem cobertura para a unidade 
móvel e não há padronização visual que 
identifique o SAMU. 

Foto 02: Base Jardim Teresópolis. 
Quarto de repouso para os profissionais com 
espaço reduzido e com pouca ventilação. 

 

 
 

Foto 03: Base Jardim Teresópolis. 
Espaço para alimentação no mesmo ambiente 
destinado ao repouso.  

Foto 04: Base bairro Filadélfia. 
Não há padronização visual que identifique o 
SAMU. 



 

 

  
Foto 05: Base bairro Filadélfia. 
Área destinada ao estacionamento da unidade 
móvel sem cobertura. 

Foto 06: Base bairro Brasiléia. 
Área destinada ao estacionamento da unidade 
móvel sem cobertura. 

 

 
Foto 07: Base bairro Brasiléia. 
Espaço para repouso reduzido e com pouca 
ventilação. 

 

Quanto à existência e funcionamento dos equipamentos obrigatórios das Unidades Básica e 
Avançada, verificou-se que os inversores (quadro elétrico), equipamento que possibilita a 
recarga dos demais equipamentos eletroeletrônicos, não se encontravam operantes nas 
Unidades Básicas. Em que pese todas as unidades móveis estarem operantes, no momento 
da fiscalização, destacam-se os problemas de manutenção já apontados em ponto específico 
deste relatório. 

Diante do exposto, conclui-se que as bases descentralizadas em questão necessitam de 
adequações em sua estrutura física, como a instalação de coberturas nos estacionamentos das 
unidades móveis, melhorias nos alojamentos e locais de descanso das equipes, bem como a 



 

 

identificação dos locais como Bases do SAMU 192, de modo a cumprir o que dispõem as 
Portarias GM/MS nº 1.010/2012 e nº 2.657/2004. 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 12/11/2014, por meio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, a Secretaria Municipal de 
Saúde prestou os seguintes esclarecimentos após ciência do Relatório Preliminar: 
“Juntamente com a avaliação do Serviço de Edificações do Município das estruturas da 
Central de Regulação, está sendo estudado uma maneira de prover todas as Bases 
descentralizadas de cobertura para as Viaturas móveis do SAMU-192. Quando ao problema 
ocorrido com os inversores das Viaturas móveis, este já foi resolvido e todas as unidades do 
SAMU-192 Betim contam com capacidade de carregamento elétrico de seus equipamentos 
em pleno funcionamento.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor afirma que adotou medidas para a correção dos problemas apontados, tanto aos 
relacionados com a estrutura física das bases descentralizadas, quanto aos equipamentos das 
viaturas. A Secretaria Municipal, entretanto, não enviou relatórios fotográficos ou quaisquer 
outros documentos que comprovem as melhorias na infraestrutura, nem mesmo o reparo nos 
inversores das Unidades Móveis. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério da Saúde notificar o gestor local para que 
providencie a adequação das bases descentralizadas conforme disposto na Portaria GM/MS 
nº 1.010/2012 e detalhado no Programa Arquitetônico Mínimo definido pelo Ministério da 
Saúde. 
 
2.1.10. Condições de funcionamento inadequadas de unidades móveis do SAMU 192. 
 
Fato 
 
A Central de Regulação adota sistemática de registro, em livro específico, das ocorrências 
diárias do SAMU em Betim. Nesse livro, além dos fatos mais relevantes de cada plantão são 
registradas as equipes que comporão tanto a Central de Regulação, com TARM’s, Médicos 
Reguladores, quanto as Unidades móveis, sejam elas Básicas ou Avançadas.  
Da análise das ocorrências registradas nesse livro, no período de 31/08 até o dia 18/09/2014, 
foram identificadas limitações no atendimento à população, durante todo o dia ou parte dele, 
decorrentes da falta de manutenção preventiva das ambulâncias e também por ausências de 
profissionais. O quadro a seguir resume as ocorrências em cada dia:  
 

Quadro 5 - Livro de Ocorrências da Central de Regulação 

Dia Ocorrência (reprodução do conteúdo do livro) 

31/07/14 USB 02 baixada por falta de condutor. 

10/08/14 USA 01 baixada sem veículo, sem enfermeiro. 

13/08/14 USA 01 sem motorista. Impossibilidade de outro motorista fazer a substituição 
devido ao corte em horas extras. 

20/08/14 Plantão noturno. Problemas com condutor da USB 03, sem rodar até as 20:55. 

21/08/14 USA 01 sem motorista. 



 

 

22/08/14 USA 01 com problemas mecânicos, interrupção parcial até as 9:00. 

 USB 03 sem condutor no plantão noturno 

24/08/14 USA 01 sem condutor. Substituto assume às 9:00. Registra ainda que a 
ambulância está sem sirene. 

27/08/14 USB 03 baixada para a troca de pneus. 

29/08/14 USB 02 baixada para trocar peças às 08:00, com retorno às 11:00.  
USA 01 baixada sem condutor 

31/08/14 USB 02 sem técnicos de enfermagem. 

01/09/14 
Os funcionários da USB 03 não compareceram ao plantão (técnicos de 
enfermagem). Não informaram o motivo.  
USB 01 Plantão Noturno. Registros de que não havia condutor. 

02/09/14 USA 01 baixada por ordem administração. 

03/09/14 
USA 01 e 03 com problemas na composição das equipes. 
USA 03 maca retida na Unidade de Atendimento, por volta das 20:00. 
Ambulância ficou inoperante até às 03:10h. 

04/09/14 USB 01 defeito na sirene. 

05/09/14 
USB 02 baixada para manutenção. 
USB 01 baixada para conserto na parte da manhã. (interrupção parcial de 
atendimento) 

07/09/14 
USB 01 plantão noturno: baixada até 21:40 
USB 02 Plantão noturno: problemas na embreagem. 
USB 03 baixada 

08/09/14 

USB 03 Problemas mecânicos. 
USB 01 Pane total. 
Há registro que só a USB 02 estava disponível, porém com problemas na parte 
elétrica. 
USB 01 e USB 03 baixadas por problemas mecânicos. 

09/09/14 USB 01 e 03 baixadas até, às 11:00 e 10:30, respectivamente. 
Plantão Noturno, USB 01 continua com pane elétrica. 

11/09/14 USB 01 baixada para manutenção. 
USB 02 em manutenção das 14:00 até as 17:00. 

12/09/14 USB 02 equipe de técnicos substituíram TARM's na central de regulação. 

13/09/14 USB 01 baixada por estar com a bateria descarregada. 

14/09/14 USB 03 baixada no início do plantão noturno, devido a problemas com o pneu. 
Problema resolvido às 21:00. 

15/09/14 
USB 03 baixada desde às 7:00 até as 09:30 para troca de pneu. 
USB 02 baixada por problemas  mecânicos, aproximadamente às 12:30. 
USB 01 com maca retida na UAI Guanabara 

16/09/14 

USB 01 com problemas elétricos. Sirene não funciona. Continua na ativa. 
USB 02 voltou às atividades às10:00. 
USB 03 baixada no plantão noturno devido à retenção de maca na UAI 
Guanabara. 

17/09/14 
USB 01 baixada para troca da pastilha de freio. Retorno às 12:30. 
USA 01. Há registros que a Unidade somente voltará a operar em 18/09. Não 
há detalhamento sobre problemas mecânicos ou de falta de pessoal. 

18/09/14 
USB 01 ambulância com faróis queimados. Não fará atendimento “longe” 
devido à precariedade do veículo. Consta do registro o pedido de reparos 
urgentes. 

 



 

 

Observa-se que, em diversas oportunidades houve prejuízo no atendimento à população, 
tanto pela falta de pessoal  (em alguns casos), quanto pela deficiência na manutenção 
preventiva dos veículos. Os defeitos elétricos, nos freios, as trocas de pneus, danos nos 
radiadores foram frequentes, levando-se em conta somente esse curto período de análise.  As 
“baixas” recorrentes dos veículos para reparos, sem a existência de unidades substitutas, fato 
que evidencia a falta de manutenção preventiva da frota, reduziram a capacidade de 
atendimento do SAMU no município.  
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 12/11/2014, por meio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, a Secretaria Municipal de 
Saúde prestou os seguintes esclarecimentos após ciência do Relatório Preliminar: 
“Entendemos que o SAMU-192 Betim vem enfrentando problemas de lotação de pessoal, 
visto que durante as chamadas de profissionais aprovados nos últimos concursos, foi-nos 
bastante difícil lotar servidor no serviço pois estes devido à macrorregionalização preferem 
ser lotados em outras unidades de saúde do Município, além de que, o Samu-192 possui um 
serviço com necessidade profissionalização que requer algum tempo de experiência”. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A deficiência apontada e comprovada pelos registros no livro de ocorrências não se 
restringiu às deficiências do quadro de profissionais. A Secretaria Municipal não abordou a 
falha na manutenção preventiva, que, no entendimento da equipe, seria a causa para a 
redução da capacidade de atendimento da população. Vale lembrar que a Portaria GM/MS nº 
1.010/2012 dispõe que a habilitação das Unidades do componente SAMU 192 do município 
deverá ser viabilizada, dentre outras demonstrações, por meio de Termo de Compromisso ao 
qual garanta a manutenção dessas unidades.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério da Saúde notificar o gestor municipal para 
que realize manutenção preventiva das Unidades Móveis, com vistas a evitar a interrupção 
do serviço no município. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério da Saúde notificar o gestor municipal para 
que estruture o serviço com quadros de apoio, com vistas a suprir as eventuais ausências e 
faltas de pessoal. 
 
 
2.1.11. Programa SAMU 192 de Betim/MG não utiliza motolância. 
 
Fato 
 
Solicitou-se ao Departamento de Transportes da Prefeitura de Betim informações sobre a 
motolância (motocicleta, a ser utilizada no primeiro atendimento), placa HNL0088, ano 
2008, modelo Yamaha/Lander XTZ250, cor branca, doada ao Município pela União, 
conforme Termo de doação nº 3027/2009, de 05/11/2009. Foi informado que a mesma não 
chegou a ser utilizada no programa SAMU e em função disso, foi doada à Prefeitura 



 

 

Municipal de Ribeirão Preto/SP, conforme Termo de Doação nº 209/2014, de 17/03/2014 e 
manifestação favorável do Ministério da Saúde, através do Parecer Técnico nº548. 
   
##/Fato## 

2.1.12. Ausência de registro no SCNES de profissionais em exercício na Central de 
Regulação de Urgências. 
 
Fato 
 
Em consulta realizada ao sítio eletrônico do Sistema de Cadastro Nacional dos 
Estabelecimentos de Saúde – SCNES, no dia 06/10/2014, verificou-se inconsistência nos 
registros referentes aos profissionais contratados e efetivos que exercem atividades no 
SAMU. Após comparação entre o rol de profissionais, constantes de planilha disponibilizada 
pelo Gestor, e os dados contidos no CNES, conclui-se pela falta de registro dos profissionais 
a seguir relacionados:  

Quadro 6 - Profissionais não cadastrados no SCNES 
MÉDICOS 

A.C.A.B G.W 
B.R.C J.S.J 
C.R.C L.T.L 

F.A.F.G M.B.L.F 
ENFERMEIROS 

L.B.F M.O.C 
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

C.N.C.C C.A.G.O 
C.S.C E.F.S 
D.P.A R.J.O 
E.G.S A.R.O 
D.S.B A.M.S 
C.A.S C.A.R.S 
E.N.O E.C.S 
E.A.A F.C.L.A 
J.A.C G.M.A.S 
J.J.C R.M.S 
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

M.D.S.S 
Fonte: Planilha com o rol de profissionais em exercício no Samu e 
consulta realizada ao sítio eletrônico do Sistema de Cadastro Nacional 
dos Estabelecimentos de Saúde – SCNES. 

 
Cumpre relatar que o SCNES é instrumento essencial de gerenciamento e gestão utilizado 
para o direcionamento das ações de saúde e que, segundo a Portaria SAS/MS nº 134/2011, 
constitui responsabilidade do gestor municipal a correta inserção, manutenção e atualização 
sistemática dos cadastros, no SCNES, dos profissionais de saúde em exercício nos seus 
respectivos serviços de saúde. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
“O cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde já se encontra total e integralmente 
atualizado”. 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Embora o gestor afirme que o SCNES encontra-se atualizado em relação ao cadastramento 
dos profissionais que atuam no SAMU, verificou-se, após consulta no referido cadastro, 
realizada no dia 10/12/2014, que somente os profissionais F.A.F.G (médico) e C.A.S 
(Técnico de Enfermagem) apresentaram o registro pertinente no sistema. Diante do exposto, 
mantém-se a constatação. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer a inserção de informações acerca dos profissionais em 
exercício nas Centrais de Regulação como requisito para a continuidade das transferências 
de custeio do SAMU 192.  
 
2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Inconsistências na folha de pagamento de pessoal do SAMU. 
 
Fato 
 
A folha de pagamento dos funcionários que atuam no SAMU 192 de Betim é custeada com 
recursos próprios da Prefeitura Municipal, conforme pactuação tripartite entre União, Estado 
e Município. As tabelas, a seguir, detalham os aportes de recursos financeiros, efetivados 
pela Prefeitura, para pagamento de servidores que atuam no Programa: 
 

     Tabela VII - Despesas com funcionários do SAMU em 2013 

Competência Valor da Folha 
de Pagamento 

IPREMB/SAMU 
(Previdência 

Própria) 

Total de 
Despesas 

Janeiro 363.126,86 28.973,41 392.100,27 
Fevereiro 352.204,24 29.370,33 381.574,57 

Março 343.423,27 29.393,91 372.817,18 
Abril 379.620,66 30.053,74 409.674,40 
Maio 366.860,81 30.976,24 397.837,05 
Junho 432.546,31 34.625,19 467.171,50 
Julho 558.461,81 35.243,68 593.705,49 

Agosto 428.122,45 33.626,62 461.749,07 
Setembro 406.061,33 33.952,81 440.014,14 
Outubro 402.278,78 34.210,13 436.488,91 

Novembro 418.054,89 34.973,06 453.027,95 
Dezembro 468.404,18*    65.754,89** 534.139,07 

Total 5.160.122,53 421.154,01 5.581.276,54 
  *Despesa custeada com recursos da Fonte Federal – FNS 
** parcela mensal + 13º Salário 

  



 

 

Tabela VIII - Despesas com funcionários do SAMU em 2014 

Competência Valor da Folha 
de Pagamento 

IPREMB/SAMU 
Previdência 

Própria 

Total de 
Despesas 

Janeiro 397.412,52 34.445,53 431.858,05 
Fevereiro 402.801,57 34.775,56 437.577,13 

Março 401.725,36 33.382,33 435.107,69 
Abril 432.602,89 34.634,73 467.237,62 
Maio 467.964,91 36.438,12 504.403,03 
Junho 464.500,40 36.827,78 501.328,18 
Julho 591.070,23 37.243,35 628.313,58 

Agosto 488.717,53 39.124,41 527.841,94 
Total 3.646.795,41 286.871,81 4.132.458,05 

  Fonte: Folha de pagamento da Prefeitura de Betim 
 
Para conferência da folha de pagamento dos funcionários que atuam no SAMU, realizamos 
comparação entre o relatório de servidores fornecido pela Central de Regulação do 
Programa SAMU 192 e a relação de servidores, fornecida pelo Setor de Pessoal, referente à 
folha de pagamento dos meses de janeiro e novembro de 2013 e janeiro e agosto de 2014, 
conforme tabela a seguir: 
 

 Obs: os motoristas do SAMU não constam das relações fornecidas. 
Fonte: Relatório de servidores fornecido pela Central de Regulação do Programa SAMU 192 e Relação de 
servidores, fornecida pelo Setor de Pessoal da Prefeitura de Betim. 
 

A tabela demonstra a diferença de informações disponibilizadas pela Secretaria de Saúde de 
Betim à equipe de fiscalização, acerca do pessoal que trabalha no SAMU, o que 
impossibilita a aferição da adequação dos gastos realizados com pessoal. Não se observa 
diferença apenas para o cargo de operador de rádio. E se considerarmos que faxineira e 
agente de higienização de saúde possuem a mesma atribuição, será verificada diferença de 
quantitativo apenas na folha de janeiro de 2013. 

Para efeito de demonstração do que significa essa diferença em valores pagos com recursos 
do programa, calculou-se a média dos salários pagos para os cargos de enfermeiro, auxiliar e 
técnico de enfermagem e oficial de apoio à saúde, na competência de agosto de 2014, e 
multiplicou-se pela diferença de funcionários encontrada, conforme demostrado na tabela a 
seguir: 

Tabela IX - Central de Regulação X Folha de Pagamento 

Cargo 

Centra
l de 

Regu-
lação 

Folha de Pagamento 

(A) 
(B) 
jan 

2013 

Diferença  
(B – A) 

(C) 
 nov 
2013 

Diferenç
a (C – A) 

(D)  
jan 

2014 

Diferença 
(D – A) 

(E)  
agosto 
2014 

Diferença 
(E – A) 

Aux. de 
Enfermagem 06 40 34 50 44 51 45 52 46 

Enfermeiro 12 14 02 18 06 18 06 19 07 
Operador 
de Rádio 02 02 00 02 00 02 00 02 00 

Tec. em 
Enfermagem 42 54 12 64 22 64 22 68 26 
Agente de 
Higienização 
de Saúde 

01 03 02 00 -01 00 -01 00 -01 

Faxineira 00 02 02 01 01 01 01 01 01 
Oficial de 
Apoio a 
Saúde 

01 05 04 03 02 03 02 02 01 



 

 

 
Fonte: Folha de pagamento da Prefeitura de Betim 

Depreende-se, portanto, da tabela, que em questão de recursos financeiros a Secretaria de 
Saúde de Betim debitou à conta do Programa SAMU, o valor de R$200.226,11 como 
contrapartida municipal do programa, com profissionais que não atuam no SAMU. Essa 
diferença deveu-se principalmente a cargos cujos quantitativos são superiores àqueles 
informados pela central de regulação. 

Importante ressaltar, ainda, que a informação de quantitativo de pessoal do SAMU 
disponibilizada pela central de regulação (64 profissionais) também é diferente da 
informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, que tem 42 
profissionais registrados como servidores do SAMU de Betim sendo falha apontada em item 
específico desse relatório. 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim encaminhou relatório extraído de sistema contábil da Prefeitura com 
listagem analítica de 71 funcionários lotados na Coordenação da Unidade de Atenção Móvel 
de Urgência - SAMU - 192. 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A listagem apresentada não esclarece as diferenças registradas entre a força de trabalho 
registrada no CNES, ou o relatório de servidores fornecido pela central de regulação e o 
quantitativo pago na folha de pessoal do Programa SAMU e nem tampouco comprova que 
os pagamentos estão corretos. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Pagamento de locação de equipamentos de informática não utilizados pelo 
SAMU 192. 
 
Fato 
 
A Secretaria Municipal de Saúde de Betim/MG – SMS/Betim efetivou processo licitatório 
na modalidade Pregão Presencial nº 144/10, para prestação de serviços de locação de 
equipamentos de informática, incluindo a instalação e manutenção do sistema operacional e 
software básico. A vencedora do certame foi a Empresa Mineira de Computadores Ltda, 
CNPJ 22.261.093/0001-40. Conforme anexo I do contrato de locação nº 475/2011, seriam 

Tabela X - Quantitativo financeiro pago a profissionais não relacionados ao SAMU 

Cargo 
(A)  

Diferença de quantitativo de 
pessoal agosto/2014 

(B) 
Valor Médio do 

Cargo R$ 

(A) X (B) 
 R$ 

Aux. de Enfermagem 46 1.528,22 70.298,12 
Enfermeiro 07 7.963,27 55.742,89 
Tec. em Enfermagem 26 2.760,61 71.775,86 
Oficial de Apoio a Saúde 01 2.409,24 2.409,24 

Total 80 - 200.226,11 



 

 

disponibilizados 16 microcomputadores ao Programa do SAMU 192, pelo valor unitário de 
R$122,13, perfazendo R$1.954,08 mensalmente e R$23.448,96 anualmente.  
Apresenta-se a seguir a relação de pagamentos realizados em função do contrato de locação 
de equipamentos de informática com recursos financeiros do SAMU, cuja fonte dos recursos 
é de origem estadual - SES/MG.  
 

Tabela XI - Dispêndios com locação de equipamentos de informática 
Fatura DATA VALOR Período de 

Competência 
065349 24/10/2013 1.099,17 01/01 a 31/01/13 
066133 24/10/2013 1.099,17 01/02 a 28/02/13 
066898 01/04/2013 1.099,17 01/03 a 31/03/13 
066899 01/04/2013 13.556,43 01/03 a 31/03/13 
067690 24/10/2013 1.099,17 01/04 a 30/04/13 
068501 24/10/2013 1.099,17 01/05 a 31/05/13 
069281 24/10/2013 1.099,17 01/06 a 30/06/13 
070063 19/11/2013 1.099,17 01/07 a 31/07/13 
070799 24/10/2013 1.099,17 01/08 a 31/08/13 
071465 24/10/2013 1.099,17 01/09 a 31/09/13 

TOTAL de 2013 - 23.448,96 - 
77538 02/06/2014 3.400,58 01/05 a 31/05/14 

TOTAL GERAL - 26.849,54 - 
Fonte: Faturas de locação de equipamentos de informática emitidas pela empresa e Autorizações de Pagamento. 
 
Nos trabalhos de campo constatou-se a existência de 11 microcomputadores na Central de 
Regulação do Programa Samu 192, embora, a prefeitura de Betim tenha informado por meio 
de documento nominado “Levantamento – Informática”, a existência de 14 micros e duas 
impressoras dedicadas ao Programa Samu. Apesar do valor de R$ 1.099,17 ser equivalente 
ao pago pelo aluguel de 09 equipamentos, considerando o valor unitário por equipamento de 
R$ 122,13, o valor despendido em 2013 é aquele previsto no contrato nº 475/2011, em sua 
letra “d”, Cláusula VIII – Da Dotação Orçamentária, para locação de 16 equipamentos 
(microcomputadores), a saber: 
d) 309.1.10.302.0042.2172 – 33903900-030312 – Operacionalização do Samu, no valor de 
R$ 70.346,88, sendo R$1.954,08 para o presente exercício, R$23.448,96 para o exercício de 
2012 na dotação equivalente, R$23.448,96 para o exercício de 2013 na dotação equivalente 
e R$21.498,88 para o exercício seguinte na dotação equivalente. 
Portanto, considerando que foram encontrados 11 computadores funcionando no SAMU, 
está indevida a utilização de R$ 7.327,80 dos recursos da contrapartida estadual do 
programa, no exercício de 2013. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
“A diferença apontada pelo relatório preliminar no exercício de 2013 no valor de R$ 
7.327,80, como utilização indevida, acaba por regularizar-se no exercício de 2014, uma vez 
que foram constatados a existência de 11 equipamentos de informática locados para o 
SAMU, ao valor unitário de R$ 122,13 por equipamentos, o que perfaz o valor mensal de R$ 
1.343,43. Se somarmos o valor mensal por oito meses, que foi a execução de despesas 
apresentadas no exercício de 2014, verificar-se-ia um total de R$ 10.747,44, devidamente 
pagos com recursos do SAMU para 2014; no entanto, foram utilizados dos recursos 
externos recebidos para custeio do SAMU, apenas o valor de R$ 3.400,58, o que representa 
uma diferença de R$ 7.346,86 a menor nos recursos do Samu, equilibrando a diferença 



 

 

identificada em 2013. Justifica-se ainda a redução de 16 máquinas para 11, locadas para o 
SAMU, conforme reza o contrato, devido a necessidade real definida pela estrutura atual do 
programa.” 
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa do gestor não pode ser acatada uma vez que conforme determina a Lei nº 
8.666/93, em seu art.66, “O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 
com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei,(...)”; 
e, ainda, o Parágrafo Único, do art. 60 expõe que “É nulo e de nenhum efeito o contrato 
verbal com a Administração(...)”. Portanto, a diminuição do número de equipamentos 
locados para o Programa SAMU – 192 e a revisão dos valores anuais deveriam estar 
consignadas em aditivo contratual. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Pagamento de multa de trânsito com recursos do Programa SAMU 192. 
 
Fato 
 
Em análise sobre as despesas do SAMU contabilizadas no 2º trimestre de 2014, identificou-
se despesas referentes a multas de trânsito no valor de R$ 766,14 para os carros placas HMN 
8175, HFL 4385 e HFL 1387, pagas com recursos da contrapartida estadual. Ocorre que o 
veículo de placa HMN8175, não está dentre aqueles que fazem parte da frota do SAMU 192 
no município.  
Por outro lado, a Prefeitura municipal deveria ter providenciado o recurso administrativo 
necessário à anulação da multa, haja vista se tratar de ambulância, e não levar a débito do 
Programa como ocorreu.  
Portanto, esse é um gasto inelegível devendo ser restituído à conta do programa. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
“Foi pago uma multa do TRANSPORTE SANITÁRIO (UTI MÓVEL) no recurso do SAMU, 
sendo que o Município de Betim assume e vai ressarcir o valor de R$ 766,14 à conta do 
SAMU.”   
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor em sua manifestação reconhece que pagou multas indevidamente com recursos do 
Programa SAMU, mas não encaminhou comprovantes do ressarcimento. 
     
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Falhas no acompanhamento da execução do contrato de manutenção dos 
veículos do SAMU 192. 
 
Fato 
 
A análise das notas fiscais da empresa Heloisa Flavia Freitas Malta Silva – ME, CNPJ 
09.498.974/0001-11, referentes à aquisição de peças e aos serviços de manutenção de 
veículos do SAMU 192, apresentou diversas inconsistências conforme listado a seguir, que 
demonstraram irregularidades no acompanhamento da execução contratual: 



 

 

a) As notas fiscais eletrônicas de serviço nºs.  604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 661, 
662, 663, 669, 670, 671, 672, 673, todas emitidas no dia 02/06/2014, apresentam um 
desconto de 19% sobre o valor do homem/hora, no entanto o contrato nº 417/2011 em sua 
cláusula VI – DOS PREÇOS, prescreve: 
 
“6.1 – Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão prestados nos veículos 
relacionados no Anexo II deste contrato, em conformidade com o valor cotado, sendo R$ 
37,04 (trinta e sete reais e quatro centavos) homem/hora. 
6.2 – as trocas de peças serão feitas, quando necessário, com aplicação do percentual de 
desconto cotado de 19% (dezenove por cento), a incidir sobre os preços de tabela do 
fabricante do veículo.” 
Desta feita, entendemos que os descontos devem incidir somente sobre as peças e não sobre 
os serviços prestados. 
b) A nota fiscal eletrônica de serviço nº 77, de 04/11/13, emitida para pagamentos de 
serviços de manutenção apresenta no campo discriminação o seguinte cálculo: 228,09 HH x 
R$37,04 = 8.448,45 (–) Desconto Contratual de 1.605,21 (=) R$6.843,24. Ocorre que, como 
detectado em outras notas de serviço, não existe previsão contratual para esse desconto, pois 
o contrato menciona desconto sobre peças e não sobre serviços; 
c) As notas fiscais eletrônicas de nºs 5150, 5151 e 5152, todas de 27/11/2013, relativas a 
peças para o veículo HMN7254, apresentam itens em duplicidade e com valores diversos, a 
saber: 
1) o item “eixo comando”, código 98427674 está lançado na nota fiscal nº 5150 pelo valor 
de R$ 1.650,00 e na nota fiscal nº 5151, pelo valor de R$ 1.890,34; 
2) os itens correia dentada, rolo tensor e suporte estão lançados em duplicidade nas notas 
5151 e 5152. O item “suporte” apresenta valores diferentes para as notas fiscais 5151 e 
5152, a saber: NF. 5151: suporte = R$ 114,15 e NF 5152: suporte = R$ 215,00; 
d) A ambulância de placa HLF 4937, classificada como inservível, apresentou despesas de 
manutenção, conforme nota fiscal nº 77/13, de 04/11/13, no valor de R$ 6.843,24, data 
também de seu último abastecimento (72 litros), conforme relatório de abastecimentos 
extraído do “Sistema de Controle de Frotas”. No entanto, o veículo não foi mais utilizado 
pelo Programa SAMU; 
e) A ambulância de placa HMN6429 passou por reparos em 21/05/13, conforme nota fiscal 
de peças nº 4.103, com o valor de R$ 38.752,94, e conforme “Relatório de Abastecimento” 
fornecido pela prefeitura, teve seu último abastecimento em 01/12/2013, ou seja, gastou-se 
em peças a metade do valor do veículo, para encostá-lo seis meses depois; 
f) A nota fiscal eletrônica de serviço nº 593 de 26/05/2014 se refere ao serviço de remoção e 
recolocação de turbo retorno no veículo HMN1643, com a seguinte memória de cálculo: 
17,01 HH x R$16,96 = R$ 1.679,48 (-) desconto contratual de R$ 6.479,50 = R$ 4.800,01, 
valor efetivamente cobrado. Os registros estão incorretos uma vez que o preço do 
homem/hora no contrato é de R$37,04, o valor da multiplicação está incorreto, além de 
terem efetuado um desconto não previsto em contrato com valor maior que o serviço 
prestado. Entretanto, o que chama a atenção é a realização do mesmo serviço, para o veículo 
placa nº HLF 4385, conforme nota fiscal eletrônica de serviço nº 595, de 26/05/2014, a qual 
apresenta a seguinte memória de cálculo: 17,01 HH x R$37,04 = R$630,00. Portanto para o 
mesmo serviço a diferença de preços é de R$4.170,01, uma diferença percentual de 868%.                        
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 



 

 

 
“itens a e b: Conforme orientado pelo setor de controle de contrato, qualquer fornecedor 
que apresentar desconto em Nota Fiscal, de um contrato que não consta na cláusula como 
obrigatório o desconto não há problema. O que não pode é ter a cláusula com desconto e o 
fornecedor não apresentar tal desconto. 
 
item c1: O eixo de comando da Nota Fiscal nº 5150 no valor de R$ 1.650,00 é comando de 
ignição, e eixo de comando da Nota Fiscal nº 5151 R$ 1.890,34 é comando de escape. 
 
Item c2: O Suporte da Nota Fiscal nº 5151 no valor de R$ 114,15 é suporte Inferior da 
Caixa e o Suporte da Nota Fiscal nº 5152 no valor de R$ 215,00 é Suporte Superior da 
Caixa. 
 
Item d: As despesas apresentadas no dia 04/11/13 no valor de R$ 6.843,24, esta data é da 
Nota Fiscal, sendo que os serviços foram no período de Setembro e Outubro, quanto ao 
abastecimento, esta data foi do último dia que tal veículo abasteceu não podendo afirmar 
que o mesmo parou no mesmo dia. 
 
Item e: O pagamento foi feito realmente neste período, conforme nota fiscal 4103 de 
21/05/2014, porém referisse a serviços executados em 2013, como não havia saldo no ínicio 
do ano empenhado o fornecedor aguardou a liberação do saldo para emissão da nota 
Fiscal.  
 
Item f: Erro na Nota Fiscal, Carta de Correção já emitida.” 
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
a e b) Conforme determina a Lei nº 8.666/93, em seu art.66, “O contrato deverá ser 
executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas,(...)”. Portanto, os 
descontos nos serviços de manutenção dos veículos do Programa SAMU 192 deveriam estar 
consignados em aditivo contratual;  
c1 e c2) o gestor explica a diferença de valores cobrados para peças idênticas, inclusive com 
o mesmo código, pela falta de detalhamento na descrição, falha que evidencia a fragilidade 
dos controles de pagamentos; 
d) O gestor não justificou o fato de a ambulância passar a ser bem inservível após serviços 
de manutenção realizados; 
e) A emissão da nota fiscal deve se dar imediatamente na entrega do serviço executado; 
f) A carta de correção não pode ser aceita, uma vez que não consta no documento enviado o 
atesto de recebimento pelo órgão fazendário. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Técnicos de enfermagem em exercício de funções diversas daquela para a qual 
foram contratados. 
 
Fato 
 
A Central de Regulação das Urgências é constituída por Médicos, Telefonistas Auxiliares de 
Regulação Médica e Rádio Operadores, enquanto as Unidades Móveis do Componente 
SAMU 192 são compostas por equipes que incluem Médicos, Enfermeiros, Técnicos ou 
Auxiliares de Enfermagem e Condutores, sendo que cada um desses profissionais deveria 
ser capacitado para o desenvolvimento de determinada atividade sob sua responsabilidade.  



 

 

Nesse sentido, os profissionais que atuam na Central de Regulação, a princípio, são 
capacitados em regulação dos chamados telefônicos que demandem orientação ou, em 
alguns casos, atendimento de urgência. Sendo assim, os TARM’s atendem aos chamados 
telefônicos, fazem a identificação e localização do paciente e os Médicos reguladores 
registram o diagnóstico, a conduta e o destino do paciente, além de decidir qual o tipo de 
unidade prestará o atendimento, caso necessário. Os Rádio Operadores, por sua vez, são 
responsáveis pelo contato com as unidades móveis e pelo acompanhamento do atendimento. 
O componente assistencial do SAMU é formado por profissionais que compõem as equipes 
de atendimento nas Unidades de Suporte Básico – USB (Condutor e Técnico ou Auxiliar de 
Enfermagem) e nas Unidades de Suporte Avançado – USA (Condutor, Enfermeiro e 
Médico). 
Analisando o documento intitulado “Quadro de Plantão Urgência Betim” e o livro de 
anotações de ocorrências da central, para o período de 21 a 27/07/2014, verificou-se que 
Técnicos de Enfermagem trabalharam na função de TARM’s e Rádio Operadores nas datas 
e turnos a seguir elencados: 

Quadro 7 -  Relação de profissionais que exerceram funções diversas daquelas para as quais foram 
contratados no período de 21/07/2014 a 27/07/2014 

DATA TURNO PROFISSIONAL CARGO  
SETOR 

DE 
TRABALHO 

FUNÇÃO 
DIVERSA 

EXERCIDA 
21/07/14 Diurno N.D.R.S Técnico de Enfermagem USB 02 TARM 
21/07/14 Diurno R.A.B Técnico de Enfermagem USB 01 Rádio Operador 
22/07/14 Diurno F.H.M Técnico de Enfermagem USB 02 Rádio Operador 
23/07/14 Diurno F.H.M Técnico de Enfermagem USB 02 TARM 
24/07/14 Diurno R.S.V Técnico de Enfermagem USB 03 TARM 
25/07/14 Diurno F.H.M Técnico de Enfermagem USB 02 TARM 
27/07/14 Diurno F.C.A Técnico de Enfermagem USB 03 TARM 

Fonte: Quadro de Plantão Urgência Betim e Livro de Anotações de ocorrências. 
 
Cumpre relatar que o técnico de enfermagem não foi previamente qualificado, e 
consequentemente habilitado, para o desempenho das funções de TARM e de Rádio 
Operador. Além disso, não deve acumular outras funções e responsabilidades excedentes ao 
cargo para o qual foi contratado. 
Diante do exposto, conclui-se pelo descumprimento do contido na Portaria GM/MS nº 
1.010/2012 que define os profissionais que devem atuar na Central de Regulação e aqueles 
que devem compor as equipes de atendimento e traça, em linhas gerais, as funções inerentes 
de cada cargo. 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, de 12/11/2014, a Prefeitura 
Municipal de Betim prestou as seguintes informações: 
“O Estado de Minas Gerais é hoje o pioneiro no Brasil na criação de Redes Regionalizadas 
da Urgência e Emergência, onde o SAMU – 192 é um dos componentes. Assim, muitas são 
as evidências bem sucedidas de serviços prestados nas regiões onde a macro regionalização 
já foi efetivada. 
Hoje, nos SAMUs – 192 macrorregionais, já se sabe e aplica que os melhores TARM’s são 
oriundos dos Técnicos de Enfermagem em efetivo exercício assim como, os melhores e mais 
efetivos Radio operadores advém dos Condutores de Veículos de Emergência também em 
efetivo exercício. Além de conhecer as funções de TARM, estes técnicos entendem de saúde 
e percebem com mais facilidade a necessidade do cidadão que demanda atendimento, 
tornando assim o serviço mais ágil e de maior qualidade para o usuário. Assim também, os 



 

 

condutores além de conhecer o serviço realizado no atendimento, conhecem a malha viária 
e os tempos necessários de acordo com os horários do dia para se atingir qualquer ponto 
do município, aumentando sobremaneira a qualidade do serviço do SAMU Municipal. 
Além disso, não consta do quadro funcional do município de Betim o cargo de TARM e 
possuindo apenas 3 cargos de Radio Operador que foi oferecido em concurso público 
anterior. Assim, a administração do serviço entende baseado em evidências que 
profissionais Técnicos de Enfermagem são capazes de exercer com competência a função de 
TARM sem nenhum prejuízo ao serviço ou ao usuário do SAMU – 192 municipal de Betim. 
Esclarecemos que os profissionais de Enfermagem que exercem a função de Técnico 
Auxiliar de Regulação Médica – TARM não acumulam (sic) funções, pois quando estão na 
regulação médica atuam como TARM e quando estão na Assistência (rua) atuam como 
Técnicos de Enfermagem”.  
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de Betim contesta os apontamentos desta Controladoria e afirma que 
os Técnicos de Enfermagem estariam aptos ao desempenho das funções de TARM’s. Além 
disso, relata que evidências demonstram que a atuação de Técnicos de Enfermagem no cargo 
de TARM’s e de Condutores de Veículos na função de Rádio Operadores acarreta em 
agilidade e em uma maior qualidade de atendimento. 
Os apontamentos da equipe de fiscalização recaem no fato de que os Técnicos de 
Enfermagem não foram contratados para exercer funções nem de TARM e nem de Rádio 
Operadores. Não foi questionada a qualidade do atendimento que seria prestado, caso 
Técnicos de Enfermagem fossem contratados para o desempenho de atividades de TARM e 
Rádio Operador, uma vez que seriam, previamente, capacitados ao exercício de tais funções. 
De tal forma, não há óbice de que a Prefeitura contrate Técnicos de Enfermagem para o 
desempenho das funções de TARM e Rádio Operador de frota, desde que sejam contratados 
e capacitados especificamente para tanto. 
    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Inexistência de sistema de rádio comunicação entre a central de regulação e as 
unidades básicas. 
 
Fato 
 
As visitas realizadas, tanto na Central de Regulação das Urgências, quanto nas Bases 
Descentralizadas, com vistoria nas suas respectivas unidades móveis (ambulâncias), 
revelaram que a principal ferramenta de comunicação entre a Central de Regulação e as 
Equipes que compõem cada Unidade, sejam elas Básicas ou Avançada, é a telefonia celular. 
Verificou-se que o sistema de rádio existente é deficiente. São utilizados os celulares dos 
auxiliares de enfermagem, condutores e demais membros das equipes como único meio de 
comunicação. 
O gestor ainda confirma essa prática, quando informa o procedimento adotado a cada início 
de plantão: “O rádio operador, no início de cada plantão, de acordo com a escala de técnicos 
de enfermagem, condutores e mediante a lista telefônica de funcionários que está na central 
de regulação, liga para um dos componentes da equipe da base descentralizada e confirma se 
a equipe está completa e o número de celular de todos os membros da equipe, fazendo a 
anotação em impresso próprio para facilitar a comunicação. Já a equipe faz contato com a 
Central através do 192.” 
 



 

 

Em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 201411491/08, de 17/09/2014, por meio do 
documento sem número, de 18/09/2014, a Gerência do Samu apresentou a seguinte 
manifestação: 
“Foi solicitado à Secretaria de Saúde um instrumento de comunicação móvel para atender 
essa demanda, não foi disponibilizado, pois esta sendo renovado o contrato com a 
operadora Oi. Nesse novo contrato foi incluído 5 RDI e novos aparelhos telefônicos para 
Central de Regulação assim como cabeamentos, PABX digital e gravação de voz.” 
Sobre as falhas na comunicação:  
“Acontece falha no sistema que pode elevar o tempo resposta, a prefeitura vem buscando 
viabilidade para superar esse problema, com a contratação de serviço, assim como também 
estamos em processo de macro-regionalização em que receberemos novos carros com 
aparelhos de comunicação e a central de regulação passará ser única com funcionamento 
em Belo Horizonte.” 
Diante desse fato, questionou-se o gestor sobre a ocorrência de possíveis falhas, uma vez 
que, na telefonia celular, pode haver áreas onde a cobertura do sinal não permite uma 
comunicação eficiente. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 12/11/2014, por meio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, a Secretaria Municipal de 
Saúde prestou os seguintes esclarecimentos após ciência do Relatório Preliminar: 
“Reiteramos que o sistema de comunicação do SAMU esteve em espera pelo sistema 
informatizado prometido pelo Ministério da Saúde, desde a desativação do antigo sistema 
de regulação. Com o movimento da regionalização, ficou evidente que este sistema de 
comunicação teria que ser comum entre todos os componentes do SAMU-192 Macro 
regional, assim, Betim passou a buscar alternativas para manter o sistema de comunicação 
enquanto não acontece a regionalização. 
Hoje, já possuímos 2 orçamentos de serviços de telecomunicações que estão em estudo para 
ver a viabilidade de implantação no SAMU Municipal, visto que devemos estudar a fundo a 
área de cobertura dos Sistemas de Comunicação, pois sabemos que há no município áreas 
de sombra para qualquer tipo de serviço de comunicação.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor justificou a ausência de providências para o problema apontado devido a 
expectativa na efetivação da incorporação do SAMU municipal ao SAMU Macrorregional 
Centro. Mas a utilização exclusiva de telefonia celular como meio de comunicação ocasiona, 
não raro, interrupções nas ligações e, com isso, prejuízos no atendimento à população. As 
equipes das Unidades Móveis, informalmente, confirmaram as dificuldades na utilização de 
telefones particulares, fato evidenciado pelo registro no livro de ocorrências, do dia 
17/09/2014, e reproduzido a seguir: “Reclamo a dificuldade de contato com as unidades 
móveis do SAMU. Reclamo. USB 03. Mais uma vez tento contato telefônico com a USB 03 
sem sucesso. A equipe da USB 03 tenta várias vezes contato com a central sem sucesso (sic) 
da equipe, que depois de várias tentativas teve sucesso. Liguei para o (servidor do SAMU) 
que informou sobre o carro da UTI (USA 01) que provavelmente voltará a operar amanhã, 
18/09.”  

  
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.7. Inconsistência na metodologia de cálculo do tempo médio de espera para 
socorro das vítimas. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar a existência de informações gerenciais que visem aprimorar o 
funcionamento do SAMU 192 no município de Betim foram solicitadas informações sobre 
os índices de qualidade utilizados. Ressalta-se que a Portaria GM nº 1.010/2012, art.2º, 
parágrafo único, preconiza a adoção dos seguintes indicadores: 

I - número geral de ocorrências atendidas no período; 
II - tempo mínimo, médio e máximo de resposta; 
III - identificação dos motivos dos chamados; 
IV - quantitativo de chamados, orientações médicas, saídas de Unidade de Suporte 
Avançado (USA) e Unidade de Suporte Básico (USB); 
V - localização das ocorrências; 
VI - idade e sexo dos pacientes atendidos; 
VII - identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento; 
VIII - identificação dos dias da semana e horários de maior pico de atendimento; IX - 
pacientes (número absoluto e percentual) referenciados aos demais componentes da 
rede, por tipo de estabelecimento. 
 

Os relatórios apresentados pela Gerência do SAMU em Betim detalham, por exercício, o 
quantitativo de ligações recebidas e respectivo encaminhamento; os atendimentos realizados 
com maior frequência, bem como a discriminação de atendimentos realizados tanto por USA 
quanto por USB. Alguns deles são reproduzidos a seguir: 

Tabela XII - Relatório dos Registros dos Atendimentos - exercício de 2013 
Procedimento Quantidade % 

Atendimento pela USB 7984 85 
Atendimento pela USA 2029 15 
Total 10.013 100 
Fonte: Sistema de informação SAMU/Betim 

 
Quadro 8 - Relatório de Atendimentos com maiores frequências – exercício 2013 
Tipo Motivo Quantidade 

Clínico Outros 3815 
Clínico Crise convulsiva 1001 
Causas externas Queda 776 
Clínico Dispinéia 752 
Fonte: Sistema de Informação SAMU/Bioestatística 
 

O serviço de bioestatística produz, ainda, um relatório que é apresentado à Secretaria 
Estadual de Saúde, com periodicidade mensal, no qual são consolidados os atendimentos 
realizados, discriminando o total geral de atendimentos por “Causa”, “Faixa Etária”, 
“Tempo Médio de Resposta”, dentre outros. O quadro a seguir replica os itens mencionados: 

Quadro 9 - Dados Assistenciais – SAMU Municipal 
Item Descrição Quantidade % 

4 Total de atendimento por Causas 1.828 100 
4.1 Clínicas 802 43,87 
4.2 Psiquiátricas 73 3,99 



 

 

4.3 Obstétricas 22 1,20 
4.4 Causas externas 931 50,93 
...    
5 Total de atendimento por faixa etária 1828 100 
5.1 0 a 1 ano 19 1,04 
5.2 2 a 9 anos 86 4,70 
5.3 10 a 19 anos 556 30,42 
5.4 20 a 60 anos 865 47,32 
5.5 Idade > 60 anos 302 16,52 
...    
7 Tempo Médio de Resposta (hh:mm:ss) 00:13:49 - 
7.1 Tempo médio da entrada da chamada 

telefônica no sistema até o 
acionamento da unidade (Pela Central 
de Regulação) 

00:02:30 - 

7.2 Tempo médio do início do 
acionamento da unidade ao início do 
deslocamento 

00:01:50 - 

7.3 Tempo médio do início do 
deslocamento à chegada ao local 00:18:35 - 

7.4 Tempo médio da chegada no local da 
ocorrência até a liberação da Unidade 00:32:20 - 

Fonte: Gerência SAMU. Mês referência: agosto 2014 
 
Verificou-se, porém, que o tempo médio de resposta é apurado de forma manual e estimado 
pelo serviço de bioestatística. O dado é empírico, segundo informações da própria Gerência, 
pois o sistema informatizado utilizado, o SRSAMU, não conta com ferramenta que 
considere o tempo entre o atendimento do Técnico Auxiliar de Regulação Médica – TARM 
e a chegada da ambulância ao local da ocorrência.  A forma de apuração depende da coleta 
manual dos dados no sistema e nos relatórios de atendimentos.  
Além disso, o Tempo Médio de Resposta (item 7) é inferior ao Tempo Médio do Início do 
Deslocamento à Chegada ao local (item 7.3) , sendo essa inconsistência a evidência da 
estimativa empírica do tempo médio de resposta assinalado no relatório.  
Destaca-se que esse tempo médio é um referencial sobre a efetividade do atendimento do 
SAMU e serviria de subsídio para a avaliação e aprimoramento do programa pelo gestor. 
Com relação aos demais pontos a serem verificados na Atividade de Regulação, informa-se 
que não foram identificadas interrupções no atendimento à população, no período de janeiro 
de 2013 a agosto de 2014, embora os problemas de manutenção nas unidades tenham 
impactado o funcionamento do serviço, conforme demonstrado em ponto específico deste 
Relatório. 
Por fim, verificou-se, também, que a Central possui articulação com os outros atores do 
processo (Corpo de Bombeiros e Polícia Militar) e mecanismos de acionamento dos 
estabelecimentos de saúde, com acesso à disponibilidade de leitos das unidades de saúde que 
compõem a grade de referência. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 12/11/2014, por meio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, a Secretaria Municipal de 
Saúde prestou os seguintes esclarecimentos após ciência do Relatório Preliminar: 
“Como já citado no item 3 letra B deste documento, o SAMU-192 de Betim tanto quanto 
outros SAMU’s pelo Brasil vem desde 2008 com o fim do suporte ao Sistema de Regulação 
fornecido pelo Datasus/Ministério da Saúde, enfrentando dificuldade para registrar suas 



 

 

ocorrências e para trabalhar seus dados e indicadores de saúde, visto que até o momento, 
poucos foram os sistemas lançados no mercado capazes de trabalhar com os dados de 
tempo resposta. 
Em 2010, o Ministério da Saúde iniciou a confecção de um novo sistema que seria 
disponibilizados para os SAMU’s do Brasil prevista para 2011, no entanto, até o momento 
não foi disponibilizado para este serviço. 
A Secretaria Estadual de Saúde também vem trabalhando para a confecção de um Sistema 
de Regulação capaz de satisfazer as necessidades da Rede de Urgência e Emergência, mas 
também até o momento não foi disponibilizado. 
Assim, Betim buscou pesquisar e estudar sistemas capazes de trabalhar satisfatoriamente a 
regulação de urgência e emergência e já discute com empresas que oferecem sistemas aos 
SAMU’s Macro regionais implantados no Estado.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pesem as deficiências dos sistemas utilizados, cabe à Gerência do SAMU 
estabelecer metodologia de apuração do tempo médio de resposta, que considere os 
parâmetros de momento da ligação da população e a chegada da ambulância ao local da 
ocorrência. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Relatório Anual de Gestão - RAG sem as informações relativas à utilização dos 
recursos do SAMU 192. 
 
Fato 
 
Na análise do “Relatório Anual de Gestão – RAG” constatou-se que o mesmo foi 
encaminhado intempestivamente ao Conselho Municipal de Saúde - CMS, em 26/06/2014, 
descumprindo a data limite de 30/03/2014, estabelecida pelo art. 3º da Portaria GM/MS nº 
575/2012.  
O RAG referente ao exercício de 2013 submetido ao CMS não atende aos requisitos legais 
exigidos para cumprir sua função como demonstrativo de prestação de contas do SAMU, 
inviabilizando seu uso para o controle exigido pela Lei nº 8.080/1990, art. 33, § 4º.  Ele traz 
informações apenas sobre envio de ambulâncias e chamadas recebidas, não se referindo a 
recursos financeiros.” 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em 12/11/2014, por meio do Memorando SMS/GAB nº 357/2014, a Secretaria Municipal de 
Saúde prestou os seguintes esclarecimentos após ciência do Relatório Preliminar: 
“O Relatório Anual de Gestão – RAG, não é, necessariamente, o dispositivo para prestação 
de contas ESPECÍFICA do SAMU. O RAG deverá apresentar o montante e a fonte dos 
recursos aplicados dentro do período informado, conforme preconiza a lei 141/12, art. 36: 

Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da federação elaborará Relatório detalhado 
referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes 
informações: 

 I – montante e fonte dos recursos aplicados no período; 
II – auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações 
e determinações; 



 

 

III – oferta de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e 
conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em 
seu âmbito de atuação. 

Neste sentido, o Relatório Anual de Gestão produzido pela Secretaria de Saúde, atende em 
sua plenitude o determinado pela lei reguladora, uma vez que, em se tratando de recursos 
financeiros, apresenta o montante recebido pelo Ministério da Saúde por blocos de 
aplicação, importante ressaltar que, o recurso recebido pelo município através do estado de 
Minas Gerais, possui prestação de contas específica, encaminhada para o Estado e 
alimentada no CAGEC do Estado”.   
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A LC nº141, 13 de janeiro de 2012, citada pelo gestor em sua manifestação, estabelece as 
normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde, sendo que, em 25 de 
setembro de 2013, foi publicada a Portaria GM/MS nº 2.135 que, considerando a LC 
nº141/2012, estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS. Entre outros itens, o art. 6º, § 1º, item III, dessa portaria prediz que o 
Relatório de Gestão contemplará a análise da execução orçamentária. Portanto, a 
apresentação de montante e fonte dos recursos da saúde não atende plenamente o dever de 
prestar contas. 
O gestor não se manifestou acerca da intempestividade na prestação de contas.   
   
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, estritamente no escopo da fiscalização, conclui-se que o 
Programa de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, no município de Betim/MG, 
necessita de adequações quanto a: 
- execução financeira, devido à utilização indevida dos recursos do programa com 
combustível, manutenção dos veículos, pagamento de pessoal e de locação de 
equipamentos de informática; 
- estrutura física, devido deficiências no imóvel destinado ao funcionamento da Central de 
Regulação e das bases descentralizadas e manutenção inadequada das ambulâncias; 
- estrutura de recursos humanos, devido ao quantitativo insuficiente de Médicos 
Reguladores,  Técnicos Auxiliares de Regulação Médica e Condutores de Ambulância.    



 

 

Ordem de Serviço: 201411280 
Município/UF: Betim/MG 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 669512 
Unidade Examinada: BETIM GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 35.073.967,68 
Prejuízo: R$ 339.368,25 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15 a 17/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres / 10SG - Apoio 
a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em 
Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões 
Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico no município de 
Betim/MG. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de 
Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou 
Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento 
Econômico. 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Descumprimento dos prazos inicialmente pactuados para a execução do Termo 
de Compromisso nº 0351.031-81/2011. 
 
Fato 
 
A obra em análise é objeto do Termo de Compromisso nº 0351.031-81/2011 (SIAFI nº 
669512) que  a Prefeitura Municipal de Betim assinou com a Caixa Econômica Federal, em 
31/10/2011.  Esse documento estabeleceu que, para custear o empreendimento,  o valor total 
do repasse da Caixa seria de R$34.734.918,30, cabendo à Prefeitura alocar, a título de 
contrapartida, o montante de R$196.882,05. Em 11/07/2012, foi assinado o Termo Aditivo 
ao Termo de Compromisso, alterando-se o valor da contrapartida da Prefeitura para 
R$339.049,38, coincidindo com o fixado no Plano de Trabalho datado de 19/03/2012. O 



 

 

empreendimento previsto consiste na construção de galerias pluviais em 3(três) avenidas do 
município, englobando todos os demais elementos urbanísticos necessários, como 
pavimentação, implantação de dispositivos de drenagens superficiais, iluminação e outras 
obras complementares, cujos valores foram, inicialmente, assim orçados: 
- Meta 01, representada pelos serviços nas avenidas: 
 - Av. Universal: canalização, terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e 
obras complementares, no valor de R$14.106.462,09; e 
 - Av. Vasco Santiago: canalização, terraplenagem, drenagem, pavimentação, 
sinalização, obras complementares e uma passagem sob a ferrovia FCA, no valor de 
R$11.746.040,83. 
- Meta 02, representada pelos serviços na Avenida Marajoara, consistindo de canalização, 
terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e obras complementares, no valor de 
R$8.502.949,52. 
Além desses valores orçados para as obras, foi ainda previsto a execução do Trabalho 
Técnico Social, cujo custo foi estimado em R$718.515,24. 
Em 20/07/2012, a Caixa elaborou a síntese do projeto aprovado, relativa à Meta 01, 
homologada pelo Ministério das Cidades em 01/08/2012.  
A Prefeitura contratou a execução dos projetos e realizou 02(duas) licitações relativas à 
Meta 01, sendo uma relativa às obras de canalização, terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, sinalização e obras complementares nas Avenidas Universal e Vasco 
Santiago e outra relativa à construção de passagem sob a ferrovia FCA. 
Em decorrência da primeira licitação (Concorrência Pública nº 031/2012), a Prefeitura 
assinou, em 25/06/2012, com a empresa Terramil Construções e Terraplenagem Ltda., CNPJ 
04.305.071/0001-53, o Contrato n º 084/2012, sob o regime de empreitada a preços 
unitários, pelo valor de R$23.371.783,67.  Para a segunda licitação (Concorrência Pública nº 
030/2012), a Prefeitura assinou em, 14/09/2012, com a empresa J. Dantas S/A – Engenharia 
e Construções, CNPJ 17.168.907/0001-67, o Contrato n º 112/2012, sob o regime de 
empreitada a preços unitários, pelo valor de R$1.854.904,00. 
Até a data da presente fiscalização, a licitação relativa à Meta 02 ainda não havia sido 
realizada. 
Em 31/10/2012, quando apenas duas medições haviam sido realizadas (relativas a setembro 
e outubro/2012), a Prefeitura de Betim determinou a paralisação, a partir de 01/11/2012, da 
obra do Contrato n º 082/2012, assinado com a Terramil. A retomada dos serviços somente 
ocorreu em 18/04/2013, com a ordem de reinício emitida pela nova gestão municipal, cujo 
mandato havia se iniciado em 01/01/2013.  
Com relação ao contrato assinado com a empresa J. Dantas para execução da passagem sob 
a ferrovia FCA, verificou-se que a administração anterior, cujo mandato expirou em 
31/12/2012, não emitiu a ordem de início dos serviços.  Apenas em 27/06/2013 a nova 
gestão municipal emitiu a ordem, mas, em virtude da demora ocorrida, a contratada requereu 
a rescisão bilateral do contrato com base no Artigo 78, Inciso IV da Lei 8.666/1993. Em 
29/08/2013 foi publicado no Diário Oficial da União o extrato da rescisão contratual. No 
período em que a presente fiscalização foi realizada, com verificação no local no período de 
15 a 17/09/2014, constatou-se que o novo processo licitatório para a execução da obra 
encontrava-se em fase final. Estava vigente o período para a contagem do tempo recursal. 



 

 

Pelo descrito nos parágrafos acima, verifica-se que, até o momento desta fiscalização, 
apenas as obras das Avenidas Universal e Vasco Santiago encontravam-se em execução. 
Algumas alterações no projeto inicialmente elaborado foram necessárias em virtude de 
divergências entre as situações ocorridas durante a execução, daquelas previstas 
inicialmente. 
Dentre as principais alterações, destacam-se: 
- inclusão dos interceptores de esgoto sanitário nos projetos elaborados para os córregos da 
Av. Universal e Av. Vasco Santiago que não haviam sido previstos no projeto inicial. 
- inclusão de item de demolição de artefatos de concreto armado principalmente de base de 
passarelas, muros de contenção, antigas galerias com vazões inadequadas e outros não 
previstos nos projetos originais; 
- inclusão de item relativo a ligação provisória de esgoto para salubrizar a área de trabalho, 
direcionando detritos das residências limítrofes, que eram lançados a céu aberto diretamente 
nos córregos; 
- alteração substancial na quantidade de escavação e remoção de solo mole encontrada na 
execução dos serviços de terraplenagem; 
- alteração nos trabalhos de escoramento, decorrente, em grande parte, do acréscimo 
substancial na quantidade de solo mole encontrado; 
- inclusão de drenos de alívio de Ø75,0mm e drenos barbacãs Ø25,0mm e ligações de drenos 
nas laterais a cada 30,0m com tubo de concreto a 45º por ser mostrarem necessários para 
eliminar a possibilidade de ocorrer deformações e ruptura nas lajes de fundo, em virtude do 
solo encontrado; 
- decréscimos e acréscimos previstos para algumas demolições, destacando-se variações 
ocorridas nos quantitativos de gabiões, passeios e alvenarias de tijolos e blocos; 
- decréscimos e acréscimos nos quantitativos previstos para escavação e carga de material de 
1ª categoria; e 
- decréscimos e acréscimos nos transportes de material de qualquer natureza com 
DMT>5km e DMT>10km. 
Devido a divergências entre as equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Betim e da 
Caixa, alguns valores não foram adotados pela instituição financeira conforme pleiteados 
pela Prefeitura, fazendo com que os valores liberados divergissem dos medidos, com 
consequentes aplicações de glosas. 
Em virtude das alterações ocorridas no projeto, o valor inicialmente contratado para a 
execução das obras das Avenidas Universal e Vasco Santiago variou de R$23.371.783,67 
para R$26.384.613,96, de acordo com a estimativa recente. Tal variação representa um 
acréscimo de 12,89%. 
Ressalte-se que, conforme já mencionado, as obras da passagem sob a ferrovia FCA, cuja 
licitação encontra-se em fase final, e as obras da Av. Marajoara, cuja licitação ainda não foi 
realizada, constam no plano de trabalho elaborado em 19/03/2012,  com os valores de 
R$1.801.157,56 e R$8.502.949,52, respectivamente. 
As obras situadas nas Avenidas Universal e Vasco Santiago, cujo contrato de execução está 
vigente, encontram-se paralisadas desde 13/12/2013, ou seja, há 9(nove) meses da data em 
que a equipe de fiscalização realizou a visita.  A manutenção da paralisação é decorrente de 
decisão da Prefeitura de Betim de aguardar a análise das reprogramações pela Caixa. 



 

 

Aguardava-se a aprovação, com a consequente liberação das glosas, para o reinício da obra. 
Segundo informações coletadas com o responsável técnico da Caixa, a análise já se 
encontrava concluída e a SPA(Síntese do Projeto Aprovado) estava, na semana em que a 
fiscalização foi realizada, sendo encaminhada para homologação do Ministério das Cidades. 
As fotos apresentadas a seguir ilustram a situação da obra em julho e setembro/2013, com as 
obras em andamento normal (fotos 01 e 02) e em setembro/2014, onde se nota que as obras 
estão paralisadas (fotos 03 a 06). 
 

  
Foto 01 – Av. Universal – Estacas 25 a 
35 em julho/2013 

Foto 02 – Av. Vasco Santiago – Estacas 
5 a 10 em setembro/2013 

 

  
Foto 03 – Av. Universal – Estacas 23 a 18 
em setembro/2014 

Foto 04 – Av. Universal – Estacas 50 a 
55 em setembro/2014 
 



 

 

  
Foto 05 – Av. Vasco Santiago – Estacas 5 
a 0 

Foto 06 – Av. Vasco Santiago – 
Estacas 15 a 25 

 
O empreendimento analisado, conforme se pode apurar pela descrição até aqui apresentada, 
não está sendo implantado de acordo com o previsto, no que diz respeito a cumprimento de 
prazos.  Sob esse aspecto, podemos assim resumir a situação: 
- Meta 01 relativa às obras da Av. Universal e Av. Vasco Santiago:  A obra foi contratada 
em 25/06/2012, com prazo de execução de 12(doze) meses. Até o presente momento já se 
passaram quase dois anos e meio, e pouco mais da metade do empreendimento foi 
executado. 
- Meta 01 relativa à passagem sob a ferrovia FCA: A obra foi contratada em 14/09/2012. A 
Administração anterior não emitiu a ordem de início, que somente foi emitida em 
27/06/2013, pela nova Administração. O contrato foi rescindido com base no inciso IV do 
Art. 78 da Lei 8.666/1993, que preconiza como motivo para rescisão o “atraso injustificado 
no início da obra”.  Assim, foi reconhecida a inexistência de motivo para não se ter iniciado 
a execução.  Até o momento em que a equipe da CGU realizou a fiscalização, dois anos já 
haviam passado desde a assinatura do contrato rescindido e a licitação para a nova 
contratação ainda não estava concluída. 
- Meta 02 representada pelas obras da Av. Marajoara: Embora o Termo de Compromisso 
tenha sido assinado em 30/10/2011, com um prazo inicialmente fixado para expirar em 
31/08/2013, até o momento da fiscalização da equipe da CGU, a obra não havia sequer sido 
licitada. 
Fica, assim, caracterizada a falta de empenho ou interesse, por parte da Prefeitura, em se 
tomar, de forma tempestiva, ações que levassem à consecução do objetivo do Termo de 
Compromisso nº 0351.031-81/2011.  Ressalte-se que a não utilização dos recursos alocados 
para o empreendimento, no prazo previsto, prejudica o atingimento das metas do programa 
federal.    
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal 
de Betim/MG apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Considerando que, referente ao Termo de Compromisso nº 351.031-81, o escopo da 
fiscalização também abrangeu a execução dos programas nos exercícios em que a 
Prefeitura Municipal de Betim era administrada pela ex-Prefeita, na época gestora dos 
respectivos programas. 
 
Considerando que a licitação do Termo de Compromisso em referência foi feita pela 
administração anterior. 



 

 

 
Considerando que a atual administração não encontrou nenhum documento que pudesse 
comprovar ou esclarecer os questionamentos apresentados pela fiscalização da CGU. 
 
Considerando os termos constantes no item 8 do ofício CGU nº 27712/2014/CGUMG/CGU-
PR a Prefeitura Municipal de Betim solicitou à ex-Prefeita responder diretamente à CGU as 
questões pertinentes ao período que exercia a gestão dos respectivos programas conforme 
ofício GAPR nº 398/2014 cuja cópia segue em anexo.” 
 
No documento sem número, de 05 de novembro de 2014, o ex-Secretário de Infraestrutura e 
a ex-Prefeita Municipal de Betim/MG na gestão 2009-2012 apresentaram manifestação 
acerca do Termo de Compromisso nº 0351.031-81/2011. Entretanto, não consta neste 
documento manifestação específica sobre o fato em questão. 
 
Desta forma, não houve manifestação da unidade examinada para esse item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a 
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Diligenciar o município convenente a apresentar justificativas para o 
atraso na execução do objeto do convênio, apurando a responsabilidade pela não execução 
dentro do prazo fixado no cronograma e, se for o caso, promover a devolução dos recursos. 
 
 
2.1.2. Ocorrência de superfaturamento de R$339.368,25, relativo ao serviço de 
escavação em solo mole, nas obras das Avenidas Sanitárias Universal e Vasco Santiago.  
 
Fato 
 
Para a execução do objeto da Meta 01 do Termo de Compromisso nº 351.031-81 (SIAFI nº 
669512), a Prefeitura Municipal de Betim realizou a Concorrência Pública nº 031/2012, 
cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução das obras da Avenida 
Sanitária Universal, no Bairro Universal, e da Avenida Sanitária Vasco Santiago entre os 
Bairros Dom Bosco e Alterosas, em Betim. Em 25/06/2012, foi firmado o Contrato nº 
084/2012, com a empresa Terramil Construções e Terraplenagem Ltda., CNPJ 
04.305.071/0001-53, sob o regime de empreitada a preços unitários, pelo valor de 
R$23.371.783,67. Em 21/08/2013, foi firmado o 4º Termo Aditivo, com supressões e 
acréscimos de serviços, alterando o valor do contrato para R$24.060.575,43. 
 
Em verificação aos preços unitários e quantitativos da planilha orçamentária contratada, já 
contemplando as alterações previstas no 4º Termo Aditivo, constatou-se que o preço global 
contratado e aditivado se encontra compatível com o valor de referência calculado a partir 
do Sinapi – Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil e da 
Tabela de Preço Unitário da Sudecap – Superintendência de Desenvolvimento da Capital, 
autarquia da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Tendo em vista que a Prefeitura 
Municipal de Betim utilizou como referência de preços as composições do Sinapi e da 
Sudecap, em sua planilha orçamentária que serviu de base para a licitação, estas bases 



 

 

foram consultadas para a elaboração desta análise. Assim, primeiramente, os serviços 
foram pesquisados no Sinapi e, quando não encontrados, foram pesquisados na Sudecap. 
Foram analisados os preços unitários de serviços que correspondiam a 80,08% do valor 
total aditivado. A análise efetuada consistiu na comparação entre os valores orçados e os 
valores resultantes das composições de custo do Sinapi e da Sudecap, referentes ao mês da 
contratação, junho/2012, para Minas Gerais, sendo considerado o BDI – Bonificações e 
Despesas Indiretas, da contratada, de 29,57%. 
 
Entretanto, em que pese o preço global contratado e aditivado se encontrar abaixo das 
referências de preços, foi encontrada uma majoração de cerca de 177% no preço unitário 
do serviço 03.04.01 – Escavação em solo mole, mecânica com descarga direta sobre 
caminhão. Este serviço foi orçado com valor unitário de R$15,35/m³, constando na 
planilha orçamentária da licitação a referência “SUDECAP”. Na proposta de preços da 
Terramil, o valor unitário foi de R$14,86/m³. Em consulta ao Sinapi, não foi localizada 
composição de custo de escavação em solos moles. Conforme a Tabela de Preço Unitário 
da Sudecap, referência junho/2012, a composição de código 03.20.01 cuja descrição é 
idêntica à da planilha, “Escavação em solo mole, mecânica com descarga direta sobre 
caminhão”, teria o custo unitário de R$4,13/m³. Aplicando-se o BDI da contratada, de 
29,57%, o preço do serviço seria de R$5,35/m³. Mediante a Solicitação de Fiscalização nº 
201411493/10, a Prefeitura Municipal de Betim foi instada a justificar esta diferença entre 
o orçado e a tabela de referência de preços utilizada. Conforme o Ofício SEMOP nº 
185/2014, de 24/09/2014, foi informado que: “após exaustiva pesquisa junto aos setores 
de engenharia desta Secretaria Municipal de Obras, especificamente o setor de 
planejamento de custos, órgão que efetua análises e promove as composições unitárias de 
preços que compõem nossos processos licitatórios de serviços de engenharia, nada 
encontramos para subsidiar sua solicitação referente a justificar diferença entre preços 
unitários orçado item 03.04.01 e a tabela de referência de preços utilizada”(grifo no 
original). Consta na planilha orçamentária as assinaturas do portador do CPF nº 
***.829.506-**, então chefe da seção de custo, e do portador do CPF nº ***.992.866-**, 
então Secretário Municipal de Infraestrutura. 
 
A Lei de Diretrizes Orçamentária, vigente à época da contratação, Lei nº 12.465/2011, 
determinava, em seu artigo 125, que o custo global de obras e serviços de engenharia 
contratados e executados com recursos dos orçamentos da União seria obtido a partir de 
composições de custos unitários menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no 
Sinapi. Determinava ainda que, no caso de adoção do regime de empreitada por preço 
global, deveria ser observado que, na formação do preço que constasse das propostas dos 
licitantes, poderiam ser utilizados custos unitários diferentes do Sinapi, desde que o preço 
global orçado ficasse igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência 
utilizado (art. 125, §6º, inciso I). Assim, no caso em questão, tal dispositivo não se aplica, 
pois a contratação em tela foi feita no regime de empreitada por preço unitário, 
possibilitando que a análise seja efetuada por serviços, sem a necessidade de realizar a 
compensação dos serviços que tiveram o preço acima do Sinapi com os que tiveram seus 
preços abaixo do Sinapi, aplicando-se, assim, o “método de limitação de preços unitários” 
para cálculo do sobrepreço, conforme a Orientação Técnica do IBRAOP, OT – IBR 
005/2012 – Apuração do sobrepreço e superfaturamento em obras públicas. Como somente 
o serviço 03.04.01 – Escavação em solo mole, mecânica com descarga direta sobre 
caminhão teve uma variação significativa, o cálculo de sobrepreço foi efetuado somente 
em relação ao mesmo, não se considerando demais casos em que os serviços se encontram 
um pouco acima do Sinapi. 



 

 

 
Assim, tendo em vista que foram quantificados 35.685,41m³ de escavação em solo mole, 
ocorreu um sobrepreço de R$339.368,25 [35.685,41 x (14,86 - 5,35)] na referida 
contratação, ocasionada pela superestimativa no custo unitário do serviço 03.04.01 – 
Escavação em solo mole, mecânica com descarga direta sobre caminhão, quando da 
elaboração do orçamento para a licitação. Conforme as medições do Contrato nº 084/2012, 
a Prefeitura Municipal de Betim já mediu 89.638,53m³ do serviço, sendo acatado e pago 
pela Caixa o total contratado, de 35.685,41m³. Com isto, o sobrepreço se configurou em 
um superfaturamento no valor aqui apontado de R$339.368,25, decorrente de serviço 
orçado com preço superior ao preço de mercado. No quadro a seguir, estão apresentadas as 
medições, com os respectivos relatórios de acompanhamentos de empreendimento: 
 

Relação de Medições e RAEs emitidos para execução das obras 
da Avenida Sanitária Universal e da Avenida Sanitária Vasco 
Santiago 

Medição – 
Prefeitura 
Municipal 
de Betim 

Quantidade 
medida 

(m³) 

Relatório de 
acompanhamento 

de 
empreendimento 

Quantidade 
acatada 

RAE (m³) 

1ª medição 3.402,91 RAE nº 01 3.402,91 
2ª medição 312,68 RAE nº 02 312,68 
3ª medição 4.910,27 

RAE nº 03 28.012,79 4ª medição 10.915,09 
5ª medição 12.187,43 
6ª medição 3.957,03 RAE nº 04 3.957,03 
7ª medição 13.641,52 glosado 
8ª medição 24.611,61 RAE nº 05 glosado 
9ª medição 12.772,02 RAE nº 06 glosado 
10ª medição 1.533,83 RAE nº 07 glosado 11ª medição 1.394,14 

TOTAL 
(m³) 89.638,53 TOTAL (m³) 35.685,41 

Fonte: medições Prefeitura Municipal e RAEs Caixa 
 
À época da elaboração deste Relatório, encontrava-se em vias de aprovação a 
reprogramação das quantidades dos serviços do Termo de Compromisso nº 351.031-81. 
Conforme o 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2012, a ser aprovado na Prefeitura 
Municipal de Betim, o quantitativo do serviço 03.04.01 – Escavação em solo mole, 
mecânica com descarga direta sobre caminhão seria reprogramado para 134.381,81m³. 
Com esta reprogramação, o sobrepreço decorrente de serviço orçado com preço superior ao 
preço de mercado atingirá o montante de R$1.277.971,01 [134.381,81 x (14,86 - 5,35)], ou 
seja, existe a possibilidade da ocorrência de mais R$938.602,76 (1.277.971,01 – 
339.368,25) de superfaturamento na referida obra. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal 
de Betim/MG apresentou a seguinte manifestação: 
 



 

 

“Considerando que, referente ao Termo de Compromisso nº 351.031-81, o escopo da 
fiscalização também abrangeu a execução dos programas nos exercícios em que a 
Prefeitura Municipal de Betim era administrada pela ex-Prefeita, na época gestora dos 
respectivos programas. 
 
Considerando que a licitação do Termo de Compromisso em referência foi feita pela 
administração anterior. 
 
Considerando que a atual administração não encontrou nenhum documento que pudesse 
comprovar ou esclarecer os questionamentos apresentados pela fiscalização da CGU. 
 
Considerando os termos constantes no item 8 do ofício CGU nº 27712/2014/CGUMG/CGU-
PR a Prefeitura Municipal de Betim solicitou à ex-Prefeita responder diretamente à CGU as 
questões pertinentes ao período que exercia a gestão dos respectivos programas conforme 
ofício GAPR nº 398/2014 cuja cópia segue em anexo.” 
 
Assim, por meio de documento sem número, de 05 de novembro de 2014, o ex-Secretário de 
Infraestrutura e a ex-Prefeita Municipal de Betim/MG na gestão 2009-2012 apresentaram a 
seguinte manifestação: 
 
“A obra é decorrente da licitação na modalidade concorrência pública nº 31/2012 e 
contrato nº 084/2012, assinado em 25/06/2012 com a empresa Terramil Construções e 
Terraplenagem Ltda., sob o regime de empreitada a preços unitários. O início dos estudos 
para aprovação da planilha junto à Caixa Econômica Federal – CEF iniciou-se em 
setembro de 2011 com preços de referência SINAPI – janeiro de 2012 e SUDECAP – 
novembro de 2011. A planilha que fez parte do certame foi amplamente discutida com o 
órgão gestor financeiro – Caixa Econômica Federal, e aprovada por esse Agente para 
efetuar o respectivo processo licitatório, como também devidamente reverificada após o 
procedimento licitatório, com a autorização para emissão da ordem de serviço, por estar a 
licitação de acordo com os preços aprovados pela CEF. Embora a Prefeitura Municipal de 
Betim tenha mantido no seu processo licitatório os mesmos dizeres do item 03.20.01, a 
planilha recebeu outra itemização 03.04.01 por se tratar de composição por preço unitário 
devido a condicionantes locais, não levando em consideração o preço de referência da 
tabela da SUDECAP explicitada na planilha de forma equivocada. A existência de solo 
mole foi identificada no canal através da realização de sondagens realizadas no projeto, no 
leito do córrego e suas adjacências, o qual para estabilidade das estruturas do canal requer 
a sua retirada. Esta retirada torna-se possível com a mobilização de equipamento 
escavadeira dentro do leito do córrego, operação que demanda cuidados especiais devido a 
profundidade da camada, estabilização dos locais de assentamento da escavadeira com 
materiais pesados rachão de pedra e vergas de eucalipto, baixa produtividade do material 
escavado em virtude da presença de água, riscos constantes de atolamento do equipamento, 
cuidados no caminho de serviço para os caminhões receberem o material escavado, os 
quais permanecem mais tempo que o normal aguardando a carga. 
 
Na maioria das situações faz-se necessário a utilização de duas escavadeiras por frente, 
devido à diferença de nível entre a pista de posicionamento dos caminhões e as cotas de 
escavação, obrigando-se a efetuar “dois tombos” no material escavado. No primeiro tombo 
o excesso de água muito presente no material escorre e retorna ao leito do córrego, no 
segundo tombo o material fica mais pastoso permitindo que o carregamento seja 
acondicionado com menor presença de água. Outra dificuldade prevista na operação é a 



 

 

impossibilidade de não poder preencher os caminhões com carga plena, pois a mesma 
escorre e cai no trajeto de transporte nas subidas, descidas e freadas, além de ter densidade 
maior que o solo seco. Estas operações reduzem acentuadamente a produtividade dos 
volumes escavados e aumenta o número de operações da escavadeira, comprometendo a 
velocidade operacional. Por se tratar de obra urbana, o transporte é feito pelas vias e 
avenidas pavimentadas até o local de bota-fora, o que requer a necessidade de lavagem 
com água de caçamba e pneus através de equipamento de pressão, para não gerar danos a 
saúde pública lindeira, em virtude da geração de material fino (poeira) em suspensão com o 
tráfego de veículos sobre este material escorrido nas vias com pavimentação asfáltica. 
Todos estes cuidados de operação somados às condicionantes locais para retirada do 
material foram levados em consideração para adoção da composição do preço unitário e 
descarte da referência SUDECAP. Em anexo apresenta-se a composição de custo adotada, 
como também fotos dos serviços executados que comprovam a previsibilidade por época da 
aprovação dos preços. 
 
A CEF utilizou o item SINAPI 73572 com custo R$11,81, base fevereiro de 2012 como 
referência para aprovação. E a Prefeitura Municipal de Betim, em consenso, adotou o 
preço sugerido conforme a composição de preço unitário anexa para a licitação. 
 
Esclarece-se ainda, que este material, foi deixado em pastas e arquivos do Instituto de 
Pesquisas e Planejamento Urbano de Betim, responsável pela aprovação dos projetos e 
planilhas junto ao órgão financeiro CEF, como também nos computadores do setor de 
custo, da Secretaria Adjunta de Obras, na transição de governo.” 
 
Anexos ao documento foram apresentadas a composição e as fotos a seguir: 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada baseia-se nos fundamentos de que foi explicitado na planilha 
orçamentária a composição e a referência SUDECAP de forma equivocada e também de 
que, devido a condicionantes locais, foi adotada composição Sinapi que seria mais adequada 
ao serviço. 
 
Em relação à itemização citada na justificativa, o código 03.20.01 refere-se à composição 
SUDECAP e o item 03.04.01 à ordem do serviço na planilha orçamentária. O simples fato 
de alterar o código não significa que ocorreu alteração na composição.  
 



 

 

Quanto à justificativa para o preço de referência da tabela da SUDECAP ter sido explicitado 
na planilha de forma equivocada, cabe reiterar que, o item 03.04.01 constante da planilha 
orçamentária contratual e a composição SUDECAP 03.20.01 tem a mesma transcrição, 
“escavação em solo mole, mecânica com descarga direta sobre caminhão”. 
 
As justificativas apresentadas em relação ao transporte, ou seja, caminhão aguardando carga, 
impossibilidade de não poder preencher os caminhões com carga plena e necessidade de 
lavagem das vias e avenidas do local da obra até o bota-fora de materiais são serviços 
relativos à carga e transporte, que devem ser computados nos itens 03.05.01 – Carga de 
material de qualquer natureza sobre caminhão – mecânica e 03.06.01 e 03.06.03 – 
Transporte de material de qualquer natureza (1 a 10km). 
 
No caso das justificativas apresentadas em relação à operação da escavação, tais como 
mobilização de escavadeira dentro do leito do córrego, utilização de duas escavadeiras por 
frente, estabilização dos locais de assentamento da escavadeira com rachão de pedra e 
vergas de eucalipto, presença de água, execução de “dois tombos” do material escavado, as 
fotos apresentadas na justificativa demonstram a ocorrência destas situações. Entretanto, 
eram situações previsíveis à época da elaboração do orçamento e  inerentes aos serviço de 
escavação em solos moles, além de não serem situações que ocorreram em todo o trecho da 
obra. Por exemplo, nas fotos a seguir, fornecidas pela Prefeitura Municipal de Betim, as 
escavadeiras não estão realizando os serviços dentro do leito dos córregos, bem como não é 
necessária a utilização de duas escavadeiras. 
    

  
Foto fornecida pela Prefeitura Municipal 
de Betim – Av. Universal 

Foto fornecida pela Prefeitura Municipal 
de Betim – Av. Vasco Santiago 

 
No que tange à composição apresentada, a composição Sinapi nº 73572 – Escavação 
mecânica (escavadeira hidráulica), vala escorada de 1,5 a 3m, material 1ª com redutor de 
produtividade (cavas/fundações/pedras/instalações prediais/outros) excluindo esgotamento e 
escoramento – tem seu valor elevado em relação às demais composições de escavação em 
função do redutor de produtividade, ou seja, a existência de redes de água, de esgoto, pluvial 
e de gás pré-existentes quando da abertura de valas em uma via, que retardariam a execução 
do serviço. No caso em questão, por se tratar de canalização de córrego, a ocorrência destas 
instalações é mínima, não cabendo o uso desta composição Sinapi em todo o trecho da obra.  
 
Assim, uma vez que o preço do serviço 03.04.01 – Escavação em solo mole, mecânica com 
descarga direta sobre caminhão foi superestimado no orçamento, fica mantido o fato 
apontado na constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

Recomendações: 
Recomendação 1: Exigir do convenente a demonstração de que os custos do 
empreendimento encontram-se compatíveis com os adotados pelo mercado. Constatadas 
divergências insanáveis, adotar medidas administrativas necessárias para o recolhimento do 
débito. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado, haja vista o descumprimento dos prazos inicialmente pactuados para a 
execução do Termo de Compromisso nº 0351.031-81/2011 e a ocorrência de 
superfaturamento relativo ao serviço de escavação em solo mole, nas obras das Avenidas 
Sanitárias Universal e Vasco Santiago. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411279 
Município/UF: Betim/MG 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 621896 
Unidade Examinada: BETIM GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 27.569.471,25 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 18/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2068 - Saneamento Básico / 10S5 - Apoio a 
Empreendimentos de Saneamento Integrado em Municípios com População Superior a 50 
mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões 
Integradas de Desenvolvimento no município de Betim/MG. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado em 
Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de 
Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Obras de saneamento integrado no Bairro Alto da Boa Vista paralisadas. 
 
Fato 
 
Em 21/12/2007, foi celebrado o Contrato de Repasse nº 0.218.593-77/2007 entre a União, 
por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal – 
Caixa – e o Município de Betim/MG, objetivando a execução de ações relativas aos Projetos 
Prioritários de Investimentos - PPI/Intervenções em Favelas – Saneamento Integrado, no 
Bairro Alto da Boa Vista, no valor de R$27.569.471,25, sendo R$16.538.400,00, referentes 
à transferência da União, e R$11.031.071,25, a título de contrapartida municipal. 
 
De acordo com o item 2.1, “Cláusula Segunda – Do Plano de Trabalho”, permitiu-se, como 
cláusula suspensiva, que o município pudesse apresentar a documentação técnica 
(engenharia e jurídica) no prazo de 120 dias, contados da assinatura do termo. 
 



 

 

Em 31/03/2008, foi firmado termo aditivo incluindo como órgão interveniente a  Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig, responsável exclusivamente pela 
disponibilização da área de intervenção. Ressalte-se que a fundação é donatária da área de 
intervenção do contrato de repasse, cuja doação pelo Governo do Estado de Minas Gerais foi 
protocolada no Cartório de Registro de Imóveis de Betim em 30/10/1981. Por meio do 
OF.GAB.PRESIDÊNCIA/Nº 292/2012, de 04/06/2012, o Presidente da Fhemig ratificou o 
inteiro teor do termo aditivo. 
 
O término da vigência do contrato de repasse, que inicialmente havia sido fixado para 
30/12/2010, foi sucessivamente prorrogado por meio de três termos aditivos: para 
30/12/2012 (termo aditivo de 17/11/2010), 30/12/2013 (termo aditivo de 26/12/2012) e 
30/06/2015 (termo aditivo de 09/12/2013). 
 
De acordo com os itens “VI – Quadro de Composição do Investimento” e “VII – 
Cronograma de Execução”, do Plano de Trabalho, com data de 20/02/2008, o 
empreendimento contemplaria as seguintes metas, com os respectivos valores e prazos de 
execução: 
 

Metas, valores e prazos de execução 
Item Valor (R$) Duração 

(meses) União Contrapartida Total 
Meta 01     

Obras diversas – 1ª Etapa 2.538.034,16 1.692.861,90 4.230.896,06 08 
Meta 02     

Trabalho Social 491.902,42 328.097,58 820.000,00 23 
Regularização Fundiária 1.340.077,07 893.827,77 2.233.904,84 17 

Meta 03     
Projetos – Obras diversas 

– 2ª Etapa 287.942,88 192.057,12 480.000,00 05 

Obras diversas – 2ª Etapa 7.708.308,32 5.141.424,05 12.849.732,37 13 
Meta 04     

Unidades Habitacionais 2.238.768,96 1.493.252,82 3.732.021,78 09 
Meta 05     

Estação de Tratamento de 
Esgoto - ETE 1.933.366,19 1.289.550,01 3.222.916,20 17 

Total do 
Empreendimento 16.538.400,00 11.031.071,25 27.569.471,25 23 

 
Em 04/03/2008, foi emitido, pela Caixa, o Laudo de Análise Técnica de Engenharia - LAE, 
concluindo ser viável o empreendimento, sob os aspectos de engenharia. O LAE concentrou-
se na análise da Meta 01, composta de (i) abertura do sistema viário e de circulação de 
pedestres; (ii) abertura de acessos para o núcleo; (iii) iluminação pública; (iv) abastecimento 
de água; e (v) esgotamento sanitário, prevista para ser executada em oito meses, pelo valor 
de R$4.230.896,06, além do trabalho técnico social, previsto para ser executado em 23 
meses, pelo valor de R$820.000,00. Dessa forma, de acordo com o LAE, foi analisada a 
aplicação de R$5.050.896,06.  
 
Por meio do Ofício SEINFRA nº 139, de 02/09/2009, emitido pelo Secretário Municipal de 
Infraestrutura e endereçado à Gerente de Filial da Caixa, em Belo Horizonte, a Prefeitura 
apresentou, em resumo, as seguintes solicitações: 
1) extensão de prazo para apresentação de todos os projetos adicionais e complementares ao 
escopo dos serviços para a data limite de 30/09/2009; 
2) anuência prévia para a rescisão do então contrato de execução de obras; 



 

 

3) alteração do Plano de Trabalho, acrescendo novos escopos de serviços, derivados de 
novos projetos para implantação de outros equipamentos públicos, gerando a necessidade de 
revisão de metas sociais, fundiárias e de execução de obras sem, contudo, interferir nos 
projetos da Meta 01; 
4) revisão da contrapartida financeira, por meio de aditivo contratual, passando do valor 
pactuado de R$11.031.071,25 para R$2.500.000,00, conforme a Portaria nº 239 do 
Ministério das Cidades. 
 
Em 30/11/2009, foi publicada, no Diário Oficial da União, a possibilidade de alteração dos 
valores do Contrato de Repasse nº 0.218.593-77/2007, conforme a Portaria nº 239, do 
Ministério das Cidades, de 15/07/2009, para as seguintes faixas de valores, cujo valor 
deveria ser apurado em 31/12/2010: o repasse poderia ser alterado para o valor mínimo de 
R$18.744.614,52 até o valor máximo de R$20.950.828,50 e a contrapartida poderia ser 
alterada para o valor mínimo de R$6.618.642,75 até o valor máximo de R$8.824.857,00. Tal 
margem de alteração dos valores foi oficializada por meio de Termo Aditivo ao Contrato de 
Repasse, de 23/11/2009. 
 
Em 10/12/2010, foi feita a análise técnica pela Caixa da 1ª Reprogramação, com parecer 
apto à aprovação, referindo-se apenas às obras e serviços aprovados para a Meta 01. 
Ressalte-se que todas as obras e serviços de infraestrutura previstos inicialmente no Plano de 
Trabalho para a Meta 03, foram inseridos na Meta 01, bem como foi retirado o item 
referente ao pagamento pela elaboração de projetos. Dessa forma, não foram analisados os 
preços dos seguintes itens, pois ficaram para serem executados nas outras metas: trabalho 
técnico social, regularização fundiária, unidades habitacionais, construção da ETE, bem 
como a construção de equipamentos comunitários, que foram genericamente definidos no 
Plano de Trabalho. 
 
Em 21/12/2012, foi feita a análise técnica pela Caixa da 2ª Reprogramação, com parecer 
apto à aprovação, referindo-se apenas às obras e serviços aprovados para a Meta 01. De 
acordo com a análise, a reprogramação foi necessária “devido à adequação de serviços e 
quantitativos em função da realidade de campo e às revisões de projetos propostas pela 
PMB, conforme reuniões entre as partes, projetos e demais documentos entregues em 
18/12/12 e 21/12/12, restando ainda para as outras metas as obras das Unidades 
Habitacionais, Equipamentos Comunitários, complementação do esgotamento sanitário, bem 
como a Regularização Fundiária. Não há alteração do Valor de Repasse e Contrapartida e 
nem do Valor de Investimento. Também não há variação do CTEF celebrado entre a PMB 
[Prefeitura Municipal de Betim] e a VILASA CONSTRUTORA LTDA.”. 
 
Finalmente, em 28/08/2014, foi feita a análise técnica pela Caixa da 3ª Reprogramação, com 
parecer apto à aprovação, referindo-se às obras e serviços para todas as metas, ou seja, para 
todo o empreendimento, à exceção da ETE. De acordo com a análise, “esta 3ª 
Reprogramação refere-se à exclusão da construção de 155 Unidades Habitacionais e 
aprovação da Etapa 1, incluindo as obras e serviços  remanescentes de infraestrutura, obras e 
serviços dos equipamentos comunitários "Ruínas" (restauração), Área Institucional / CRAS 
[Centro de Referência de Assistência Social] e Campo de Futebol, os serviços para a 
Regularização Fundiária e adequação do valor aprovado do TTS em vista da licitação, 
conforme justificativa apresentada pelo Município”. Conforme descrito, somente nesta 
Reprogramação é que foram definidos os equipamentos comunitários que seriam executados 
pelo empreendimento: Ruínas (restauração), área institucional / CRAS e campo de futebol. 
 



 

 

Ressalte-se que, de acordo com a 3ª Reprogramação, que ainda não foi analisada pelo 
Ministério das Cidades, o valor total pactuado será reduzido para R$25.140.994,21.  

Apresenta-se, a seguir, um quadro comparativo dos custos dos serviços objeto do Contrato 
de Repasse nº 0.218.593-77/2007, definidos no Plano de Trabalho e na 2ª e 3ª 
Reprogramações: 
 

Comparativo de custos de serviços após reprogramações 

Item 
Valores (R$) 

Plano de 
Trabalho 2ª Reprogramação 3ª Reprogramação 

(proposta) 
Obras de infraestrutura (1)  16.161.174,59 13.484.048,38 12.211.493,25 

Equipamentos Comunitários 
(2) 919.453,84 3.234.069,77 4.798.173,91 

Trabalho Social (3) 820.000,00 1.691.182,92 1.296.649,98 
Regularização Fundiária (4) 2.233.904,84 2.233.904,84 1.700.862,28 

Projetos 480.000,00 0,00 0,00 
Unidades Habitacionais (5) 3.732.021,78 3.703.349,14 0,00 

ETE (6) 3.222.916,20 3.222.916,20 5.133.814,79 
Totais 27.569.471,25 27.569.471,25 25.140.994,21 

 
Observações: 
(1) Foram executados R$9.387.725,25 das obras de infraestrutura. Para execução dos 
R$2.823.768,00 restantes, é necessário que seja realizada nova licitação. 
(2) As obras que comporão o item equipamentos comunitários somente foram definidas na 
3ª Reprogramação: Ruínas, já contratada pelo valor de R$1.357.359,78; Área Institucional, a 
licitar pelo valor orçado de R$2.274.112,50; CRAS, a licitar pelo valor orçado de 
R$216.576,30; e campo de futebol (com vestiários e arquibancadas), a licitar pelo valor 
orçado de R$950.125,33. 
(3) O município deverá adequar o valor do projeto de trabalho técnico social para o limite 
situado entre 1 e 3% do valor do contrato de repasse, em observância à alínea c, do subitem 
1 do item VI da Portaria nº 21, do Ministério das Cidades, de 22/01/2014 , tendo em vista 
que será suprimido da planilha orçamentária do Contrato de Repasse o item que previa a 
construção de 155 unidades habitacionais na área de intervenção. Logo, o montante de 
R$1.296.649,98, correspondente ao valor já licitado e contratado, deverá ser revisto, uma 
vez que representa 5,16% do valor de R$ 25.140.994,21, proposto para a 3ª Reprogramação.  
(4) Ainda serão licitados os serviços de regularização fundiária. Para tanto, foi elaborado 
Termo de Referência, em 14/02/2014, contendo o planejamento das ações a serem 
implementadas no Bairro Alto Boa Vista e Colônia Santa Isabel.  
(5) Segundo o documento “Justificativas da Reprogramação – Informações 
Complementares”, de 16/09/2014, apresentadas pela Prefeitura à equipe de fiscalização da 
CGU, quando foi celebrado o Contrato de Repasse, em 21/12/2007, “a Superintendência de 
Habitação da PMB fez um cadastramento sócio-econômico das famílias residentes na 
Região de Citrolândia onde estão inseridos o Bairro Alto da Boa Vista e a Colônia Santa 
Isabel. Esse cadastro foi utilizado para selecionar as famílias que seriam beneficiadas pelo 
Programa. [...] Objetivando reduzir o déficit habitacional da Região de Citrolândia a 
Prefeitura Municipal de Betim firmou com a COHAB – Companhia de Habitação do Estado 
de Minas Gerais um Convênio de Mútua Cooperação – Programa Lares Gerais – Habitação 
Popular. Através desse convênio foi construído um Conjunto Habitacional com 346 
unidades residenciais (casas). [...] Conforme relatório da Superintendência de Habitação da 
PMB foram construídos na região outros conjuntos residenciais onde o restante das famílias 
inicialmente selecionadas passou a residir. [...] Portanto, a situação apresentada em 2007 



 

 

está bem diferente e hoje o Bairro Alto da Boa Vista e a Colônia Santa Isabel apresentam 
outra realidade não sendo mais necessário a construção das unidades habitacionais 
inicialmente previstas. Em face ao exposto a Prefeitura Municipal de Betim julgou 
necessário cancelar a Produção das 155 Unidades Habitacionais e utilizar os respectivos 
recursos financeiros para o restante do empreendimento”. 
(6) Diferentemente de todos os outros itens componentes do empreendimento, cujos preços 
já foram analisados pela Caixa até a 3ª Reprogramação, o valor para a construção da ETE é 
apenas previsto. A Prefeitura ainda está em fase de projetos para a execução da estação, não 
tendo elaborado ainda a planilha orçamentária. 
 
Pelo exposto, verifica-se que, além da retirada de dois itens na composição do investimento 
inicial (elaboração dos projetos, já efetivado, e construção das 155 unidades habitacionais, 
que foi solicitada pela Prefeitura, mas ainda não foi autorizada), ao longo da execução do 
objeto do Contrato de Repasse houve grande variação dos valores dos itens que compõem o 
empreendimento: comparando-se o Plano de Trabalho com a 3ª Reprogramação, os valores 
dos itens obras de infraestrutura e regularização fundiária foram reduzidos, respectivamente, 
em 24,4 % e 23,9 %, enquanto que os valores dos itens equipamentos comunitários, trabalho 
social e ETE foram aumentados, respectivamente, em 421,9 %, 58,1 % e 59,3%. 

Essas variações, somadas com a indicação a posteriori das obras que comporão o item 
equipamentos comunitários, demonstram como foram mal definidos no Plano de Trabalho 
os itens componentes do objeto e seus preços. 

Outro fato a ser destacado, e que também decorre, mesmo que parcialmente, da falta de 
definição precisa dos itens componentes do empreendimento, é a morosidade na execução 
do objeto do Contrato de Repasse nº 0.218.593-77/2007. Apesar de não ter sido expirada sua 
vigência, em virtude de três prorrogações de prazo, já se passaram quase quatro anos em 
relação ao término da vigência originalmente pactuado e foram executados apenas 34,1% 
em relação ao valor contratado. 
 
Não existe nenhuma meta encerrada, nem mesmo a Meta 01, referente às obras de 
infraestrutura. Foram contratadas sequencialmente duas empresas para a execução da meta, 
por meio de duas licitações (Concorrências nº 010/2007 e nº 010/2010), sendo que os 
contratos de ambas foram rescindidos. O primeiro contrato foi celebrado com a Colymar 
Engenharia Ltda. (CNPJ 25.918.343/0001-60), em abril de 2008, e rescindido em agosto de 
2009. O segundo contrato foi celebrado com a Vilasa Construtora Ltda. (CNPJ 
17.551.250/0001-12), em maio de 2010, e rescindido em agosto de 2013. Apesar de já ter 
transcorrido mais de um ano da última rescisão, ainda não foi realizada licitação para o 
término das obras de infraestrutura, sendo que as mesmas estão paralisadas. 
 
Apenas na 3ª Reprogramação é que foram definidas as obras que compõem o item 
equipamentos comunitários. A restauração de prédio na Colônia Santa Isabel, denominado 
“Ruínas”, já foi contratada, sendo que a ordem de execução de serviços foi emitida pela 
Prefeitura em 29/11/2013 e realizadas três medições. Entretanto, tendo em vista que a 3ª 
Reprogramação ainda não foi aprovada pelo Ministério das Cidades, ainda não houve 
repasse de recursos da União para pagamento da obra. As obras referentes à área 
institucional, CRAS e campo de futebol já possuem planilha orçamentária, mas ainda não 
foram licitadas. 
 
Conforme já mencionado, a execução da ETE ainda está em fase de projetos. 
 



 

 

Ainda não houve licitação para a execução dos serviços de regularização fundiária, 
imprescindível para a titularidade da área de intervenção pelo Município de Betim. Segundo 
o documento “Justificativas da Reprogramação – Informações Complementares”, de 
16/09/2014, apresentadas pela Prefeitura à equipe de fiscalização da CGU, a partir da 
assinatura, em 31/03/2008, do Termo Aditivo ao Contrato de Repasse incluindo a Fhemig 
como órgão interveniente e responsável pela disponibilização dos terrenos dentro da área de 
intervenção, “ficou ajustado que caberia à Prefeitura de Betim providenciar a elaboração dos 
dados técnicos necessários para doação das áreas do Estado/Fhemig ao Município de Betim, 
compreendendo: Desenho da planta da área da poligonal (escala 1:1000) com detalhamento 
das áreas que serão doadas pelo Estado/Fhemig ao Município de Betim, contendo memorial 
descritivo e demais dados técnicos necessários para a elaboração da minuta de Lei 
autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Os serviços serão divididos em três partes distintas, porém com ações interligadas e sob um 
só comando através do Coordenador Geral: 
1. Serviços de Agrimensura e Topografia; 
2. Trabalho Jurídico; 
3. Trabalho Técnico Social”. 
 
Conforme reconhecido pela própria Prefeitura em suas justificativas para a reprogramação, 
desde a assinatura do Termo Aditivo incluindo a Fhemig como órgão interveniente, em 
31/03/2008, portanto, há mais de seis anos, o Município deveria ter tomado as providências 
necessárias à contratação dos serviços de regularização fundiária. Ressalte-se que, de acordo 
com declaração emitida em 15/04/2009, o Município comprometeu-se a “comprovar a 
regularização formal da área até o final do Termo de Compromisso”. 
 
O atraso considerável no término do objeto do Contrato de Repasse nº 0.218.593-77/2007 
compromete a efetividade da política pública de proporcionar infraestrutura social e urbana 
por meio dos Projetos Prioritários de Investimento - PPI/Intervenções em Favelas, cuja 
finalidade é executar ações integradas de habitação, saneamento e inclusão social. Os 
serviços referentes ao trabalho técnico social não foram iniciados. Apesar de já terem sido 
executadas e colocadas à disposição da população algumas obras de infraestrutura, como a 
pavimentação de ruas, outras, como aquelas que compõem o item equipamentos 
comunitários nem mesmo foram iniciadas, à exceção da obra de recuperação das Ruínas, 
que está em fase inicial. 
 
Destaca-se que o comprometimento da efetividade pode ser comprovado também pela falta 
de ligações prediais de esgoto e conclusão da rede interceptora do Córrego Bandeirinhas, 
combinada com a demora na realização da licitação para a construção da estação de 
tratamento de esgoto, pois o objetivo da execução do sistema de esgotamento sanitário é 
proporcionar a coleta domiciliar e evitar que o esgoto seja lançado in natura nos córregos da 
região, que desaguam no Rio Paraopeba.   
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal 
de Betim/MG apresentou a seguinte manifestação: 
“Referente às Obras de Infraestrutura – 3ª Parte, Campo de Futebol e Área 
Institucional/CRAS. 



 

 

A seção de Custos da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Betim 
havia elaborado os orçamentos das novas obras a serem programadas com preços unitários 
do SINAPI Desonerado e com a data base de outubro/2013. 
Em fase de já existir uma defasagem nos preços orçados e em atendimento às considerações 
apresentadas pela Gerência de Saneamento Integrado do Departamento de Cooperação 
Técnica da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, a 
Prefeitura Municipal de Betim atualizou os respectivos orçamentos utilizando os preços 
SINAPI constantes da última data base (agosto/2014). 
 
Referente à execução do Trabalho Técnico Social 
Considerando que somente a 3ª Parte das obras de infraestrutura vai necessitar do 
desenvolvimento do Trabalho Técnico Social os valores do referido Trabalho Técnico 
Social foram reduzidos de modo a obedecer aos limites (de 1 a 3% do VI) fixados pela 
Portaria 21/2014. 
O novo orçamento apresentou o valor de R$416.007,47 sendo que na sua elaboração foram 
utilizados os preços unitários já aprovados pela Caixa Econômica Federal e constantes do 
Contrato de Prestação de Serviços nº 010/2014 firmado com a empresa ASSERT – 
Assessoria Especializada em Relações de Trabalho Ltda. decorrente da CP Nº 013/2011 – 
PAC Nº 282/2011. 
 
[...] 
 
Reprogramação 
Após procedidas as referidas alterações nos orçamentos e documentos técnicos a nova 
reprogramação do contrato nº. 0.218.593-77 foi encaminhada à Caixa Econômica 
Federal/Ministério das Cidades através do ofício GAPR Nº 394/2014, de 20/10/2014”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua resposta aos questionamentos, o gestor municipal informou que foram atualizados os 
orçamentos referentes ao término das obras de infraestrutura, campo de futebol e Área 
Institucional/CRAS, utilizando o SINAPI com data base de agosto de 2014, referindo-se a 
uma medida administrativa tomada visando à reprogramação e contratação das obras. 
Em relação ao trabalho técnico social, a informação de que foi elaborado novo orçamento, 
dentro dos limites fixados pelo Ministério das Cidades, mostra uma evolução. 
Quanto às iniciativas municipais realizadas a fim de buscar a continuidade do 
empreendimento, informou que elaborou alterações nos orçamentos e documentos técnicos e 
as encaminhou à Caixa para a nova reprogramação. 
 
Dessa forma, o gestor apresentou algumas medidas recentemente tomadas para a retomada 
do objeto do Contrato de Repasse. Entretanto, não apresentou justificativas acerca dos 
problemas abordados na constatação, quais sejam, a má definição, no Plano de Trabalho, das 
obras que comporiam o empreendimento, principalmente aquelas relativas ao item 
equipamentos comunitários, bem como a imprecisão dos preços dos itens componentes das 
metas pactuados inicialmente, que sofreram grandes variações, para mais e para menos, na 
3ª Reprogramação a ser formalizada. 
Também não foi justificada a paralisação do objeto do Contrato de Repasse e a morosidade 
na sua execução, pois, apesar de transcorridos quase quatro anos em relação ao término da 
vigência originalmente acordado, o empreendimento apresentava execução de apenas 34,1% 
até o término dos trabalhos de campo desta fiscalização, comprometendo assim a efetividade 



 

 

da política pública que visa proporcionar infraestrutura social e urbana por meio dos 
Projetos Prioritários de Investimento - PPI/Intervenções em Favelas. 
Tampouco foi abordada pelo gestor, em sua manifestação, a não adoção de algumas 
iniciativas imprescindíveis para a consecução do objeto, como a realização de licitação para 
a execução dos serviços de regularização fundiária e a conclusão do projeto da ETE. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades diligenciar o município 
contratado a apresentar justificativas para o atraso na execução do objeto do contrato de 
repasse, e, se for o caso, promover a devolução dos recursos. 
 
 
2.1.2. Falhas pontuais nas obras de infraestrutura do Bairro Alto da Boa Vista. 
 
Fato 
 
A fim de executar as obras de infraestrutura objeto do Contrato de Repasse n.º 0.218.593-
77/2007 (Meta 01), a Prefeitura de Betim realizou a Concorrência nº 010/2007, Processo 
Administrativo de Compras - PAC nº 553/2007. A abertura dos envelopes, inicialmente 
marcada para 04/03/2008, foi alterada para 14/03/2008. 
 
De acordo com a ata da Sessão de Abertura dos envelopes de Habilitação, emitida em 
14/03/2008, 52 empresas retiraram o edital e 16 apresentaram propostas. A sessão foi 
suspensa para avaliação da documentação. Após parecer contábil, foi emitida a Ata de 
Julgamento dos Documentos de Habilitação, sendo consideradas habilitadas 15 empresas e 
inabilitada uma. O resultado quanto à fase de Habilitação foi publicado nos órgãos oficiais 
no dia 20/03/2008. 
 
Em 02/04/2008, ocorreu a Sessão de Abertura das Propostas de Preços, sendo declarada 
vencedora a empresa Colymar Engenharia Ltda. (CNPJ 25.918.343/0001-60), pelo valor de 
R$ 19.926.315,69. Em 30/04/2008, foi celebrado com a empresa o Contrato de Prestação de 
Serviços nº 167/2008, para a execução das obras, no prazo de 17 meses. 
 
Em 26/05/2008, foi dada à empresa autorização para início das obras. Ressalte-se que, 
somente em 25/06/2008, por meio do Ofício nº 2270/2008/GIDURBH, a Caixa autorizou 
que as obras fossem iniciadas.  
 
Foram realizadas oito medições, referentes ao período de 26/05/2008 a 15/12/2008, cujos 
pagamentos totalizaram R$ 374.592,83.  
 
Após negociações entre a Prefeitura e a empresa, em 18/08/2009, foi firmado o Termo de 
Rescisão ao Contrato nº 167/2008. 
 
A fim de prosseguir na execução das obras de infraestrutura, tendo em vista a rescisão 
contratual, a Prefeitura de Betim realizou a Concorrência nº 010/2010, Processo 
Administrativo de Compras - PAC nº 043/2010. A abertura dos envelopes foi marcada para 
22/04/2010. 
 
De acordo com a ata da Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação e de Propostas de 
Preços, emitida em 22/04/2010, 54 empresas retiraram o edital e três apresentaram 



 

 

propostas: Vilasa Construtora Ltda. (CNPJ 17.551.250/0001-12), Construtora Jalk Ltda. 
(CNPJ 19.907.096/0001-02) e Infrater Engenharia Ltda. (CNPJ 02.498.870/0001-68). Todas 
as três empresas foram consideras habilitadas, havendo desistência expressa das mesmas em 
interpor recursos quanto a esta fase.  Após a abertura das propostas, a sessão foi suspensa e 
os documentos foram encaminhados para que a Seção de Custos da Secretaria Adjunta de 
Obras e Serviços Públicos emitisse parecer técnico, inclusive quanto ao atendimento ao 
disposto no art. 48 da Lei 8.666/1993. Em 05/05/2010, foi emitida a Ata de Julgamento das 
Propostas de Preços, que considerou classificadas todas as três propostas e declarou 
vencedora a empresa Vilasa Construtora Ltda., pelo valor de R$ 13.109.455,55. 
 
A licitação foi homologada e seu objeto foi adjudicado à empresa no dia 18/05/2010. Em 
23/05/2010, foi celebrado o Contrato de Execução de Obras nº 256/2010, com prazo de 
execução de 12 meses. 
 
Foram firmados 12 termos aditivos ao Contrato nº 256/2010, sendo: 
a) quatro de adequação da planilha contratual sem alteração de valor (Primeiro, Quarto, 
Oitavo e Décimo Segundo Termos Aditivos); 
b) três de prorrogação de prazo (Segundo Termo Aditivo, que prorrogou para 06/12/2010, 
Terceiro, que prorrogou para 27/06/2011 e Sexto, que prorrogou para 31/12/2012); 
c) dois de transferência entre dotações orçamentárias (Quinto e Nono Termos Aditivos) e um 
de inclusão de dotação orçamentária (Sétimo Termo Aditivo); 
d) o Décimo Termo Aditivo, reajustando os preços unitários contratuais em 5,50%, sobre os 
preços inicialmente contratados, a partir de maio de 2011; 
e) o Décimo Primeiro Termo Aditivo, elevando o valor contratado em R$905.888,75, em 
virtude de reequilíbrio econômico-financeiro. 
 
A construtora executou as obras de infraestrutura no período de julho de 2010 a novembro 
de 2012, cujos pagamentos totalizaram R$9.013.131,55. A Caixa emitiu 17 Relatórios de 
Acompanhamento de Engenharia – RA/Setor Público, o último datado de 02/01/2013. 
 
Em 07/12/2012, o Secretário Municipal de Infraestrutura emitiu à Vilasa Construtora Ltda. 
ordem de paralisação das obras, com a seguinte justificativa: “em função da adequação 
orçamentária do município, torna-se necessário determinar a paralisação das obras em 
programação, por prazo indeterminado a partir do dia 7 de dezembro do corrente ano, tudo 
em conformidade com a Lei 8.666/93”. 
 
Em 01/07/2013, o Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos emitiu ordem de 
reinício. Entretanto, em 01/08/2013, a empresa alegou que, em face de estarem paralisadas 
desde dezembro de 2012, era economicamente inviável dar continuidade às obras e, ao 
invocar o art. 78, inciso XIV da Lei nº 8.666/1993, solicitou a rescisão contratual. Assim, em 
06/08/2013, foi firmado o Termo de Rescisão do Contrato nº 256/2010. Desde então, as 
obras estão paralisadas. 
 
Por meio de inspeção in loco das obras de infraestrutura, pela equipe de fiscalização, 
realizada por amostragem nos dias 17 e 18/09/2014, verificou-se que, de maneira geral, a 
pavimentação (em asfalto e calçamento), bem como a drenagem superficial, meio-fio e 
passeios, apresentavam-se de boa qualidade, conforme as fotos a seguir. 
 



 

 

  
Vista da pavimentação em asfalto, sarjeta e 
grelha de boca de lobo, passeio e meio-fio, na 
Rua Jasmin. 

Vista da pavimentação em asfalto, sarjeta e 
grelha de boca de lobo, meio-fio e tampa de 
P.V., nas esquinas das Ruas João Eugênio com 
José Firmino. 

 

  
Vista da pavimentação em blocos intertravados, 
meio-fio e passeios, na Rua Projetada D. 

Vista da pavimentação em blocos intertravados, 
meio-fio, passeios e muro de concreto, na Rua 
Bom Jesus. 

 
Entretanto, na mesma inspeção física, constatou-se a ocorrência de deterioração, com 
afundamento de parte do asfalto, sarjeta, meio-fio e passeio em um lado da Rua Projetada A, 
em frente ao nº 400 (Sítio Recanto do Sossego). 
 

  
Vista geral do afundamento na Rua Projetada 
A. 

Detalhe mostrando o grau de afundamento na 
Rua Projetada A. 

 



 

 

Verificou-se, ainda, que, em dois pontos da Rua São José, a eficiência da rede de água 
pluvial pode vir a ser comprometida parcialmente, tendo em vista a ação de moradores: em 
frente à área onde será construída a escola, próximo à esquina com a Rua B, uma das duas 
grelhas da boca de lobo está totalmente tampada por concreto que escorreu de uma obra 
residencial próxima; em frente à área onde será instalado o campo de futebol, próximo à 
esquina com a Rua Olaria, um poço de visita sem tampa está parcialmente entupido por 
entulho. 
 

  
Uma das grelha da boca de lobo totalmente 
tampada por concreto, na Rua São José. 

Poço de visita sem tampa, parcialmente 
entupido por entulho, na Rua São José. 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10 de novembro de 2014, a Prefeitura Municipal 
de Betim/MG apresentou a seguinte manifestação: 
“Conservação das obras 
Com referência a ocorrência de afundamento de parte do asfalto localizada na Rua 
Projetada D, em frente ao nº 400 e Poço de visita sem tampa, parcialemente entupido por 
entulho, na Rua São José, a Prefeitura vai tomar as providências necessárias para proceder 
os devidos reparos”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor muncipal reconheceu a ocorrência das falhas apontadas e comprometeu-se a 
corrigi-las. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades, na condição de contratante, que 
diligencie a Caixa Econômica Federal para que realize visita técnica ao local das obras, com 
vistas ao acompanhamento das correções das falhas de execução. 
 
 
2.1.3. Proposição, aprovação e autorização de início para as metas referentes a 
esgotamento sanitário antes de aprovar a meta da Estação de Tratamento de Esgotos. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse nº 0.218.593-77/2007 foi celebrado em 21/12/2007 e, em 04/03/2008 
a Caixa emitiu o Laudo de Análise Técnica de Engenharia - LAE, concluindo ser viável o 



 

 

empreendimento em relação à Meta 01, composta de abertura do sistema viário e de 
circulação de pedestres, abertura de acessos para o núcleo,  iluminação pública, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Dessa forma, não foram analisadas as outras 
metas originalmente contratadas: Meta 02 (trabalho técnico social e regularização fundiária), 
Meta 03 (projetos e restante das obras da Meta 01), Meta 04 (unidades habitacionais) e Meta 
05 (Estação de Tratamento de Esgotos - ETE). 
 
Em 10/12/2010, foi feita a análise técnica pela Caixa da 1ª Reprogramação, com parecer 
apto à aprovação, referindo-se apenas às obras e serviços aprovados para a Meta 01, 
incluindo todas as obras e serviços de infraestrutura previstos inicialmente no Plano de 
Trabalho para a Meta 03. Dessa forma, também não foram analisados os preços dos itens das 
demais metas. 
 
Em 21/12/2012, foi feita a análise técnica pela Caixa da 2ª Reprogramação, com parecer 
apto à aprovação, referindo-se apenas às obras e serviços aprovados para a Meta 01. 
 
Finalmente, em 28/08/2014, foi feita a análise técnica pela Caixa da 3ª Reprogramação (que 
ainda não havia sido analisada pelo Ministério das Cidades durante os trabalhos de 
fiscalização), com parecer apto à aprovação, referindo-se às obras e serviços para todas as 
metas, ou seja, para todo o empreendimento, à exceção da ETE, que ainda estava na fase de 
projeto. 
 
A forma como foi proposto, aprovado, autorizado e tem sido executado todo o sistema de 
esgotamento sanitário mostra um descompasso. 
 
O Manual de Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério 
das Cidades define: 
 
“Etapa de obra: divisão física do empreendimento objeto do Termo de Compromisso que, 
uma vez concluída, terá funcionalidade plena independente da conclusão de outras eventuais 
etapas”. 
 
O citado manual estabelece: 
“5.1. Recebida a documentação, a MANDATÁRIA procederá às análises técnicas, 
observando: 
[...] 
5.5. Comprovação de que, uma vez concluída, a etapa proposta terá funcionalidade 
plena, independentemente de outras ações ou etapas futuras (grifo nosso). 
[...] 
5.5.2. Em qualquer situação, a funcionalidade plena para empreendimentos que contemplem 
a implantação de redes de coleta de esgotos sanitários, total ou em parte, deverá contemplar 
tratamento e destinação final dos efluentes. Em nenhuma hipótese, será admitida a 
execução de redes coletoras de esgotos sem a prévia existência ou a realização 
concomitante do respectivo sistema de tratamento e disposição final, incluindo a 
interligação das redes ao sistema de tratamento” (grifo nosso). 
 
Dispositivos semelhantes constavam de versões anteriores do normativo. A primeira versão 
do manual, publicado por meio da Portaria nº 40, de 31/01/2011, estabelecia: 
 



 

 

“7.1. Recebida a documentação, a CAIXA procederá às análises técnicas, de acordo as 
seguintes diretrizes: 
[...] 
7.1.9. Comprovação de que, uma vez concluída, a etapa proposta terá funcionalidade plena, 
independentemente de outras ações ou etapas futuras. 
7.1.9.1. Nos casos em que os recursos da União pleiteados pelo PROPONENTE, acrescidos 
do valor da contrapartida constante do Termo de Compromisso, corresponderem a uma 
fração do projeto global, deverá ser exigida a comprovação de que a proposta de intervenção 
está prevista no Plano Plurianual do Município ou Estado beneficiado. Nesse caso, a análise 
de projeto e o acompanhamento da obra/serviço pela CAIXA ficarão restritos aos itens ou 
etapas de execução referentes ao objeto constante do Termo de Compromisso. 
7.1.9.2. Em qualquer situação, a funcionalidade plena para empreendimentos que 
contemplem a implantação de redes de coleta de esgotos sanitários, total ou em parte, deverá 
contemplar tratamento e destinação final dos efluentes. Em nenhuma hipótese, será 
admitida a execução de redes coletoras de esgotos sem a prévia existência ou a 
realização concomitante do respectivo sistema de tratamento e disposição final, 
incluindo a interligação das redes ao sistema de tratamento (grifo nosso). 
[...] 
10.1. Resolvidas as eventuais pendências identificadas na análise da documentação, a 
CAIXA deverá encaminhar ao MCIDADES a “Síntese do Projeto Aprovado - SPA” de cada 
operação, para homologação. 
[...] 
11.6. Será admitida a apresentação da SPA em etapas desde que estas, quando 
segmentadas, possuam funcionalidade, licenciamento ambiental, titularidade da área e 
demais exigências para início de obras” (grifo nosso). 
 
Retroagindo a instruções anteriores, que remontam à data da contratação, observa-se que já 
continham previsões semelhantes. O Manual de Instruções para Contratação e  Execução 
dos Programas e Ações do Ministério das Cidades - Exercício de 2008  estabelecia: 
 
“7.1 Recebida a documentação, a CAIXA procederá à análise técnica, verificando o 
atendimento das seguintes condições: 
7.1.10 Comprovação de que, uma vez concluída, a intervenção proposta terá funcionalidade 
plena, independentemente de outras ações ou etapas futuras. 
7.1.10.1 Nos casos em que os recursos da União pleiteados pelo Proponente, acrescidos do 
valor da contrapartida obrigatória, corresponderem a uma fração do projeto global, deverá 
ser exigida a comprovação de que a proposta de intervenção está prevista no Plano 
Plurianual do Município ou Estado beneficiado. Nesse caso, a análise de projeto e o 
acompanhamento da obra/serviço pela CAIXA ficarão restritos aos itens ou etapas de 
execução referentes ao objeto do Contrato de Repasse. 
7.1.10.2 Deverão ser informados no Plano de Trabalho as etapas, os produtos 
correspondentes e seus montantes, além dos agentes financiadores envolvidos. 
7.1.10.3 Deverá constar, ainda, em cláusula contratual, a responsabilidade dos 
Proponentes/Contratados pela conclusão total do empreendimento, a fim de assegurar a sua 
funcionalidade. 
[...] 
9.1 Resolvidas as eventuais pendências identificadas na análise do projeto ou, quando for o 
caso, do termo de referência, a CAIXA deverá encaminhar ao MCIDADES a “Síntese do 
Projeto Aprovado - SPA” da operação contratada. 



 

 

10.1 O MCIDADES analisará a SPA com vistas à verificação, pela área técnica responsável, 
do enquadramento global do projeto aprovado pela CAIXA aos objetivos e às diretrizes das 
políticas mantidas pelo MCIDADES, para eventuais correções no procedimento. 
[...] 
10.7 Para as operações contratadas no âmbito do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC será admitida a apresentação da SPA em etapas desde que estas, 
quando segmentadas, possuam funcionalidade, licenciamento ambiental, titularidade da 
área e demais exigências para início de obras” (grifo nosso). 
 
Assim, houve falha do proponente ao propor e iniciar uma etapa sem funcionalidade plena 
(esgotamento sanitário sem a execução da ETE), da Caixa ao emitir o Laudo de Análise do 
Empreendimento – LAE aprovando uma meta sem funcionalidade, e do Ministério das 
Cidades, ao aprovar a SPA dessa meta.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 A Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal em Belo Horizonte 
apresentou, por meio do Ofício nº 1899/2014/ GIGOV/BH, expedido em 11/12/2014, os 
seguintes esclarecimentos: 

“1 Em atenção ao ofício em epígrafe onde V. Exa. encaminha o Relatório Preliminar 
Complementar contendo os resultados da fiscalização realizada pela Controladoria Geral 
da União no âmbito do Município de Betim, para nossa manifestação, informamos que a 
homologação da Síntese do Projeto Aprovado - SPA pelo Gestor com a postergação da 
aprovação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE para etapa futura deve ser 
entendida, no mínimo, como flexibilização do Manual de Instruções para Contratação e 
Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades. 

2 A opção de aprovar as obras relativas a ligações prediais, redes coletoras e 
interceptores, teve como objetivo afastar de imediato as águas servidas, cinzas e negras, 
das residências até que os projetos da ETE pudessem ser concluídos e aprovados. 
Posicionamento também assumido pelo MCidades ao homologar a SPA relativo à primeira 
etapa.    

3 Cumpre observar que o Ministério das Cidades publica orientações por meio de 
Manuais que irão reger as operações com recursos daquele Ministério anualmente, 
introduzindo alterações julgadas pertinentes ao aperfeiçoamento dos objetos contratuais.  

4 Nos apontamentos apresentados pelo CGU não está informada a qual versão do 
Manual foi utilizada para as constatações apontadas. Consultado o manual (2007-2010) 
relativo a data da assinatura do Contrato, pode-se constatar que no item 3.1 – 
Documentação Técnica – Alínea i), abaixo transcrito que as soluções para tratamento de 
esgoto deveriam ser especificadas e não necessariamente estar em andamento ou 
concluídas: 

“i) especificar as soluções para tratamento dos esgotos a serem coletados e a 
destinação final de resíduos sólidos;”    

4 Na oportunidade, colocando-nos à disposição para informações adicionais julgadas 
necessárias, apresentamos a V. Exa. protestos de elevada estima e consideração”. 

O Relatório Preliminar Complementar também foi encaminhado para a Prefeitura 
Municipal, por meio do Ofício nº 32707/2014/CGU-MG/CGU-PR, de 09/12/2014, para 



 

 

apresentação de eventuais justificativas ou esclarecimentos acerca da falha apontada, em um 
prazo de três dias. Entretanto, até 16/12/2014, data da conclusão do relatório, a Prefeitura 
não havia se manifestado.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
O normativo utilizado pela CGU, conforme mencionado no campo Fato, foi o Manual de 
Instruções para Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades - 
Exercício de 2008, que foi divulgado por meio da Portaria nº 137, de 19 de fevereiro de 
2008. Destaca-se que o Laudo de Análise de Engenharia – LAE, que aprovou a Meta 01 pela 
primeira vez, foi emitido em 04/03/2008, portanto, posterior à edição da citada Portaria. 

A norma adotada pela CGU para apontar a falha é genérica, a ser observada em todos os 
programas e ações da pasta. A Caixa, em sua manifestação, utilizou o Manual de Instruções 
específico para o Programa PPI – Intervenção em Favelas.  As duas normas não são 
excludentes; dessa forma, a contratação deve obedecer a ambas. 

A Caixa argumenta que as soluções para tratamento de esgoto deveriam ser especificadas e 
não necessariamente estar em andamento ou concluídas, baseando-se na alínea i) do item 3.1 
do Item XI – Seleção das Propostas, contido no Manual do PPI: 

“i) especificar as soluções para tratamento dos esgotos a serem coletados e a destinação 
final de resíduos sólidos”. 

Todavia, deixou de citar a diretriz específica nº 1 contida no item IV desse mesmo 
normativo, que estabelecia: 

“As propostas apresentadas observarão as seguintes diretrizes específicas: 

I - Plena funcionalidade das obras e serviços propostos que deverão reverter-se, ao seu 
final, em benefícios imediatos à população”. 

Assim, fica mantido o entendimento de que houve descumprimento das normas vigentes no 
momento da aprovação técnica. 

A Caixa alega também que procedeu a uma flexibilização do Manual. A justificativa que 
apresentou foi que “a opção de aprovar as obras relativas a ligações prediais, redes 
coletoras e interceptores, teve como objetivo afastar de imediato as águas servidas, cinzas e 
negras, das residências até que os projetos da ETE pudessem ser concluídos e aprovados. 
Posicionamento também assumido pelo Ministério das Cidades ao homologar a SPA 
relativo à primeira etapa”.  

Tal justificativa não pode ser acatada. Em qualquer assentamento desprovido de sistema de 
esgotamento sanitário, ainda que parte das habitações esteja lançando seus esgotos a céu 
aberto, uma parcela significativa, em geral a quase totalidade, os destina a fossas sépticas, 
que são sistemas individuais que, embora de forma rudimentar, proveem algum nível de 
tratamento. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades adotar medidas para que a obra 
de execução da ETE seja iniciada ou que o montante de recursos já aplicados seja restituído, 
e que apure responsabilidade pela aprovação da SPA de etapa sem funcionalidade. 



 

 

 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411375 
Município/UF: Betim/MG 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Convênio - 788175 
Unidade Examinada: BETIM GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.539.478,26 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos/Ação 
20JP - Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social no município de Betim/MG. 
 
A ação fiscalizada destina-se ao desenvolvimento de atividades para atendimento de 
crianças, jovens, adultos e idosos, bem como pessoas portadoras de necessidades especiais, 
com atividades esportivas, culturais e recreativas; eventos de esporte e lazer; e formação 
continuada. 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Atraso no início do funcionamento dos núcleos do Programa Esporte e Lazer na 
Cidade - PELC. 
 
 
 
 



 

 

Fato 
 
O Programa Esporte e Lazer na Cidade – PELC visa propiciar aos munícipes a participação 
em atividades esportivas de recreação e lazer integradas às demais políticas públicas, 
favorecendo o desenvolvimento e inclusão social, por meio de ações educativas. 

Em 31/12/2013, a Prefeitura Municipal de Betim, firmou o convênio nº 788175/2013 
(Siconv) com o Ministério do Esporte, cujo objeto era a implantação de 10 (dez) núcleos do 
Programa de Esporte e Lazer da Cidade – PELC – “Núcleo Urbano” no município de 
Betim/MG. Os valores envolvidos somam R$1.539.478,26, sendo R$1.416.320,00 de 
responsabilidade do concedente e R$123.158,26 de contrapartida que corresponde a 8,0% do 
valor total pactuado. O prazo de vigência inicial foi de 24 meses. 

Por meio das Ordens Bancárias 2014OB801586 e 2014OB801581, ambas de 06/05/2014, 
foram liberados os valor de R$1.336.320,00 e R$80.000,00 vinculados às Notas de 
Empenho 2013NE800812 e 2013NE800858, respectivamente. 

A contrapartida no valor de R$123.158,26 foi transferida para a conta do convênio em 
01/08/2014. 

Considerando o atraso de 126 dias para o depósito da parcela acordada, em 22/05/2014, o 
Ministério do Esporte prorrogou “de ofício” a data do término da vigência do convênio para 
05/05/2016, no entanto, observa-se que até 31/08/2014, ainda não havia ocorrido execução 
financeira do convênio, conforme informação obtida na análise dos extratos bancários.  

Em complementação ao Ofício nº 097/2014 de 18/09/2014, o Ofício nº 099/2014 de 
19/09/2014, ambos emitidos pela Secretaria Municipal de Esportes, apresentou cópia de e-
mails recebidos do Ministério do Esporte, pela coordenação do PELC, no município, sendo 
que dentre eles há o email datado de 18/06/2014 e intitulado de suplementação de recursos, 
no qual consta:  

“Reiterando o que informado anteriormente, os kits de material esportivo previstos quando 
da formalização do convênio não serão enviados pelo Ministério do Esporte. 

Para que as entidades convenentes e, principalmente, o atendimento aos beneficiados não 
fiquem prejudicados, o ME fará uma suplementação de recursos para os convênios, 
proporcional ao valor cotado para os kits (R$ 3.300,00) e à quantidade de beneficiados 
prevista.  
(...) 
Informamos, contudo, que para a suplementação de recursos, faz-se necessário o 
atendimento de alguns requisitos: 

• Incluir no SICONV, aba TAs, o pedido de suplementação devidamente justificado; 
• Incluir no SICONV e encaminhar via correio, Ofício solicitando a suplementação de 

recursos, devidamente assinado pelo Dirigente. 
• Preencher novo plano de trabalho conforme planilha em anexo, devidamente 

assinado pelo Dirigente; 
• Apresentar Termo de Referência e 3 orçamentos demonstrando os itens, 

quantitativos e valores a serem adquiridos. 



 

 

(...) 
Após a inclusão da solicitação no SICONV, favor informar por e-mail ou telefone, para que 
possamos fazer a análise. 
(...)” 
 
No entanto, observa-se que até o dia 09/10/2014, o gestor do Programa, no município de 
Betim, ainda não havia apresentado a referida documentação solicitada pelo Ministério do 
Esporte, de forma a receber aprovação e a respectiva liberação dos recursos necessários à 
compra daqueles kits, que são imprescindíveis para obtenção da autorização de início da 
atividades dos núcleos, a qual seria concedida por aquele Ministério.   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10/11/2014, o gestor enviou, “...Anexo, cópia do 
documento acordado com Ministério do Esporte para apresentação da estruturação do 
referido programa...”. No referido documento, o Ministério prorroga o prazo para a 
implementação das condições exigidas até o dia 06/12/2014. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A partir da manifestação do gestor verifica-se que permanece a necessidade de 
implementação dos requisitos exigidos pelo Ministério do Esporte para início das atividades 
dos núcleos, apesar da prorrogação do prazo concedida. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que o convênio está vigente e não houve  
aplicação dos recursos federais recebidos, em que pese o tempo transcorrido desde a sua 
assinatura, de quase um ano, período durante o qual a população deixou de ser beneficiada 
pela política pública.  



 

 

Ordem de Serviço: 201411379 
Município/UF: Betim/MG 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Convênio - 757947 
Unidade Examinada: BETIM GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 6.586.927,00 
Prejuízo: R$ 507.079,03 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 23/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos/Ação 
20JP - Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social no município de Betim/MG. 
 
A ação fiscalizada destina-se a implantação e manutenção de núcleos de esporte educacional 
em espaços físico-esportivos por meio da viabilização das ações de financiamento e 
capacitação de recursos humanos, aquisição e distribuição de material didático e didático-
esportivo, reforço alimentar, transporte e outras ações, oferecendo atividades esportivas, 
bem como atividades complementares que visem à articulação com outras áreas do 
conhecimento (saúde, educação, cultura, assistência social, justiça, trabalho, etc.). 

2. Resultados dos Exames 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria. 

2.1 Parte 1 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União. 

2.1.1. Convênio para a execução do Programa Segundo Tempo, em Betim/MG. 
 
Fato 
 
O Programa Segundo Tempo oferece a prática de atividades esportivas educacionais, no 
contra turno escolar, buscando melhoria nas capacidades motoras e na qualidade de vida das 
crianças e adolescentes beneficiados, além de ocupar o tempo ocioso dos mesmos, 
diminuindo, assim, a violência, o uso de drogas e a evasão escolar. 

Em 27/12/2011, a Prefeitura Municipal de Betim, firmou o convênio nº 757947 (Siconv) 
com o Ministério do Esporte, cujo objeto era a implantação de 50 núcleos do Programa 
Segundo Tempo no município. A implantação dos núcleos busca promover o atendimento a 



 

 

5.000 crianças e adolescentes, cuja faixa etária é de 06 a 14 anos, matriculados na rede de 
ensino do município. Os valores envolvidos somavam, inicialmente, R$1.962.700,00, sendo 
duas parcelas de R$901.350,00, de responsabilidade da concedente, e R$160.000,00 de 
contrapartida, que corresponde a 8,15% do custo total do projeto. O prazo de vigência inicial 
foi de 26 meses. 

A ação orçamentária selecionada foi a 4377 – Funcionamento de Núcleos de Esporte 
Educacional. 

Por meio da Ordem Bancária 2012OB800554, de 14/02/2012, foi liberada a primeira parcela 
no valor de R$901.350,00, vinculada à Nota de Empenho 2011NE800938. 

Por meio da Ordem Bancária 2013OB803435, de 29/07/2013, foi liberada a segunda parcela 
no valor de R$901.350,00, vinculado à Nota de Empenho 2011NE801588. 

A autorização para o início do atendimento aos beneficiários, a partir de 02/10/2012, foi 
feita por meio do Termo de Autorização nº054/2012 (conhecido como Ordem de Início), 
assinado em 11/10/2012, pelo Secretário Nacional do Programa. 

Em 13/11/2013, a Prefeitura de Betim solicitou ao Ministério do Esporte a ampliação da 
meta do convênio, com a implantação de mais 50 núcleos, com o objetivo de atender mais 
5.000 beneficiários. 

O primeiro Termo Aditivo ao Convênio foi assinado em 31/12/2013, tendo como alteração 
de meta a manutenção/implantação de mais 50 núcleos, perfazendo, assim, 100 núcleos de 
esporte educacional, no município de Betim/MG, somando-se ao Convênio o valor total de 
R$4.240.440,00, sendo R$2.120.220,00 para 2013 e outros R$2.120.220,00 para 2014. A 
contrapartida total foi no valor de R$383.787,00, equivalentes a 8,3% do valor total 
pactuado e também dividido em duas parcelas iguais, em 2013 e 2014. A vigência será até 
31/12/2015. A primeira parcela do aditivo foi liberada em 04/07/2014, por meio da Ordem 
Bancária 2014OB802631. A segunda ainda não foi transferida. 

O Plano de Aplicação aprovado do Convênio está detalhado na tabela a seguir: 

Tipo Despesa Descrição Qtde Valor Unitário R$ Valor Total R$ 
BEM Aquisição de banners de divulgação 88 51,50 4.532,00 
BEM Aquisição de faixas em lona com il 154 175,50 27.027,00 
BEM Aquisição de tenis escolar para SE 5.000 24,45 122.250,00 
BEM Aquisição de placas de identificaç 25 247,64 6.191,00 
BEM Banners 116 48,00 5.568,00 
BEM Placas 27 189,00 5.103,00 
SERVICO Coordenador de Núcleo 16 45.000,00 720.000,00 
SERVICO Coordenador Geral 19 2.400,00 45.600,00 
SERVICO Coordenador Pedagógico 19 2.400,00 45.600,00 
SERVICO Monitor Esportivo 16 22.500,00 360.000,00 
SERVICO Técnico Administrativo 19 1.500,00 28.500,00 
SERVICO Coordenador Geral 24 2.400,00 57.600,00 



 

 

SERVICO Coordenador Pedagógico. 24 2.400,00 57.600,00 
SERVICO Coordenadores Setoriais 22 12.000,00 264.000,00 
SERVICO Monitores. 21 60.000,00 1.260.000,00 
SERVICO Professores de Núcleo 17 120.000,00 2.520.000,00 
SERVICO Técnico Admnistrativo 24 1.500,00 36.000,00 
SERVICO Coordenador Setorial 17 3.600,00 61.200,00 
TRIBUTO Encargos Coordenador Geral (20%) 24 480,00 11.520,00 
TRIBUTO Encargos Coordenador Pedagógico (20%) 24 480,00 11.520,00 
TRIBUTO Encargos Coordenador Setorial (20%) 22 2.400,00 52.800,00 
TRIBUTO Encargos Professores de Núcleo (20%) 21 24.000,00 504.000,00 
TRIBUTO Encargos Técnico Admnistrativo (20%) 24 300,00 7.200,00 
TRIBUTO 13º Salário Coordenador Geral. 1 2.400,00 2.400,00 
TRIBUTO 13º Salário Coordenador Pedagógico. 1 2.400,00 2.400,00 
TRIBUTO 13º Salário Coordenador Setorial. 1 12.000,00 12.000,00 
TRIBUTO 13º Salário Professores de Núcleo. 1 120.000,00 120.000,00 
TRIBUTO 13º Salário Técnico Administrativo. 1 1.500,00 1.500,00 
TRIBUTO Encargos Coordenador Geral (8%) 24 192,00 4.608,00 
TRIBUTO Encargos Coordenador Pedagógico (8%) 24 192,00 4.608,00 
TRIBUTO Encargos Coordenador Setorial (8%) 22 960,00 21.120,00 
TRIBUTO Encargos Professor de Núcleo (8%) 21 9.600,00 201.600,00 
TRIBUTO Encargos Técnico Administrativo (8%) 24 120,00 2.880,00 

TOTAL 6.586.927,00 
Fonte: Plano de Aplicação do Convênio no SICONV       
  
##/Fato## 

2.1.2. Deficiência de controles contábeis e financeiros quanto às demonstrações de 
despesas do Programa. 
 
Fato 
 
Por meio da SF nº 201411379-02, de 10/09/2014, foi solicitado à convenente, o 
fornecimento dos controles financeiros, na forma de razão contábil, de 10 dos prestadores de 
serviços do Programa Segundo Tempo, referentes aos exercícios de 2012 a 2014 a fim de 
permitir a verificação dos valores recebidos e suas origens, de forma individualizada. Os 
responsáveis pelo programa e pela contabilidade informaram da impossibilidade de 
atendimento da demanda tendo em vista que os registros, tanto da folha de pagamento 
quanto das demais despesas apenas são apresentados de forma global. Por meio do Ofício nº 
98/2014 o gestor respondeu que “A Prefeitura Municipal de Betim não possui um meio de 
gerar o documento supracitado de forma individual. Segundo setor de contabilidade da 
Prefeitura Municipal de Betim, só é possível a emissão de um relatório global, pois não 
possui em seu sistema uma ferramenta capaz de individualizar nem por nome, número de 
matricula ou convênio um relatório financeiro por servidor.” Sendo assim, tornou-se 
impraticável o conhecimento dos valores recebidos pelos colaboradores, individualmente, 
que atuaram no Programa, por origem dos recursos. Não se pode, por exemplo, identificar se 
um determinado profissional estaria recebendo pelo convênio e pela prefeitura por um 
mesmo serviço. 



 

 

Além disto, os comprovantes das despesas referentes aos pagamentos de pessoal civil da 
Secretaria Municipal de Esportes, vinculados ao Programa Segundo Tempo no período de 
30/05 a 31/12/2012, somando o valor de R$346.328,77 e também das folhas de pagamento 
de temporários e de estagiários referentes ao mês de janeiro de 2014, no total de 
R$71.115,38, não foram disponibilizados. Apenas as folhas de pagamento a partir de 
fevereiro de 2013, à exceção da de janeiro/2014, foram entregues à equipe de fiscalização. 

Adotando estes procedimentos, a convenente deixa de cumprir a cláusula segunda, inciso II, 
item h do termo de convênio, que a obriga a “manter atualizada a escrituração contábil 
específica dos atos e fatos relativos à execução deste convênio, para fins de fiscalização, 
acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;”. Da mesma forma, descumpre a Lei 
nº 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que em 
seu artigo 88 prevê que “Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do 
devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data de vencimento, 
quando fixada.” Por fim, também vai de encontro à Lei nº 12.527/2011, de Acesso à 
Informação, que “...dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal.”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10/11/2014, o gestor informa que:  
“a) Não foi entregue conforme solicitado o razão contábil, porém referente aos exercícios 
de 2013 e 2014 foram entregue relatório da folha de pagamento de pessoal, cópias dos 
contra cheques e extratos bancários; 
b) Os atuais coordenadores não localizaram os documentos referentes ao exercício de 2012, 
e a Superintendência de RH não pode emitir documentos e relatórios comprobatórios 
referente a este período devido a falta de arquivo do Governo anterior; 
c) Documentos referentes ao mês de janeiro de 2014, anexo 1 e 1a. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor, em sua manifestação, não apresenta fatos novos. Importante esclarecer que dos 
documentos solicitados, foi apresentada apenas a folha de pagamentos referente ao mês de 
janeiro de 2014. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que verifique a suficiência da 
documentação comprobatória das despesas efetuadas no âmbito do convênio em análise, 
mediante confronto com o extrato bancário da conta corrente específica do ajuste, 
procedendo às glosas eventualmente necessárias, em decorrência de eventual insuficiência 
dessa documentação. 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216%C2%A72


 

 

2.1.3. Pagamento indevido, no montante de R$ 89.634,88, referente à remuneração de 
Monitores de Atividades Esportivas com jornada de trabalho superior a estabelecida 
nas diretrizes do Programa Segundo Tempo. 
 
Fato 
 
O Manual de Orientação para Estruturação do Programa Segundo Tempo prevê na Parte 
intitulada “Dos Recursos Humanos”, item 5:  
“Monitor para atividades esportivas: Estudante de Graduação regularmente matriculado 
em cursos de Educação Física ou Esporte, preferencialmente aquele que já tenha cursado o 
correspondente à primeira metade do curso; (20 horas);”.  
No projeto técnico do convênio, item 9, Recursos Humanos, consta que o Monitor de 
Atividade Esportiva deve cumprir a carga horária de 20h/semanais.  
Além disso, no item 8 da proposta, Plano de Aplicação Detalhado, consta que a remuneração 
do Monitor de Atividade Esportiva (20h) seria de R$ 450,00. 
Em análise às folhas de pagamento de 2013 e 2014, foi possível identificar que houve a 
contratação de Monitores de Atividades Esportivas, com jornada de trabalho de 30 horas 
semanais e com remunerações superiores a R$ 450,00. Mesmo contrariando o que prevê o 
Regulamento do Programa e o estabelecido no Projeto Técnico, estes Monitores tiveram 
suas remunerações pagas integralmente com recursos do convênio, conforme segue: 
 

 Levantamento do total de Monitores de Atividades Esportivas que receberam 
remuneração por 30hs semanais – exercício 2013 

Mês 
2013 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Quantidade de monitores com 30h 01 01 24 26 24 37 34 29 29 29 
Total de remuneração de 30 horas por ano 234 
Diferença paga a maior por remuneração /mês      R$ 230,52  
Total financeiro pago indevidamente por ano  R$ 53.941,68  

Fonte: Relatório mensal da folha de pagamento. 
 

Levantamento do total de Monitores de Atividades Esportivas que receberam 
remuneração por 30hs semanais – exercício 2014 

Mês 
2014 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 
Quantidade de monitores com 30h 00 27 27 26 24 21 20 
Total de remuneração de 30 horas por ano 145 
Diferença paga a maior por remuneração/mês  R$ 246,16  
Total financeiro pago indevidamente por ano  R$ 35.693,20  
** A folha de pagamento, referente a janeiro de 2014, fornecida pelo gestor do convênio não corresponde 
aos valores do extrato bancário, portanto não foi contabilizada. 

Fonte: Relatório mensal da folha de pagamento. 
 
Cabe, ainda, destacar, que assim como no mês de janeiro de 2014, este levantamento não foi 
realizado nas folhas de pagamento do exercício de 2012, visto que os respectivos 
documentos, solicitados por meio do item 1.5, da Solicitação de Fiscalização nº 
201411379/02, de 10/09/2014, não foram disponibilizados pelo gestor municipal. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10/11/2014, o gestor informou que: 



 

 

“Anexo, cópia do documento solicitando o reembolso no valor acima. Ressaltamos que não 
consta neste montante o valor referente a 2012, uma vez que não apresentamos os 
documentos necessários. Anexo 5 
Anexo cópias das folhas referente ao mês de janeiro de 2014, comprovando os pagamentos 
corretamente. Anexo 1 e 1a. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A prefeitura encaminhou em sua manifestação documento que solicita à Tesouraria da 
Prefeitura o reembolso à conta do convênio dos valores pagos indevidamente, sem, contudo, 
apresentar o ressarcimento efetuado. Ressalta-se que o cálculo efetuado pela equipe não 
contempla o mês de janeiro de 2014, nem o exercício de 2012. Além disso, ainda existem 
estagiários recebendo valores referentes à 30 horas trabalhadas. Registra-se que eventuais 
ajustes de carga horária e remuneração deverão ser providenciados pelo convenente e 
deverão ser feitos mediante depósito na conta corrente específica do convênio.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que providencie junto ao 
convenente o ressarcimento dos valores relativos às despesas impugnadas, quando 
comprovada a realização de despesas indevidas, sob pena de instauração de Tomada de 
Contas Especial, com fulcro nos art. 82, § 1º, inciso II, alíneas "c" e "h" da Portaria 
Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011.   
 
 
2.1.4. Não atendimento das metas pactuadas no convênio n° 757947/2011, para 
execução do Programa Segundo Tempo no município de Betim/MG. 
 
Fato 
 
Conforme consta no projeto técnico do convênio n° 757947/2011, o município de Betim 
propôs implantar 50 núcleos do Programa Segundo Tempo-PST, por um período total de 26 
meses, sendo destes quatro meses de estruturação, um de recesso e 21 meses de efetivo 
atendimento do Programa. Também consta no projeto técnico, no seu item 6, a meta 
beneficiários, conforme segue: “O público alvo desta proposta é composto por 5.000 alunos 
do Programa Escola da Gente (...).” O Termo de Autorização de Início de Atendimento 
N°054/2012, emitido pelo Ministério do Esporte, autorizou o começo do funcionamento dos 
núcleos em 11 de outubro de 2012. 
No item 8 do Projeto Técnico, onde trata da organização dos núcleos, consta que cada 
núcleo deve atender um grupo de 100 crianças e adolescentes que sob, orientação de 
profissionais e monitores desenvolvam atividades esportivas e complementares no 
contraturno escolar, em espaço específico. 
Desta forma, a fim de avaliar o atendimento destas metas, por meio do item 2.4 da 
Solicitação de Fiscalização 201411379/02, de 10/09/2014, requereu-se a relação de cada um 
dos núcleos implantados até julho de 2014, com o respectivo nome do beneficiário, local, 
telefone, nome do responsável e contato do responsável.  
Em resposta à solicitação foi fornecida uma relação contendo 30 locais, onde estariam 
implantados 50 núcleos, totalizando então 5.000 beneficiários, porém, conforme consta no 
próprio documento, sua atualização é datada de dezembro de 2012, assim solicitou-se à 
coordenação geral do programa a relação de núcleos ativos em julho de 2014, tendo sido 



 

 

fornecida uma segunda relação, com 43 núcleos supostamente em atividade. Ao analisar esta 
segunda relação, verificou-se que no meio da listagem faltavam alguns dados e desta forma 
o quantitativo de núcleos identificados foi de apenas 38, funcionando em 20 locais distintos.  
Cabe também relatar, que no momento da fiscalização dos núcleos, em 17/09/2014, 
verificou-se que muitos deles não se encontravam em funcionamento. Desta forma, 
requisitou-se por meio da Solicitação de Fiscalização 201411379/06, item 5, a informação 
sobre quais núcleos realmente encontravam-se em funcionamento. Por meio do Ofício nº 
98/2014, de 18/09/2014, o Secretário Municipal de Esportes respondeu, conforme segue:  
“Os núcleos ativos e que não tiveram suas atividades interrompidas e seu respectivo 
coordenador e estagiário segue (anexo 4). Em relação aos núcleos que ficaram sem 
coordenadores, estes estavam á cargo dos responsáveis técnicos que são funcionários da 
Secretaria Municipal de Esportes e Educação (anexo 5).” 
Na documentação apresentada pelo Secretário Municipal de Esportes, verificou-se que 
naquele momento só havia 22 núcleos em funcionamento, sendo 3 com os Coordenadores 
do próprio núcleo e os demais 19 eram coordenados por duas pessoas vinculadas à 
Secretaria Municipal de Esportes, conforme Portarias SEMED nº 76 e 77 de 06/08/2014, 
ambas publicadas no Diário Oficial do município de Betim em 09/09/2014. Ressalta-se, 
ainda, que no mês de junho de 2014 ocorreram muitos desligamentos de profissionais do 
Programa, pois os contratos destes haviam expirado e até a data da vistoria dos núcleos, em 
17/08/2014, o gestor do programa ainda não havia providenciado a contratação de novos 
profissionais para estes núcleos. 
Considerando a divergência existente entre o quantitativo de núcleos ativos, apresentada nas 
duas relações e também a listagem anexa ao Ofício nº 98/2014, analisou-se as folhas de 
pagamento do Programa, até julho de 2014, onde foi possível observar o quantitativo de 
pessoal vinculado ao PST, conforme segue:  

Levantamento de profissionais vinculados ao Programa Segundo Tempo - 2013. 
Cargo 2013 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Monitor de atividade Esportiva (Capoeira) 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 

Monitores de atividade Esportiva (Estagiário) - - 1 1 24 26 24 37 46 42 43 43 
Total de Monitores de atividade Esportiva 1 1 2 2 25 27 24 37 46 42 43 43 

Coordenador I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Coordenador II* 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 

Total de Núcleos (conforme número de coordenadores) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 40 
* Os Coordenadores II são responsáveis por dois núcleos, trabalhando no Programa em dois turnos.  
Obs: De Janeiro/2013 a Maio/2014, havia dois coordenadores setoriais, conforme estabelece o Programa. 
Fonte: Relatório mensal da folha de pagamento. 

 
Levantamento de profissionais vinculados ao Programa Segundo Tempo – 2014. 

Cargo 2014 
Jan** Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Monitor de atividade Esportiva (Capoeira) - - - - - - - 
Monitores de atividade Esportiva (Estagiário) - 41 42 42 40 38 37 

Total de Monitores de atividade Esportiva - 41 42 42 40 38 37 
Coordenador I - 4 4 4 4 2 0 

Coordenador II* - 17 17 16 17 5 3 
Total de Núcleos (conforme número de coordenadores) - 38 38 36 38 12 6 

* Os Coordenadores II  são responsáveis por dois núcleos, trabalhando no Programa em dois turnos.  
** A folha de pagamento referente a janeiro de 2014, fornecida pelo gestor do convênio não corresponde aos valores do 
extrato bancário, portanto foi desconsiderada. 
Obs: De Janeiro/2013 a Maio/2014, havia dois coordenadores setoriais, conforme estabelece o Programa. 
Fonte: Relatório mensal da folha de pagamento. 

Em observação aos dados da folha de pagamento do PST é possível depreender que o 
número de profissionais contratados pelo Programa, em nenhum momento atendeu ao 
número de núcleos estabelecido no convênio, quer pelo número de coordenadores de núcleo, 



 

 

quer pelo quantitativo de monitores de atividade esportiva, fato este que afeta diretamente a 
meta de beneficiários do programa. 
Foram analisadas as listas de presença de beneficiários, fornecidas pelo Secretário Municipal 
de Esportes, em atendimento ao item 2.8 da Solicitação de Fiscalização 201411379/02, de 
10/09/2014, a fim de serem confrontadas com o quantitativo de núcleos já levantado por 
meio da folha de pagamento de pessoal vinculado ao Programa e também de comprovar o 
quantitativo de beneficiários atendidos. Observou-se que se encontram desorganizadas e 
incompletas, por não possuírem padrão de identificação das turmas, uniformização de forma 
de lançamento de presença ou padrão de identificação de núcleos, fatos estes que 
impossibilitaram a comprovação de quantos núcleos efetivamente encontravam-se em 
funcionamento e quantos beneficiários foram atendidos pelo Programa.  
Em análise às listas de presença, também foi possível observar que no ano de 2013, apesar 
de o Programa ter funcionado por todo o exercício, apenas 3 locais apresentaram fichas de 
presença contendo mais de 6 meses de atividades. Destaca-se também que este foi o ano em 
que foram apresentadas fichas de presença para um maior número de locais, no total de 11. 
Não foi possível, portanto, comprovar a existência de 50 núcleos e muito menos o 
atendimento de 5.000 beneficiários, conforme o objeto e as metas pactuados.  
Após detectar a impossibilidade de comprovação do pleno funcionamento dos 50 núcleos 
pactuados, requereu-se por meio da Solicitação de Fiscalização 201411493/09 de 
23/09/2014, que o gestor do programa apresentasse o total de núcleos ativos para cada mês 
de vigência do convênio, com o respectivo quantitativo de beneficiários frequentes em cada 
núcleo. Em resposta, por meio de email, foi fornecido um levantamento, no qual consta a 
existência de apenas 26 núcleos, tendo sido solicitado um prazo adicional para conclusão 
deste levantamento, por parte do gestor municipal. Entretanto, na condição de gestor do 
Programa Segundo Tempo no âmbito do município, estes dados já deveriam constar de seus 
registros, não necessitando prazos adicionais para o seu levantamento, razão pela qual não 
foi concedido tal prazo. Cabe destacar, que pelas informações constantes naqueles 26 
núcleos foi possível observar que a média de beneficiados do Programa é de 69 por núcleo. 
Considerando todas as informações apresentadas verifica-se que o Programa nunca atingiu 
as metas estabelecidas no seu projeto técnico e que vem sendo administrado com a 
ocorrência de interrupções por falta de profissionais, com equipes incompletas de núcleos, 
ora sem coordenador, ora sem estagiário ou mesmo sem ambos, afetando o atingimento das 
metas estabelecidas, tanto na quantidade de núcleos, quanto de beneficiários, pois em 
nenhum momento o município comprova a existência de 50 núcleos em pleno 
funcionamento.   
O não atendimento das metas estabelecidas também pode ser reforçado pelo que consta no 
despacho do Ministério do Esporte, datado de 19/06/2013, aposto no volume II, do Processo 
nº 58701.003326/2011, que encaminha para a prefeitura Municipal de Betim o Relatório 
Consolidado n° RCO 13-516-2013, onde cita como um dos pontos negativos da execução do 
Programa no município, o baixo quantitativo de alunos existentes em praticamente todos os 
núcleos. 
Por fim, em menos de quatro meses  após o recebimento do Relatório Consolidado n° RCO 
13-516-2013 e  mesmo sem estar atingindo as metas do Programa, quer seja no quantitativo 
total de núcleos ou no quantitativo total de beneficiários do Programa, o Município de Betim 
encaminhou ao Ministério do Esporte o Ofício GAPR N°350/2013, de 04/10/2013, 
solicitando aditar o convênio em mais 50 núcleos, totalizando um adicional de 5.000 
beneficiários. Em 31/12/2013, por meio do Primeiro Termo Aditivo, o Ministério do Esporte 
concedeu o adicional de 50 núcleos solicitado pelo município, sem que se identifique análise 
crítica em relação ao baixo quantitativo de alunos existentes nos núcleos então em 
funcionamento.    



 

 

 ##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10/112014, o gestor informou que: 
“Após assumir o governo em 2013, os atuais gestores fizeram uma análise da situação da 
Secretaria Municipal de Esportes. A partir de setembro de 2013 algumas medidas foram 
tomadas para atender de maneira mais eficiente o desenvolvimento do projeto, dentre elas, 
a mudança da coordenação geral. Temos consciência das deficiências da execução dos 
anos anteriores e todas as medidas estão sendo tomadas para aplicação correta das 
diretrizes do programa: 
a) Readequação do plano de trabalho; 
b) Readequação da carga horária e salário dos estagiários. Anexo 7; 
c) Estruturação dos núcleos; 
d) Divulgação para captação de beneficiários; 
e) Parceria com as Secretaria Municipais de Educação e Assistência Social; 
f) Capacitação dos profissionais; 
g) Capacitação da coordenadora geral e oficial administrativa, oportunizando participação 
em curso em Brasília/DF; 
h) Organização e controle dos documentos e arquivos referente ao programa; 
i) Disponibilização de sala e computadores em sistema de rede para os coordenadores e 
setoriais, dando condições aos mesmos de alimentarem os sistemas (SICONV, ME, 
SISCAPP); 
j) Realização com Secretarias Municipais de Fazenda, Administração, Procuradoria e 
Auditoria para melhor funcionamento técnico do programa, haja vista alterações de leis 
municipais. 
Assim, acreditamos que temos capacidade de mudar o atual quadro e executar o programa 
dentro das diretrizes e plano de trabalho com mais eficiência e eficácia.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação, a Prefeitura não apresenta documentação que comprovasse a execução 
das metas estabelecidas no convênio, corrobora as situações de deficiência registradas e se 
compromete a realizar melhorias relacionadas à execução do Programa no município.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que, por meio da Secretaria 
Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social, adote medidas junto ao convenente no sentido 
de viabilizar que se cumpram as metas estabelecidas no convênio, conforme determina a 
Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011, art. 52, inc III, avaliando, se necessário, 
a pertinência de propor um ajuste nas metas estabelecidas, com sua consequente redução, 
bem como no valor do convênio. 
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que, por meio da Secretaria 
Nacional de Esporte, Lazer e Inclusão Social, por ocasião do acompanhamento da execução 
do convênio e, posteriormente,na de sua prestação de contas, verifique o cumprimento das 
metas estabelecidas no convênio e, caso sejam identificadas situações de inexecução das 
metas, providenciar os ajustes e glosas devidos. 
 
 
 
 



 

 

2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 
pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Inexistência de acompanhamento e fiscalização do Convênio por entidade de 
controle social ou por profissional designado pela Prefeitura. 
 
Fato 
 
Na letra “u”, do item II, da Cláusula Segunda do Termo de Convênio nº 757947/2011, 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Betim/MG e o Ministério do Esporte, consta, 
conforme segue: “indicar Entidade de Controle Social, legalmente constituída, conforme 
critérios e orientações estabelecidas nas Diretrizes do Programa Segundo Tempo, para 
acompanhar a execução do objeto e ratificar a prestação de contas, no que concerne o 
atendimento às exigências estabelecidas nos procedimentos Operacionais do Programa 
Segundo Tempo, por meio de instrumentos específicos e prazos, encaminhados e indicados 
pelo CONCEDENTE.” 

Em complemento ao estabelecido no Termo do Convênio, consta também, nas Diretrizes do 
Programa Segundo Tempo, de 2013, conforme segue: “...cabe ao Controle Social elaborar 
relatórios anuais sobre a execução do programa e encaminhar ao Ministério do Esporte...” 

No item 16.2 do Projeto Técnico elaborado pelo convenente, foi feita a indicação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Betim/MG - CMDCA para 
acompanhar a execução do Programa no município.  

Em 22/02/2013, a Coordenadora Geral do Departamento de Gestão de Programas de 
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social do Ministério do Esporte, solicitou ao CMDCA 
que realizasse o acompanhamento “in loco” nos núcleos de esporte do projeto e que 
avaliasse a implementação das ações desenvolvidas. 

Em 01/08/2013, o presidente do CMDCA se manifestou informando que as visitas 
ocorreriam a partir de agosto/2013, tendo em vista que grande parte dos núcleos eram 
parceiros de escolas municipais, as quais se encontravam com as atividades suspensas, no 
mês de julho/2013, por motivo de férias escolares. 

Por meio do Ofício nº 98/2014, de 18/09/2014, a Secretária de Esportes do Município 
apresentou a seguinte justificativa ao ser instada a apresentar os relatórios anuais de 
acompanhamento da entidade de controle social, indicada para acompanhar o Programa 
Segundo Tempo, no município de Betim: 

“Não há nos Processos Administrativos do Programa Segundo Tempo, nenhum relatório de 
acompanhamento do referido conselho.” 



 

 

Assim, observa-se que o controle social não vem atuando conforme o estabelecido no Termo 
de Convênio, a fim de propiciar um acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito do 
convênio. 

No mesmo Termo de Convênio, na letra “t”, do item II, da Cláusula Segunda, está prevista a 
indicação de um servidor do quadro de pessoal do convenente para ser o responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do objeto pactuado, que deveria, ao ser verificada qualquer 
ocorrência que comprometesse a regularidade na execução, encaminhar à área técnica do 
concedente um relatório circunstanciado dos fatos observados. Tal providencia também não 
foi tomada pelo gestor. Não existe, no processo analisado, a indicação de servidor que ocupe 
esta função.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10/11/2014, o gestor informou que: 
“a) Conforme ofício nº 98/2014 informamos que não encontramos em nossos arquivos 
nenhum relatório apresentado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente – CMDCA. Já estamos tomando todas as providencias junto a esse Conselho 
para devida regularização. Anexo documento enviado ao CMDCA. Anexo 4 
b) Não localizamos em nossos arquivos nenhum atendimento ao item citado. Encontra-se na 
página do SICONV – Dados dos membros. Anexo 4ª.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor municipal, em sua manifestação, confirma que o controle social não está 
acompanhando e fiscalizando o Programa e informa que está tomando providências para 
regularização da falha. O gestor não se manifestou acerca da indicação de um servidor para 
acompanhar e fiscalizar o objeto pactuado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Contratação de pessoal, sem processo de seleção, para atuar no Programa 
Segundo Tempo, sendo pagos com recursos do convênio. 
 
Fato 
 
No período de 08/04/2013 a 05/10/2013, conforme informação da Secretaria de Esportes do 
Município, os coordenadores pedagógico CPF ***.169. 816-**, e geral CPF ***.338. 378-
**, que atuaram no Programa Segundo Tempo em Betim/MG, não foram contratados por 
meio de processo seletivo simplificado, conforme estabelece o item 6 do Manual de 
Orientação para Estruturação do Programa, descumprindo também a Lei Municipal nº 
3.425/2001, que rege a contratação por tempo determinado. Foram identificados pagamentos 
a estes dois profissionais com recursos do Convênio, de maio a julho/2013, por meio de 
contra cheques, conforme quadro a seguir: 

 

 

 



 

 

Pagamentos realizados a coordenadores contratados sem Processo Seletivo 
Simplificado. 

CPF Cargo 

Maio 
(15/05/2013) 
referente ao 
mês de Abril 

Maio Junho Julho 

***.338. 378-** Coordenador Geral  R$ 1.674,40   R$ 2.131,03   R$ 2.136,00   R$ 1.989,33  

***.169. 816-** 
Coordenador 
Pedagógico  R$ 1.601,60   R$ 2.131,25   R$ 2.736,00   R$ 2.736,00  

Total por mês  R$ 3.276,00   R$ 4.262,28   R$ 4.872,00   R$ 4.725,33  

Total geral  R$ 17.135,61  

Fonte: Extratos bancários, razão da conta e folhas de pagamento. 
 

Da mesma forma, a atual coordenadora geral do Programa CPF ***.391.496-**, não 
participou de processo seletivo e não é servidora efetiva da Prefeitura. Antes de sua 
contratação, atuava no cargo o servidor CPF ***.064.696-**, que havia sido aprovado para 
o cargo, por meio do processo seletivo simplificado nº 001/2013, mas que, após um ano de 
serviço, não teve seu contrato renovado.  Neste mesmo concurso, havia outra candidata 
remanescente, que também não foi nomeada, tampouco apresentou documento de 
desistência da vaga. Finalmente, também não houve a inclusão do cargo de coordenador 
geral no processo seletivo nº 002/2014, que foi realizado para ocupar as vagas disponíveis e 
as novas vagas surgidas com o aditivo ao Convênio, dobrando o número de núcleos e de 
beneficiários.  

O Secretário de Esportes da Prefeitura informou, por meio do ofício nº 101/2014, de 
25/09/2014, que: 

 “A indicação da atual coordenadora geral se fez pelo motivo de encerramento do contrato 
do coordenador geral L. d. S.  por não atender as necessidades do Programa que estabelece 
dentro das atribuições o compromisso de desenvolver técnicas e princípios de planejamento 
descentralizado e gestão articulada, voltados para a criação de um ambiente de trabalho 
comprometido com o alcance e o resultado do projeto. De acordo com as diretrizes 2014, o 
cargo deve ser ocupado por funcionário da entidade proponente, indicado por meio de 
Termo de Compromisso, e não será contabilizado como contrapartida devida da entidade. 
Isso justifica a não inclusão do cargo, no Processo Seletivo Simplificado 002/2014. Em 
relação à candidata remanescente (P. R. d. S.), não contratada em substituição ao então 
coordenador geral L. d. S., se deu pela definição do Processo Seletivo Simplificado ter 
caráter transitório e excepcional (Art. 37, IX CF/88), não comportando quadro de cadastro 
reserva.” 

A previsão de contratação dos temporários e estagiários para atuarem no Programa deve ser 
feita por meio de Processo Seletivo Simplificado seguindo a Lei nº 3425 de 07 de fevereiro 
de 2001, do município de Betim/MG. Esta diretriz está prevista no Projeto Técnico do 
Convênio, feito pela convenente; no Parecer Técnico nº 064/2011 emitido pela Coordenação 
Geral de Formalização do Ministério do Esporte e também consta como obrigação do 
convenente no Termo de Convênio assinado entre as partes. Portanto as remunerações dos 
servidores selecionados de outras formas, que não as previstas nos documentos, não poderão 
ser pagas com recursos do convênio e onde já existiram pagamentos, deverá haver o 
ressarcimento pela Prefeitura Municipal à conta corrente do Programa. 
 ##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10/11/2014, o gestor informa que: 
a) Requisito já detectado pelos atuais coordenadores. O TCU apresentou informação sobre 
CPF ***.169.816-** e CPF ***.338.378-**. Despesas já ressarcidas ao programa no R$ 
19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) conforme documentos. Anexo 2. 
b) A atual coordenadora do Programa, E. V. B. B., servidora contratada através de cargo 
comissionado, foi indicada conforme diretrizes do Programa e Termo de Indicação 
assinado pelo Prefeito, aprovado pelo Ministério do Esporte, sendo suas despesas 
trabalhistas efetuadas pela Prefeitura Municipal de Betim, não sendo essas despesas 
subtraídas da contra partida do Município. Anexo 3. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura demonstrou, por meio de documentação enviada, que houve o ressarcimento 
dos valores pagos aos contratados que não foram submetidos a concurso. Quanto à 
coordenadora geral do programa, a prefeitura, demonstrou que tem utilizado a mão de obra 
de uma servidora detentora de cargo comissionado na função de coordenadora do programa 
e informou que suas despesas trabalhistas são custeadas pela prefeitura. Entretanto não 
houve a apresentação de controles financeiros, na forma de razão contábil, para que 
houvesse a verificação dos valores recebidos e suas origens. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Pagamentos realizados indevidamente, por despesas alheias à execução do 
convênio nº 757947/2011, no montante de R$ 11.356,30. 
 
Fato 
 
Em análise aos extratos da conta bancária do Banco do Brasil, vinculada ao convênio nº 
757947/2011, Agência nº 750-1, Conta Corrente nº 85497-2, em conjunto com o razão 
contábil desta conta corrente, detectou-se a existência de pagamentos indevidos a pessoas 
que não prestaram serviços e não se encontravam vinculadas ao Programa, bem como 
transferência financeira para a conta bancária titulada de MESP – Esporte Para Todos, 
pertencente à prefeitura municipal de Betim, conforme segue: 
 

Pagamentos realizados indevidamente 
Data Favorecido  Valor 

(R$) 
27/09/2013 J. G. d. S. 1.096,84 

22/10/2013 Transferência para conta MESP – Esporte para 
Todos 6.650,85 

13/12/2013 G. V. V. A. 1.054,69 
13/12/2013 R. F. d. F. 2.553,92 

Total 11.356,30 
Fonte: Extrato bancário e razão contábil. 

 
Em resposta enviada por email, pela Coordenadora Geral do Programa Segundo Tempo no 
município de Betim, em 03/10/2014, esta confirmou que realmente os citados pagamentos 
foram realizados indevidamente.  
Em análise aos extratos bancários, não se verificou que tenha havido restituição dos gastos 
realizados indevidamente.  
  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício GAPR nº 413/2014, de 10/11/2014, o gestor informou que: 
“Valor ressarcido juntamente com o montante de R$ 18.801,92. Anexo 6. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor encaminhou comprovante de depósito, de 14/10/2014, na conta corrente do 
convênio, no valor citado.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está adequada à totalidade dos normativos referentes ao Programa Segundo 
Tempo, tendo sido identificadas deficiências nos controles contábeis e financeiros, a 
realização de pagamentos indevidos, o não atendimento das metas pactuadas no convênio e 
deficiências no acompanhamento e na fiscalização do convênio no âmbito do convenente.  


