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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 8 Ações de Governo 
executadas no município de São Gonçalo/RJ. 
 
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 de16/09/2014 a 07/10/2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 999.728 
Índice de Pobreza: 39,86 
PIB per Capita: 8.327,65 
Eleitores: 617.268 
Área: 249 

 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 
EDUCACAO 

Educação Básica 1 3.192.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 1 3.192.000,00 
MINISTERIO DA 
SAUDE 

Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

2 14.744.272,70 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 2 14.744.272,70 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Operações Especiais: Outros 
Encargos Especiais 

1 29.441.000,00 

Saneamento Básico 1 6.000.000,00 
Serviços Urbanos de Água e 
Esgoto 

1 25.284.977,80 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 3 60.725.977,80 
MINISTERIO DO 
ESPORTE 

Brasil no Esporte de Alto 
Rendimento - Brasil Campeão 

1 4.165.720,00 

Esporte e Grandes Eventos 
Esportivos 

1 995.000,00 



 

 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO ESPORTE 2 5.160.720,00 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 8 83.822.970,50 
 

Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, bem como a 
Secretaria de Estado de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro – SEOBRAS/RJ 
apresentado manifestações em resposta aos Relatórios Preliminares encaminhados, cabendo 
ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as providências corretivas visando à 
consecução das políticas públicas, bem como à apuração das responsabilidades. 

Outrossim, a Caixa Econômica Federal apresentou manifestação quanto aos fatos 
relacionados a sua atuação e consignados neste relatório, no âmbito das OS 201411292 e 
201411371.  

Entretanto, em que pese a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Rio de Janeiro – 
SES/RJ ter sido notificada do teor do Relatório Preliminar referente à Ordem de Serviço n.º 
201411505 - Aplicação dos recursos do Programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) / 12L4 - Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de 
Pronto Atendimento - UPA, a referida Secretaria de Estado de Saúde não apresentou 
resposta ao Relatório Preliminar encaminhado. 

 

 
        Consolidação de Resultados 
 
 
Durante os trabalhos de fiscalização realizados no Município de São Gonçalo/RJ, 
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. 

3. Elencamos, a seguir, um resumo dos principais achados decorrentes das análises 
documentais e vistorias in loco: 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

No âmbito do Ministério da Educação, identificamos problemas relacionados à gestão dos 
ônibus escolares adquiridos com os recursos financeiros transferidos pelo FNDE, no que se 
refere à subutilização dos referidos ônibus, falta de planejamento em suas aquisições, bem 



 

 

como falta de controle do uso destes veículos no atendimento ao transporte escolar dos 
alunos da rede pública de ensino.  
 
Além disso, observamos a falta de recolhimento de saldo remanescente dos recursos 
financeiros transferidos pelo FNDE e utilizados na aquisição de ônibus escolares, no âmbito 
do Programa Caminho da Escola.  

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Com relação ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), identificamos, 
em sua sistemática de execução, falhas relacionadas à insuficiência de médicos em exercício 
nas Unidades Móveis do SAMU 192 de São Gonçalo, bem como à ausência de repasses 
mensais de recursos do SAMU 192 pelo Estado do Rio de Janeiro ao Município de São 
Gonçalo no período analisado. 

Observamos, ainda, que o quantitativo de unidades móveis do SAMU 192 em efetivo 
funcionamento era inferior ao quantitativo custeado pelo Ministério da Saúde. Além disso, 
verificamos a existência de duas motolâncias paradas, devido a problemas de regularização 
de documentação.  

Por relevante, constatamos a inexistência de contratos de seguro para os veículos da frota do 
SAMU 192, visando à cobertura contra sinistros, nos exercícios de 2013 e 2014. 

Identificamos também falhas nos controles do Município relacionadas à não comprovação 
de despesas realizadas no âmbito do referido Programa. 

No decorrer de nossas análises, detectamos que o Relatório Anual de Gestão do exercício de 
2013 não foi encaminhado, no prazo previsto na legislação, ao Conselho Municipal de 
Saúde para sua apreciação. 
 
Em relação à fiscalização realizada no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 
24H São Gonçalo II, identificamos falhas relacionadas a sua gestão, no que diz respeito à 
inobservância ao número mínimo de médicos definido pelo Ministério da Saúde atuando na 
referida UPA. Observamos também falhas no gerenciamento de recursos humanos, quanto 
ao controle do cumprimento da carga horária dos médicos e à falta de adoção de medidas 
pelo gestor estadual para assegurar a composição mínima de médicos nas equipes de saúde. 
 
No que se refere à análise sobre os recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de 
Saúde para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), com vistas a 
financiar o funcionamento da UPA 24H São Gonçalo II, cumpre registrar que houve 
restrição de escopo aos trabalhos de fiscalização, em função da não disponibilização da 
documentação comprobatória atinente à prestação de contas dos recursos federais destinados 
a referida UPA, por meio do Relatório Anual de Gestão – RAG. 
 
Ademais, não houve comprovação, por parte da SES/RJ, da complementação dos repasses 
efetuados pelo Ministério da Saúde para o custeio mensal da UPA 24h São Gonçalo II, 
mediante recursos financeiros estaduais, tampouco restou comprovada a realização de 
acompanhamento, por parte da SES/RJ, do contrato de gestão firmado com Instituto dos 
Lagos Rio – ILR. 
 



 

 

Por relevante, restou prejudicada a avaliação da regularidade da aplicação dos recursos 
federais nas ações relacionadas ao funcionamento da referida UPA, uma vez que não foi 
possível identificar a fonte dos recursos que são creditados pela SES para operacionalizar o 
funcionamento da UPA supracitada. 
 
No que diz respeito à análise dos processos de aquisição relacionados ao funcionamento da 
UPA 24H São Gonçalo II, verificamos a ocorrência de falta de publicidade dos processos 
para aquisição de medicamentos e materiais de consumo hospitalar no valor total de R$  
11.809.522,70, preço praticado acima do mercado e de preço definido pela ANVISA, bem 
como ocorrência de vínculo de parentesco entre sócios de empresas participantes nos 
processos de compra. 

 
MINISTÉRIO DOS ESPORTES 

Com relação à aplicação de recursos no âmbito do Programa 0181 - Brasil no Esporte de 
Alto Rendimento - Brasil Campeão / Ação 128X - Apoio a implantação de infraestrutura 
para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, no Município de São Gonçalo/RJ, no 
âmbito do Contrato de Repasse nº 373.109-71, verificamos que as obras do CT de Handebol 
não foram iniciadas porque não foi apresentada a averbação da titularidade no RGI, além de 
que não houve consulta prévia sobre o empreendimento ao Instituto de Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional - Iphan e ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC, o que 
acarretará na mudança do local de implantação do projeto e, por conseguinte, poderá haver 
mudança de projeto, com consequente alteração do objeto da obra já contratada, o que 
demandará a realização de uma nova licitação. Nesse contexto, houve falha por parte da 
CAIXA ao não identificar de forma tempestiva a inexistência de aprovação junto ao IPHAN 
do projeto de construção do Centro de Treinamento de Handebol. 
 
Com relação às obras de reforma da Vila Olímpica do Colubandê (Contrato de Repasse n.º 
1006902-50/2013), estas não foram iniciadas em face da inexistência de projeto básico e da 
respectiva licitação. Destaque-se que é necessária, também, previamente à licitação, a 
anuência formal do Iphan em relação ao projeto, e que também não havia a averbação da 
cessão de uso da Fazenda Colubandê no Registro Geral de Imóveis, quando da execução os 
trabalhos de campo de fiscalização. 
 
MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Da análise sobre a aplicação dos recursos da Ação 00AF - Transferência ao Fundo de 
Arrendamento Residencial – FAR, relacionada ao Programa Minha Casa Minha Vida, no 
Município de São Gonçalo/RJ, foram verificadas diversas falhas de execução nas áreas 
comuns do Empreendimento Cozumel III, tais como: pavimentação asfáltica com rachaduras 
e falta de revestimento, execução inadequada das vedações dos componentes do sistema de 
esgoto sanitário e da rede de águas pluviais, assim como a baixa qualidade das vedações das 
caixas de passagem da rede elétrica de serviço. Além disso, identificamos que os 
beneficiários não foram contemplados com o Trabalho Técnico Social, tampouco havia a 
expedição de "Habite-se" em relação ao Empreendimento Cozumel III, durante a realização 
dos trabalhos de fiscalização. 

No que tange à execução do Programa/Ação 2068/1N08, identificamos diversas falhas 
relacionadas à execução das obras do Contrato de Repasse n.º 2607.0223.640-48/2007 



 

 

(Esgotamento sanitário do Bairro do Mutondo – Sistema interceptor de tempo seco), tais 
como: Superfaturamento no montante de R$ 1.314.463,28 não detectado pela CAIXA, obra 
paralisada e com atraso de mais de 4 (quatro) anos, execução de 71,73% da obra sem que 
haja garantia de alcance do objetivo previsto, utilização de licitação "guarda-chuva" com 
condições restritivas à competitividade, acréscimo de serviços no percentual de 96,44% do 
inicialmente contratado. 

No âmbito do Contrato de Repasse nº 2607.0223370-83/2007 (Obras e Serviços de 
adequação, reforma e melhorias operacionais de tratamento de esgotos da ETE São Gonçalo 
II), verificamos haver impropriedades na execução das obras de reforma da ETE de São 
Gonçalo II, tais como a não utilização de BDI diferenciado para reforma de equipamentos, 
ausência de detalhamento de BDI, inexistência de licença de operação, atraso no 
cronograma, assim como a utilização de licitação "guarda-chuva" a qual continha condições 
que restringiram a competitividade do certame realizado. 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201411367 
Município/UF: São Gonçalo/RJ 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.192.000,00 
Prejuízo: R$ 2.149.500,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16/09 a 26/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 0E53 - Apoio ao Transporte 
Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola no município de São Gonçalo/RJ. 
 
A ação fiscalizada destina-se a contribuir para a ampliação dos meios de acesso e 
permanência na escola, dos alunos matriculados na educação básica pública. 

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. Subutilização de ônibus escolares adquiridos por intermédio do Programa 
Caminho da Escola.  
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo adquiriu, no exercício de 2013, por intermédio de 
assistência financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 17 
(dezessete) veículos (ônibus escolar padronizado), no valor total de R$ 3.192.000.00 (três 
milhões, cento e noventa e dois mil reais), com o propósito de garantir o transporte regular 
diário dos estudantes da rede pública de ensino. 
 
A aquisição dos veículos foi realizada a partir da formalização dos Termos de Compromisso 
n.º 8.064/2012 e nº 8.063/2013, relativos às transferências de recursos financeiros por 
intermédio de Planos de Ação Articulada – PAR, e da adesão às Atas de Registro de Preços 
dos Pregões Eletrônicos nº 50/2012 e n.º 10/2012, cujo Órgão Gerenciador foi o FNDE. 
 
Dos 17 (dezessete) ônibus escolares adquiridos, 09 (nove) foram fornecidos pela empresa 
Marcopolo S/A, com áreas reservadas para cadeira de rodas, e 08 (oito) fornecidos pela 



 

 

empresa Mercedes-Benz do Brasil Ltda., respectivamente, a partir da formalização dos 
Contratos n.º 21/2013 e n.º 20/2013 com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo. 
 
Segue relatório fotográfico do ônibus escolar Marcopolo modelo VOLARE: 
 

 
Foto1 – Frente veículo 

 
Foto 2 – Interior veículo 

 
Foto 3 – Vista lateral 

 
Foto 4 – Interior veículo 

 
 
Segue relatório fotográfico do ônibus escolar Mercedes-Benz modelo ORE-03: 
 

  
Foto 1 – Vista lateral Foto 2 – Interior veículo 

 
Em inspeção in loco, em 23/09/2014, realizada nos veículos adquiridos, foi verificado que as 
baterias dos veículos placa LRG 9301, placa LPZ 3887, placa KWJ 7277 (Marcopolo 
Modelo Volare) e placa KWO 5704 (Mercedes-Benz Modelo ORE-03) encontravam-se 



 

 

totalmente descarregadas, o que inviabilizou a identificação do registro da quilometragem 
rodada dos referidos veículos. 
 
Na inspeção realizada no dia 24/09/2014, foi verificado que o veículo placa KWJ 7277 
encontrava-se em condições de uso, após instalação de bateria no referido veículo. Ao 
verificar o hodômetro do mesmo constatou-se o registro de 643,20 km rodados. Foi possível 
verificar no tacôgrafo do veículo placa KWO 5704 o registro total de 918,30 km percorridos. 
 
Durante a inspeção, foi verificada a baixa quilometragem de mais 08 (oito) veículos 
relacionados no quadro a seguir: 
     
    Quadro I – Registro da quilometragem em km 

Placa Quilometragem 
 (km) 

Capacidade de 
passageiros 

Fabricante/Modelo 

LRI 6550 824,80 55 Mercedes-Benz 
ORE-03 

LRI 6541 1.033 55 Mercedes-Benz 
ORE-03 

LRG 9299 1.115 11 Marcopolo  
Volare 

LBM 7134 1.272,80 55 Mercedes-Benz 
ORE-03 

KWK 7539 1.370 55 Mercedes-Benz 
ORE-03 

KQB 6422 1.854,70 55 Mercedes-Benz 
ORE-03 

LRG 9303 1.971 11 Marcopolo  
Volare 

LRI 6527 2.140 55 Mercedes-Benz 
ORE-03 

      Fonte: Hodômetro e Tacôgrafo dos veículos inspecionados 
 
Os registros fotográficos da quilometragem dos veículos, objeto das inspeções in loco, 
compõem as evidências do relatório. 
 
Ressalta-se que o veículo que apresentou no ato da inspeção o maior registro de 
quilometragem rodada (4.082 km ) foi o de placa LRG 9300.  
 
A variação percentual (534,84%) entre a menor e a maior quilometragem rodada (643,20 km 
e 4.082 km) denota a subutilização dos demais veículos. 
 
Questionado sobre o fato, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411367/002, de 
25/09/2014, e da Solicitação de Fiscalização n.º 201411367/003, de 06/10/2014, a Prefeitura 
Municipal não apresentou manifestação até a conclusão deste Relatório Preliminar. 
 
Requisitou-se também à Prefeitura Municipal, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 
201411367/004, de 06/10/2014, informações a respeito do quantitativo de veículos alocados 
nas rotas escolares, a distância do percurso das rotas escolares e a quantidade de viagem 
necessária de cada veículo para transportar os alunos às Unidades Escolares. O gestor não 
apresentou manifestação até a conclusão deste Relatório Preliminar. 



 

 

 
Cabe destacar que a Cláusula Oitava dos Contratos n.º 020/2013 e n.º 021/2013, assinados 
respectivamente em 16/04/2013 e 22/08/2013, estabeleceu o prazo de 110 dias a contar da 
assinatura dos referidos contratos para a entrega dos veículos. 
 
Quando solicitado, o gestor não informou a data de recebimento dos veículos adquiridos por 
intermédio da adesão às Atas de Registro de Preços dos Pregões nº 50/2012 e n.º 10/2012. 
 
Foi verificado, por meio das notas fiscais, que a saída dos 09 (nove) ônibus escolares 
fornecidos pela empresa Marcopolo S/A ocorreu no mês de outubro de 2013 e que o 
Certificado de Registro de Veículos – CRV e o Certificado de Registro de Licenciamento de 
Veículos – CRLV desses veículos foram emitidos pelo órgão competente em 22/05/2014.  
 
Em relação aos ônibus escolares fornecidos pela empresa Mercedes-Benz, consta nas notas 
fiscais a saída dos 08 (oito) veículos nas datas de 17/12/2013 e 02/01/2014. Neste caso, o 
CRV e o CRLV destes veículos foram emitidos pelo órgão competente em 07/07/2014.  
 
Tais fatos denotam ainda a morosidade na utilização destes veículos, o que corrobora a baixa 
quilometragem e a subutilização dos veículos. 
 
Foi verificado, ainda, na relação de quantitativo de alunos por rota, disponibilizada, por 
meio do Ofício n.º 844/GAB/SEMED/2014, de 25/09/2014, pelo Subsecretário Municipal de 
Infraestrutura, que dos 17(dezessete) veículos adquiridos somente 14 (quatorze) veículos 
foram efetivamente utilizados nas rotas escolares para atender aos alunos matriculados na 
rede pública de ensino. Consta, ainda, na referida relação à informação de que 03 (três) 
ônibus escolares ficam a disposição para passeios escolares. 
 
O artigo 3º da Resolução n.º 45/2013 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE prevê a utilização de veículos adquiridos no âmbito Programa Caminho da Escola 
na realização de atividades pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer desde que previstas 
no Plano Pedagógico da unidade de ensino escolar e com a autorização expressa da 
autoridade competente, acompanhada da relação nominal dos alunos participantes das 
atividades. 
 
Foram solicitadas ao gestor, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411367/04, as 
requisições de veículo encaminhadas à Secretaria Municipal de Educação no ano letivo de 
2014. Até a conclusão deste Relatório a Prefeitura Municipal não apresentou manifestação. 
 
Dessa forma, não foi possível verificar se os 3 (três) veículos foram utilizados para passeios 
escolares, o que pode denotar a subutilização dos mesmos no transporte diário dos alunos à 
rede pública de ensino.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada.  
##/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: Notificar a Prefeitura Municipal de São Gonçalo para que providencie no 
prazo de 30 dias a adequada utilização dos veículos escolares adquiridos por meio do Plano 
de Ação Articulada no âmbito do Programa Caminho na Escola. Caso, não seja regularizada 
a situação, adotar medidas para que seja restituído os valores correspondentes ao montante 
transferido nos Termos de Compromisso n.º 8.064/2012 e nº 8.063/2013, sem prejuízo das 
demais sanções legais cabíveis, conforme estabelecido no artigo 14 da Resolução n.º 
14/2012/FNDE/MEC. 
 
 
2.1.2. Falta de recolhimento do saldo remanescente dos recursos financeiros recebidos 
do FNDE e utilizados na aquisição de ônibus escolares no âmbito do Programa 
Caminho da Escola.  
 
Fato 
 
Com o propósito de verificar a utilização dos recursos federais transferidos à Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo na aquisição de 17 (dezessete) ônibus escolares para atender o 
transporte regular diário dos estudantes da rede pública de ensino, foi requisitado à 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 
201411367/001, de 16/09/2014, os extratos bancários das contas-correntes específicas, bem 
como das contas investimentos, relativas à movimentação dos recursos recebidos do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE por intermédio dos Termos de 
Compromisso n.º 8.064/2012 e nº 8.063/2013. 
 
Em resposta, o Subsecretário Municipal de Infraestrutura, por meio do Ofício n.º 
839/GAB/SEMED/2014, de 25/09/2014, disponibilizou os extratos das contas correntes n.º 
85.486-7 e n.º 85.324-0, Agência n.º 0394-8, do Banco do Brasil, e suas respectivas contas 
de investimento, com a movimentação dos recursos financeiros. 
 
O FNDE efetuou o crédito de R$ 2.004.000,00 (dois milhões e quatro mil reais) na conta 
corrente n.º 85.486-7, na data de 23/04/2013, referente ao Termo de Compromisso n.º 
8.063/2013, destinado à aquisição de 08 (oito) ônibus escolares, modelo ORE-03, fabricados 
pela empresa Mercedes-Benz do Brasil Ltda., sendo o recurso aplicado na conta 
investimento.  
 
Foi também efetuado o crédito de R$ 1.188.000,00 (um milhão, cento e oitenta e oito mil 
reais) na conta corrente n.º 85.324-0, na data de 18/04/2013, referente ao Termo de 
Compromisso n.º 8.064/2012, destinado à aquisição de 09 (oito) ônibus escolares, modelo 
VOLARE, fabricados pela empresa Marcopolo S/A, sendo o recurso aplicado na conta 
investimento. 
 
Após os pagamentos aos fornecedores, efetuados em 20/03/2014 e 23/05/2014, verificou-se 
saldo remanescente nas contas investimento. No caso dos recursos transferidos para a conta 
investimento n.º 85.486-7, foi verificado na data de 23/09/2014 um saldo líquido para 
resgate no valor de R$ 189.604,43 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e quatro reais e 
quarenta e três centavos).  
 
Em relação aos recursos transferidos para a conta investimento n.º 85.324-0, não foi possível 
mensurar o valor do saldo das aplicações financeiras referente ao repasse destinado à 
aquisição dos ônibus escolares, uma vez que na referida conta foram depositados também 



 

 

mais 02 (dois) créditos referentes outros objetos pactuados no Termo de Compromisso n.º 
8.064/2012. 
 
Ressalta-se que cabe à Prefeitura Municipal promover o cálculo do montante dos 
rendimentos desde a data da aplicação do recurso financeiro até a data de sua devolução ao 
FNDE, a fim de identificar o saldo remanescente referente ao repasse de recursos destinado 
à aquisição dos ônibus escolares. 
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411367/002, de 25/09/2014, foi solicitada a 
comprovação do recolhimento do saldo remanescente dos recursos financeiros referentes à 
execução dos objetos dos Termos de Compromisso n.ºs 8.064/12 e 8.063/13. Em resposta, o 
Subsecretário Municipal de Infraestrutura apresentou, por meio do Ofício n.º 
882/GAB/SEMED/2014, de 02/10/2014, a seguinte informação: 
 
“Em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411367/002 – Caminho da Escola, item 
04, informo que foi solicitado ao Banco do Brasil, através do Ofício n.º 
881/GAB/SEMED/2014, o levantamento dos saldos das contas correntes/investimentos de 
n.º 85.486-7 e n.º 85.324-0, Agência n.º 0394, bem como o encerramento da conta aplicação 
para procedermos ao processo de devolução. Informo, ainda, que a conta de n.º 85.324-0 
recebeu recursos de outros dois programas do Governo Federal, conforme consulta de 
liberações de recursos do FNDE em anexo. Tão logo concluamos o levantamento, faremos a 
devolução do rendimento referente a estas contas.” 
 
Diante dos fatos narrados e dos documentos apresentados pela Prefeitura, foi constatado a 
falta de recolhimento do saldo remanescente dos recursos financeiros ao FNDE, conforme 
disposto no artigo 15 da Resolução n.º 14/2012, de 08/06/2012, descrito a seguir: 
 

“Os municípios, os estados, o Distrito Federal e os órgãos e entidades executores 
deverão devolver ao FNDE os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras realizadas, no prazo 
improrrogável de sessenta dias a contar do término do prazo para execução do objeto 
previsto no termo de compromisso. (Redação dada pela Resolução 
57/2012/FNDE/MEC)”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada.  
##/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: Notificar a Prefeitura Municipal de São Gonçalo para que providencie no 
prazo de 30 dias o recolhimento do saldo remanescente das contas correntes/investimentos 
de n.º 85.486-7 e n.º 85.324-0, Agência n.º 0394, do Banco do Brasil, referentes à execução 
dos objetos dos Termos de Compromisso n.ºs 8.064/12 e 8.063/13. Caso, não seja 
regularizada a situação, adotar medidas para que seja restituído os saldos financeiros 
remanescentes, acrescidos das receitas obtidas das aplicações financeiras, conforme 
estabelecido no artigo 15 da Resolução n.º 14/2012/FNDE/MEC. 
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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. Falta de planejamento na aquisição dos ônibus escolares adquiridos por 
intermédio do Programa Caminho da Escola e falta de Controle do uso destes veículos 
no atendimento ao transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública de 
ensino.  
 
Fato 
 
Com o propósito de verificar a utilização dos 17 (dezessete) ônibus escolares adquiridos por 
meio da adesão às Atas de Registro de Preços nº 65/2012 e n.º 19/2012, referentes, 
respectivamente, ao Pregão Eletrônico n.º 50/2012 e Pregão Eletrônico n.º 10/2012 
realizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no atendimento ao 
transporte escolar dos alunos matriculados na rede pública de ensino, foi requisitado à 
Secretaria Municipal de Educação – SEMED, por meio da SF 201411367/001, de 
16/09/2014, o controle referente ao deslocamento diário (rotas, saída/entrada, km rodado) 
dos veículos. 
 
Em resposta, o Subsecretário Municipal de Infraestrutura, por meio do Ofício n.º 844/2013, 
disponibilizou apenas a relação com informações referentes às rotas, motoristas, quantitativo 
de alunos e escolas que são atendidas. O gestor não apresentou o controle diário do 
deslocamento dos ônibus escolares.   
 
A fim de identificar os beneficiários do transporte escolar atendidos pelos veículos 
adquiridos, foi requisitada também à Prefeitura Municipal de São Gonçalo a apresentação da 
relação dos alunos cadastrados (nome, endereço e contato telefônico) que são atendidos 
pelos veículos adquiridos na adesão às Atas de Registro de Preços dos Pregões nº 50/2012 e 
n.º 10/2012. 
 
Em resposta, o Subsecretário Municipal de Infraestrutura informou, por meio do Ofício n.º 
844/2013, o que segue: 
 
“Até o momento não foi criado um cadastro referente à rota/itinerário do Transporte Escolar. 
Informo que a partir deste momento a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo se 
compromete a adotar tal procedimento.” 
 
Diante dos fatos narrados e dos documentos apresentados pela Prefeitura, foi constatado a 
falta de controle do gestor no acompanhamento da efetiva utilização dos veículos de 
transporte escolar no município adquiridos com recursos federais.  



 

 

Não foi identificada também nos documentos apresentados a motivação da necessidade de 
aquisição do quantitativo de veículos com base no levantamento do quantitativo de alunos a 
ser atendido no transporte escolar diário. Tal fato denota a falta de planejamento na 
aquisição dos veículos. 
 
A Prefeitura Municipal foi questionada, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 
201411367/004, de 06/10/2014, a respeito das demandas de transporte encaminhadas pelas 
Unidades Escolares à Secretaria Municipal de Educação, bem como pelo planejamento 
adotado na aquisição dos 17 (dezessete) veículos adquiridos por intermédio da adesão às 
Atas de Registro de Preços dos Pregões Eletrônicos nº 50/2012 e n.º 10/2012. O gestor não 
apresentou manifestação até a conclusão deste Relatório Preliminar. 
Cabe destacar que consta no Plano de Metas, extraído do Sistema Integrado de 
Monitoramento do Ministério da Educação, na data de 25/09/2014, informação a acerca da 
necessidade de identificação dos estudantes que necessitam de transporte escolar.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que houve falta de planejamento na aquisição 
dos quantitativos dos ônibus escolares, falta de controle do uso e subutilização desses 
veículos, conforme inspeções in loco efetuadas no objeto fiscalizado, bem como a falta de 
recolhimento do saldo remanescente dos recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411505 
Município/UF: São Gonçalo/RJ 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 11.809.522,70 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos foram realizados no período de 16/09/2014 a 30/09/2014 sobre a aplicação 
dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) / 
12L4 - Implantação, Construção e Ampliação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA 
no município de São Gonçalo/RJ. 
 
A ação fiscalizada destina-se a repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para 
financiar o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24H São Gonçalo II.   

Foram realizadas inspeções ‘in loco’, nos dias 24/09 e 25/09/2014, nas dependências da 
UPA 24H São Gonçalo II. 

A UPA24H deve contar com equipe de saúde composta por médicos e enfermeiros nas 24h 
para atendimento contínuo de clínica médica e clínica pediátrica, visando diminuir as filas 
nos prontos-socorros dos hospitais e evitando que casos que possam ser nelas resolvidos 
sejam encaminhados para unidades de complexidade mais elevada. 

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. Inobservância ao número mínimo de médicos definido pelo Ministério da Saúde, 
atuando na Unidade de Pronto Atendimento - UPA24 São Gonçalo II. 
 
Fato 
 
O Município de São Gonçalo/RJ possui 02 (duas) Unidades de Pronto Atendimento 24 horas 
– UPA 24H sob a gestão da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro – SES, a qual 
formalizou contrato de gestão com o Instituto dos Lagos Rio, qualificado como Organização 



 

 

Social e responsável pela execução das atividades de funcionamento das 02 (duas) unidades 
de pronto atendimento.  
 
A UPA 24H é um estabelecimento de média complexidade com o objetivo de atender as 
ações de saúde situadas entre a Atenção Básica de Saúde e Atenção Hospitalar, visando 
reduzir as filas nos prontos-socorros dos hospitais.  
 
Com propósito de avaliar a funcionalidade da UPA 24 H (composição da equipe de saúde) 
no Município de São Gonçalo, foi selecionada a Unidade de Pronto Atendimento São 
Gonçalo II, considerada unidade de porte III, tendo em vista que a população da área de 
abrangência da UPA é 200.001 a 300.000 habitantes, conforme estabelecido na Portaria MS 
n.º 342/2013. 
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/001, de 16/09/2014, foi solicitada à 
Secretaria Estadual de Saúde a relação dos profissionais de saúde que atuam na UPA São 
Gonçalo II. Em resposta, o Secretário de Saúde da SES, por meio do Ofício n.º SES GS n.º 
193/14, de 26/09/2014, atendeu a demanda requisitada. 
 
Na relação apresentada constam 45 (quarenta e cinco) médicos, sendo 26 (vinte e seis) 
clínicos, 16 (dezesseis) pediatras, 01(um) Coordenador médico e 02 (dois) médicos sem 
especialidade. Além dos profissionais médicos, foram identificados os seguintes 
profissionais que atuam na área de saúde: 
   
   Quadro 01: Composição de profissionais que atuam na área de saúde 

Cargo Quantitativo 
Farmacêutico 07 

Dentista 07 
Auxiliar de Saúde Bucal 04 

Enfermeiro 30 
Enfermeiro CCIPH 01 

Técnico de Enfermagem 66 
Técnico de Radiologia 07 

   Fonte: Relação fornecida pela Secretaria Estadual de Saúde 
 
Considerando-se a relevância das atribuições dos profissionais da área de saúde, selecionou-
se para objeto de análise o quantitativo de médicos na especialidade clínica médica e 
pediatria que compõe a equipe diária na UPA 24H São Gonçalo II, a fim de verificar se os 
quantitativos identificados diariamente nas equipes correspondem ao estabelecido para 
compor a equipe.  
 
Requisitou-se inicialmente à Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Solicitação de 
Fiscalização n.º 201411505/006, de 29/09/2014, a escala de plantão e o relatório de 
frequência dos profissionais da área de saúde referente aos meses de março e julho de 2014.  
 
Requisitou-se também à Secretaria Estadual de Saúde, por meio da Solicitação de 
Fiscalização n.º 201411505/008, de 10/10/2014, o quantitativo de médicos que compõe as 
equipes de saúde na UPA 24H São Gonçalo II. O gestor estadual não disponibilizou as 
informações e os documentos requisitados. 
 



 

 

Após contato realizado com o Instituto dos Lagos Rio, as informações e os documentos 
foram disponibilizados para análise. 
 
A escala médica diária disponibilizada é composta da seguinte forma: 
 
   Quadro 02: Composição dos médicos na escala diária da UPA 24 São Gonçalo II 

Especialidade Plantão Quantitativo 
Médico Clínico 07:00 hs /19:00 hs 05 
Médico Clínico 19:00 hs / 07: hs 04 
Médico Pediatra 07:00 hs /19:00 hs 03 
Médico Pediatra 19:00 hs / 07: hs 02 

   Fonte: Instituto dos Lagos Rio 
 
A partir do cruzamento dos registros da escala de plantão e do relatório de frequência, 
verificou-se o quantitativo reduzido de médicos (clínico geral e pediatra) nas equipes diurna 
e noturna, considerando o plantonista 24h na equipe, nos meses de março e julho, objeto da 
amostra, conforme demonstrado no quadro a seguir: 
 
  Quadro 03: Número de médicos reduzidos na equipe no mês de março 

Quantitativo de 
médicos que não 
compuseram na 

equipe 

Pediatra 
diurno 
(dias) 

Pediatra  
Noturno 

(dias) 

Clínico 
diurno 
(dias) 

Clínico 
noturno 
(dias) 

01 02-11-13-14-
15-16-18-20-
21-23-27-28 

03-06-07-10-
11-12-13-14-
17-19-20-21-
23-24-26-27-

28-29-31 

20-27 02-04-10-17-
23-28 

02 06-07-12-19-
22-26 

04-05-16-18-
25 

01-06-07-
08-11-12-
13-14-18-
19-22-25 

05-06-07-09-
11-12-13-14-
16-20-24-27-
30 

03 05-29-30 - 02-03-04-
05-15-23-
26-28-29-

30 

01-03-08-15-
18-19-21-22-

25-26- 

04 - - 09-16-17-
21-24-31 

29 

05 - - 10 - 
   Fonte: Escala de plantão e relatório de frequência disponibilizados pelo Instituto dos Lagos Rio 

O ponto crítico verificado ocorreu nos dias 05,29 e 30 de março no plantão diurno onde a 
equipe de saúde estava composta apenas por 02 (dois) clínicos e sem a presença de um 
pediatra e o plantão noturno do dia 29 de março composto apenas por 02 (dois) pediatras e 
sem a presença de clínico.  
 
   Quadro 04: Número de médicos reduzidos na equipe no mês de julho 

Quantitativo de 
médicos que não 

Pediatra 
diurno 

Pediatra  
Noturno 

Clínico 
diurno 

Clínico 
noturno 



 

 

compuseram a 
equipe 

(dias) (dias) (dias) (dias) 

01 02-03-04-06-
07-08-09-10-
11-13-14-15-
16-17-18-20-
21-23-25-27-

28-29-30 

03-05-06-08-
10-12-13-15-
17-19-24-26-

27-29-31 

04-09-10-
15-25-28-

29 

03-06-10-24-
29-30 

02 - 20 02-03-07-
11-14-18-

21- 

01-08-15-16-
17- 

03 05-12-19-26 - 13-17-20-
24-27-31 

02-05-09-12-
19-23-26-30 

04 - - 05-06-12-
19-26 

- 

   Fonte: Escala de plantão e relatório de frequência disponibilizados pelo Instituto dos Lagos Rio 

O ponto crítico verificado ocorreu nos dias 05,12,19 e 26 de julho onde a equipe de saúde 
estava composta apenas por 01 (um) clínico médico plantonista 24h e 01 (um) pediatra 
noturno.  
 
Os pontos críticos citados contrariam o disposto nas portarias do Ministério da Saúde que 
regulamentam a composição mínima de médicos que atuam nas unidades de pronto 
atendimento de porte III. 
 
Conforme estabelecido no item 2.2 da Portaria MS n.º 2.048/2012, de 05/11/2012, a 
composição da equipe de saúde deve contar com 03 (três) médicos clínicos e 03 (três) 
médicos pediatras. 
 
Já o Anexo I da Portaria MS n.º 342/2013, de 04/03/2013, estabeleceu a composição mínima 
de 06 (seis) médicos no período diurno e 03 (três) médicos no período noturno para atuar na 
UPA 24h porte III. 
 
Portanto, a ausência de médicos conforme apresentado no quadro III demonstra que a 
unidade de saúde não atendeu em determinados dias dos meses analisados nem mesmo ao 
quantitativo mínimo estabelecido nas referidas portarias do Ministério da Saúde.  
 
Diante dos fatos apurados, o quantitativo de médicos que atuam na UPA São Gonçalo II não 
corresponde ao estabelecido para compor as equipes de saúde diurna e noturna.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio Ofício n.º 28.225/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/10/2014, foi 
encaminhado Relatório Preliminar à Secretaria Estadual de Saúde, contendo os resultados da 
fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo. 

Entretanto, não houve manifestação da unidade examinada.  
##/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: Notificar o gestor local para que providencie a adequação da força de 
trabalho de médicos que atuam nas equipes de saúde das Unidades de Pronto Atendimento - 
UPA 24h que recebem recursos federais, respeitando o quantitativo mínimo destes 
profissionais nas equipes, conforme estabelecido nos normativos do Ministério da Saúde. 
Em caso de descumprimento, suspender o repasse do incentivo de custeio das unidades. 
 
 
2.1.2. Falhas no gerenciamento de recursos humanos quanto ao controle do 
cumprimento da carga horária dos profissionais médicos que atuam na Unidade de 
Pronto Atendimento - 24h São Gonçalo II e falta de adoção de medidas pelo gestor 
estadual para assegurar a composição mínima de médicos nas equipes de saúde. 
 
Fato 
 
Com o propósito de avaliar o gerenciamento de recursos humanos adotado no controle do 
cumprimento da carga horária dos profissionais de saúde que atuam na Unidade de Pronto 
Atendimento – UPA 24 H São Gonçalo II, requisitou-se à Secretaria Estadual de Saúde, por 
meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/001, de 16/09/2014, informações 
pertinentes ao controle da jornada de trabalho destes profissionais.  
 
Em resposta, o Secretário de Saúde da SES, por meio do Ofício n.º SES GS n.º 193/14, de 
26/09/2014, limitou-se a disponibilizar a proposta de trabalho do Instituto Lagos Rio, 
qualificada como Organização Social e responsável pela execução das atividades de 
funcionamento da UPA São Gonçalo II, apresentada à época do processo seletivo para 
escolha de entidade de direito privado sem fins lucrativos para operacionalizar a execução 
dos serviços de saúde em Unidade de Pronto Atendimento 24H, a qual estabeleceu o uso de 
um Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos para efetuar o registro de presenças. 
 
Em consulta ao site do Instituto dos Lagos Rio, verificou-se que o controle da jornada de 
trabalho dos profissionais é realizado por meio do Sistema de Apuração de Ponto – RM 
CHRONUS, que possui o objetivo de informar a frequência mensal destes profissionais, 
com base nas informações coletadas nos relógios de ponto a partir da digital de cada 
empregado. 
 
Durante a inspeção in loco, na data de 24/09/2014, realizada nas dependências da UPA 24h 
São Gonçalo II, verificou-se a instalação de apenas 01 (um) equipamento de controle de 
frequência, conforme foto a seguir: 
 



 

 

 
Foto 01 – Equipamento de ponto biométrico 

 
Por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/006, de 29/09/2014, requisitou-se à 
Secretaria Estadual de Saúde a escala de plantão e a folha de frequência dos profissionais da 
área de saúde referentes aos meses de março e julho de 2014, objeto da amostra, para análise 
do controle da jornada de trabalho. O gestor estadual não disponibilizou as informações e os 
documentos requisitados. 
 
Após contato realizado com o Instituto dos Lagos Rio, as informações e os documentos 
foram disponibilizados para análise. 
 
A partir do critério da relevância, selecionou-se o cargo de médico para a análise das folhas 
de frequência e das escalas de serviço. 
 
Após análise das informações registradas nos referidos documentos, foi verificado 17 
(dezessete) ocorrências de registros sem a informação do horário de saída do profissional 
médico no mês de março e 05 (cinco) ocorrências no mês de julho, conforme demonstrado 
nos quadros a seguir: 
 
   Quadro 01: Ocorrência de registro na folha de ponto sem a marcação da hora de saída – 
mês de março  

CPF do médico Dias sem registro Informação registrada 
90661087700 7;14 Falta 
07719886720 04 Falta 
84232854134 1;8;11;25;30 Falta 
07420427747 05 Falta 
05138321650 16;30 Falta 
07497892630 2;23;30 Falta 
83901698787 13 Falta 
05242699710 4;5;12 Falta 
11275447724 12 Falta 
33987734787 20 Falta 
52911349768 30 Falta 



 

 

10372273793 16 Falta 
10176075755 4;11;18;25 Falta 
24743283787 12 Falta 
10111892759 03;15;22;29 Falta 
10111892759 30 Folga 
12718233724 14 Falta 

  Fonte: Folha de Frequência do mês de março de 2014 
 
 
Quadro 02: Ocorrência de registro na folha de ponto sem a marcação da hora de saída – mês 
de julho  

CPF do médico Dias sem registro Informação registrada 
90661087700 24 Falta 
08739001709 1;8 Falta 
24743283787 9 Falta 
10111892759 14 Falta 
10111892759 13 Folga 

  Fonte: Folha de Frequência do mês de julho de 2014 
 
Em todos os casos identificados, as faltas registradas na saída do empregado não foram 
consideradas no campo “Dias Falta” da folha de ponto.  
 
Verificou-se também no mês de julho a falta de marcação da hora de entrada do empregado 
no plantão, conforme demonstrado no quadro a seguir:  
 
Quadro 03: Ocorrência de registro na folha de ponto sem a marcação da hora de entrada – 
mês de julho  

CPF do médico Dias sem registro Informação registrada 
05138321650 06 permuta 
05138321650 20 esqueceu 
05242699710 08 esqueceu 
11275447724 16 esqueceu 
52911349768 13 esqueceu 
10111892759 21 esqueceu 
10111892759 28 permuta 
07497892630 20 esqueceu 
10372273793 06 permuta 

Fonte: Folha de Frequência do mês de julho de 2014 
 
A falta dos registros da hora de entrada e saída do empregado na folha de frequência 
denotam falhas nos controles quanto ao monitoramento do cumprimento da carga horária 
dos profissionais.  
 
Cabe destacar que a marcação do ponto biométrico é obrigatória na entrada e na saída do 
empregado, conforme estabelecido no Manual de Contratação do Instituto dos Lagos Rio. 
 
Ainda em relação ao controle de frequência, foram apresentadas 13 (treze) folhas de 
frequência sem registros referente ao mês de março, sendo 09 (nove) folhas referentes a 
profissionais que compõem a equipe da UPA e 04 (quatro) folhas referentes a profissionais 



 

 

que não foram informados como integrantes da equipe da UPA, conforme demonstrado nos 
quadros a seguir: 
  
   Quadro 04: Profissionais relacionados compondo a equipe da UPA São Gonçalo II 

CPF Cargo Especialidade Escalado 
07089943771 Médico Clínica Médica Não 
00657400769 Médico Clínica Médica Não 
11302457721 Médico Não identificada Sim 
12764436769 Médico Clínica Médica Não 
11729475701 Médico Clínica Médica Não 
08739001709 Médico Clínica Médica Sim 
12842731727 Médico Clínica Médica Não 
10058547770 Médico Coordenadora Médica Sim 
12472053711 Médico  Pediatra Não 

   Fonte: Escala de plantão e Folha de Frequência do mês de março de 2014 
 
 
   
  Quadro 05: Profissionais não relacionados compondo a equipe da UPA São Gonçalo II 

PIS Crachá  Cargo Especialidade Escalado 
0140.13313.32-0 8988 Médico  Não identificada Não  
0125.37978.79-1 3225 Médico  Não identificada Não  
0154.45766.39-3 8866 Médico  Não identificada Não  
0129.68695.54-3 8999 Médico  Não identificada Não  

   Fonte: Escala de plantão e Folha de Frequência do mês de março de 2014 
 
Já em relação ao mês de julho, foram identificadas 08 (oito) folhas de frequência sem 
registros, conforme demonstrado no quadro a seguir: 
 
  Quadro 06: Profissionais sem registro de frequência no mês de julho 

PIS Empregado Crachá  Cargo Especialidade Escalado Integrante 
da UPA 

0140.13313.32-0 8988 Médico  Não identificada Sim  Não 
0125.37978.79-1 3225 Médico  Não identificada Não  Não 
0132.49240.62-0 3211 Médico Não identificada Sim Sim 
0267.54960.17-3 84946 Médico  Não identificada Sim Sim 
0267.55551.06-4 7888 Médico  Não identificada Sim Sim 
0154.45766.39-3 8866 Médico  Não identificada Sim Não 
0119.97754.67-8 48498 Médico  Não identificada Não Sim 
0129.68695.54-3 8999 Médico  Não identificada Sim Não 

   Fonte: Escala de plantão e Folha de Frequência do mês de março de 2014 
 
Requisitou-se também ao gestor estadual as medidas adotadas para garantir a composição 
das equipes de saúde, a fim de assegurar o adequado funcionamento da unidade de pronto 
atendimento. Em resposta, o Secretário de Saúde da SES, por meio do Ofício n.º SES GS n.º 
193/14, de 26/09/2014, limitou-se a disponibilizar a proposta de trabalho apresentada no 
Edital de Seleção n.º 003/2012 pelo Instituto Lagos Rio (Apresentação da Política de Gestão 
de Pessoas a ser praticada), dentro qual é inserida, dentre outros aspectos (registro de 
controle de pessoal e avaliação de desempenho) a conduta de combate ao absenteísmo e 
estímulo de produtividade dos profissionais médicos.  



 

 

  
Diante dos fatos apurados, verificou-se que não há ações adotadas pelo gestor estadual para 
garantir a composição mínima de profissionais médicos nas equipes de saúde diurna e 
noturna da UPA 24 H São Gonçalo II.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio Ofício n.º 28.225/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/10/2014, foi 
encaminhado Relatório Preliminar à Secretaria Estadual de Saúde, contendo os resultados da 
fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo. 

Entretanto, não houve manifestação da unidade examinada.  
##/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: Notificar o gestor local para que providencie o aperfeiçoamento dos 
controle internos para garantir o cumprimento da carga horária dos médicos que atuam nas 
equipes de saúde das Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h que recebem recursos 
federais, bem como adotar as medidas cabíveis para assegurar a composição mínima destes 
profissionais nas equipes de saúde, conforme estabelecido nos normativos do Ministério da 
Saúde. Em caso de descumprimento, suspender o repasse do incentivo de custeio das 
unidades. 
 
 
2.1.3. Impossibilidade de avaliar a regularidade da aplicação dos recursos federais nas 
ações relacionadas ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento 24 H São 
Gonçalo II. 
 
Fato 
 
O Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Saúde, celebrou o Contrato 
de Gestão n.º 015/2012, assinado em 20/12/2012, no valor de R$ 19.742.103,96 (dezenove 
milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cento e três reais e noventa e seis centavos) com o 
Instituo dos Lagos Rio, CNPJ n.º 07.813.739/0002-42, com o propósito de operacionalizar a 
gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24H São Gonçalo II. 
 
A fim de avaliar a aplicação dos recursos federais nas ações relacionadas ao funcionamento 
da UPA 24H São Gonçalo II, requisitou-se à Secretaria Estadual de Saúde – SES, por meio 
da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/01, de 16/09/2014, a relação dos processos 
licitatórios formalizados referentes à aquisição de materiais e contratação de serviços com a 
utilização de recurso federal, no período de 01/01/2014 a 04/09/2014, apresentando dentre 
outras informações o n.º  e a data do processo, o objeto da licitação e o valor contratado. 
 
Em resposta, o Secretário de Saúde da SES, por meio do Ofício n.º SES GS n.º 193/14, de 
26/09/2014, apresentou a seguinte informação: 
 



 

 

“Considerando que a UPA 24 São Gonçalo II é gerida por contrato de gestão, através de 
Organização Social de Saúde (OSS), não há processo licitatório para o custeio dessa 
unidade.” 
 
Após contato realizado com o Instituto dos Lagos Rio – ILR, entidade qualificada como 
Organização Social de Saúde responsável pela execução das atividades de funcionamento da 
Unidade de Pronto Atendimento São Gonçalo II, foram disponibilizadas duas relações, 
sendo uma de compra e a outra de contratação de serviços. Neste último caso, foram 
informados os valores pagos no período de janeiro a agosto de 2014 aos fornecedores 
contratados. 
 
O ILR também disponibilizou, os extratos bancários da conta corrente específica n.º 18527-
2, Agência n.º 2809 do Banco Bradesco, de movimentação dos recursos financeiros 
recebidos da SES para financiar as ações relacionadas ao funcionamento da UPA São 
Gonçalo II, conforme verificado no e-mail encaminhado, na data de 23/09/2014, pela 
Gerente de Compras do ILR, conforme segue: 

“Seguem em anexo os extratos de janeiro a agosto/14 da conta corrente n.º 18527-2, agência 
nº 2809-6, referente à UPA São Gonçalo II e a planilha com as compras e contratações da 
mesma UPA. 

Como bem observado, as contas que constam nos Contratos de Gestão estão invertidas e 
vamos solicitar a correção à SES.” 

Cabe destacar que a referida conta corrente consta no Contrato de Gestão n.º 014/2012, 
referente ao funcionamento da UPA São Gonçalo I. 

A Secretaria Estadual de Saúde transferiu R$ 2.912.000,00 (dois milhões, novecentos e doze 
mil reais) para a conta corrente n.º 18527-2 do ILR no período analisado, que correspondem 
aos créditos de 1.791.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e um mil reais) e R$ 
1.121.000,00 depositados, respectivamente, nas datas de 27/03/2014, e 24/07/2014. 
 
A partir da data do crédito de recursos federais na conta específica da UPA 24 São Gonçalo 
II, efetuado pela Secretaria Estadual de Saúde, da data do pagamento da despesa e do 
critério da materialidade da despesa, foram selecionados para objeto de análise os processos 
de pagamento n.º 004/2014 e n.º 008/2012, referentes à prestação de serviços de exames 
laboratoriais, e os processos de pagamento n.º 44/2012 e n.º 45/2012, referentes, 
respectivamente, à aquisição de medicamentos e ao fornecimento de materiais de consumo 
hospitalar. 
 
As despesas com aquisição de medicamentos e materiais hospitalares totalizaram, 
respectivamente, o valor de R$ 255.411,55 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e 
onze reais e cinquenta e cinco centavos) e R$ 78.607,00 (setenta e oito mi, seiscentos e sete 
reais), perfazendo o total de R$ 344.018,55 (trezentos e quarenta e quatro mil, dezoito reais 
e cinquenta e cinco centavos) no período analisado de junho e julho de 2014. 
 
Em relação à contratação de serviços laboratoriais, as despesas pagas no período de 
fevereiro e junho de 2014 totalizaram o valor de R$ 111.071,16 (cento e onze mil, setenta e 
um reais e dezesseis centavos).  
 



 

 

Ressalta-se que não foi verificada a execução física dos objetos contratados. 
 
Após a análise dos processos de pagamento analisados, não foi possível verificar se as 
despesas realizadas foram pagas com recursos federais, uma vez que o ILR informou que 
não consegue identificar a fonte dos recursos que são creditados pela SES na conta n.º 
18527-2 para operacionalizar o funcionamento da UPA São Gonçalo II.  
 
Verificou-se que as despesas analisadas foram pagas após a realização de transferências de 
recursos financeiros para a conta corrente n.º 18527-2. Entretanto, não foi possível verificar 
as fontes destes recursos. 
 
Diante dos fatos apurados, não foi possível avaliar a regularidade da aplicação dos recursos 
federais utilizados no pagamento das despesas analisadas. 
 
Cabe destacar que o valor de custeio e manutenção definido para o repasse mensal ao ILR é 
de R$ 1.791.000,00 (um milhão, setecentos e noventa e um mil reais), conforme 
estabelecido no termo aditivo do Contrato de Gestão n.º 015/2012, sendo pagos com recurso 
estadual (fonte 00) e recurso federal (fonte 25). Deste total, R$ 500.000,00 (quinhentos mil 
reais) referem-se ao repasse mensal do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de 
Saúde, conforme estabelecido nas Portarias MS n.º 423, de 12/03/2012, e n.º 1.913, de 
05/09/2012.  
 
Após o encaminhamento do Relatório Preliminar à Secretaria Estadual de Saúde, por meio 
do Ofício n.º 28.225/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/10/2014, verificou-se 
que, após a análise da movimentação dos recursos federais, o saldo da conta corrente n.º 
18527-2, na data de 26/03/2014, era de R$ 55.754,75 (cinquenta e cinco mil, setecentos e 
cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) e que após o crédito de 1.791.000,00 
(um milhão, setecentos e noventa e um mil reais), na referida conta, em 27/03/2014, foram 
efetuadas a seguintes transações, na data de 04/04/2014, sem a correspondente identificação 
das despesas: 
 
a) transferência entre conta no valor de R$ 320.000,00; 
b) transferência de conta corrente para conta corrente PJ no valor de R$ 455.000,00; 
c) transferência de conta corrente para conta corrente PJ no valor de R$ 495.000,00; 
d) transferência de conta corrente para conta corrente PJ no valor de R$ 18.237,14 
 
Não foi possível avaliar a regularidade da aplicação dos recursos federais mencionados 
acima nas ações de funcionamento da UPA São Gonçalo II quando das transferências 
realizadas entre contas correntes.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio Ofício n.º 28.225/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/10/2014, foi 
encaminhado Relatório Preliminar à Secretaria Estadual de Saúde, contendo os resultados da 
fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo. 

Entretanto, não houve manifestação da unidade examinada.  
##/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: Notificar o gestor local para que aprimore os sistemas de controle interno, 
a fim de possibilitar a identificação dos recursos federais que são aplicados às ações de 
saúde relacionadas ao funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24H 
quando dos repasses financeiros ao Instituto dos Lagos Rio. 
 
 
2.1.4. Avaliação do acolhimento com Classificação de Risco - UPA24h São Gonçalo II. 
 
Fato 
 
Uma das competências estabelecidas para as UPAs, independentemente do seu porte, é o 
processo de Acolhimento com Classificação de Risco, previsto na Portaria do Ministério da 
Saúde nº 1.601, de 07/07/2011 (art. 2º, inciso III): 
 
Art. 2º A UPA 24 h tem as seguintes competências na Rede de Atenção às Urgências: 
 
[...] 
 
III - implantar processo de Acolhimento com Classificação de Risco, em ambiente 
especifico, considerando a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, 
com estabelecimento do potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, de modo 
a priorizar atendimento em conformidade com o grau de sofrimento ou a gravidade do 
caso; 
 
Essa previsão também consta da Portaria nº 342/2013 (art. 8º) e da Portaria 2.048/2002 
(Regulamento Técnico das Urgências e Emergências), bem como do Anexo I do Edital de 
Seleção n.º 003/2012, parte integrante do Contrato de Gestão n.º 015/2012 pactuado pela 
SES/RJ com o Instituto dos Lagos Rio. Mais recentemente, a Resolução CFM º 2.079/2014, 
do Conselho Federal de Medicina, tornou obrigatória sua implantação para atendimento dos 
pacientes nas UPAs 24h, devendo ser assegurado ao paciente acesso imediato. 
 
Nesse sentido, com o propósito de verificar a situação da implantação e manutenção do 
processo de Acolhimento com Classificação de Risco da UPA São Gonçalo II, a Secretaria 
Estadual de Saúde foi instada, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/001, 
de 16/09/2014, a apresentar informações acerca do sistema de classificação de pacientes de 
acordo com a gravidade do agravo à saúde que apresentam. Em resposta, o Secretário 
Estadual de Saúde, por meio do Ofício n.º SES GS n.º 193/14, de 26/09/2014, limitou-se a 
disponibilizar a proposta de trabalho apresentada no Edital de Seleção n.º 003/2012 pelo 
Instituto Lagos Rio. 
 
Apesar disso, durante a inspeção in loco, realizada nos dias 24 e 25/09/2014, nas 
dependências da UPA 24h São Gonçalo II, verificou-se que é utilizado um sistema 
informatizado no processo de atendimento, chamado “Sistema UPA 24h”, o qual realiza o 
controle das seguintes etapas: acolhimento, registro, classificação de risco, atendimento 
médico nas especialidades de Clínica Médica, Pediatria e Odontologia. Por fim, não foram 
identificados, durante a referida visita, problemas quanto ao processo de atendimento dos 
pacientes. 



 

 

  
##/Fato## 

2.1.5. Avaliação do apoio técnico e logístico para garantir o funcionamento da 
UPA24h São Gonçalo II. 
 
Fato 
 
De acordo com o art. 8º da Portaria nº 342/2013, de 04/03/2013, compete ao gestor 
responsável pela UPA 24h “garantir apoio técnico e logístico para o bom funcionamento da 
unidade”. Na lógica do funcionamento das UPAs, como apoio técnico e logístico entende-se: 
 
-Assistência farmacêutica com dispensa de medicamentos aos pacientes atendidos. 
-Lavagem, descontaminação e distribuição de materiais. 
-Assistência alimentar aos pacientes em observação (empresa terceirizada fornecerá a 
alimentação) 
-Coleta e acondicionamento de roupa suja para encaminhamento à lavanderia terceirizada 
(externa a UPA24h) 
-Recepção de roupa limpa conforme a norma aplicada no caso 
-Recepção, inspeção, registro e armazenamento de materiais e equipamentos por categoria e 
tipo com distribuição na unidade de saúde. 
-Manutenção e higiene do edifício, bem como gerenciamento de resíduos sólidos e de 
serviços de saúde. 
 
Percebe-se que é necessária uma estrutura mínima de apoio para o adequado atendimento 
dos pacientes, assim, a Secretaria Estadual de Saúde foi requisitada, por meio da Solicitação 
de Fiscalização n.º 201411505/001, de 16/09/2014, a informar as medidas adotadas pelo 
gestor para garantir o apoio técnico e logístico para o funcionamento da UPA. Em resposta, 
o Secretário Estadual de Saúde, por meio do Ofício n.º SES GS n.º 193/14, de 26/09/2014, 
limitou-se a disponibilizar a proposta de trabalho apresentada no Edital de Seleção n.º 
003/2012 pelo Instituto Lagos Rio. 
 
Não obstante, durante a inspeção in loco, nos dias 24 e 25/09/2014, realizada nas 
dependências da UPA 24h São Gonçalo II, verificou-se que a unidade funcionava com 
normalidade e os ambientes e serviços de apoio eram satisfatórios, atendendo o estabelecido 
pela legislação pertinente. 
  
##/Fato## 

2.1.6. Avaliação do cumprimento da obrigação de inserção de dados nos sistemas de 
informação nacionais pelo gestor da UPA24h São Gonçalo II. 
 
Fato 
 
Para atender o art. 8º, inciso I da Portaria MS/SAS n.º 1034, de 05/05/2010, o art. 78 da 
Portaria nº 342/2013, de 04/03/2013, estabeleceu: 
 
“É obrigatória a inscrição da UPA 24h no SCNES e a alimentação do Sistema de 
Informação Ambulatorial (SIA/SUS) com os dados de produção de serviços das unidades 
habilitadas, mesmo que não geradores de pagamento de procedimentos por produção. 
 
Parágrafo único. A ausência de inserção de informações no SIA/SUS por 3 (três) meses 
consecutivos implicará a suspensão do repasse de recursos de incentivo financeiro para 



 

 

custeio mensal de que trata esta Portaria, de acordo com a Portaria nº 3.462/GM/MS, de 11 
de novembro de 2010.” 
 
Tal previsão também consta do item sete do Anexo I do Edital de Seleção n.º 003/2012, 
parte integrante do Contrato de Gestão n.º 015/2012 pactuado pela SES/RJ com o Instituto 
dos Lagos Rio. 
 
Assim, requisitou-se à Secretaria Estadual de Saúde, mediante a Solicitação de Fiscalização 
n.º 201411505/001, de 16/09/2014, que informasse sobre o cumprimento do referido artigo 
no âmbito da UPA 24h São Gonçalo II. Em resposta, o Secretário Estadual de Saúde, por 
meio do Ofício n.º SES GS n.º 193/14, de 26/09/2014, informou que a unidade está 
cadastrada no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES, sob o 
n.º 6903665, disponibilizando também cópia da ficha de cadastro. Além disso, informou que 
o responsável por abastecer o sistema SIA/SUS é o Instituto dos Lagos Rio. 
 
Em consulta ao sítio do SCNES verificou-se que a ficha cadastral da UPA 24h São Gonçalo 
II no aludido sistema está atualizada, sendo que a última atualização foi realizada em 
09/10/2014. 
 
No que se refere ao Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), mediante consulta 
realizada no dia 10/10/2014 ao sítio <http://sia.datasus.gov.br>, identificou-se que o citado 
sistema está sendo alimentado com os dados de produção de serviços das unidades 
habilitadas do município de São Gonçalo, estando incluída a UPA 24h São Gonçalo II. 
  
##/Fato## 

2.1.7. Restrição de escopo aos trabalhos de fiscalização, em função da não 
disponibilização da documentação comprobatória atinente à prestação de contas dos 
recursos federais destinados a UPA 24h São Gonçalo II, por meio do Relatório Anual 
de Gestão - RAG, nos termos da Portaria n.º 575/2012. 
 
Fato 
 
De acordo com o art. 55º da Portaria nº 342/2013, a qual trata do Componente UPA 24h em 
conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências e dispõe sobre o incentivo 
financeiro de custeio mensal, entre outros, o ente federativo beneficiário deve comprovar a 
aplicação dos recursos financeiros percebidos por meio do Relatório Anual de Gestão 
(RAG), consoante a Portaria n.º 575/2012. 
 
Em consulta ao sítio eletrônico do Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão - 
SARGSUS verificou-se que tanto o RAG 2012 como o 2013 “encontram-se em processo de 
apreciação pelo Conselho de Saúde”. 
 
Assim, requisitou-se, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/007, de 
01/10/2014, que fosse disponibilizada cópia da documentação comprobatória da aplicação 
dos recursos financeiros federais percebidos, na forma e nos termos do art. 1º da Portaria n.º 
1.913, de 05/09/2012, e art. 55 da Portaria nº 342/2013, isto é, a disponibilização da íntegra 
do RAG (em meio digital) encaminhado ao conselho de saúde local. Entretanto, até o 
encerramento deste relatório, não foi encaminhada resposta. 
 
Assim, houve descumprimento do disposto no artigo 26 da Lei n.º 10.180/2001, bem como 
do disposto no artigo 70 da Constituição Federal, conforme dispõe o que segue: 



 

 

 
“Art. 26. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos servidores 
dos Sistemas de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal, 
no exercício das atribuições inerentes às atividades de registros contábeis, de auditoria, 
fiscalização e avaliação de gestão.” 
 
“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder.”  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio Ofício n.º 28.225/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/10/2014, foi 
encaminhado Relatório Preliminar à Secretaria Estadual de Saúde, contendo os resultados da 
fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo. 

Entretanto, não houve manifestação da unidade examinada.  
##/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: Notificar o gestor local para que apresente a prestação de contas dos 
recursos federais recebidos nos exercício de 2012 e 2013, sob pena de instauração de 
Tomada de Contas Especial, conforme preceitua o art. 4º do Capítulo I da Instrução 
Normativa TCU nº 71/2012. 
 
 
2.1.8. Ausência de comprovação, por parte da Secretaria de Estado de Saúde/RJ, do 
acompanhamento do contrato de gestão firmado com Instituto dos Lagos Rio - 
UPA24h São Gonçalo II. 
 
Fato 
 
Nos termos da cláusula décima segunda do Contrato de Gestão n.º 015/2012 firmado pelo 
Estado /RJ, por meio da Secretaria de Estado de Saúde – SES/RJ, com o Instituto dos Lagos 
Rio, o seu acompanhamento, avaliação e fiscalização é efetuado pela SES/RJ, a qual 
instituiu a Superintendência de Acompanhamento de Contratos de Gestão para assumir essa 
responsabilidade.  
 
Tal obrigação está em consonância com legislação vigente, isto é, no art. 8º da Lei Federal 
n.º 9.637, de 15/05/1998 e art. 20 da Lei Estadual n.º 6.043, de 19/09/2011, as quais 
estabelecem que o acompanhamento e a fiscalização do contrato de gestão, sem prejuízo da 
ação institucional dos órgãos de controle, serão efetuados pelo órgão ou entidade 
supervisora da área de atuação correspondente à atividade fomentada, no caso em tela, a 
Secretaria de Estado de Saúde e Conselho Estadual de Saúde, órgãos supervisores estaduais. 
 



 

 

Com o propósito de verificar o cumprimento por parte dos gestores locais da legislação em 
tela, indagou-se a SES/RJ, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/001, de 
16/09/2014, que informasse como é realizado o acompanhamento do contrato. Em resposta, 
o Secretário Estadual de Saúde, por meio do Ofício n.º SES GS n.º 193/14, de 26/09/2014, 
contudo, limitou-se a informar que o acompanhamento é realizado pelo gestor estadual. 
 
Conforme o Tribunal de Contas da União (Relatório de Auditoria Operacional do Acórdão 
nº 3239/2013 – TCU – Plenário), o controle realizado pelo poder público sobre a execução 
do contrato de gestão é essencial para a verificação não só da regularidade dos atos 
praticados pelas organizações sociais, mas principalmente pelos resultados alcançados. Esta 
equipe entende que o acompanhamento da realização das metas pactuadas é crítica, pois são 
elas que justificam os repasses do Fundo Estadual de Saúde ao Instituto dos Lagos Rio. 
Convém citar o art. 21 da Lei Estadual n.º 6.043/2011, transcrito a seguir: 
 
Art. 21. Os resultados e metas alcançados com a execução dos contratos de gestão 
celebrados pelo Poder Público, serão analisados, periodicamente, por uma Comissão de 
Avaliação, nomeada pelo Secretário de Estado de Saúde. 
 
No que se refere à disponibilização da prestação de contas pela entidade privada contratada, 
verificou-se que o Instituto dos Lagos Rio tem cumprido sua obrigação contratual. A 
cláusula décima quarta do Contrato de Gestão n.º 015/2012, combinado com o item três do 
Anexo X do Edital de Seleção n.º 003/2012, parte integrante do referido contrato, estipula 
que o acompanhamento orçamentário/financeiro é efetivado por meio da entrega mensal, por 
parte da contratada, do Relatório de Prestação de Contas contendo os anexos a seguir: 
 
- Demonstrativo de Despesas; 
- Demonstrativo de Folha de Pagamento; 
- Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica; 
- Balancete Financeiro; 
- Extrato Bancário de Conta Corrente e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos. 
 
 
Identificou-se que o sítio eletrônico do Instituto dos Lagos Rio conta com uma página 
denominada “Portal da Transparência”, na qual constam os relatórios anuais e mensais de 
execução, os quais devem ser analisados mensalmente pela SES/RJ. Da análise do conteúdo 
dos relatórios referentes aos meses de Janeiro a Junho de 2014, verificou-se a 
compatibilidade e aderência ao estipulado no Anexo X do Edital de Seleção n.º 003/2012. 
Por outro lado, não se identificou os relatórios anuais de 2012 e 2013 no sítio eletrônico da 
Secretaria de Estado de Saúde, em desacordo com o §4º do art. 21 da mencionada Lei 
Estadual n.º 6.043/2011. 
 
Por fim, verificou-se ainda o descumprimento, por parte do Estado, do parágrafo único do 
art. 12 da Portaria nº 1.034/GM/MS, de 05/05/2010, o qual estipula que é obrigatório o 
preenchimento dos campos referentes ao contrato de gestão no Sistema de Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio Ofício n.º 28.225/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/10/2014, foi 
encaminhado Relatório Preliminar à Secretaria Estadual de Saúde, contendo os resultados da 



 

 

fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo. 

Entretanto, não houve manifestação da unidade examinada.  
##/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: Notificar o gestor local para que providencie a implementação de rotinas 
de acompanhamento, avaliação e fiscalização da prestação de contas dos contratos de gestão 
firmados com as organizações sociais que executem recursos federais relacionados às UPA 
24h, sob pena de suspensão dos repasses de incentivo de custeio.   
 
 
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. Ausência de comprovação da complementação dos recursos financeiros 
repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio mensal da UPA 24h São Gonçalo 
II, em função da não disponibilização pela SES/RJ da documentação comprobatória 
inerente à contrapartida de recursos financeiros estaduais para seu funcionamento. 
 
Fato 
 
No âmbito do funcionamento da UPA 24h São Gonçalo II, as despesas de custeio mensal da 
unidade são de responsabilidade compartilhada entre a União e o Estado/RJ. O Incentivo 
Financeiro de Custeio Mensal repassado pelo Ministério da Saúde considera o porte da UPA 
e sua qualificação, nos termos das Portarias MS/GM nº 423/2012, de 12/03/2012 e MS/GM 
nº 1.913/2012, de 06/09/2012, as quais fixaram em R$ 6.000.000,00 (seis milhões) o valor 
anual de recursos financeiros federais. 
 
Dessa forma, a complementação dos recursos financeiros repassados pelo Ministério da 
Saúde para o custeio mensal da UPA 24h é de responsabilidade do Estado/RJ, em 
conformidade com a pactuação estabelecida na respectiva Comissão Intergestores Bipartite 
do Estado do Rio de Janeiro – CIB/RJ, de acordo com o art. 31 da Portaria nº 342/2013. 
 
Com a intenção de verificar o cumprimento das referidas normas, a Secretaria Estadual de 
Saúde foi demandada, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/003, de 
22/09/2014, a apresentar a documentação comprobatória inerente à contrapartida de recursos 
financeiros estaduais no funcionamento da UPA 24h São Gonçalo II. Entretanto, em 
resposta, o Secretário Estadual de Saúde, por meio do Ofício n.º SES GS n.º 198/14, de 



 

 

30/09/2014 e apresentada no dia 06/10/2014, limitou-se a disponibilizar informação do 
Instituto Lagos Rio de que “não há como identificar os recursos provenientes da União e do 
Estado do Rio de Janeiro”.  
 
Nesse sentido, cabe ressaltar o que segue: 
 
a) a referida solicitação foi reiterada pela Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/005, de 
25/09/2014, encaminhada ao Secretário de Saúde com cópia para o Chefe de Gabinete, 
alertando que a falta de apresentação das informações solicitadas poderia prejudicar a 
fiscalização dos recursos federais repassados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, bem 
como a avaliação do componente UPA, podendo resultar em restrição de escopo de 
fiscalização;  
 
b) Em 22/10/2014, foi apresentado à equipe de fiscalização, o Ofício SES GS/CG n° 
240/2014, de 08/10/2014, por meio do qual o Chefe de Gabinete encaminhou cópia do 
pronunciamento da Superintendente de Execução Orçamentária e Financeira da SES/RJ, de 
14/10/2014, transcrito a seguir: 
 
“Considerando tratar-se de UPA sob gestão estadual, qualificada pelo Ministério da Saúde 
através das Portarias n° 423 de 12/03/2012 e n.º 1913, de 06/0912012, a UPA 24h São 
Gonçalo II, recebe repasse mensal no valor de R$ 500.000,00, destinado a seu custeio; 
 
Considerando que o valor mensal pago ao INSTITUTO LAGOS RIO pela operacionalização 
e gestão dessa Unidade de Pronto Atendimento, pactuado em 02/01/2013, através do 
Contrato de Gestão nº 015/2013, é de R$ 1.791.000,00; 
 
Diante do exposto, e em atendimento ao item 15 da Solicitação de Fiscalização n.º 
201411505/003 da Controladoria Geral da União no Estado do Rio de Janeiro, informamos 
que a contrapartida mensal oferecida pela SES para seu funcionamento é de R$ 
1.291.000,00.” 
 
Contudo, além da morosidade na disponibilização da informação supra, a documentação 
comprobatória atinente à complementação pela SES/RJ dos recursos financeiros repassados 
pelo Ministério da Saúde para funcionamento da UPA não foi disponibilizada. Diante do 
impedimento de verificação da documentação em questão, a realização da análise pertinente 
ficou prejudicada, não sendo possível avaliar se o gestor local está zelando pelo correto 
funcionamento do serviço, através da aplicação dos recursos próprios e daqueles recebidos 
em transferências. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio Ofício n.º 28.225/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/10/2014, foi 
encaminhado Relatório Preliminar à Secretaria Estadual de Saúde, contendo os resultados da 
fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo. 

Entretanto, não houve manifestação da unidade examinada.  
##/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## 

2.2.2. Falta de publicidade dos processos referentes à aquisição de medicamentos e 
materiais de consumo hospitalar no valor total de R$ R$ 11.809.522,70, preço 
praticado acima do mercado e de preço definido pela ANVISA, bem como ocorrência 
de vínculo de parentesco entre sócios de empresas participantes nos processos de 
compra.  
 
Fato 
 

A fim de verificar a legalidade e a publicidade dos processos de contratação de serviços a 
partir da aplicação de recursos federais nas ações relacionadas ao funcionamento da Unidade 
de Pronto Atendimento 24H São Gonçalo II, requisitou-se à Secretaria Estadual de Saúde – 
SES, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411505/006, de 29/09/2014, os 
processos de contratação de serviços referentes aos processos administrativos n.º 004/2014 e 
n.º 008/2012 (prestação de serviços de exames laboratoriais) e n.º 44/2012 e n.º 45/2012 
referentes, respectivamente, à aquisição de medicamentos e materiais de consumo 
hospitalar. Até a conclusão deste Relatório Preliminar, a SES não havia disponibilizado os 
documentos requisitados. 

Após contato realizado com o Instituto dos Lagos Rio – ILR, os documentos requisitados 
foram disponibilizados. 

Por meio da análise dos procedimentos administrativos n.º 44/2012 e n.º 45/2012, verificou-
se que o Instituto dos Lagos Rio – ILR contratou a empresa Especifarma Comércio de 
Equipamentos e Produtos Hospitalares, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.085.822/0001-12, para 
atender as demandas da Unidade de Pronto Atendimento 24H São Gonçalo II, após a 
realização das Concorrências Simplificadas – CS n.º 038 e n.º 039 realizadas pelo ILR.  

A partir das 03 (três) propostas apresentadas, verificou-se que a empresa contratada 
apresentou o valor de R$ 4.937.209,86 (quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, 
duzentos e nove reais e oitenta e seis centavos) para a aquisição de medicamentos e R$ 
6.872.312,86 (seis milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e doze reais e oitenta e 
seis centavos) para a aquisição de materiais de consumo hospitalar, sagrando-se vencedora 
nas Concorrências Simplificadas n.º 038 e n.º 039, o que totalizou o montante de R$ 
11.809.522,70 (onze milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta 
centavos).  
 
Cabe destacar que não foram disponibilizados os termos de contratos firmados com a 
referida empresa. Entretanto, constam nas atas de julgamento das propostas, ambas 
realizadas na data de 20/11/2012, os valores apresentados pela empresa Especifarma 
Comércio de Equipamentos e Produtos Hospitalares como proposta de menor valor. 
 
Em relação aos processos n.º 44/2012 e n.º 45/2012, observou-se que não houve a 
publicidade das Concorrências Simplificadas n.º 038 e n.º 039 de contratação de serviço no 
sitio do Instituto dos Lagos Rio, conforme consultas realizadas em 
http://institutolagosrio.com.br/novo/selecoes.php, link edital exercícios 2012 e 2013, na data 
de 21/10/2014, restringindo, dessa forma, a competitividade do certame entre os interessados 
que atuam no ramo. 

http://institutolagosrio.com.br/novo/selecoes.php


 

 

 
Cabe destacar que houve parecer da área jurídica no sentido de disponibilizar no site do 
instituto o chamamento das empresas, conforme disposto no artigo 2º do Regulamento de 
Compras e Contratação de Obras e Serviços, que observa os princípios que norteiam a 
administração pública: publicidade, impessoalidade, da moralidade, da igualdade e da 
eficiência. 
 
Consta, ainda, no artigo 33 do referido regulamento a obrigatoriedade de publicação do 
aviso da concorrência simplificada no sitio eletrônico do instituto, com antecedência mínima 
de 05 (cinco) dias da data designada para apresentação das propostas. 
 
Em relação à aquisição de medicamentos, selecionou-se como amostra o item de maior 
materialidade para verificar a adequabilidade do preço praticado na Concorrência 
Simplificada n.º 038.  
 
Após consulta ao Portal de Compra do Governo Federal - Comprasnet e ao sitio da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, verificou-se que o ILR adquiriu o 
medicamento Tenecteplase 40 mg + seringa c/8ml de diluente com preço acima dos preços 
praticados no mercado, bem como acima do limite definido pela ANVISA, conforme 
relacionado no quadro a seguir: 
 
 Quadro 1: Tenecteplase 40 mg + seringa c/8ml de diluente 

Mod. 
Licitação 

Órgão Data do 
último 
lance 

Data do 
resultado 

da 
compra 

Valor 
unitário 
homolog

ado 
(R$) 

Preço 
contratad

o pelo 
ILR 
(R$) 

 
(A)   

* Preço 
Fabricante 

(R$) 
 
 

(B) 
 

Dif. entre o 
preço 

contratado e o 
preço definido 
pela ANVISA 

(R$) 

(A) - (B) 
 

Pregão 
eletrônic

o n.º 
35/2011 

Hospital 
Central 

do 
Exército/

RJ 

21/03/11 29/08/12 4.110,00 5.077,00 4.515,38 561,62 

Pregão 
eletrônic

o n.º 
101/2011 

Centro 
de 

Obtenção 
da 

Marinha/
RJ 

23/03/11 01/06/12 4.166,83 5.077,00 4.515,38 561,62 

Fonte: Portal de Compra do Governo Federal – Comprasnet, consultas realizadas em 21/10/2014 
* Preço definido pela ANVISA, considerando a alíquota de ICMS de 19% - Referência novembro/2012 
 
Considerando os valores constantes no quadro acima, observou-se uma diferença de R$ 
561,62 (quinhentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos) entre o preço praticado 
na Concorrência Simplificada n.º 038 e o preço do fabricante definido pela ANVISA. Tendo 
em vista o fornecimento de 400 unidades, conforme aprovado na ata de julgamento da 
proposta, identificou-se uma diferença no montante de R$ 224.648,00 (duzentos e vinte e 
quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais). 
 
Ademais, ressalta-se que a partir de consultas a sistemas corporativos do Governo Federal, 
na data de 17/10/2014, identificou-se, à época do certame, vínculo de parentesco entre os 



 

 

sócios das empresas licitantes Torres Valporto Comércio e Distribuição de Produtos 
Médicos Ltda. – ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.226.885/0001-68, e Insumed Comércio 
de Medicamentos e Equipamentos Hospitalares Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 
11.450.056/0001-64, participantes das Concorrências Simplificadas n.º 038 e n.º 039.  
O grau de parentesco por consanguinidade em segundo grau (irmãos) é definido entre o 
sócio responsável da empresa de CNPJ n.º 11.450.056/0001-64, inscrito no CPF n.º 
***.445.377-**, e os sócios da empresa de CNPJ n.º 11.226.885/0001-68, inscritos no CPF 
n.º ***.757.077-** e n.º ***827.387-**.  
 
Diante dos fatos apurados, conclui-se que os processos de contratação de serviços realizados 
pelo Instituto dos Lagos Rio, por meio das Concorrências Simplificadas n.º 038 e n.º 039 
não atenderam aos princípios que norteiam a administração pública quando da utilização de 
recursos federais.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio Ofício n.º 28.225/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 23/10/2014, foi 
encaminhado Relatório Preliminar à Secretaria Estadual de Saúde, contendo os resultados da 
fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União no âmbito da Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo. 

Entretanto, não houve manifestação da unidade examinada.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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

3. Conclusão 
 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201411510 
Município/UF: São Gonçalo/RJ 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.934.750,00 
Prejuízo: R$ 13.125,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/09/2014 a 30/09/2014 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 
São Gonçalo/RJ. 
 
A ação fiscalizada destina-se a aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e 
adequação do SAMU 192, articulando-a com outras redes de atenção.. 

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. Ausência de repasses de recursos mensais do SAMU 192, pelo Estado do Rio de 
Janeiro ao Município de São Gonçalo 
 
Fato 
 
Segundo o disposto no Art.40 da Portaria n.º 1.010/2012, as despesas de custeio mensal do 
componente SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, na seguinte proporção: 
 
I – União: 50% (cinquenta por cento) da despesa; 
II – Estado: no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa; 
III – Município : no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) da despesa. 
 
Ainda  conforme o parágrafo único do referido artigo, a complementação dos recursos 
financeiros repassados pelo Ministério da Saúde para o custeio mensal do Componente 
SAMU 192 é de responsabilidade conjunta dos Estados e dos Municípios, em conformidade 
com a pactuação estabelecida na respectiva CIB. 
 



 

 

Em relação aos repasses, verificamos que os recursos federais aportados ao SAMU-192 em 
São Gonçalo, no período compreendido entre janeiro/2013 a setembro/2014, totalizaram R$ 
2.180.500,00 (dois milhões, cento e oitenta mil e quinhentos reais), sendo R$ 1.401.750,00 
(um milhão, quatrocentos e um mil, setecentos e cinquenta  reais) referentes ao exercício de 
2014, valores estes contabilizados até o mês setembro e R$ 778.750,00 (setecentos e setenta 
e oito mil, setecentos e cinquenta reais) referentes às transferências ocorridas em 2013. Vale 
aqui salientar que estas transferências foram realizadas nas rubricas de RAU-SAMU e 
MAC-SAMU, conforme quadro a seguir: 
 
Repasses ao SAMU-192 – Município de São Gonçalo/RJ                                      Em R$ 
 2013 2014 (até set) TOTAL 
RAU-SAMU 128.750,00 231.750,00 360.500,00 
MAC-SAMU 650.000,00 1.170.000,00 1.820.000,00 

Fonte: FNS 
(http://www.fns.saude.gov.br/visao/consultarPagamento/pesquisaSimplificada.jsf) 
 
Quanto ao Município, conclui-se, em função da análise do Demonstrativo Orçamentário 
apresentado, que o mesmo empenhou em 2013 um total de R$ 1.972.167,39 (um milhão, 
novecentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos). Em 
relação ao exercício de 2014, o Demonstrativo Mensal de Despesa Orçamentária, para o 
período encerrado no mês de setembro, apresenta um total empenhado de R$ 3.075.718,00 
(três milhões, setenta e cinco mil, setecentos e dezoito reais). O total empenhado no período 
de janeiro de 2013 a setembro de 2014 foi de R$ 5.047.885,39. Os recursos federais 
representaram 55,56% do total empenhado, enquanto os aportes municipais, 44,44%. Assim 
como em 2013, o Município informou que o Estado do Rio de Janeiro, até o mês de 
setembro, não aportou recursos ao Programa em 2014. 
 
Em referência ao Estado, em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/001, a 
Prefeitura, por meio do Ofício n.º 598/FMS-SG/2014, datado de 25/09/2014, informou que 
desde a implantação do SAMU 192 em 2004, não recebe nenhum incentivo por parte do 
Estado e, assim sendo, o município teve que assumir também, além do seu percentual, o 
aporte que deveria ser repassado pelo Estado do Rio de Janeiro. 
 
Do exposto, requisitamos , por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/004, 
datada de 02/10/2014, que fossem disponibilizadas cópias de todos os Ofícios e/ou demais 
documentos encaminhados pela Prefeitura de São Gonçalo em 2013 e 2014, 
respectivamente, ao Estado do Rio de Janeiro, com vistas ao repasse de recursos estaduais ao 
SAMU 192, nos termos dispostos na Portaria MS n.º 1.010/2012, bem como, as respostas 
formalmente encaminhadas pelo Estado do Rio de Janeiro ao Município. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 A Prefeitura Municipal de São Gonçalo, por meio do Ofício n.º 666/FMS-SG/2014, de 
16/10/2014, assinado pela Procuradora Geral da Fundação Municipal de Saúde de São 
Gonçalo e encaminhado à Equipe de Fiscalização após o término dos trabalhos de campo, 
apresentou a Comunicação Interna n.º 171/2014, de 07/10/2014, encaminhada e assinada 
pelo Coordenador do SAMU em São Gonçalo à Fundação Municipal de Saúde, esclarecendo 
o que se segue: 
 

“Prezado Presidente 



 

 

Após consulta com a Coordenação Geral do SAMU 192 Metropolitana II/RJ, 
em Niterói, no ano de implantação do serviço em 2004, em reunião com a 
Câmara Técnica da CIR, o Governo Estadual não quis entrar com a sua 
contra partida alegando já ter investimentos no serviço de APH com o GSE. 
Considerando que o serviço tinha que começar naquele mês e ano, conforme 
programado pela CGUE/MS, ficou acordado com os Secretários de Saúdes 
Municipais da Metropolitana II/RJ, que os municípios iriam, também, 
assumir a parte do financiamento que seria do Estado. 
Informaram, ainda, que no ano de 2013 e 2014, a Coordenação Geral do 
SAMU 192 Metropolitana II/RJ, em posse da Portaria 1.010, fizeram e estão 
fazendo novamente reuniões, com os Gestores de Saúde dos Municípios, 
como uma das pautas, recursos acordado na CIB de forma tripartite ao 
serviço, no intuito de renovarem as ciências e buscarem em conjunto, digo os 
Secretários de Saúdes Municipais, meios de adquirem os recursos junto ao 
Governo Estadual. 
Aproveito para informar que por parte da Coordenação de Base do SAMU 
em São Gonçalo, não foi encaminhado nenhum documento ao Governo 
Estadual quanto a solicitação do repasse ao município. 
 

A manifestação da municipalidade ao Relatório Preliminar deu-se pelo Ofício n.º 273/2014, 
de 23/10/2014, devidamente assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, fazendo 
referência ao já apresentado no Ofício n.º 666/FMS-SG/2014. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Diretoria Financeira da Fundação Municipal de Saúde, nos documentos apresentados no 
“Anexo I” ao Ofício n.º 666/FMS-SG/2014, de 16/10/2014, como resposta à Solicitação de 
Fiscalização n.º 201411510/04 não foi conclusiva, tampouco suficientemente clara, quanto à 
totalização da composição dos recursos aportados ao SAMU 192, por fonte. Ademais, 
apresenta uma relação de valores pressupondo uma participação estadual, contrariando o 
argumentado na Comunicação Interna n.º 171/2014, de 07/10/2014 da Coordenação do 
SAMU no Município e endereçada à FMS-SG. Outrossim, os históricos dos extratos 
bancários apresentados nesta resposta não indicam a origem dos créditos. Portanto, os 
Demonstrativos Orçamentários apresentados inicialmente pela Municipalidade, continuam 
sendo as evidências orçamentárias para os valores tabulados pela Equipe, sendo ratificados 
pela informação da Coordenação do SAMU quanto à não efetivação de contra partida 
estadual.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para que 
regularize os repasses dos recursos do custeio mensal do SAMU 192, ao Município de São 
Gonçalo, conforme o previsto no Art.40, inciso II, da Portaria n.º 1.010/2012. 
 
 
2.1.2. Ausência de Contratos de Seguro para os  veículos da frota do SAMU 192, 
objetivando a cobertura contra sinistros nos exercícios de 2013 e 2014.  
 
Fato 
 



 

 

 Por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/001, datada de 15/09/2014, 
solicitamos que fossem apresentados os contratos de Seguro contra sinistros vigentes nos 
exercícios de 2013 e 2014, respectivamente, para todos os veículos do SAMU 192. 
 
Em resposta, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo disponibilizou , por meio do Ofício n.º 
598/FMS-SG/2014, datado de 25/09/2014, cópia do aviso de licitação referente ao Pregão 
Eletrônico FMS n.º 027/2014, marcado para a data de 01/10/2014, cujo objeto se destina à 
contratação da cobertura de seguro para as referidas viaturas.   
 
Assim sendo, constatamos que muito embora já exista um certame em curso para a 
contratação dos referidos serviços, conclui-se que  as respectivas viaturas encontram-se em 
operação, até  a presente data, sem cobertura contratual de seguro contra sinistros, e tendo 
em vista que a Prefeitura não apresentou qualquer  justificativa para tal ocorrência, 
expedimos a Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/004, datada de 02/10/2014, 
requisitando os devidos esclarecimentos. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo, por meio do Ofício n.º 666/FMS-SG/2014, de 
16/10/2014, assinado pela Procuradora Geral da Fundação Municipal de Saúde de São 
Gonçalo e encaminhado à Equipe de Fiscalização após o término dos trabalhos de campo, 
apresentou o Memorando 017/2014, de 08/10/2014, assinado pela Coordenadora de 
Planejamento onde foi informado que, por meio do Ofício 248/2014, foi encaminhado para 
Secretaria de Subcompras o esclarecimento do respectivo andamento do processo sobre a 
licitação do seguro das ambulâncias. A manifestação ao Relatório Preliminar de 
Fiscalização, realizada por meio do Ofício n.º 273/2014, de 23/10/2014 e assinada pelo 
Secretário Municipal de Saúde, apenas referenciou as respostas anteriormente prestadas. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 Cabe destacar que conforme o contido no Art.27 – inciso II – alínea “a” c/c Parágrafo único 
da Portaria MS n.º 1.010/2012 , o Seguro Contra Sinistro das Viaturas do SAMU 192 
constitui parte integrante da documentação comprobatória da demonstração do efetivo 
funcionamento das unidades do Componente SAMU 192, perfazendo uma das condições 
para fins de habilitação, e, por conseguinte, do recebimento do Incentivo Financeiro de 
Custeio das Unidades Móveis, segundo os termos previstos nos Arts.25, 26 e 27 da referida 
Portaria. 
 
Além disso, relevante mencionar o risco inerente à rotina operacional destas viaturas, em 
face da singularidade do serviço prestado no âmbito do SAMU 192, o que, por si só, 
justifica a necessidade de cobertura de seguro contra sinistros para todas as viaturas, nos 
termos previsto na Portaria MS n.º 1.010/2012.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie os seguros contra sinistros 
dos veículos descobertos sob pena de suspensão do repasse do incentivo de custeio 
destinado às unidades móveis irregulares.  
 
 
2.1.3. Análise sobre a aplicação de recursos no Programa SAMU 192 no âmbito do 
Município de São Gonçalo - RJ. 



 

 

 
Fato 
 
No Município de São Gonçalo, as entidades responsáveis pela gestão do SAMU 192 são a 
Fundação Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Os recursos federais aportados ao SAMU-192 em São Gonçalo, no período compreendido 
entre janeiro/2013 a setembro/2014, totalizaram R$ 2.180.500,00 (dois milhões, cento e 
oitenta mil e quinhentos reais), sendo R$ 1.401.750,00 (um milhão, quatrocentos e um mil, 
setecentos e cinquenta  reais) referentes ao exercício de 2014, valores estes contabilizados 
até o mês setembro e R$ 778.750,00 (setecentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta 
reais) referentes às transferências ocorridas em 2013. 
 
As transferências dos recursos federais foram realizadas na modalidade “fundo a fundo”, e 
creditadas no FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO. A movimentação 
financeira está sendo realizada em conta corrente bancária específica no âmbito municipal, 
aberta no Banco do Brasil, Agência n.º 394-8, sob o n.º 38.468-2 FMS-SAMU. 
 
O Demonstrativo Mensal da Despesa Orçamentária, documento oficial contábil da Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo, destaca para 2013 uma dotação de R$ 2.013.000,00 (dois 
milhões e treze mil reais), destinadas à Manutenção do Programa SAMU-192. Ao final do 
exercício, consta um total empenhado e liquidado de R$ 1.972.167,39 (um milhão, 
novecentos e setenta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), com 
pagamentos efetuados de R$ 1.322.195,93.  A Prefeitura Municipal de São Gonçalo, 
também informou que o Estado do Rio de Janeiro não realizou nenhum aporte de 
contrapartida, contrariando a PORTARIA GM/MS Nº 1.010/2012 - Art. 40, na qual consta a 
participação estadual em, no mínimo, 25% das despesas de custeio do Programa. Em relação 
ao exercício de 2014, o Demonstrativo Mensal de Despesa Orçamentária, para o período 
encerrado no mês de setembro, apresenta um total empenhado de R$ 3.075.718,00 (três 
milhões, setenta e cinco mil, setecentos e dezoito reais). O total empenhado no período de 
janeiro de 2013 a setembro de 2014 foi de R$ 5.047.885,39. Os recursos federais 
representaram 55,56% do total empenhado, enquanto os aportes municipais, 44,44%. Assim 
como em 2013, o Município informou que o Estado do Rio de Janeiro, até o mês de 
setembro, não aportou recursos ao Programa em 2014. 
 
Com base nos lançamentos a débito na conta corrente bancária específica n.º 38.468-2 FMS-
SAMU, a Equipe de Fiscalização relacionou 07 despesas, conforme quadro a seguir: 
 
Quadro 01: Lançamentos a débito em c/c específica do SAMU-192 São Gonçalo 

Data Histórico do 
Débito 

Documento Valor (R$) Origem da 
Despesa 

Vinculação 
ao SAMU-

192 
06/09/2013 Cheque 850.122 20.233,79 IRRF-Folha SIM 
16/09/2013 Cheque 850.121 71.062,08 INSS-Folha SIM 
18/09/2013 Cheque 850.123  8.270,88 IRRF-Folha SIM 
22/01/2014 Cheque 850.126  7.914,86 IRRF-Folha SIM 
12/08/2014 Cheque 850.128 12.809,34 IRRF-Folha SIM 
14/03/2013 Saque Contra 

Recibo 
21 10.681,73 * * 

17/04/2013 Saque Contra 
Recibo 

39.400 10.735,89 * * 

TOTAL - - 141.708,57   



 

 

Fonte: Extratos Bancários 2013 e 2014 – Conta 38468-2 FMS-SAMU –  
* Valores não comprovados  
 
A análise da documentação das despesas apresentada pela municipalidade e relacionadas 
com os lançamentos bancários da amostra selecionada, atestou a conformidade dos gastos 
com as atividades do SAMU-192 de 04 despesas, não sendo apresentados os comprovantes 
dos documentos identificados sob os n.ºs 850.122, 21 e 39.400, sendo o assunto tratado 
como ponto específico deste Relatório de Fiscalização. 
 
Por fim, com relação ao modelo de gestão do Programa SAMU-192 no município de São 
Gonçalo, cumpre informar que o mesmo teve início no ano de 2004,  com fundamentação na 
Portaria n.º 1.928/GM, de 15/09/2004 e seu respectivo Anexo, contendo os Municípios 
partícipes.   
##/Fato## 

2.1.4. Existência de duas Motolâncias, que se encontram paradas em face de 
problemas de regularização de documentação   
 
Fato 
 
 Em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/001, a Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo, por meio do Ofício n.º 598/FMS-SG/2014, apresentou a relação de todas as 
Viaturas do SAMU 192 no âmbito do município, dentre as quais, constam duas Motos 
modelo Yamaha/Lander – ano de 2008, as quais se encontram aguardando emplacamento. 
 
Conforme inspeção in loco realizada por esta equipe, em 30/09/2014, na garagem municipal 
da prefeitura, constatamos a existência física das duas viaturas supracitadas, as quais se 
encontram devidamente equipadas e bem conservadas, porém, em contrapartida, encontram-
se paradas e fora de operação no SAMU 192, em razão de problemas pertinentes à devida 
regularização das referidas viaturas junto ao órgão competente estadual no âmbito do Estado 
do Rio de Janeiro. Importante destacar que, apesar de terem sido doados pelo Ministério da 
Saúde, tais veículos não foram habilitados e, portanto, não geram transferências de 
incentivos de custeio.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/001, a Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo, por meio do Ofício n.º 598/FMS-SG/2014, datado de 25/09/2014, informou o 
que segue: 
 
“ Em junho de 2009 o município de São Gonçalo, como outros municípios da Metropolitana 
II/RJ, recebeu de doação do Ministério da Saúde 02 motos denominadas como 
MOTOLÂNCIA para ampliação da frota do SAMU 192 no município. 
Conforme exigência do Ministério da Saúde as motolâncias teriam um prazo de 30 dias para 
a regularização junto ao DETRAN, porém, não foi feito.  
 
Após três anos sem a devida regularização e consecutivamente sem a utilização no serviço, a 
nova gestão da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo assumiu a pendência junto 
ao Ministério da Saúde e o DETRAN, entretanto, até a presente data as motos não foram 
emplacadas. 
 
A Secretaria de Saúde Municipal abriu um processo de n.º E-12/066/5200/2013, junto ao 
DETRAN,  para a regularização das motos, mas o Departamento de Transporte/RJ está 



 

 

solicitando que seja fornecido um documento chamado (CAT) – Certificado de Adequação à 
Legislação de Trânsito para que sejam dados os devidos andamento no processo. 
 
Como este documento não foi fornecido juntamente com as viaturas, fizemos contato com o 
Ministério da Saúde para obtermos o referido CAT e fomos informados que o documento 
será fornecido pela empresa RONTAN, que fez a adequação nas motos. Após alguns dias o 
MS nos informou que a RONTAN não iria fornecer este documento, pois na ocasião da 
contratação da empresa, não foi solicitado pelo MS este documento e o mesmo não seria 
feito após quatro anos da entrega das motolâncias. 
 
Fomos informados, ainda, que por parte do MS todos os recursos, junto a RONTAN, para 
obter o documento foram esgotados e que a responsabilidade será do Município, pois, 
conforme comunicado na entrega das viaturas o prazo para a regularização deveria ser 
cumprido. 
 
Na ocasião da doação das viaturas, o documento CAT não era cobrado pelo DETRAN, mas 
aproximadamente dois anos atrás, o documento se faz necessário e obrigatório, conforme 
informado pelo Departamento de Trânsito RJ. 
 
As Motolâncias foram adotadas para o serviço para melhor agilidade nos atendimentos e 
consecutivamente maior possibilidade em salvar vidas, mas, devido a inutilização das motos 
a população que deveria ser a maior beneficiada está descoberta do atendimento. 
 
Outros municípios da Metropolitana II/RJ que estão com as motolâncias regularizadas e em 
funcionamento, estão apresentando um resultado muito satisfatório.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Diante da manifestação apresentada, tecemos as seguintes considerações: 

1)  o Serviço de Atendimento Móvel do SAMU, em municípios e regiões do território 
nacional, foi instituído por meio do Decreto n.º 5.055/2004, o qual dispõe, em seu Artigo1º, 
que o referido serviço visa a implementação de ações com maior grau de eficácia e 
efetividade na prestação de serviço de atendimento à saúde de caráter emergencial e urgente; 

2)  Segundo o previsto na Portaria MS 1.010/2012, as despesas de custeio mensal do 
componente SAMU 192 são de responsabilidade compartilhada, de forma tripartite, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

3) Conforme os dados constantes no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE, o município de São Gonçalo possuía, em 2010, uma população total de  999.728 
(novecentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e oito) pessoas, sendo a estimativa deste 
total, para o exercício de 2014, no quantitativo de 1.031.903 (hum milhão, trinta e um mil 
novecentos e três) pessoas. Além disso, ainda segundo os dados do IBGE, o município 
possui uma área territorial de 247,70 Km² e o Valor do rendimento nominal mediano mensal 
per capita dos domicílios particulares permanentes – Rural de R$ 400,00 (Quatrocentos 
reais),  e o mesmo referencial para Urbana, na importância de R$ 510,00 (Quinhentos e dez 
reais);   



 

 

4) De acordo com as informações disponibilizadas e as inspeções in loco realizadas por esta 
equipe de Fiscalização na Base descentralizada 01 e na garagem de manutenção municipal 
da Prefeitura, atestamos que do total das 8 (oito) viaturas do SAMU 192, objeto desta 
fiscalização, 2 (duas) encontram-se fora de operação, aguardando manutenção na respectiva 
garagem, sendo que uma delas foi substituída por uma Viatura SAMU 192 da própria 
Prefeitura, perfazendo, portanto, somente 7 (sete) Viaturas em operação.  

Portanto, com base nos itens explicitados, conclui-se que existem hoje no município apenas 
7 (sete) viaturas do SAMU 192 disponíveis para a prestação dos referidos serviços a um 
universo populacional na média de 1.000.000 (hum milhão) de pessoas, e , conforme  trecho 
da  manifestação apresentada, as motolâncias foram adotadas para o serviço para melhor 
agilidade nos atendimentos e consecutivamente maior possibilidade em salvar vidas, mas, 
devido a inutilização das motos a população que deveria ser a maior beneficiada está 
descoberta do atendimento, sendo que em outros municípios da Metropolitana II/RJ, que 
estão com as motolâncias regularizadas e em funcionamento, o resultado apresentado tem 
sido muito satisfatório.  
 
Do exposto, somos de opinião que tendo em vista que as duas motolâncias  encontram-se em 
bom estado de conservação, faz-se necessária a adoção de medidas para sua imediata 
regularização junto ao órgão competente estadual, de forma a viabilizar a entrada em 
operação das respectivas viaturas, em convergência com a finalidade/objetivo do Programa 
SAMU 192, sem maior prejuízo de atendimento à saúde de caráter emergencial e urgente à 
população gonçalense.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor para que regularize a situação das motolâncias fora de 
funcionamento no município de São Gonçalo/RJ no prazo de 90 dias.  
 
Recomendação 2: No caso de decurso do prazo concedido para a regularização das 
motolâncias no município de São Gonçalo/RJ, providenciar a restituição dos respectivos 
veículos. 
 
 
2.1.5. Avaliação da estrutura das bases descentralizadas do SAMU-192 em São 
Gonçalo. 
 
Fato 
 
 Em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/001, a Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo, por meio do Ofício n.º 598/FMS-SG/2014, disponibilizou os endereços da 
Central de Regulação de Urgência do SAMU 192, esta situada no município de Niterói/RJ, e 
das Bases Descentralizadas 01 e 02, estas situadas no próprio município de São Gonçalo, 
nos bairros do Centro e Vista Alegre, respectivamente.  
 
Diante disso, esta equipe de fiscalização procedeu a inspeção in loco nas duas Bases 
descentralizadas supracitadas, com vistas a verificação quanto à adequação das estruturas 
físicas das referidas Bases, conforme o previsto na Portaria GM-MS n.º 1010-2012. 
 
No tocante a Base descentralizada 01, situada na Av.Presidente Kennedy, Brasilândia – 
Centro – São Gonçalo, atestamos a existência de Área Comum (banheiros, área de conforto 
e alimentação para a equipe), de estacionamento coberto para ambulância, de Local de 



 

 

limpeza das ambulâncias, de área para armazenamento e controle – CAF, e, por fim, da 
conformidade do padrão visual da Base como componente do SAMU. 
 
Já em relação à Base descentralizada 02, situada na Estrada de São Pedro, s/n – Vista Alegre 
– São Gonçalo, cabe destacar que, diferentemente da Base 01, a mesma funciona em um 
terreno da prefeitura que contempla uma série de outros serviços oferecidos pelo município, 
como cursos de qualificação, assistência social, etc. 
 
Além disso, no momento da inspeção física realizada por esta equipe de fiscalização, as duas 
viaturas do SAMU 192 e suas respectivas equipes estavam em operação externa. Assim 
sendo, só foi possível atestarmos a existência de estacionamento coberto para as 
ambulâncias, bem como não identificamos a conformidade do padrão visual da Base 
referente ao componente SAMU. 
 
Com relação a essa questão, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, 
em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/002, informou, por meio do Ofício 
n.º 024/2014, datado de 30/09/2014 e assinado pelo Coordenador de Base SAMU São 
Gonçalo, o que segue: 
 

“ Quanto à padronização visual da Base Descentralizada em questão, informo que 
esta acomodação é provisória, pois no mesmo local em uma área descampada a 
frente, será construído uma  nova Base, conforme projetada pelo Núcleo de 
Engenharia da Secretaria de Saúde do Município, tendo o seu processo n.º 
0164/2014, em 27/02/2014 da Secretaria de Saúde Municipal, tendo continuidade no 
Processo da Prefeitura n.º 11.575/2014. 

 
Justifico ainda que quanto ao local de limpeza de ambulância e área para 
armazenamento e controle – CAF (Distribuição de Medicamentos) temos a 
orientação dos consultores da CGUE/MS, que supervisionam o nosso serviço, que 
basta apenas uma Base Descentralizada no município com o cumprimento dos itens 
mencionados como exigências, entre outros, para suprir as necessidades de todas as 
viaturas e equipes do Município. 

 
Portanto, a Base Descentralizada 01 foi projetada e adequada para suprir todas as 
demandas exigidas pela CGUE/MS.” 

  
##/Fato## 

2.1.6. Insuficiência de médicos em exercício nas unidades móveis do SAMU 192 de São 
Gonçalo 
 
Fato 
 
Em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/001, a  Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo disponibilizou , por meio do Ofício n.º 598/FMS-SG/2014, datado de 
25/09/2014, a relação dos profissionais, por cargo, em exercício nas unidades móveis e bases 
descentralizadas, bem como, a carga horária semanal e as escalas de serviço, referentes aos 
meses de junho, julho e agosto de 2014. 
 
Com base na carga horária semanal dos referidos cargos/profissionais e na relação 
disponibilizada, constatamos que o município dispõe de 11 (onze) médicos para operação 
nas duas Unidades de Suporte Avançado – USA, os quais trabalham em uma carga horária 



 

 

de 24 x 144 horas, o que, em princípio, corresponderia a um total semanal de 264 (duzentas 
e sessenta e quatro) horas. 
 
Entretanto, considerando-se que a carga horária semanal informada para este cargo é de   24 
x 144 horas, seriam necessários, em princípio, um quantitativo mínimo de 14 (quatorze 
médicos) para a cobertura 24 horas semanal das duas viaturas USA, conforme o disposto na 
Portaria MS 1.010/2012, perfazendo assim uma carga horária mínima semanal total de 336 
(trezentas e trinta e seis horas). 
 
Assim sendo, em termos numéricos, por diferença, constata-se um possível déficit semanal 
de 72 (setenta e duas) horas no cargo de médico 
 
Nesse sentido, ao analisarmos as escalas de serviço referentes aos meses de junho, julho e 
agosto de 2014, observa-se que, em face do quantitativo mínimo de médico estar aquém do 
necessário, alguns profissionais cumprem uma carga horária semanal de 36 (trinta e seis) 
horas, em vez de 24 (vinte e quatro), mas ainda assim, não se supre o déficit semanal de 
horas mínimas exigidas.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo, em manifestação ao Relatório Preliminar de 
Fiscalização, pronunciou-se por meio do Ofício n.º 273/2014, de 23/10/2014, assinado pelo 
Secretário Municipal de Saúde, apresentando em seu corpo o “ANEXO IV”, 
consubstanciado na Comunicação Interna n.º 177/2014, de 23/10/2014, firmada pelo 
Coordenador de Base SAMU de São Gonçalo. A Comunicação Interna relacionou as 
deficiências nos plantões de médicos nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2014 
nas Unidades Avançadas 02 e 03. Tais deficiências foram associadas a licenças de saúde de 
profissional médico, assim como férias. Restou informado pelo Coordenador: 
 

“Outrossim, informamos que continuamos a nossa procura por profissionais 
médicos para suprir a falta dos dias epigrafados.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O texto da citada comunicação interna reconhece as lacunas e consequente ausência de 
profissionais de saúde (médicos) para cobrir os plantões das equipes do SAMU 192. Não 
obstante aos esforços da Coordenação do Programa SAMU 192, as Unidades Avançadas 02 
e 03, obrigatoriamente em sua concepção destinadas a serem providas com médicos, estão, 
em alguns plantões, sem este profissional, essencial para o atendimento à população do 
município.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie a adequação da força de 
trabalho das equipes de atendimento do SAMU 192, sob pena de suspensão dos repasses do 
incentivo de custeio das unidades móveis. 
 
 
2.1.7. Quantitativo de unidades móveis do SAMU 192 em efetivo funcionamento 
inferior ao quantitativo custeado pelo Ministério da Saúde  
 
Fato 
 



 

 

Em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/001,  a Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo, por meio do Ofício n.º 598/FMS-SG/2014, informou que a manutenção dos 
veículos é realizada pela equipe da oficina da garagem municipal. 
 
Contudo, conforme a inspeção in loco, realizada por esta equipe em 6 (seis) Viaturas do 
SAMU 192, na Base Descentralizada 01,  constatamos a não funcionalidade do Sistema de 
Ar condicionado nos referidos veículos, sendo que, conforme informações prestadas pelas 
Profissionais de saúde em serviço nas respectivas ambulâncias, o funcionamento deste item 
é considerado de suma importância. 
 
Além disso, ao realizarmos, em 30/09/2014, a inspeção in loco na garagem municipal da 
Prefeitura, constatamos que 2 (duas) viaturas do SAMU 192 encontram-se paradas e fora de 
operação, no aguardo da devida manutenção, sendo que uma delas foi substituída pelo 
veículo Ford Ranger 2012 – LQU 6024 (Reserva Técnica).  
 
Sendo assim, por meio da Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/003, datada de 
01/10/2014, requisitamos que fossem prestadas as informações pertinentes para o fato em 
questão, como: a) o tempo em que estas viaturas encontram-se no aguardo da devida 
manutenção; b) as justificativas para a morosidade quanto ao conserto/reparo das referidas 
viaturas; c) a não funcionalidade do sistema de ar condicionado constatada nas 6 (seis) 
viaturas do SAMU em operação. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 A manifestação ao Relatório Preliminar de Fiscalização, realizada por meio do Ofício n.º 
273/2014, de 23/10/2014 e assinada pelo Secretário Municipal de Saúde, apresentou em seu 
Anexo VII o Ofício n.º 661/FMS-SG/2014, de 15/10/2014, assinado pela Procuradora Geral 
da Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, encaminhando o documento CI n.º 
017/CTO/2014, de 06/10/2014, cuja origem foi a Coordenação de Transportes Oficiais do 
município. O documento foi assinado pelo Coordenador de Transportes da  Saúde, 
apresentando em parte  da  redação, abaixo transcrita, as viaturas do SAMU-192, objeto da 
Fiscalização: 
 

“Em resposta a CI-166/2014, informo a V.Sª, conforme relação abaixo a 
situação dos referidos veículos. 
LQU-6078 – entrada na oficina em 03/07/2014. Manutenção: troca de 
válvula com trocador de calor do motor (a peça já foi comprada, falta 
instalar) 
LQR-7341 – entrada na oficina em 29/08/2014. Manutenção: retificar 
motor.” 

 
Em relação ao não funcionamento do sistema de ar condicionado das ambulâncias o mesmo  
Ofício n.º 661/FMS-SG/2014, de 15/10/2014,  continha a Comunicação Interna n.º 
172/2014, de 07/10/2014, devidamente assinada pelo Coordenador de Base SAMU de São 
Gonçalo, com encaminhamento para a Fundação Municipal de Saúde de São Gonçalo, cujo 
fragmento do texto transcrevemos a seguir: 
 

“Não é possível realizar na oficina da garagem municipal os devidos reparos 
de manutenção corretiva e preventiva dos sistemas de ar condicionado das 
viaturas do nosso serviço. Para a manutenção dos sistemas, estaremos em 



 

 

caráter de urgência, encaminhando nossas viaturas para empresas 
especializadas para avaliarem  e estimarem os reparos e após encaminhando 
a esta Secretaria os orçamentos para serem providenciadas medidas cabíveis 
para os consertos.” 

   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 A resposta apresentada, confirma a morosidade no equacionamento dos reparos mecânicos 
das ambulâncias, a cargo da Oficina/Garagem do município. Esta lentidão impacta 
diretamente na prestação dos serviços do SAMU-192 em São Gonçalo, em função da 
redução das Unidades em funcionamento.  
Além disto, a não execução dos serviços mecânicos, onera a chamada “Reserva Técnica”, ou 
seja, a substituição imediata de uma ambulância por outra por avaria eventual, ou mesmo as 
paradas para manutenção preventiva, daquelas em uso. As peculiaridades de São Gonçalo, 
com considerável superfície territorial, agravadas pelas adversidades das condições 
operativas (ausência ou irregular pavimentação de grande parte do município, calor, 
empoeiramento excessivo e características típicas do uso destes veículos), acarretam, em 
severas aplicações do material mecânico, invariavelmente a fadiga e consequente quebra do 
equipamento. A opção pela forma de manutenção dos veículos em boas condições de uso, 
optando por utilizar a Garagem/Oficina municipal ou celebrar contratos de manutenção 
preventiva e corretiva com particulares, nos parâmetros da Lei, é uma questão de Gestão. 
Mas, em qualquer uma das opções, o serviço, sob o prisma técnico, deve ser realizado com 
excelência de qualidade e tempo de resposta, de forma a não prejudicar os objetivos do 
Programa. 
Constatamos que a municipalidade mantinha um veículo da reserva técnica em substituição 
a uma das duas viaturas do SAMU-192 em manutenção. Contudo, existia na data da 
inspeção, em 30/09/2014, uma viatura de atendimento básico sem cobertura da reserva 
técnica, desde 29/08/2014, data de entrada na oficina do veículo avariado, conforme a CI n.º 
017/CTO/2014, de 06/10/2014 da Coordenação de Transportes Oficiais do Município. Este 
lapso temporal (1 mês ), sem os serviços desta Unidade de Saúde Básica, corresponde ao 
repasse previsto na Portaria GM/MS nº 1.473/2013  de R$ 13.125,00 (treze mil, cento e 
vinte e cinco reais), que deve ser devolvido ao Ministério da Saúde.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Apurar o número de dias em que o SAMU 192 de São Gonçalo funcionou 
com o quantitativo de unidades móveis abaixo do total de equipes habilitadas e adotar 
medidas voltadas à restituição dos valores transferidos a maior durante o período. 
 
Recomendação 2: Notificar o gestor local para que providencie o reparo dos veículos fora de 
operação, bem como realize a manutenção  do sistema de ar condicionado de todos os 
veículos da Frota do SAMU-192.   
 
 
2.1.8. Não comprovação de despesas realizadas no âmbito do Programa SAMU 192 no 
Município de São Gonçalo 
 
Fato 
 
A Equipe de Fiscalização, por meio da SF n.º 201411510/002,  solicitou  documentos que 
pudessem esclarecer 07 lançamentos a débito, escolhidos por critério não probabilístico, por 
julgamento, na conta corrente bancária específica n.º 38.468-2,  tendo sido  apresentado pela 



 

 

Municipalidade,  como resposta  à referida  SF, comprovantes de despesas relativos à 04 
desses lançamentos. 
 
A Equipe de Fiscalização reiterou,  por meio da SF n.º 201411510/005,  o pedido de 
apresentação dos outros três comprovantes das despesas relacionadas aos lançamentos a 
débito na conta corrente bancária n.º 38.468-2, identificados pelos n.ºs 850.122, 21 e 39.400,  
associados à terminologia dos extratos como: “Cheque” (primeiro); e “Saque contra recibo” 
(dois últimos).   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo, por meio do Ofício n.º 650/FMS-SG/2014, de 
13/10/2014, assinado pela Procuradora Geral da Fundação Municipal de Saúde de São 
Gonçalo e encaminhado à Equipe de Fiscalização após o término dos trabalhos de campo, 
apresentou o Ofício-SEMSA/FINANCEIRO N.º 167/2014, assinado pela Diretora 
Financeira da FMS de São Gonçalo, com a seguinte redação: 
 

“Informamos que a Guia de IRRF do Cheque 850.122 do dia 06/09/2013 no 
valor de R$ 20.233,79 (vinte mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e 
nove centavos), não foi encontrado em nossos arquivos, mais esse valor se 
refere a pagamento de guia de IRRF de folha  segue em anexo uma cópia do 
extrato bancário com a da saída do valor e também uma cópia do canhoto do 
cheque, citando o valor e a referência do pagamento.” 

 
As duas outras despesas, identificadas pelos n.ºs 21 e 39.400 foram justificadas por meio do 
OFÍCIO N.º 712/2014-CORH, de 09/10/2014, assinado pelo Diretor de Recursos Humanos 
da Secretaria Municipal de São Gonçalo, fazendo parte como Anexo II do Ofício n.º 
650/FMS-SG/2014, já citado. O texto apresenta a seguinte redação: 
 

“Informo a V. Sª que os valores informados no item 1.3 referem-se a 
pagamentos de salários de funcionários em ordem de pagamento, pois os 
mesmos ainda não possuíam conta corrente.” 
 

A manifestação da municipalidade ao Relatório Preliminar deu-se pelo Ofício n.º 273/2014, 
de 23/10/2014, devidamente assinado pelo Secretário Municipal de Saúde, fazendo 
referência ao já apresentado no Ofício n.º 650/FMS-SG/2014. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Equipe de Fiscalização confirmou, em relação à despesa identificada pelo documento de 
n.º 850.122, tratar-se de um cheque, em função da apresentação de seu “canhoto”, bem como 
sua associação ao extrato bancário da conta corrente n.º 38.468-2 FMS-SAMU, sem contudo 
a apresentação da Guia de Retenção do IRRF. Já em relação às outras duas despesas 
(“Saques contra recibo” de n.º 21 e n.º 39.400), a municipalidade, apesar da Declaração 
contida no OFÍCIO N.º 712/2014-CORH, de 09/10/2014, assinado pelo Diretor de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de São Gonçalo, afirmando ser gastos com pagamentos de 
pessoal do SAMU-192, não foi acompanhada da relação dos beneficiados, bem como do 
respectivo valor individual dos seus beneficiários. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 



 

 

Recomendação 1: Notificar o Gestor local para que aprimore os sistemas de controle interno, 
a fim de possibilitar a manutenção, guarda e disponibilização imediata de documentos de 
sustentação comprobatória de gastos do Programa SAMU 192, no âmbito municipal. 
 
 
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. Inobservância ao cumprimento do prazo previsto no Art. 3º da Portaria n.º 
575/2012, no que tange ao encaminhamento do RAG ao Conselho de Saúde Local.  
 
Fato 
 
 Em resposta à Solicitação de Fiscalização n.º 201411510/001, a Prefeitura, por meio do 
Ofício n.º 598/FMS-SG/2014, disponibilizou cópia da Ata de Reunião do Conselho 
Municipal de Saúde, datada de 06/08/2014, que tratou, dentre outros assuntos, da 
apresentação e aprovação do Relatório de Gestão dos períodos de janeiro a dezembro de 
2011,2012 e 2013 – SARGSUS. 
 
Entretanto, não foi apresentada cópia da documentação comprobatória (ofício, e-mail ou 
equivalente) acerca do encaminhamento do RAG ao Conselho de Saúde Local no prazo 
previsto no Art.3º da Portaria n.º 575/2012.  
 
Assim sendo, em que pese o Relatório de Gestão – RAG 2013, extraído do SARGSUS,   
contemplar as informações acerca do quantitativo das Unidades Móveis e o demonstrativo 
da utilização dos recursos do SAMU, observa-se, em contrapartida, que segundo os registros 
constantes no próprio relatório/sistema SARGUS apontam que o referido documento foi 
encaminhado ao Conselho de Saúde para apreciação em 09/09/2014, sendo recebido e 
apreciado pelo Conselho nesta mesma data. 
 
Portanto, conclui-se que o referido documento não foi submetido ao Conselho de Saúde 
Local no prazo máximo legal previsto na Portaria n.º 575/2012, que seria até a data de 30 de 
março do ano seguinte ao ano de execução financeira.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A manifestação ao Relatório Preliminar de Fiscalização, realizada por meio do Ofício n.º 
273/2014, de 23/10/2014 e assinada pelo Secretário Municipal de Saúde, referenciou as 
respostas anteriormente prestadas no Ofício n.º 598/FMS-SG/2014, acrescentando que: “...O 
Conselho Municipal de Saúde de São Gonçalo só enviou os representantes para esta 
Secretaria nos dias 11 de novembro de 2013 e 15 de julho de 2014.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

 Em que pese a documentação apresentada, inclusive a manifestação ao Relatório Preliminar 
de Fiscalização, realizada por meio do Ofício n.º 273/20, somos de opinião, com base nos 
registros constantes do Relatório de Gestão 2013 – RAG e/ou sistema SARGUS, que o 
referido documento não foi encaminhado, para apreciação Conselho de Saúde Local,  no 
prazo legal previsto na Portaria n.º 575/2012.   
##/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, 
conforme os seguintes pontos assinalados neste relatório: 

2.1.1. Ausência de repasses de recursos mensais do SAMU 192, pelo Estado 
do Rio de Janeiro ao Município de São Gonçalo; 
2.1.2. Ausência de Contratos de Seguro para os  veículos da frota do SAMU 
192, objetivando a cobertura contra sinistros nos exercícios de 2013 e 2014; 
2.1.4. Existência de duas Motolâncias, que se encontram paradas em face de 
problemas de regularização de documentação;  
2.1.6. Insuficiência de médicos em exercício nas unidades móveis do SAMU 
192 de São Gonçalo; 
2.1.7. Quantitativo de unidades móveis do SAMU 192 em efetivo 
funcionamento inferior ao quantitativo custeado pelo Ministério da Saúde; 
2.1.8. Não comprovação de despesas realizadas no âmbito do Programa 
SAMU 192 no Município de São Gonçalo; 
2.2.1. Inobservância ao cumprimento do prazo previsto no Art. 3º da 
Portaria n.º 575/2012, no que tange ao encaminhamento do RAG ao 
Conselho de Saúde Local. 

 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201411369 
Município/UF: São Gonçalo/RJ 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 29.441.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/09/2014 a 07/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 0909 - Operações Especiais: Outros Encargos 
Especiais / 00AF - Transferência ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR no 
município de São Gonçalo/RJ. 
 
Os critérios de verificação adotados pela equipe de fiscalização da CGU/RJ se basearam nas 
especificações do projeto do PMCMV/FAR de empreendimento Cozumel III, multifamiliar 
do “Programa Minha Casa Minha Vida”. O empreendimento está  localizado na Avenida do 
Contorno, Lote 03 – Jockey – são Gonçalo – Rio de Janeiro. 
É composto de 200 (duzentas) unidades habitacionais de apartamentos, com dois quartos, 
sala cozinha banheiro e área de serviço. A área total construída do empreendimento é de 
9.799,47 m². 

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. Ocorrências relacionadas à construção do Empreendimento Cozumel III, tais 
como: falhas na pavimentação asfáltica, falhas no  acabamento do sistema de esgoto 
sanitário/pluvial, falhas em  caixas de passagem elétrica. 
 
Fato 
 
Os critérios de verificação adotados pela equipe de fiscalização da CGU/RJ se basearam nas 
especificações do projeto do PMCMV/FAR empreendimento Cozumel III. 
 
Após inspeções “in loco” no empreendimento Cozumel III recentemente entregue aos 
beneficiários, foram avaliados quesitos como a qualidade da construção, a infraestrutura no 
entorno do empreendimento e foram encontrados defeitos ou vícios construtivos. 



 

 

Procuramos conhecer quais eram as maiores reclamações recebidas dos beneficiários das 
unidades habitacionais, por meio de entrevista com os beneficiários e do sindico eleito para 
esta unidade. 
 
Durante as inspeções físicas ao empreendimento Cozumel III do Programa Minha Casa 
Minha Vida, foi constatado a falta de pavimentação asfáltica em alguns pontos dentro do 
condomínio, e a baixa qualidade da pavimentação das vias internas do empreendimento 
Cozumel III e do acabamento dos tampões de ferro fundido do esgoto e das águas pluviais, 
inclusive apresentando fissuras e até soltas totalmente. Verificamos, ainda, indicação em 
algumas caixas de passagem elétrica contendo a indicação de “esgoto” e a inexistência de 
rota do caminhão do lixo na rua do condomínio para a coleta do lixo. 
 
Verificamos ainda a existência de diversos problemas no empreendimento fiscalizados, tais 
como: 
 
1. Existência de resto de material da obra na área interna do empreendimento, tais 
como:  Areia, pedra e restos de cimento. 
 

 
 
 
2. Isolamento do castelo de água; 
O castelo de água que abastece o condomínio está entre o parque infantil, sem nenhum 
isolamento de acesso para pessoa não autorizada; 
 

  
 
3. Revisão do sistema de esgoto, com restrição de entrada; 
 



 

 

  
 
4. As caixas de passagem elétricas estão precisando de reparos estão com fios expostos 
e algumas com armazenamento de água; 
 

  
 
 

5. Tampa apresentando rachadura; 
 

 
 
6. Revisão dos cabos de antenas, pois algumas caixas não correspondem à quantidade 
de apartamentos por bloco e torre; 
 



 

 

  

  
 
 
7. Revisão dos telhados dos blocos, pois alguns se encontram com rachaduras e 
vazamentos; 
8. Porta do banheiro do salão de festa encontra-se quebrado; 
 
9. Inexistência da bomba da casa de incêndio; 
 

 
 
 
10. Reparo do gramado; 
 



 

 

  

  
 
 
11. Cisternas encontram-se com vazamento; 
12. Reparo nos drenos das cisternas; 
13. As cisternas não possuem escadas de acesso e não há registros e boias das cisternas; 
 

  
 
14.     Falta de asfalto e baixa qualidade da pavimentação; 
 



 

 

  
 
15. Fissuras apresentadas no acabamento das tampa de águas pluviais; 
 

  

 

 

 
 
16. Caixas de passagem elétrica contendo a indicação de “esgoto”; 
 



 

 

  
 

.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Ofício n.º 26.928/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 10/10/2014, 
foi encaminhado Relatório Preliminar à Prefeitura de São Gonçalo/RJ contendo os 
resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União. 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar apresentado, a Secretaria Municipal de Habitação, por 
meio do Ofício n.º225/SECHABITA/2014, de 20/10/2014, com referencia ao Ofício 
n.º985/GP/2014, encaminhou os seguintes esclarecimentos: 
 

“De acordo com o Programa MCMV é atribuição das instituições financeiras 

oficias federais analisar a viabilidade técnica e jurídica dos projetos e a situação legal e 

capacidade técnica das construtoras, bem como acompanhar a execução das respectivas 

obras e serviços (através das medições) até a sua conclusão, com base no Projeto 

Executivo e Memoriais Descritivos, baseados em contratos firmados entre a CAIXA e as 

construtoras. A Prefeitura aprova o Projeto de arquitetura em caráter de estudo 

preliminar, ou seja, o Projeto Legal, que é a etapa do projeto arquitetônico em que são 

representados elementos básicos como: Metragem mínima dos cômodos, pé direito, 

afastamentos mínimos para as divisas dos lotes dentre outros elementos exigidos pelo 

Código de obras do município e Portarias do Programa Minha Casa Minha Vida. As 

especificações de materiais e detalhamentos construtivos correspondem à etapa de Projeto 

Executivo, acordado entre agente financeiro e construtora. 

Portanto, os vícios ou defeitos relativos à execução do projeto serão verificados pela 
CAIXA que poderá exigir da empresa o devido reparo, desde que contemplado pelo Projeto. 
Essa é inclusive a orientação dada pela CAIXA à Secretaria de Habitação.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

 Em que pese as obras executadas terem atingido os objetivos estabelecidos, foram 
identificadas falhas na qualidade das obras e serviços executados, as quais necessitam de 
correção. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.2. Ausência de expedição de "Habite-se" em relação ao Empreendimento Cozumel 
III. 
 
Fato 
 
Habite-se é o documento emitido pela prefeitura de cada cidade que atesta a legalidade do 
imóvel e que está apto para ser ocupado. Além da expedição do Habite-se, o incorporador 
(responsável pela parte de documentação do imóvel) deverá ainda requerer a averbação da 
construção, para que as unidades sejam perfeitamente individualizadas e discriminadas. 
 
A equipe de fiscalização evidenciou a ocupação dos beneficiários do empreendimento 
Cozumel III sem o referido documento. 
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização n.°20101369/002, de 24/09/2014, foi solicitada à 
Prefeitura que apresentasse a documentação do “Habite-se” do empreendimento Cozumel 
III.  
 
Em resposta à Solicitação apresentada a Secretaria da SECHABITA SG mediante e-mail de 
quinta-feira, 2 de outubro de 2014 15,  informou que: 

 “ Quanto ao habite-se , esse somente poderá ser emita a certidão após a emissão de 
certidão de averbação do imóvel, por solicitação da empresa.” 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Ofício n.º 26.928/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 10/10/2014, 
foi encaminhado Relatório Preliminar à Prefeitura de São Gonçalo/RJ contendo os 
resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União. 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar apresentado, a Secretaria Municipal de Habitação, por 
meio do Ofício n.º225/SECHABITA/2014, de 20/10/2014, com referencia ao Ofício 
n.º985/GP/2014, encaminhou os seguintes esclarecimentos: 

“O documento expedido em relação ao empreendimento Cozumel III foi a Certidão de 
Aceite de Obras, emitida pela Secretaria de Habitação com base na ficha de vistoria feito 
pelo Departamento de Fiscalização Urbana da Prefeitura, certificando que foram 
concluídas e aceitas as obras, de acordo com a legislação urbana municipal e as Portarias 
do Ministério das Cidades para o programa Minha Casa Minha Vida. Este documento torna 
o empreendimento apto a receber a certidão de averbação individualizada das unidades que 
será averbada no Cartório de Registro Geral de Imóveis. O Habite-se deve ser solicitado 
pela empresa com a certidão de averbação, o que, até o momento, não ocorreu em relação 
ao empreendimento Cozumel III. 
 



 

 

Cabe ressaltar que objetivando evitar que as empresas e agentes financeiros confundam a 
Certidão de Aceite de Obras com o Habite-se, a Prefeitura de São Gonçalo ainda no mês de 
outubro passará a emitir apenas um documento, que será o Habite-se, concedido após a 
vistoria do Departamento de Fiscalização Urbana e da apresentação pelas construtoras das 
certidões de conclusão das concessionárias de serviços públicos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao ser concedido o Habite-se, o proprietário tem a garantia que a construção seguiu 
corretamente tudo o que estava previsto no projeto aprovado, respeitando os parâmetros 
legais quanto à área de construção e ocupação do terreno. 

Isso mostra que a preocupação com o Habite-se não tem a conotação meramente formal, 
referente à regular documentação do imóvel, mas se relaciona diretamente à observância do 
projeto aprovado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

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

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

2.2.1. Beneficiários não foram contemplados com o Trabalho Técnico Social, 
contrariando o §5º, art. 3º da  Lei n.º11977/2009, e o inciso II do art.23º do Decreto 
n.º7499/2011.   
 
Fato 
 
Na fase pós-contratual, os principais problemas identificados relacionam-se à  pouca 
efetividade das ações de apoio à gestão condominial, para a realização de  programa que 
contemple a realização de Trabalho Técnico Social (TTS), o qual tem por finalidade realizar 
ações de caráter informativo e educativo junto aos beneficiários, que promovam o exercício 
da participação cidadã, que favoreça a organização do beneficiário que  contribua para a 
gestão condominial e comunitária dos espaços comuns, conforme entrevista realizada com 
os beneficiários do empreendimento Cozumel III e o síndico. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por intermédio do Ofício n.º 26.928/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 10/10/2014, 
foi encaminhado Relatório Preliminar à Prefeitura de São Gonçalo/RJ contendo os 
resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União. 
 



 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar apresentado, a Secretaria Municipal de Habitação, por 
meio do Ofício n.º225/SECHABITA/2014, de 20/10/2014, com referencia ao Ofício n.º 
985/GP/2014, encaminhou os seguintes esclarecimentos: 
  

“O Trabalho Técnico Social atualmente é de responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Projetos Especiais que esclareceu em seu ofício nº 

652/SEMPPE/2014 (em anexo) que a equipe técnica foi impedida pelo síndico de realizar o 

trabalho junto aos beneficiários, muito embora tenha procurado parcerias com CRAS, 

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e Saúde, entre outros, para que quando seja 

estabelecido o plantão, a equipe tenha todo o suporte necessário para suas atividades.” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação apresentada corrobora com os fatos apontados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Verificação da infraestrutura existente no entorno do empreendimento e 
documento de comprovação de convenção do síndico eleito. 
 
Fato 
 
Em relação ao entorno do empreendimento, verificamos que o mesmo está provido com a 
infraestrutura a seguir relacionada: sistema viário definido e em condições de 
trafegabilidade, com pavimentação asfáltica de forma a permitir o acesso ao 
empreendimento, interligando-o ao centro urbano do Município; existência de rede de 
energia no entorno do empreendimento (as vias de acesso ao empreendimento possuem 
iluminação pública em funcionamento); existência de rede de telefonia e o entorno imediato 
ao empreendimento está provido de equipamentos comunitários preexistentes e em 
condições de atender à demanda adicional do empreendimento, tais como: Escola 
Municipal, Posto de Saúde, Pontos de transporte coletivo e Comércio na região. 
 
Não foi possível afirmar se de fato existe no município rede de abastecimento de água e 
coleta de esgoto e resíduos sólidos. Entretanto, na inspeção realizada no empreendimento foi 
verificada a instalação da rede de abastecimento de água e esgoto, coleta de resíduos sólidos. 
 
Cabe ressaltar, que quando da nossa inspeção “in loco” ao empreendimento Cozumel III o 
síndico eleito em assembleia, com a presença de representantes da CEF e da Prefeitura, 
informou a essa equipe que até a presente data ainda não havia recebido o documento da ata 
de eleição da comprovação da convenção, e que tal documento encontrava-se em poder da 
construtora e que precisava de um prazo maior para registrá-la, dessa forma não foi possível 
averiguar a regularidade da representação. 



 

 

Por intermédio do Ofício n.º 26.928/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 10/10/2014, 
foi encaminhado Relatório Preliminar à Prefeitura de São Gonçalo/RJ contendo os 
resultados da fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União. 

Em resposta ao Relatório Preliminar apresentado, a Secretaria Municipal de Habitação, por 
meio do Ofício n.º225/SECHABITA/2014, de 20/10/2014, com referencia ao Ofício n.º 
985/GP/2014, encaminhou os seguintes esclarecimentos: 
  

“Quanto à infraestrutura existente no entorno do empreendimento, foi constatado 

pela Controladoria Geral da União que o empreendimento está provido com a 

infraestrutura necessária, funcionando de forma satisfatória. 

Quanto à comprovação de convenção do síndico eleito, a CGU em seu relatório 

informa relato do síndico à equipe de que não teria recebido o documento da “ata de 

eleição da comprovação da convenção”. Ocorre que a ata de eleição não se confunde com 

a comprovação da convenção. A ata de eleição deve ser preenchida pelo síndico e levada a 

registro, sendo a convenção referente à instituição do condomínio e ao respectivo regimento 

interno.  

A CAIXA já forneceu ao síndico modelo de ata, o instruindo a proceder da forma 

correta para, então, levar a Registro. 

Com a ata de eleição, o síndico poderá convocar assembleia para, então, realizar a 
Convenção de condomínio que também deverá ser levada a Registro para valer perante 
todos os interessados.” 
 
  
##/Fato## 

2.2.3. Avaliação dos critérios de hierarquização e seleção para o Programa Minha 
Casa Minha Vida. 
 
Fato 
 
Os critérios de verificação adotados pela equipe de fiscalização da CGU/RJ se basearam nas 
especificações do projeto do PMCMV/FAR de empreendimento Cozumel III, multifamiliar 
do “Programa Minha Casa Minha Vida” totalizando 200 (duzentas) unidades habitacionais 
de apartamentos, composta de dois quartos, sala cozinha banheiro e área de serviço, com 
área total construída do empreendimento de 9.799,47 m², localizado na Avenida do 
Contorno, Lote 03 – Jockey – são Gonçalo – Rio de Janeiro. 
 
Mediante a Solicitação de Fiscalização de n.º 20141369/001, solicitamos à Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo/RJ informações acerca do processo de hierarquização e seleção 
dos beneficiários, referente ao empreendimento “Cozumel III, código 0366147, conforme 
Portaria MCidades n.º 168/2013, bem como a relação dos critérios aplicados.  

Por meio do Ofício n.º 202 SECHABITA/2014, em respostas aos itens da SF 



 

 

20141369/001da Controladoria-Geral da União,  a Secretaria de Habitação manifestou-se da 
seguinte forma: 
 
“Item 1- O cadastro obedece aos critérios estabelecidos para ingresso no Programa Minha 
casa Minha Vida. Na SECHABITA SG o cadastramento da demanda é realizado de três 
formas: cadastro realizado na própria secretaria (principalmente as prioridades) via 
internet e através de ações realizadas pela secretaria de habitação nos diversos bairros do 
município. 
Para os beneficiários do empreendimento Cozumel III o cadastro obedeceu a todos os 
critérios adotados pelo Programa Minha Casa Minha Vida e pela Resolução nº 007/CMAS-
SG/2013, reservando percentual para idosos, famílias que tenham em seu núcleo pessoa 
com deficiência, famílias que tenham mulheres responsáveis pela unidade familiar, famílias 
que tenham pessoas portadoras de doenças crônicas, famílias que habitam próximo a região 
do empreendimento, que estejam, em situação de vulnerabilidade social e famílias 
residentes em área de risco, ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas. Os demais 
beneficiários foram selecionados, além dos critérios estabelecidos pelo PMCMV e que se 
aplicam a cada caso, por ordem de inscrição, número de filhos e que apresentaram 
documentação completa, bem como os que fizerem parte do cadastro reserva analisado e 
aprovado pela Caixa Econômica Federal. A nível de esclarecimento, o cadastro reserva é 
composto pelos 30% a mais de proponentes encaminhados para análise e aprovação.” 
 
“Item 2- Todos os processos dos beneficiários são encaminhados para Caixa Econômica 
Federal para devida análise e aprovação.” 
 
“Item 4 -  Informar se existe um banco de dados organizado pela prefeitura com as pessoas 
que já se inscreverem no programa. 
Sim. No entanto muitos cadastros ainda não foram digitalizados, estando os mesmos 
registrados de forma manual; sendo gradativamente inseridos no sistema.” 
 
“Item 5 – Informar se foi reservado um percentual das unidades habitacionais. 
Critérios de seleção: 
Auto de interdição/aluguel social – 40% 
Mulheres chefe de família com filhos – 31% 
Idosos – 14% 
PNE/Doença Crônica – 10% 
Vulnerabilidade social/cadastro de reserva – 5% ” 
 
“Item 7 – Informar se no caso da existência de critérios locais, ele foram aprovados pelo 
Conselho Local de Habitação ou pelo Conselho de Assistência Social. 
Sim, através da resolução 007/2013 CMAS-SG.” 
 
“Item 9 – Nos casos em que a demanda era superior à oferta de unidades habitacionais, 
houve transparência na realização de sorteio para a definição dos beneficiários. 
Sim, a seleção da demanda ocorreu priorizando as famílias que apresentaram critérios 
estabelecidos pela Portaria 168/2013 do Ministério das Cidades e Resolução 007/2013 
CMAS-SG, e ter a documentação correta e completa no período do envio dos processos 
para a Caixa Econômica Federal.” 
 
“Item 10 – Como é divulgado o resultado da seleção dos beneficiários. 
É realizado pela SECHABITA SG, através de contato telefônico ao beneficiário.” 



 

 

 

“ Item 11 – A prefeitura está promovendo a divulgação do Programa e qual o meio que está 
sendo utilizado.  
Pelo site da Prefeitura e através de ações da SECHABITA nos bairros do município.”.  
##/Fato## 

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: 201411292 
Município/UF: São Gonçalo/RJ 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 593866 
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 6.000.000,00 
Prejuízo: R$ 1.314.463,28 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/09/2014 a 01/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2068 - Saneamento Básico / 1N08 - Apoio à 
Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em 
Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de 
Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. no município de 
São Gonçalo/RJ. 
 
A ação fiscalizada destina-se a  Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas 
de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou 
Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de 
Desenvolvimento. 

O escopo do trabalho foi selecionado por amostragem não probabilística e resumiu-se em: 

- análise da aderência dos preços contratados com os constantes do SINAPI, foram 
analisados itens que corresponderam a 80,10% do valor total do empreendimento; 

- analisada a aderência do preço contratado do item 07.02.03 (Ligações prediais de esgoto 
sanitário, incluindo caixa de inspeção) e sua composição de preço, confrontando-os com o 
serviço efetivamente realizado; 

- análise da efetividade da parcela da obra já realizada; 

- analisado o estágio da obra; 

- análise de custos/preços realizada pela CAIXA; 

- realizada inspeção in loco, no dia 1º/10/2014, em ruas do Município de São Gonçalo/RJ 
onde foram realizadas as obras do contrato de repasse nº 0223640-48/2007. 

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. Superfaturamento no montante de R$ 1.314.463,28 não detectado pela Caixa 
Econômica Federal na fiscalização da execução da obra de implantação de rede 
coletora e ligações domiciliares de esgoto. 
 
Fato 
 
A União por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica 
Federal firmou o Contrato de Repasse (CR) nº 0223640-48/2007 que teve por objeto a 
transferência de recursos financeiros da União para a implantação de rede coletora e ligações 
domiciliares de esgoto nas bacias hidrográficas dos rios Mutondo e Coelho, no Município de 
São Gonçalo. 

Destaque-se que no Plano de Trabalho apresentado pelo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro (fls. 04 a 10 - Do Volume Técnico) a concepção da obra previa o fornecimento e o 
assentamento de Rede Coletora (15.670 metros) e a Execução de Ligações Domiciliares 
(1.000 unidades). De acordo com tal Plano o preço do Esgotamento Sanitário seria de: 

Fase Especificação Unid. Quant. Ministério 
(R$) 

Contrapartida 
(R$) 

Investimento 
(R$) 

 
2.1 Ligações 
Domiciliares 

Fornecimento e 
instalação 

Unid. 1.000 480.000,00 12.000,00 600.000,00 

2.2 Rede Coletora Fornecimento e 
assentamento 

 
M 

 
15.670 

 
4.320.000,00 

 
1.080,000,00 

 
5.400.000,00 

 

No Plano de Trabalho foi estimado o preço unitário de cada Ligação Domiciliar em R$ 
600,00 (600.000/1000=600,00), para a quantidade total de 1.000 ligações, totalizando R$ 
600.000,00. Por outro lado, o orçamento contratual (fls. 81) indicou o custo unitário de R$ 
1.765,16, para a quantidade total de 172,00 ligações, totalizando R$ 303.607,52. 

Para a execução das obras a Secretaria de Estado de Obras do Governo do Estado do Rio de 
Janeiro (SEOBRAS) realizou a Concorrência nº 1/2008. Sagrou-se vencedora do certame 
licitatório a empresa Delta Construções S.A (CNPJ 10.788.628/0001-57), tendo sido 
firmado o contrato nº 17/08, no valor de R$ 122.060.984,38.  

Destaque-se que além da implantação de rede coletora e ligações domiciliares de esgoto nas 
bacias hidrográficas dos Rios Mutondo e Coelho, no Município de São Gonçalo (Contrato 
de Repasse nº 0223640-48/2007), o mencionado contrato previa a execução de obras 
relativas, também, a outros contratos de repasse, conforme a seguir resumido (fls 6741 e 
7563): 

 

 



 

 

 

Descrição Contrato de Repasse nº Valor da Obra 
contratada (R$) 

- Obras e Serviços de adequação, reforma e melhorias 
operacionais de tratamento de esgotos da ETE São 
Gonçalo II; 

 
 

2607.0223370-83/2007 

 
 

12.537.990,43 
- Duplicação de Adutora e Ampliação da capacidade de 
tratamento de água do Sistema de Imunana – Laranjal; 

 
2607.0223349-02/2007 

 
84.121.313,72 

- Obras de Esgotamento Sanitário do Bairro do Mutondo 
– Sistema Interceptor de tempo seco; 

 
2607.0223640-48/2007 

 
2.977.505,18 

- Melhoria de Abastecimento de Água Tratada e Execução 
de Ligações Prediais (...). 

 
2607.223350-42/2007 

 
22.424.175,05 

 
Total Contratado 

 
122.060.984,38 

 

Ressalte-se que as Obras de Esgotamento Sanitário do Bairro do Mutondo (contrato de 
repasse nº 2607.0223640-48/2007 – no valor de R$ 2.977.505,18), objeto de análise nesta 
Auditoria, posteriormente sofreu rerratificação no montante de R$ 2.871.495,67, totalizando 
a execução contratual R$ 5.849.000,85. 

No exame do Laudo de Análise Técnica de Engenharia (LAE nº 0127/2008), fls. 211 a 217 – 
Do Volume Técnico, de 25/04/2008, contatou-se que a Caixa Econômica Federal (CAIXA) 
não detectou sobrepreço na planilha orçamentária apresentada de Governo do Estado do Rio 
de Janeiro.  

De acordo com o mencionado laudo foi declarado que a análise dos custos unitários foi 
efetuada com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 
(SINAPI) e no banco de dados da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 
(EMOP). Segundo a mencionada análise realizada os custos unitários estavam compatíveis 
com as referências utilizadas. Destaque-se que não houve comprovação da verificação dos 
custos da obra pela Caixa. 

Não restaram comprovadas nos Volumes Técnicos da CAIXA, relativo ao mencionado 
Contrato de Repasse, as comparações realizadas com a devida indicação do código SINAPI 
correspondente ao código EMOP utilizado na planilha encaminhada pelo Governo do Estado 
do Rio de Janeiro. 

Embora tenha sido declarado que foram utilizados preços EMOP ou de propostas para os 
itens que não possuem preços no SINAPI, não há detalhamento formalizado no mencionado 
Volume Técnico, indicando para quais itens não teria sido utilizados os custos indicados no 
SINAPI. 

Na inspeção in loco realizada pela Equipe de Auditoria da CGU, constatou-se no confronto 
entre a execução do item 07.02.03 – Ligação predial de esgoto sanitário, incluindo caixa de 
inspeção com tampa e a composição de Preços Unitário do mencionado item não estava 
aderente com a realidade, isto é, a composição não se adequava ao serviço executado. Não 
houve durante a fiscalização da obra a detecção pela CAIXA da ocorrência de tal 
superfaturamento. /Fato 



 

 

Na análise da Planilha de Composição de Preços Unitários constatou-se que ocorreu 
sobrepreço e posterior superfaturamento no preço do item 07.02.03 – Ligação predial de 
esgoto sanitário, incluindo caixa de inspeção com tampa, no valor de R$ 1.314.463,28 (um 
milhão trezentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos). 
O valor contratado para o referido item foi de R$ 1.737,42, tendo sido contratada 
inicialmente a quantidade de 172 ligações. Posteriormente o quantitativo foi aumentado para 
1.066, totalizando o montante de R$ 1.852.089,72. Destaque-se que o item 07.02.03 
corresponde a 31,67% do valor total contratado e que a amostra analisada pela Equipe de 
Auditoria corresponde a 80,10% do valor total da obra com a rerratificação. 

Ressalte-se que o orçamento elaborado pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto 
(CEDAE), fls. 280 a 309, estimou o preço unitário do referido item em R$ 1.765,16, fls. 
307. Adicione-se que não houve no Edital de Licitação o detalhamento da composição de 
custos para cada um dos itens dos serviços que seriam executados. Na Planilha orçamentária 
elaborada pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE), fls. 53 a 83, do Volume 
Técnico da CAIXA, os itens orçados apresentam o correspondente código da EMOP.  

  
Caixas de Inspeção – Item 07.02.03 – Ligação predial de esgoto sanitário 

Inspeção realizada pela CGU/RJ em 01/10/2014 
 

Segue planilha de Composição de Preço Unitário do item 07.02.03, elaborada pela empresa 
contratada, Delta Construções S.A (CNPJ 10.788.628/0001-57): 



 

 

 
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

ITEM 07.02.03 – LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO SANIT., INCL. CX. DE INSPEÇÃO C/TA 
 

O preço de referência considerado na análise da CAIXA foi a composição EMOP código 
15.065.025-0 – Ligação Predial de Esgoto Sanit., Incl. Cx de Inspeção com tampa, a seguir 
transcrita: 

ITEM CODIGO 
ELEMENTAR 

QUANT. 

% 
ACRESC. 

DE 
DESPESAS 

DESCRIÇÃO  UNID. 
PREÇO 
UNIT. 

 TOTAIS  

001 00037 10,000 0,00 
CIMENTO ASF.DE PETROLEO, A GRANEL 
CAP 07 KG 1,312 13,12  

002 00443 0,008 0,00 BRITA 1 E 2 M3 37,00 
          

0,29  

003 00558 20,000 0,00 TIJOLO CERAM. MACICO 7X10X20CM UN 0,34 
          

6,80  

004 00844 12,620 0,00 
TUBO CERAM. ESGOTO SANIT. DIAM. 
150MM M 9,95 

      
125,56  

005 00873 2,000 0,00 CURVA 45 OU 90 GRAUS CERAM. 150MM UN 12,46 
        

24,92  

006 00897 1,000 0,00 
SELIM P/ADAPTACAO TUBO CERAM. 
200x150MM UN 18,38 

        
18,38  

007 01007 1,071 0,00 CAMINHAO BASCUL. NO TOCO, 4M3 ( H 51,8697 
        

55,55  



 

 

008 01009 1,200 0,00 CAMINHAO BASCUL. NO TOCO, 4M3 ( H 20,1224 
        

24,14  

009 01099 3,750 0,00 COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CP) H 34,4199 
      

129,07  

010 01100 1,250 0,00 COMPRESSOR AR 170PCM 40CV (CF) H 10,4354 
        

13,04  

011 01352 1,000 0,00 TAMPAO F.F. P/CX. INSPECAO 32KG UN 143,25 
      

143,25  

012 01603 0,240 0,00 CONCRETO P/CAMADAS PREP. C/180K M3 96,5769 
        

23,17  

013 01607 0,120 0,00 ARGAMASSA CIM., AREIA TRACO 1:4 M3 145,3694 
        

17,44  

014 01609 1,200 0,00 ARGAMASSA CIM., AREIA TRACO 1:8 M3 124,2696 
      

149,12  

015 01617 0,400 0,00 BASE DE BRITA CORRIDA M3 39,8477 
        

15,93  

016 01627 8,000 0,00 IMPRIMACAO BASE DE PAVIMENT. M2 3,0016 
        

24,01  

017 01633 1,215 0,00 CONCRETO FCK 10MPA M3 114,9153 
      

139,62  

018 01968 16,000 5,00 PEDREIRO H 8,05 
      

135,24  

019 01970 5,750 5,00 OPERADOR DE MAQ. (TRATOR ETC) H 7,21 
        

43,53  

020 01989 11,500 5,00 CAVOUQUEIRO H 8,05 
        

97,20  

021 01999 83,000 5,00 SERVENTE H 5,84 
      

508,95  

022 03960 2,000 0,00 
ANEL DE CONCR. PRE-MOLD. P/CI,ALT. 
300MM UN 14,00 

        
28,00  

023 03961 1,000 0,00 
ANEL DE CONCR. PRE-MOLD. P/CI,ALT. 
150MM UN 7,94 

          
7,94  

024 03962 1,000 0,00 
ANEL DE CONCR. PRE-MOLD. P/CI,ALT. 
075MM UN 6,46 

          
6,46  

025 03963 1,000 0,00 FUNDO P/CI, C/600MM DE DIAM. UN 14,43 
        

14,43  

TOTAL 
   
1.765,16  

  
Na análise da Planilha de Composição de Preço Unitário do item mencionado, verificou-se 
que houve superdimensionamento na composição dos itens de custo que foram incluídos 
itens que sequer deveriam compor o preço contratado e que continha itens que já estavam 
contemplados em outros itens da planilha, portanto orçados em duplicidade.   



 

 

Verifica-se que dentro do item 7 – Ligações Prediais de Esgoto, há itens de fornecimento de 
tubo (subitem 07.02.01), escavação e reaterro de valas (subitem 07.01.01), assentamento de 
tubulações (subitem 07.02.01), demolição manual de pisos (subitem 07.03.01.04), reposição 
de passeio (07.03.02.04), como transcrito abaixo da 81ª medição: 

 

 

Assim, estando esses serviços já orçados na planilha, a composição EMOP código: 
15.065.025-0 claramente não era adequada, pois continha insumos para a realização de todo 
o serviço: tubulações, escavações, recomposição, etc; Restaria a ser contemplado no item 
07.02.03 apenas a caixa de inspeção, pois todos os demais serviços já estão contidos nos 
demais itens da planilha.  

Há de se notar que o importante no caso da composição acima indicada é a distância entre os 
coletores do logradouro às Caixas de Inspeção e que devido a isso se pôde utilizar uma 
distância de 6,14 metros de tubo no insumo 7703 na composição 19141/1 acima transcrita, 
que é justamente o mesmo insumo 7703 que aparece na composição 19141/7 indicada na 
resposta da CEDAE. 

Ressalte-se que por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201411292/009, de 18/11/2014, 
foi solicitado à SEOBRAS: 

“(...) 

2 – Tendo em vista que a composição “07.02.03 – Ligação Predial de esgoto sanitário, 
inclusive caixa de inspeção,” já contém, conforme descrito no anexo (CEDAE) do ofício 
SEOBRAS/GSE nº 2818, de 10/09/2014: 
 

- 12,62 m de tubo por ligação, incluindo fornecimento e colocação; 



 

 

- escavação e reaterro; 
- demolição de pavimento; 
- recomposição do pavimento. 

 
Solicito justificar os seguintes subitens que compõe o item 7 da planilha orçamentária: 
 
- 07.02.01 – Fornecimento tubo PVC c/junta elástica DN = 100 mm (orçado: 6.396,00 m 
/ medido até a 81a medição = 3.574,65 m); 
- 07.02.02 – Assentamento de tubos, aterro até a geratriz, tubos DN = 100 mm (orçado: 
6.396,00 m / medido até a 81a medição = 3.574,65 m); 
- 07.03.01.03 – Demolição manual de pisos cimentados, inclusive base (orçado: 1.291,68 
m2 / medido até a 81a medição = 294,90 m2); 
- 07.03.01.04 – Demolição c/equipamento de ar comprimido (orçado: 204,67 m3 / 
medido até a 81a medição = 170,86 m3); 
- 07.03.02.04 – Reposição de passeio (orçado: 1.291,68 m2 / medido até a 81a medição = 
252,15 m2). 
 
Observação: Notar que foram orçados 6.396,00 m de tubo DN = 100 mm para o item 
07.02.01 que divididos pelo total de 1.066 ligações do item 07.02.03 resultam em 6,00 
metros por ligação, contudo já foram considerados 12,62 m por ligação dentro da 
própria composição 07.02.03 (...)”. 
 

Em resposta a esta solicitação a SEOBRAS por meio do Ofício  GSE/SEOBRAS nº 
2909/2014, de 26/11/2014, encaminhou manifestação da Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos (CEDAE) a seguir transcrita: 

“ (...)  

Sobre a solicitação 2: 

Após observação da Controladoria Geral da União sobre os itens 07.02.01, 

07.02.02, 07.03.01.03, 07.03.01.04 e 07.03.02.04, reavaliamos a necessidade dos mesmos. 

Acatamos a interpretação de que estes serviços estariam incluídos na composição da 

ligação predial de esgoto sanitário. 

Item Código Unidade Valor Unitário (R$) Descritivo 

07.02.01 06.272.002-0 m 8,35 Fornecimento de tubo PVC (NBR 7362) com junta 
elástica DN 100 

Etapa Nº Medição Nº: Período de Referência: Quantidade Financeiro (R$) 

40ª 48ª 10/09/11 a 09/10/11 0,00 0,00 

41ª 49ª 10/10/11 a 08/11/11 309,00 2.580,15 

44ª 54ª 08/01/12 a 06/02/12 0,00 0,00 

45ª 55ª 07/02/12 a 07/03/12 451,75 3.772,11 



 

 

46ª 56ª 08/03/12 a 06/04/12 723,20 6.038,72 

47ª 57ª 07/04/12 a 06/05/12 766,50 6.400,27 

48ª 58ª 07/05/12 a 05/06/12 169,00 1.411,15 

49ª 59ª 06/06/12 a 05/07/12 99,00 826,65 

50ª 60ª 06/07/12 a 04/08/12 528,50 4.412,97 

51ª 61ª 05/08/12 a 03/09/12 93,90 784,06 

52ª 62ª 04/09/12 a 03/10/12 161,50 1.348,52 

56ª 67ª 02/01/13 a 31/01/13 188,40 1.573,14 

59ª Comp. 71ª 16/04/13 a 01/05/13 36,50 304,77 

68ª Comp. 82ª 01/01/14 a 26/01/14 47,40 395,79 

Total Financeiro (R$) 29.848,30 

 

Item Código Unidade Valor Unitário (R$) Descritivo 

07.02.02 06.001.242-0 m 2,76 

Assentamento de tubos de PVC com junta elástica para 
coletor de esgoto, aterro e soca até a geratriz superior do 

tubo, exclusive fornecimento dos tubos e anéis de 
borracha, com DN 100 

Etapa Nº Medição Nº: Período de Referência: Quantidade Financeiro (R$) 

40ª 48ª 10/09/11 a 09/10/11 0,00 0,00 

41ª 49ª 10/10/11 a 08/11/11 309,00 852,84 

44ª 54ª 08/01/12 a 06/02/12 0,00 0,00 

45ª 55ª 07/02/12 a 07/03/12 451,75 1.246,83 

46ª 56ª 08/03/12 a 06/04/12 723,20 1.996,03 

47ª 57ª 07/04/12 a 06/05/12 766,50 2.115,54 

48ª 58ª 07/05/12 a 05/06/12 169,00 466,44 

49ª 59ª 06/06/12 a 05/07/12 99,00 273,24 

50ª 60ª 06/07/12 a 04/08/12 528,50 1.458,66 

51ª 61ª 05/08/12 a 03/09/12 93,90 259,16 

52ª 62ª 04/09/12 a 03/10/12 161,50 445,74 

56ª 67ª 02/01/13 a 31/01/13 188,40 519,98 

59ª Comp. 71ª 16/04/13 a 01/05/13 36,50 100,74 

68ª Comp. 82ª 01/01/14 a 26/01/14 47,40 130,82 

Total Financeiro (R$) 9.866,02 

 

Item Código Unidade Valor Unitário (R$) Descritivo 

07.03.01.03 05.001.018-0 m² 3,90 Demolição manual de pisos cimentados, inclusive base 

Etapa Nº Medição Nº: Período de Referência: Quantidade Financeiro (R$) 

40ª 48ª 10/09/11 a 09/10/11 0,00 0,00 

41ª 49ª 10/10/11 a 08/11/11 0,00 0,00 

44ª 54ª 08/01/12 a 06/02/12 0,00 0,00 



 

 

45ª 55ª 07/02/12 a 07/03/12 42,75 166,72 

46ª 56ª 08/03/12 a 06/04/12 66,15 257,98 

47ª 57ª 07/04/12 a 06/05/12 50,17 195,66 

48ª 58ª 07/05/12 a 05/06/12 6,24 24,33 

49ª 59ª 06/06/12 a 05/07/12 1,44 5,61 

50ª 60ª 06/07/12 a 04/08/12 20,73 80,84 

51ª 61ª 05/08/12 a 03/09/12 2,30 8,97 

52ª 62ª 04/09/12 a 03/10/12 16,14 62,94 

56ª 67ª 02/01/13 a 31/01/13 47,03 183,41 

59ª Comp. 71ª 16/04/13 a 01/05/13 18,25 71,17 

68ª Comp. 82ª 01/01/14 a 26/01/14 23,70 92,43 

Total Financeiro (R$) 1.150,06 

 

Item Código Unidade Valor Unitário (R$) Descritivo 

07.03.01.04 05.002.002-0 m³ 2,22 Demolição com equipamento de ar comprimido de 
pisos ou pavimentos de concreto armado 

Etapa Nº Medição Nº: Período de Referência: Quantidade Financeiro (R$) 

40ª 48ª 10/09/11 a 09/10/11 0,00 0,00 

41ª 49ª 10/10/11 a 08/11/11 0,00 0,00 

44ª 54ª 08/01/12 a 06/02/12 0,00 0,00 

45ª 55ª 07/02/12 a 07/03/12 42,75 94,90 

46ª 56ª 08/03/12 a 06/04/12 43,59 96,76 

47ª 57ª 07/04/12 a 06/05/12 0,69 1,53 

48ª 58ª 07/05/12 a 05/06/12 9,07 20,13 

49ª 59ª 06/06/12 a 05/07/12 0,00 0,00 

50ª 60ª 06/07/12 a 04/08/12 34,74 77,12 

51ª 61ª 05/08/12 a 03/09/12 13,49 29,94 

52ª 62ª 04/09/12 a 03/10/12 19,26 42,75 

56ª 67ª 02/01/13 a 31/01/13 7,27 16,13 

59ª Comp. 71ª 16/04/13 a 01/05/13 0,00 0,00 

68ª Comp. 82ª 01/01/14 a 26/01/14 0,00 0,00 

Total Financeiro (R$) 379,26 

 

Item Código Unidade Valor Unitário (R$) Descritivo 

07.03.02.04 13.301.505-0 m² 30,62 

Reposição de passeio cimentado com argamassa cim. 
areia 1:3, espessura 2cm, base de concreto magro fck=10 
MPa com espessura 8cm, inclusive preparo do solo com 
raspagem, remoção e transporte do entulho, até 20 km 

acerto e compactação de subleito 

Etapa Nº Medição Nº: Período de Referência: Quantidade Financeiro (R$) 

40ª 48ª 10/09/11 a 09/10/11 0,00 0,00 



 

 

41ª 49ª 10/10/11 a 08/11/11 0,00 0,00 

44ª 54ª 08/01/12 a 06/02/12 0,00 0,00 

45ª 55ª 07/02/12 a 07/03/12 0,00 0,00 

46ª 56ª 08/03/12 a 06/04/12 66,15 2.025,51 

47ª 57ª 07/04/12 a 06/05/12 50,17 1.536,20 

48ª 58ª 07/05/12 a 05/06/12 6,24 191,06 

49ª 59ª 06/06/12 a 05/07/12 1,44 44,09 

50ª 60ª 06/07/12 a 04/08/12 20,73 634,75 

51ª 61ª 05/08/12 a 03/09/12 2,30 70,42 

52ª 62ª 04/09/12 a 03/10/12 16,14 494,20 

56ª 67ª 02/01/13 a 31/01/13 47,03 1.440,05 

59ª Comp. 71ª 16/04/13 a 01/05/13 18,25 558,81 

68ª Comp. 82ª 01/01/14 a 26/01/14 23,70 725,69 

Total Financeiro (R$) 7.720,78 

 

Analisamos também que o item 07.01.01 estaria na mesma situação dos itens 

supramencionados. 

Item Código Unidade Valor Unitário (R$) Descritivo 

07.01.01 03.001.095-0 m 14,71 Escavação e reaterro de vala em material de 1ª categoria 
para ligação predial de esgoto sanitário 

Etapa Nº Medição Nº: Período de Referência: Quantidade Financeiro (R$) 

40ª 48ª 10/09/11 a 09/10/11 0,00 0,00 

41ª 49ª 10/10/11 a 08/11/11 309,00 4.545,39 

44ª 54ª 08/01/12 a 06/02/12 0,00 0,00 

45ª 55ª 07/02/12 a 07/03/12 451,75 6.645,24 

46ª 56ª 08/03/12 a 06/04/12 723,20 10.638,27 

47ª 57ª 07/04/12 a 06/05/12 562,77 8.278,34 

48ª 58ª 07/05/12 a 05/06/12 0,00 0,00 

49ª 59ª 06/06/12 a 05/07/12 0,00 0,00 

50ª 60ª 06/07/12 a 04/08/12 0,00 0,00 

51ª 61ª 05/08/12 a 03/09/12 0,00 0,00 

52ª 62ª 04/09/12 a 03/10/12 0,00 0,00 

56ª 67ª 02/01/13 a 31/01/13 0,00 0,00 

59ª Comp. 71ª 16/04/13 a 01/05/13 0,00 0,00 

68ª Comp. 82ª 01/01/14 a 26/01/14 0,00 0,00 

Total Financeiro (R$) 30.107,24 

 



 

 

Portanto, os valores faturados nos itens 07.01.01, 07.02.01, 07.02.02, 07.03.01.03, 

07.03.01.04 e 07.03.02.04 serão devolvidos ao contrato na próxima medição totalizando R$ 

79.071,66, conforme tabela resumo a seguir. 

Item Código 
EMOP Descrição Unid 

Valor 
unitário 

(R$) 

Acumulado de 
quantidade 

Acumulado 
financeiro 

(R$) 

07.01.01 03.001.095-0 
Escavação e reaterro de vala em material de 1ª categoria 
para ligação predial de esgoto sanitário 

m 14,71 2.046,72  30.107,24  

07.02.01 06.272.002-0 
Fornecimento de tubo PVC (NBR 7362) com junta 
elástica DN 100 

m 8,35 3.574,65  29.848,30  

07.02.02 06.001.242-0 

Assentamento de tubos de PVC com junta elástica para 
coletor de esgoto, aterro e soca até a geratriz superior do 
tubo, exclusive fornecimento dos tubos e anéis de 
borracha, com DN 100 

m 2,76 3.574,65  9.866,02  

07.03.01.03 05.001.018-0 Demolição manual de pisos cimentados, inclusive base m² 3,90 294,90  1.150,06  

07.03.01.04 05.002.002-0 
Demolição com equipamento de ar comprimido de pisos 
ou pavimentos de concreto armado 

m³ 2,22 170,86  379,26  

07.03.02.04 13.301.505-0 

Reposição de passeio cimentado com argamassa cim. areia 
1:3, espessura 2cm, base de concreto magro fck=10 MPa 
com espessura 8cm, inclusive preparo do solo com 
raspagem, remoção e transporte do entulho, até 20 km 
acerto e compactação de subleito 

m² 30,62 252,15  7.720,78  

Valor total a ser descontado na próxima medição 79.071,66 

 

Sobre este ponto cabe destacar que em resposta à Solicitação de Fiscalização nº 
201411292/010, de 18/11/2014, encaminhada no Ofício nº 4234/2014/GIGOV/RJ, de 
24/11/2014, a CAIXA por meio da Gerência Executiva de Governo do Rio de Janeiro 
respondeu: 

“(...) 1.1 Inicialmente precisamos destacar que a análise de engenharia da CAIXA segue 
finalidade e abrangência que estão definidos no Manual Normativo AE099 e dele 
destacamos: 

3.3.1.3 A análise de engenharia realizada pela CAIXA não se confunde com a verificação 
da suficiência, da qualidade e da atualidade do projeto utilizado para instrução do processo 
licitatório, o que é responsabilidade exclusiva do Tomador/Proponente. 

3.3.1.4 Na análise de engenharia não são verificados estudos de concepção e/ou de 
alternativas e não são realizadas conferências de dimensionamentos, de memórias de 
cálculo e do cumprimento das Normas Técnicas aplicáveis, atividades dessas que são de 
exclusiva responsabilidade técnica do profissional responsável pelo projeto indicado na 
ART/RRT correspondente. 

3.3.1.5 A análise de engenharia não é revisão do projeto para fins de instrução de processo 
licitatório e não visa assegurar o cumprimento do que determina o inciso IX do Art. 6º da 
Lei nº 8.666/1993. 



 

 

3.3.1.6 A análise de engenharia não é atividade de auditoria e/ou de controle. 

3.3.10.6.1 Com foco na eficiência dos procedimentos técnicos, a fim de preservar a 
segurança frente aos custos e prazos de resposta e ainda, minimizar os custos financeiros e 
sociais decorrentes da não aplicação dos recursos disponíveis, são analisados apenas 
quantitativos e custos unitários de serviços considerados significativos, mais os serviços 
relativos à mobilização e desmobilização, canteiro e acampamento e administração local. 

1.2 No processo de análise da CAIXA considera-se significativo os itens que somados 
correspondam ao percentual mínimo de 80% da planilha. Os subitens 07.02.01, 07.02.02, 
07.03.01.03, 07.03.01.04 e 07.03.02.04, questionados pela Solicitação de Fiscalização, não 
fazem parte do conjunto dos itens significativos e não fizeram parte do foco de análise da 
CAIXA. 

1.3 Lembramos, também, que na análise não há verificação analítica de composições 
homologadas de bancos oficiais, bastando a comparação dos preços unitários com os 
limites publicados. 

1.4 As vistorias de acompanhamento de obra feitas pela CAIXA ocorrem após a execução 
dos serviços, com vala fechada, onde é possível verificar a execução dos serviços aparentes, 
como caixas e poços de visita. 

1.5 Observando os esclarecimentos anteriores, entendemos que cabe aos autores da 
proposta, aos executores e a fiscalização do tomador apresentar a justificativa para 
utilização dos subitens. 

1.6 Considerando que tratamos de operação em andamento, a CAIXA solicitará 
esclarecimentos ao interveniente tomador e na vistoria de acompanhamento buscaremos 
informações auxiliares e , caso se confirme que os subitens citados constituem duplicidade 
da cobrança, procederemos glosa dos valores indevidamente pagos (...)”. 

Saliente-se que, ainda que não fosse essa duplicidade, a composição utilizada não era 
adequada ao serviço, pois tratava continha caixa de inspeção em alvenaria e tubos e 
conexões cerâmicas, sendo que o projeto previa caixa de inspeção em anéis de concreto e 
tubos em PVC.  

A análise critica no momento da escolha da composição de custos seja do SINAPI ou da 
EMOP é imprescindível. A escolha realizada deve se adequar perfeitamente aos serviços que 
efetivamente serão realizados. Caso sejam detectadas divergências nessa análise 
(composição SINAPI ou EMOP em confronto com os serviços que serão executados), em 
observância aos Princípios Administrativos da Economicidade e da Eficiência, entre outros, 
deve-se compor os custos com índices factíveis. Dessa forma, não seria razoável, por 
exemplo, ao analisar a composição EMOP do item 07.02.03 código: 15.065.025-0, 
apresentada na manifestação do gestor, considerar que um servente para realizar os serviços 
de instalação de uma caixa de inspeção utilizaria 83 horas de trabalho, ou seja, se trabalhasse 
8 (oito) horas diárias levaria mais de 10 dias para executar o serviço. 



 

 

Ressalte-se ainda o fato de que durante a fiscalização da execução dos serviços e liquidação 
da despesa não houve qualquer ressalva quanto à divergência da composição de custos 
contratada e a efetiva execução dos serviços. 

Nos detalhes construtivos de projeto pode ser verificar a inexistência de tijolo cerâmico na 
execução da Caixa de Inspeção e tubos e conexões de cerâmica de 150 mm, e sim anéis e 
concreto e  tubos e conexões de PVC de 100 mm: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estas diferenças de projeto e as que também se verificaram na vistoria das obras têm efeito 
nos itens da composição referentes à mão-de-obra. Como não há tijolos obrigatoriamente 
não há serviço de pedreiro e servente para este item, diminuindo a quantidade de horas deste 
profissional, ocorrendo o mesmo para o item servente. Além disso, executar uma tubulação 
enterrada de PVC de 100 mm é diferente de executar uma tubulação de cerâmica de 150 
mm, diminuindo também os tempos de escavação, assentamento, ligação e reaterro, além da 
recomposição do pavimento e/ou passeio. 



 

 

Dessa forma, a composição utilizada, definitivamente, era inadequada ao serviço a ser 
executado. Estando os serviços de escavação das valas, reaterro, fornecimento de tubulação, 
conexões, assentamento de tubulação, demolição e recomposição de passeios já 
compreendidos em outros itens da planilha, restaria a ser coberto pelo item 07.02.03 apenas 
a caixa de inspeção com tampa.  Para esses serviços, havia no SINAPI composições 
adequadas, a saber: 24239/2 – Caixa de inspeção em anel de concreto pré-moldado, com 
950mm de altura total 05 anéis, terão esp=50mm, diam 600mm exclusive tampão e 
escavação; 26295/11 – Tampão FF leve articulado D=60cm  padrão CME assent c/ arg 
cim/areia 1:4 (completo);  55864 - Escavacao manual de vala em terra ate 2 m; e 10279/2 
Reaterro apiloado de valas c/material da obra. 

Caixa de Inspeção:  

 

Tampão em FºFº: 

 

 

 

 

 

Escavação: 



 

 

 

Reaterro: 

 

Referência: Sinapi Banco Nacional, Data de preço: 09/2007 

Para cálculo dos volumes de escavação e reaterro considerou-se: 

Escavação: D=1,00 m x H=1,10 m; Volume = 0,86 m³ 

Reaterro: Volume escavado – Volume ocupado pela caixa = 0,86 – 0,31 =  0,55 m³ 

 

Além desses itens devem ser considerados a recomposição do pavimento e as conexões e a 
mão de obra para a sua instalação: 

Para recomposição do pavimento temos 3 m² de área a ser recomposta, referente a uma faixa 
de 5 metros de comprimento por 0,60 metros de largura, que corresponde à área de ligação 
da CI até o coletor a ser recomposta. Utilizando a composição “19989/3 CEDAE 
Recomposição PAVIMENTACAO ASFALTICA LOGRADOURO ESP=5CM INCL 
PINTURA DE LIGACAO SOBRE BASE EXISTENTE E TRANSPORTE ATE 20KM”, 
que tem o custo de R$ 28,48 por metro quadrado, chega-se ao total de R$ 85,44 (3 m² X R$ 
28,48 = 85,44) por ligação. 

Para execução das ligações dos tubos PVC temos que considerar o trabalho de bombeiro 
hidráulico e ajudante. Utilizando os índices e os  insumos 2696 ENCANADOR OU 
BOMBEIRO HIDRAULICO   e 6116 AJUDANTE DE ENCANADOR presentes na 
composição composição "23785/1 Ligações Domiciliares (água/esgoto) casa RJ-35-20". 
Além disso, temos um selim e uma curva de PVC. Ficando a composição do serviço como 
segue: 

 

 

 

 

 



 

 

Insumos/código 
SINAPI 

Quantidade  Valor Unitário (R$) Valor total (R$) 

Bombeiro - 2696 2,36 h 8,99 21,22 
Ajudante - 6116 2,36 h 6,18 14,59 

Curva PVC 45G NBR 
– 10569 P/Rede Colet. 

Esg. PB JE DN 100 
mm (Código SINAPI 

1858) 

 
1 

 
15,04 

 
15,04 

SELIM PVC 90G 
C/Travas NBR 10569 

P/Rede Colet. Esg. 
DN 150 x 100 mm 

 
 

1 

 
 

13,73 

 
 

13,73 

Total (R$) 64,58 
 

Resumidamente o preço de cada CI seria de: 

Item Valor total (R$) 
- Caixa de Inspeção (CI) 88,20 
- Tampão FºFº 157,05 
- Escavação 16,99 
- Reaterro 8,02 
- Recomposição de Pavimento 85,44 
- Ligações dos tubos PVC 64,58 
Subtotal (R$) 420,28 
BDI 20% (R$) 84,06 

Total por CI (R$) 504,34 
 

Dessa forma, o valor máximo a ser admitido para o item 07.02.03, antes da aplicação do 
BDI, seria R$ 504,34 (quinhentos e quatro reais e trinta e quatro centavos). 

Dessa forma, o cálculo do superfaturamento foi feito da seguinte forma: 

Cálculo do superfaturamento: 

ITEM 07.02.03 QUANT. 
(A) 

VALOR UNITÁRIO (R$) 
(B) 

VALOR TOTAL (R$) 
(A * B) 

CONTRATADO 1.066 1.737,42    (C)     1.852.089,72 
COMPOSIÇÃO CGU 1.066 504,34 (D)        537.626,44 

SUPERFATURAMENTO (C – D) 1.314.463,28 
 
Desta forma, o pagamento das 1.066 caixas de inspeção apresentou um superfaturamento de 
R$ 1.314.463,28. 
 
Cabe destacar que sobre a identificação de superfaturamento pela Equipe da CGU, por meio 
do Ofício SEOBRAS/GSE nº 2818/2014, de 10 de novembro de 2014, a Secretaria de Obras 
do Governo do Estado do Rio de Janeiro informou: 

“ (...) O ponto central é que, ao verificar a composição de preço unitário do respectivo item 
de serviço, os auditores desta CGU entenderam encontrar ali «superdimensionamento na 
composição dos itens de custo e que foram incluídos itens que sequer deveriam compor o 
preço contratado». Diante da constatação, a equipe de auditores desta CGU houve por 



 

 

readequar a composição do item de serviço, reduzindo – e em alguns casos eliminando – 
quantitativos de insumos. É o caso, p. ex., do insumo pedreiro: na planilha de composição 
composta pela CEDAE – a partir do catálogo de itens da EMOP – consta 14hs como o 
quantitativo necessário do insumo pedreiro para a realização do serviço. A CGU discorda 
desse quantitativo, entendendo, no ponto, que «para a construção de 1 (uma) caixa de 
inspeção o catálogo SCO da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro (...) indica que o 
pedreiro utilizaria 2 horas e o servente 1 hora». 
O referido item 07.02.03, que apresenta o serviço de código: 15.065.025-0 – “LIGACAO 
PREDIAL DE ESGOTO SANIT., INCL. CX. DE INSPECAO C/TA.”, foi elaborado e 
composto – inclusive com o cálculo de quantitativos – pela EMOP – Empresa de Obras 
Públicas do Estado do Rio de Janeiro, com preço unitário de R$ 1.765,16 na data base de 
setembro de 2007. A empresa contratada apresentou redução de custo em alguns itens da 
referida composição EMOP, ofertando o valor de R$ 1.737,42 para o serviço. 

O detalhamento das composições dos serviços da EMOP é de domínio público, e pode ser 
obtido em consulta aos catálogos disponibilizados pela instituição. 

Abaixo a composição EMOP do item 07.02.03 código: 15.065.025-0 – “LIGACAO 
PREDIAL DE ESGOTO SANIT., INCL. CX. DE INSPECAO C/TA.” 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro é-se obrigado a formular os orçamentos das obras, 
serviços e quaisquer outros empreendimentos com base nas composições de custos 
constantes dos catálogos disponibilizados periodicamente pela EMOP. É norma do direito 
estadual que não pode ser ignorada pelas respectivas autoridades estaduais encarregadas 
de promover licitações públicas. 

É sabido, no entanto, que o Decreto federal nº 7.983/2013 estabeleceu, conforme se lê da 
ementa, «regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços 
de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá 
outras providências». Desse modo, encontra-se a Administração Pública estadual, 
especialmente no caso em tela, obrigada a fazer uso dos sistemas de orçamentação de 
custos disponibilizados pela União; e esses sistemas, como é de conhecimento geral, são 
dois: o Sinapi, mantido pela CAIXA, e o Sicro, mantido pelo DNIT. 

Mas há uma nuance aqui que precisa ser levada em consideração para o perfeito 
entendimento da situação. É que a regra da utilização dos sistemas de custos 
disponibilizados pela União não é absoluta, e comporta, como sói acontecer, um margem de 
razoabilidade no que diz respeito ao princípio da economicidade. É dizer: sendo o sistema 
EMOP um sistema oficial de custos, utilizado pelo Estado do Rio de Janeiro e com larga 
tradição no mercado, caso, em determinado serviço, ele apresente custo inferior ao dos 
sistemas oficiais federais, estes deverão ser preteridos, no ponto, em relação ao primeiro. 
Tal modo de agir nada mais é do que uma homenagem e concretização do princípio da 
economicidade que, como ensina Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nada mais é do que 
«um corolário do princípio da eficiência (...) porque se volta à observância de uma relação, 
que aqui é especificamente financeira, portanto, mensurável ou estimável, entre insumos e 
produtos (...)» (Curso de direito administrativo, 14ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 2006, p. 
107). 



 

 

Aliás, esse é o procedimento usual nos contratos de repasse firmados com a CAIXA: esta 
instituição financeira, responsável pela liberação dos recursos federais, compara os valores 
das composições da EMOP, utilizadas pelo Estado, e as do Sinapi, de responsabilidade da 
própria CAIXA. É verificado, então, qual dos itens de serviços, na comparação dos dois 
sistemas, apresenta os valores mais em conta, mais econômicos para o Poder Público. E 
isso foi feito na presente hipótese, tanto assim que a CAIXA, como entidade responsável 
pelos recursos, aprovou o orçamento de referência composto pela CEDAE, eis que 
apresentava valores compatíveis com os do mercado. 

Não custa lembrar que, para efeito de avaliação, o custo do indigitado serviço, de acordo 
com a referência do Sinapi, apresenta, para o serviço do item 07.02.03, o preço unitário de 
R$ 1.860,20 código 19.141/007 (LIGACAO PRED ESG C/CX INSP C/TAMPAO FF LEVE 
PAV C/LENCOL ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO DE 
COLETOR UNICO) na data base de setembro de 2007 e com uma descrição similar a da 
EMOP: «ligação predial de esgoto sanitário, segundo instruções da CEDAE, inclusive 
caixa de inspeção com tampão de ferro fundido leve, em logradouro pavimentado, com 
lençol de asfalto sobre camada de concreto e dotado de coletor único». 

O custo do item nos dois sistemas de preços estão compatíveis, apresentando o 
correspondente EMOP valor inferior ao previsto no Sinapi. Abaixo detalhamento da 
composição de custo Sinapi código 18.141/007: 

 



 

 

 

 

 

Por seu turno, e ao contrário do que sustenta a equipe de auditoria da CGU, a caixa de 
inspeção item IT 15.30.0106 do catálogo SCO da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro 
não é adequada para ligação predial de esgoto sanitário, não podendo ser utilizada para 
efeito de referência com a considerada pela composição da EMOP. Não é atribuição da 



 

 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e seus prestadores de serviço a instalação de caixas 
de inspeção de ligações de esgotamento sanitário ou qualquer instalação de esgoto 
sanitário no município. 

A alegação de superfaturamento, portanto, não se sustenta. O orçamento de referência 
apresentado pela CEDAE, com base nas composições de custos do sistema da EMOP, 
foram devidamente aprovados pela CAIXA, entidade responsável pelo repasse dos recursos. 
Ademais, o item apontado pela CGU como responsável pelo superfaturamento apresenta 
valor maior no sistema federal, o Sinapi, do que no estadual, o EMOP, de maneira que, no 
ponto, o princípio da economicidade foi respeitado (...)”. 
 
Os argumentos apresentados não podem ser acatados, haja vista que a SEOBRAS mantém 
sua fundamentação em composição inadequada, com insumos e serviços que não são 
utilizados no projeto. 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 3949/2014/GIGOV/RJ, de 29 de outubro de 2014, a Caixa Econômica 
Federal, por meio da Gerência Executiva de Governo do Rio de Janeiro, apresentou a 
seguinte manifestação: 

“1 Em atenção aos apontamentos 6 e 7 do Relatório Preliminar de Fiscalização anexo ao 
Ofício de referência, apresentamos a seguir nossos esclarecimentos: 

1.1 O tomador enviou orçamento através do Ofício CEDAE DT nº 004/2008, de 14/01/2008 
que foi objeto de análise com emissão de Parecer GIDUR/RJ nº 109/2008, de 31/01/2008, 
indicando que a planilha orçamentária foi analisada e apontando pendências para emissão 
do Laudo de Análise de Engenharia. 

1.1.1 No momento da análise do orçamento o procedimento era regulamentado 
internamente pelo Manual Normativo AE93008 cujo trecho abaixo pode ser destacado: 

3.4.9 ANÁLISE DO ORÇAMENTO 

3.4.9.1 Consiste em verificar a compatibilidade dos serviços/equipamentos 
apresentados na planilha orçamentária com os projetos/especificações, bem como a análise 
dos custos propostos. 

3.4.9.2 Os custos devem ser analisados tomando-se como referência os preços 
fornecidos pelo SINAPI e admite-se, quando não houver referência no sistema, a utilização 
de outra fonte, preferencialmente publicada por entidade oficial, ou custos praticados na 
região. 

1.1.2 O Banco SINAPI Nacional não trazia composição similar ao item 07.02.03 do 
orçamento. 

1.1.2.1 No Banco SINAPI EMOP/RJ Não Conveniado existe a composição nº 19141-007 
que contemplava os serviços do item 07.02.03 e para a data base set/2007 o preço unitário 
era de R$ 1.860,00, valor superior ao proposto no orçamento apresentado (tabela anexa). 



 

 

1.2 Constatamos, assim, que no momento da análise do orçamento ainda não havia 
previsão normativa da necessidade da apresentação de planilha comparativa entre os 
preços SINAPI e os preços propostos, bastando a manifestação do profissional nas peças 
técnicas do acatamento dos limites. 

1.3 Destacamos, ainda, que desde a época da análise até a presente data não há previsão 
normativa para análise de itens e coeficientes de qualquer composição que faça parte dos 
Bancos SINAPI ou de outra entidade oficial, devendo ser acatado pelo profissional o preço 
divulgado para o item. 

1.4 Cabe lembrar, também, que a avaliação da pertinência dos serviços em campo é 
responsabilidade da fiscalização a cargo do tomador, não devendo ser confundida com o 
acompanhamento da obra realizado pela CAIXA. 

2 Por fim, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais julgados 
necessários.” 
 
 
 
 
 
 

 

 
” 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
De acordo com o Contrato de Prestação de Serviço nº 06/2006 firmado entre o Ministério 
das Cidades (contratante) e a Caixa Econômica Federal (contratada) são obrigações da 
CAIXA: 

“Cláusula Segunda – Das Obrigações das partes 



 

 

(...) 

II – CONTRATADA: 

(...) 

b.3 análise técnica da proposta; 

(...) 

d) verificar os documentos relativos ao processo licitatório, quanto a publicidade, a 
planilha de custos do licitante vencedor e sua compatibilidade com os custos aprovados 
pela CONTRATADA; ao respectivo enquadramento do objeto contratado com o 
efetivamente licitado; a sua adjudicação e homologação (...) 

f) acompanhar e atestar, mediante vistorias técnicas periódicas a execução do objeto dos 
Contratos de Repasse, inclusive os derivados da aplicação da contrapartida, controlando os 
prazos de vigência contratual;” 

Para a execução dos serviços acordados entre o Ministério e a mencionada Empresa Pública, 
esta é remunerada, conforme consta na Cláusula Quinta – Da forma de pagamento: 

Módulo Procedimentos Valor 
a) Seleção Instrução das propostas 

selecionadas 
0,5% 

b) Contrato efetivado Celebração do Contrato de 
Repasse 

0,5% 

c) Acompanhamento Manutenção/Vistoria/Prestação 
de Contas/TCE 

1,5% 

  

De acordo com o parágrafo primeiro da mencionada Cláusula definiu-se: 

“c) “Acompanhamento” – acompanhamento da execução do Contrato de Repasse, 
incluindo as vistorias, recebimento, análise e aprovação da Prestação de Contas Final ou 
Tomada de Contas Especial – TCE, tendo como referência os valores do repasse 
contratado.” 

Verificou-se, ainda, que o Contrato de Repasse nº 2607.0223640-48/2007/Ministério das 
Cidades/CAIXA (contratante) foi firmado em 14/09/2007 com o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro (contratado), tendo como interveniente executor a Secretaria de Estado de Obras. 
Na sua Cláusula Terceira (Das Obrigações) consta: 

“3.1 – DA CONTRATANTE 

a) manter o acompanhamento da execução do empreendimento, bem como atestar a 
aquisição dos bens pelo CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de 
Trabalho integrante deste Contrato de Repasse; 



 

 

b) transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de 
execução financeira aprovado, observando o disposto na Cláusula Sexta deste Contrato de 
Repasse e a disponibilidade financeira do Gestor do Programa; 

(...) 

e) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.” 

 

Já na Cláusula Sexta (Da Liberação e da Autorização de Saque dos Recursos) consta: 

“6 A liberação dos recursos financeiros será feita diretamente em conta bancária vinculada 
a este Contrato de Repasse, sob bloqueio, após sua publicação no Diário Oficial da União, 
cumpridas as exigências explicitadas na Cláusula Segunda, e após autorização para início 
das obras/serviços disposta na Cláusula Quinta e ocorrerá em conformidade com o 
cronograma físico-financeiro aprovado, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor 
do Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes.” 

Verificou-se, também, que o Laudo de Análise Técnica de Engenharia - GU (LAE nº 
0127/2008, de 14/09/2007, item 7 – Orçamentos/Custos, indicou que os quantitativos 
propostos estavam compatíveis como os projetos, a análise dos custos unitários foi efetuada 
com base no SINAPI, foram utilizados preços EMOP, os custos unitários estavam 
compatíveis com as referências utilizadas, a incidências dos serviços indicados nos 
orçamentos eram aceitáveis, conforme a seguir transcrito: 

 
 

Embora o mencionado Laudo tenha declarado que havia regularidade quanto aos 
quantitativos propostos no projeto, que a análise dos custos unitários foi efetuada com base 
no SINAPI e EMOP e que os custos unitários estavam compatíveis com as referências 
utilizadas houve falha na avaliação e acompanhamento da obra pela CAIXA. 



 

 

Ressalte-se que por meio da Solicitação de Auditoria nº 201411292/007, de 10/10/2014, 
foram solicitadas as seguintes informações à CAIXA: 

1. Disponibilizar planilha comparativa SINAPI x EMOP (SINOP) em meio digital para 
verificação dos custos unitários do orçamento encaminhado pelo Governo do Estado do 
Rio de Janeiro; 
  

2. Disponibilizar em meio digital planilha base SINAPI x EMOP (SINOP) utilizada na 
montagem da análise do orçamento encaminhado pelo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro; 

 

3. Informar se houve glosa (s) pela CAIXA relativa (s) ao (s) pagamentos do item  07.02.03 
– Ligação Predial de Esgoto Sanit., Incl. Cx. de Inspeção com tampa. 

 

“Em resposta por meio do Ofício nº3699/2014, de 14/10/2014, a CAIXA por intermédio da 
Gerência de Governo do Rio de Janeiro respondeu: 

1 Em atenção aos questionamentos apresentados na Solicitação de Fiscalização em 
referência, prestamos as informações pertinentes: 

1.1 A planilha SINOP era uma ferramenta utilizada para facilitar o processo de análise e 
permitia a comparação de preços de composições semelhantes, não se tratando de um 
sistema oficial da empresa e, portanto, não era de utilização compulsória. 

1.2 No momento da análise do CT 0223.640-48 a ferramenta ainda não estava disponível 
para utilização. 

1.3 As crescentes fragilidades da ferramenta nos fizeram recomendar sua extinção, 
portanto, não temos elementos confiáveis para produzir a tabela de correlação 

1.4 Quanto ao item 07.02.03 informamos que não houve glosa por parte da CAIXA. (...)” 

Desta forma, não foram apresentados pela CAIXA documentos que comprovem as análises 
realizadas que embasaram a aceitação do custo proposto e emissão do Laudo de Análise 
Técnica de Engenharia – LAE nº 0127/2008, de 14/09/2007. 

Destaque-se ainda durante a execução das obras a fiscalização da CAIXA, também, não 
identificou que a execução do mencionado item era destoante com a sua composição de 
custos e com o preço proposto e que parte dos seus componentes estava orçada em 
duplicidade com outros itens da planilha. Dada a tamanha discrepância existente, conforme 
descrito neste ponto deveria ter sido apontada tanto no Laudo de Análise Técnica de 
Engenharia, quanto durante o acompanhamento do empreendimento pela fiscalização da 
mencionada empresa pública. 

Alega a CAIXA, item 1.4 do Ofício nº 3949/2014/GIGOV/RJ, que a avaliação da 
pertinência dos serviços em campo é responsabilidade da fiscalização a cargo do tomador, 
não devendo ser confundida com o acompanhamento da obra realizado pela CAIXA. 



 

 

No entanto, parece-nos equivocada tal afirmação visto que uma de suas obrigações como 
contratada pelo Ministério das Cidades de acordo com a Cláusula Segunda – Das 
Obrigações das partes, item II – CONTRATADA é:  

“f) acompanhar e atestar, mediante vistorias técnicas periódicas a execução do objeto dos 
Contratos de Repasse, inclusive os derivados da aplicação da contrapartida, controlando os 
prazos de vigência contratual;” 

Além disso, vale ressaltar que é fundamental a análise crítica dos componentes de custos 
constantes do SINAPI e ou EMOP, a fim de avaliar se a composição de custos e preços é 
compatível com o projeto apresentado e com os serviços executados. No caso em tela a 
composição de custos apresentada pela SEOBRAS e aprovada pela CAIXA não guardam 
correspondência com o serviço efetivamente realizado e previsto no projeto, o que redundou 
em superfaturamento de R$1.314.463,28.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades exigir a restituição do montante 
de R$ 1.314.463,28, relativos à execução do contrato de repasse nº 0223640-40/2007. 
 
Recomendação 6: Que o Ministério das Cidades solicite à CAIXA que avalie a 
adequabilidade da composição "19141/7 LIGACAO PRED ESG C/CX INSP C/TAMPAO 
FF LEVE PAV C/LENCOL ASFALTO SOBRE CAMADA DE CONCRETO E DOTADO 
DE COLETOR UNICO" em planilhas de execução de obras em que a CAIXA seja 
representante do Ministério. 
 
 
2.1.2. Obra paralisada e com atraso de mais de 4 (quatro) anos para a conclusão do 
empreendimento. 
 
Fato 
 
Constatou-se que o Governo do Estado do Rio de Janeiro contratou a empresa Delta 
Construções S.A (CNPJ 10.788.628/0001-57) para a execução da obra de  implantação de 
rede e ligações domiciliares de esgoto nas bacias dos Rios Mutondo e Coelho, no município 
de São Gonçalo/RJ (Contrato de Repasse - CR nº 2603.0223.640/48). 
 
Verificou-se que o mencionado contrato de repasse (CR) foi firmado em 14/09/2007, tendo a 
autorização para o início das obras sido emitida em 12/05/2009 (ofício nº 1.291/2009/SR RJ 
Centro), após a análise pela CAIXA da documentação encaminhada pela Secretaria de 
Estado de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Destaque-se que a vigência prevista inicialmente no CR era da data da assinatura do contrato 
(14/09/2007) até 15/09/2010, cláusula décima sexta, fls. 44, do volume principal - CAIXA. 
Assim, constatou-se que o atraso na conclusão do empreendimento, até o momento, é 
superior a 4 (quatro) anos.  

Verificou-se que de acordo com o Termo Aditivo, de 03/06/2014, firmado entre a Caixa 
Econômica Federal e o Estado do Rio de Janeiro, o prazo de vigência foi prorrogado, 
encerrando-se em 17/12/2014 (fls. 998 e 999). 
 



 

 

De acordo com informação prestada pela Caixa Econômica Federal (Gerência Executiva de 
Governo Rio de Janeiro/RJ), ofício nº 3.324/2014/GIGOV/RJ, de 15/09/2014, a obra de 
implantação de rede coletora e ligações domiciliares de esgoto nas bacias hidrográficas dos 
Rios Mutondo e Coelho, no Município de São Gonçalo (Contrato de Repasse nº 0223640-
48/2007), está paralisada devido a problemas relacionados à empresa executora.  

Verificou-se que  a última medição realizada (81ª – Etapa 68º) refere-se ao período de 
01/01/14 a 26/01/14. De acordo com o mencionado boletim (fls. 1.879 a 1.887, do processo 
0223.640-48/07 – CAIXA) constatou-se: 

Total do Contrato 
(R$) 

Total da 81ª Medição 
  (R$) 

Total Acumulado 
 

(R$) 

A realizar 
 

(R$) 
 

(¹)  5.849.000,85 
 

119.700,68 
 

4.195.286,56 
 

1.653.714,29 
(¹) Valor inicial contratado foi de R$ 2.977.505,18; Posteriormente houve um acréscimo de R$ 
2.871.495,67, totalizando R$ 5.849.000,85. 

 
 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício SEOBRAS/GSE nº 2818/2014, de 10 de novembro de 2014, a Secretaria 
de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentou a seguinte manifestação: 

“Conforme se observa no Relatório desta Controladoria, as obras estão paralisadas e com 
atraso de mais de 4 (quatro) anos para sua conclusão, tendo sido celebrado contrato de 
repasse em 14/09/2007 e os serviços iniciados somente em 12/05/2009. 

Quanto a este atraso, justifica-se: ao longo da execução do contrato, houve a necessidade de 
rerratificação de serviços não previstos, conforme alterações no desenvolvimento do projeto 
executivo, à época, com alterações, conforme Parecer Técnico da CEDAE, em anexo, 
quanto à viabilidade técnica e relevância das alterações propostas, visado à melhor 
adequação técnica do objeto da obra (alteração de esgoto coletado em captações em tempo 
seco para sistema de separador absoluto). 

Tal rerratificação ficou pendente de aprovação na CEF até 07 de dezembro de 2010, após 
quase 2 (dois) anos de demora. O 7º Termo Aditivo, aprovando tais alterações, foi celebrado 
em 25/03/11 e publicado em 28/03/11. Dessa maneira, as obras em Mutondo foram iniciadas 
somente em 10/09/2011 e não em 2009, razão pela qual os atrasos nas obras não podem ser 
atribuídos a esta Secretaria de Estado.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
De acordo com a manifestação apresentada pelo gestor,  os atrasos nas obras não podem ser 
atribuídos à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro tendo em vista que a 
rerratificação do projeto ficou pendente de aprovação na Caixa Econômica Federal 



 

 

(CAIXA) até dez/2010 e o correspondente Termo Aditivo aprovando as alterações foi 
celebrado em 25/03/11.  

Deve-se destacar que o Contrato de Repasse (CR) nº 0223.640-48/2007 foi firmado em 
14/09/2007 e a autorização pela CAIXA de início das obras emitida em 12/05/2009,  após a 
apresentação das documentações pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e da análise pela 
CAIXA.  

Segundo o gestor o início das obras só ocorreu em 10/09/2011, ou seja, após 
aproximadamente 4 anos da assinatura do CR.  

Ressalte-se ainda que a proposta de readequação do Projeto e Orçamento, datada de 
8/01/2010, foi encaminhada à referida empresa pública por meio do OF/SSE/nº 198/2010-
SEOBRAS, de 22/01/2010, conforme fls. 260 a 262, do Volume Principal do mencionado 
contrato.  Por este ofício foram encaminhados, por exemplo: proposta de reprogramação, 
memorial descritivo, plantas.  

Adicione-se, também, que foi emitido o Parecer ASJUR/SEOBRAS nº 004/2010/VSF, de 
12/01/2011, fls. 375 a 379, do referido Volume principal, favorável às modificações do 
objeto propostas na manifestação técnica da CEDAE, fls. 261 e 262, acima referenciada.  

Verificou-se, ainda, fls. 585 do supracitado volume principal, que por meio do 
OF/SEOBRAS/GSE nº 1810/12, de 18/06/2012, a SEOBRAS/RJ solicitou prorrogação de 
vigência do contrato de repasse tendo em vista que a empresa Delta reassumiu a obra em sua 
integralidade (inicialmente a obra foi subcontratada à empresa Construtora Medeiros 
Carvalho de Almeida Ltda.).  

Já por meio do Ofício SEOBRAS/GSE nº 1173/2013, de 14/05/2013, fls. 816 (volume 
principal – CAIXA) a mencionada secretaria solicitou prorrogação de vigência do contrato 
por 360 (trezentos e sessenta dias) dias alegando que problemas ocorridos com a empresa 
DELTA acarretaram uma redução do ritmo das obras.  

Desta forma, tendo em vista as modificações propostas após a assinatura do contrato de 
repasse, o tempo demandado pela SEOBRAS para apresentar todos os documentos solicitas 
pela CAIXA, entre outros motivos, não prospera a manifestação da SEOBRAS/RJ de que 
“os atrasos nas obras não podem ser atribuídos a esta Secretaria de Estado”. (grifo 
nosso)  
##/AnaliseControleInterno## 

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

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito 
de suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das 



 

 

pastas ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das 
providências saneadoras relacionadas a estas constatações. 

2.2.1. Execução de 71,73% da obra sem que haja garantia de alcance do objetivo 
previsto. 
 
Fato 
 
Constatou-se na inspeção in loco as obras de implantação de rede e ligações domiciliares de 
esgoto nas bacias dos Rios Mutondo e Coelho, no município de São Gonçalo/RJ (contrato de 
repasse nº 2603.0223.640/48) que já foram executados 71,73% das obras, conforme 81º 
Boletim de Medição, período de 01/01/2014 a 26/01/2014. A mencionada inspeção para 
verificar a execução da obra foi realizada no dia 01/10/2014, tendo sido percorridas as Ruas 
Maceió, Mendes, Trindade e Teresópolis. 
 
Conforme a referida medição foram realizadas 1.066 ligações prediais de esgoto sanitário, 
incluindo caixa de inspeção com tampa (item 07.02.03). O preço unitário contratado foi de 
R$ 1.737,42, totalizando R$ 1.852.089,72. 
 
Destaque-se que os projetos da obra não previam a execução das ligações de cada casa até as 
caixas de inspeção. De acordo com informação prestada pelo engenheiro da CEDAE, que 
acompanhou a inspeção in loco, as ligações de cada casa até as caixas de inspeção é de 
responsabilidade de cada morador beneficiado.  
 
Assim, não há garantia de que após a conclusão das obras essas ligações serão realizadas e 
será alcançado o objetivo pretendido com as obras. 
 

  
Caixas de Inspeção – CI 

Inspeção realizada pela CGU/RJ em 01/10/2014 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio do Ofício SEOBRAS/GSE nº 2818/2014, de 10 de novembro de 2014, a Secretaria 
de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentou a seguinte manifestação: 

“Dando seguimento, o relatório preliminar da CGU regional trouxe a alegação de que houve 
execução de 71,73 % da obra sem que haja garantia de alcance do objetivo previsto no 
momento da contratação. 

Segundo o relato desta CGU, 

Constatou-se na inspeção in loco as obras e implantação de 
rede e ligações domiciliares de esgoto nas bacias dos Rios 
Mutondo e Coelho, no município de São Gonçalo/RJ (contrato 
de repasse nº 2603.0223.640/48) que já foram executados 71, 
73% das obras (...) 

Destaque-se que os projetos da obra não previam a execução das ligações de cada casa até as 
caixas de inspeção. De acordo com a informação prestada pelo engenheiro da CEDAE, que 
acompanhou a inspeção in loco, as ligações de cada casa até as caixas de inspeção é de 
responsabilidade de cada morador beneficiado. 

Assim, não há garantia de que após a conclusão das obras essas ligações serão realizadas e 
será alcançado o objetivo pretendido com as obras. 

Neste ponto, cabe ressaltar que o Contrato nº 017/2008, de fato, não trouxe a previsão da 
execução de ligações de cada casa até as caixas de inspeção, tendo em vista que tal ligação é 
de responsabilidade de cada morador, não cabendo ao Estado a realização de tais obras. 

Explica-se: a relação entre o Estado e o contribuinte é de imperium. Ele pode constituir o 
particular de forma unilateral na relação jurídica tributária, sem a aquiescência daquele. O 
Estado irá impor a cobrança de taxas de serviço - de fruição compulsória - ainda que o 
particular não o deseje receber. Já na relação de consumo, que é obrigatoriamente relação 
contratual, ambas as partes estarão, em tese, no mesmo patamar, sem a prevalência de uma 
sobre a outra. O que significa a possibilidade de o particular recusar o recebimento do 
serviço, e assim, não terá que pagar, pois não recebeu, não contratou. 

Portanto, os serviços atinentes ao saneamento básico, consoante a Lei Federal nº 
11.445/2007, que estabelece as suas diretrizes nacionais, têm como pressuposto uma fruição 
obrigatória, e não uma fruição optativa pela via da comodidade como ocorreria em outros 
serviços públicos.  

Assim, os serviços de saneamento básico são serviços de fruição obrigatória, razão pela 
qual, no caso em questão, caberá ao morador a realização da execução de ligações de cada 
casa até as caixas de inspeção, restando ausente a responsabilidade do Estado neste mister. 

Entretanto, a título de colaboração, o contrato em epígrafe trouxe como um de seus itens 
planilhados a previsão de Trabalho Técnico Social, o qual desenvolveu atividades 
informativas desde o início das obras por meio de reuniões com os moradores beneficiados 
pelo serviço, conforme se observa no Relatório ora anexo. Como a obra em questão ainda 



 

 

não foi concluída, a estratégia utilizada foi a distribuição de informativos, a fim de orientar 
toda a população a aguardar a autorização do Estado para realização das devidas ligações 
internas.  

Importante ressaltar que o Programa de Trabalho Técnico Social possui equipe de 
Assistentes Sociais que, por meio de visitas domiciliares e reuniões em associações de 
moradores e escolas, divulga e informa noções de educação ambiental, destacando-se os 
seguintes tópicos: desperdício da água, o descarte correto do lixo urbano, importância do 
tratamento do esgoto sanitário para a preservação dos corpos hídricos e a prevenção de 
doenças por veiculação hídrica.  

A previsão de término de tal programa é de um mês após o final das obras. Destaque-se que 
em localidades semelhantes, observamos grande interesse das populações envolvidas e a 
plena colaboração com as intervenções realizadas. 

Desta feita, após o término do Trabalho Técnico Social, uma equipe da CEDAE 
inspecionará as ligações prediais, caso ainda não tenham sido ligadas à rede coletora, haverá 
a orientação aos moradores em como realizar corretamente as ligações até as caixas de 
inspeção.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
De fato as ligações de cada casa até as caixas de inspeção não foram previstas no projeto. 
Por outro lado, o Trabalho Técnico Social, conforme relatado pelo gestor, desenvolveu 
atividades informativas desde o início das obras por meio de reuniões com os moradores 
beneficiados pelo serviço. Esse Trabalho Social é fundamental para difundir perante a 
população a importância das obras de Esgotamento Sanitário do Bairro do Mutondo 
(Implantação de Rede Coletora e Ligações Domiciliares de Esgoto nas Bacias do Rios 
Mutondo e Colelho no Município de São Gonçalo/RJ) e obter apoio da população no sentido 
de que sejam realizadas as ligações de suas casas até as caixas de inspeção.  

Desta forma, o efetivo alcance do objetivo das obras somente será plenamente obtido  com a 
execução das 1.066 ligações.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Utilização de licitação "guarda-chuva" contendo condições que restringiram a 
competitividade e acréscimo de serviços no percentual de 96,44% do inicialmente 
contratado e subcontratação de 100% do objeto do contrato de repasse 
2607.0223.640/48. 
 
Fato 
 
Verificou-se que o Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou a licitação na modalidade 
de Concorrência nº 001/2008 (processo E – 17/001.048/2007) para realização de 4 (quatro) 
obras. Sagrou-se vencedora da licitação a empresa Delta Construções S.A, tendo sido 
firmado o contrato nº 017/08,  de 20/07/2008,  no valor de R$ 122.060.984,38. 

A mencionada licitação previa a execução das seguintes obras: 

Descrição Contrato de Repasse nº Valor da Obra 
contratada (R$) 

- Obras e Serviços de adequação,   



 

 

reforma e melhorias operacionais de 
tratamento de esgotos da ETE São 
Gonçalo II; 

 
2607.0223370-83/2007 

 
12.537.990,43 

- Duplicação de Adutora e Ampliação 
da capacidade de tratamento de água 
do Sistema de Imunana – Laranjal; 

 
2607.0223349-02/2007 

 
84.121.313,72 

- Obras de Esgotamento Sanitário do 
Bairro do Mutondo – Sistema 
Interceptor de tempo seco; 

 
2607.0223640-48/2007 

 
2.977.505,18 

- Melhoria de Abastecimento de Água 
Tratada e Execução de Ligações 
Prediais (...). 

 
2607.223350-42/2007 

 
22.424.175,05 

 
Total Contratado 

 
122.060.984,38 

 
Os objetos dos contratos de repasse supracitados são distintos à medida que: 
a) a funcionalidade de um determinado objeto independe do outro; 
b) encontram-se localizados em áreas distintas do município citado; 
c) foram emitidas pela autoridade ambiental licenças individualizadas para a execução dos 
objetos previstos nos contratos de repasse; 
d) os projetos de engenharia foram elaborados de forma individualizada. 
 
Em que pese a divisibilidade dos objetos dos contratos de repasse, a SEOBRAS realizou um 
único procedimento licitatório agrupando todas as obras.  
 
Saliente-se que as exigências constantes nos itens 8.4 e 8.5 do edital são ora 
desproporcionais aos objetos do contrato de repasse, ora desnecessárias para a qualificação 
dos licitantes, visto que foram solicitadas para todos os lotes as mesmas exigências técnicas 
e econômicas. Por exemplo, o capital social integralizado das empresas interessadas em 
participar do aludido certame deveria representar no mínimo 10% do valor total de todos os 
objetos somados. Também não ficou comprovada a inviabilidade técnica ou econômica do 
parcelamento do objeto, regra prevista nos §§ 1º e 2º do art. 23 da Lei 8.666/1993. 
 
Ao reunir cinco obras de saneamento básico a serem realizadas em localidades diversas, a 
SEOBRAS também prejudicou a participação de empresas eventualmente interessadas em 
um dos objetos considerado individualmente, procedimento que atinge o princípio da 
igualdade descrito no art. 3º da Lei 8.666/1993. Agindo assim, o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro lançou mão de um procedimento conhecido como ‘contratação guarda-chuva’ 
para a realização das obras de saneamento básico no Município de São Gonçalo, usando 
recursos de quatro contratos de repasse diferentes. 
Ainda, os itens 8.5.4 a 8.5.7 do edital estabeleceram quesitos de avaliação da metodologia de 
execução como critérios de classificação técnica dos licitantes e de eliminação da empresa: 
 
a) cujo índice técnico não tenha atingido 700 (setecentos) pontos, de um total de 1000 (mil) 
pontos (índice técnico); 
b) afrontar qualquer condição editalícia; 
c) deixar de apresentar qualquer um dos elementos relacionados neste edital; 
d) apresentar qualquer referência ao conteúdo da proposta de preços; 
e) obtiver conceito ‘regular’ em mais de 50% dos itens de avaliação; 
f) obtiver conceito ‘insatisfatório’ em qualquer dos itens de avaliação. 



 

 

 
Consideramos que os critérios impostos na qualificação técnica restringiram a 
competitividade da licitação, além de não se alinhar com o item 4.2 do edital que descreve a 
licitação como de ‘menor preço’. As condições técnicas descritas no edital remetem à 
licitação do tipo ‘técnica e preço’, o que também não se coaduna com o art. 46 da Lei 
8.666/1993, que limita este tipo exclusivamente para a contratação dos serviços de natureza 
intelectual. 
 
Além das excessivas exigências técnicas comentadas, foi demandada a apresentação de 
qualificações econômicas desproporcionais à garantia de execução da obra. A exigência de 
capital social igual ou superior a 10% do valor estimado total para as cinco obras de 
saneamento (item 8.6.3 do edital) não se alinha ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei 
8.666/1993, que proíbe a exigência de capital social mínimo ou patrimônio líquido superior 
a 10% do valor estimado da contratação. Ademais, em face da divisibilidade do objeto citada 
anteriormente, o capital social poderia ter sido comparado a cada obra isoladamente, por 
contrato de repasse, o que facultaria a participação de mais empresas. 
 
De outro lado, o Equity (item 8.6.4 do edital) não se enquadra no conceito de índice 
usualmente adotado, empregado no § 5º do art. 31 da Lei 8.666/1993, constituindo, assim, 
mais uma exigência licitatória desarrazoada, que contribuiu para a redução da 
competitividade do certame e para o tratamento não isonômico dos licitantes. O edital da 
Concorrência nº 1/2008 também não determinou que as licitantes apresentassem a 
discriminação das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI. 
 
A obra de implantação de rede e ligações domiciliares de esgoto nas bacias dos Rios 
Mutondo e Coelho, no município de São Gonçalo (contrato de repasse nº 
2603.0223.640/48), objeto de análise nesta Auditoria, foi contratada por R$ 2.977.505,18. 
Posteriormente este valor foi alterado com a rerratificação do mencionado contrato, tendo 
sido acrescentado o montante de R$ 2.871.495,67, totalizando a execução contratual  R$ 
5.849.000,85 e depois foi promovido reajuste (4ª Anuidade EMOP Abril 2012), o que 
elevou o preço da execução da referida obra para o valor de R$ 7.957.395,75 (fls. 9.887 a 
9890 – volume XXV).  

Tal rerratificação representou acréscimo de serviços no percentual de 96,44% do objeto do 
mencionado contrato de repasse, o que é contrário ao previsto nos parágrafos 1º e 2º, do art. 
65, da Lei nº 8.666/93, conforme a seguir transcrito: 

“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

(...) 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos. 



 

 

§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 
anterior (...).” 

Destaque-se que a empresa contratada Delta Construções S/A, subcontratou a execução dos 
serviços à empresa Construtora Medeiros Carvalho de Almeida Ltda. (CNPJ 
30.458.749/0001-48), fls. 6.170 a 6.180, por meio do Contrato de Subempreitada  nº 
132/2008. 

De acordo com o instrumento contratual nº 017/2008, de 20/06/2008, o objeto do mesmo 
era: 

“Cláusula Primeira – Do Objeto 

O objeto do presente contrato é a execução de Obras de Saneamento Básico no Município 
de São Gonçalo, Estado do  Rio de Janeiro consoante as disposições contidas no Anexo III, 
tal como discriminado no Edital de Concorrência nº CN. 
001/2008/SEOBRAS/MCIDADES/CAIXA.” 

Verificou-se ainda que o referido contrato previu a subcontratação, conforme a seguir 
transcrito: 

“Cláusula Décima Segunda – Da Subcontratação 

É admitida a subcontratação de parte da obra em até 40% (quarenta por cento) do seu 
valor, mediante prévia autorização da SEOBRAS respondendo, porém a CONTRADA, com 
exclusividade, perante a SEOBRAS, pela fiel execução da integridade de todas as obras 
previstas neste Edital e no contrato. As consultas deverão vir acompanhadas da 
qualificação e processo de seleção da empresa subcontratada.” 

Assim, tendo em vista que os objetos eram perfeitamente divisíveis e analisando o objeto do 
contrato de repasse nº 2603.0223.640/48 como único, a subcontratação da Construtora 
Medeiros Carvalho de Almeida Ltda. (CNPJ 30.458.749/0001-48) pela empesa Delta 
Construções Ltda. (CNPJ 10.788.628/0001-57) a fim de executar a totalidade do objeto do 
contrato de repasse nº 2607.0223640-48/2007 (objeto: Obras de Esgotamento Sanitário do 
Bairro do Mutondo) inobservou o art. 72, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), a seguir transcrito:  

“Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 
limite admitido, em cada caso, pela Administração.” 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 
Ciente do teor do relatório preliminar por meio do Ofício nº 27.694/2014/NAINF/CGU-
Regional/RJ/CGU-PR, de 17/10/2014, a SEOBRAS respondeu por meio do Ofício 
SEOBRAS/GSE nº 2.818/2014, de 10/11/2014, o que segue: 



 

 

 
“1.3 – Acréscimo no valor contratado. Contrato guarda-chuva. Subcontratação. 
Prosseguindo na leitura do documento produzido pela CGU, eis que o mesmo 

aborda agora a questão relativa à realização de apenas um procedimento licitatório pela 
SEOBRAS. 

 
Alega esta CGU regional que 

‘[e]m que peses a divisibilidade dos objetos dos contratos de repasse, a SEOBRAS 
realizou um único procedimento licitatório agrupando todas as obras. Em princípio, 
o agrupamento de todos os objetos em uma única licitação não resultaria em 
restrição à competitividade, caso as exigências técnicas e econômicas fossem 
proporcionais a cada um dos objetos.’ 
 
Nessa linha, entende a CGU que ‘as exigências constantes nos itens 8.4. e 8.5 do 

edital são ora desproporcionais aos objetos do contrato de repasse, ora desnecessárias para 
a qualificação dos licitantes’. 

 
Com a devida vênia, razão não assiste à auditoria desta CGU regional. 
 
Na verdade, dados os objetos dos contratos de repasse, não existia qualquer 

justificativa para que os mesmos fossem considerados como entidades distintas, 
representados cada qual um universo à parte dos demais. Se analisarmos com atenção os 
objetos de cada um desses contratos vamos perceber, sem maiores dificuldades, que todos 
dizem respeito à melhoria e expansão do sistema de saneamento básico do município de São 
Gonçalo. Ou seja, as utilidades pretendidas com os contratos de repasse não se distinguem 
uma das outras pela finalidade que pretendem alcançar. São obras diferentes, é verdade, 
mas todas necessariamente têm por finalidade última contribuir para a melhoria e expansão 
do sistema de esgotamentos sanitário de São Gonçalo. 

 
Daí não existir razão para que cada uma dessas obras fosse licitada separadamente, 

como algo completamente distinto das demais, eis que, mesmo que não estejam fisicamente 
interligadas, ainda assim dizem respeito a um todo que é o sistema de saneamento básico de 
São Gonçalo. 

 
Justamente por isso, por se entender que as obras em questão deveriam ser licitadas 

como um todo, um universo único, fez-se necessário estabelecer parâmetros de qualificação 
mais exigentes que garantissem à Administração Pública a contratação de particular 
idôneo, capaz de realizar o empreendimento da melhor forma possível, tanto do ponto de 
vista técnico quanto do ponto de vista econômico. 

 
Sustentar ponto de vista diverso – como faz a CGU – seria submeter o Poder Público 

a um risco indevido, i.e., a contratação de particular aventureiro que, apesar de oferecer a 
proposta economicamente mais vantajosa, não teria aptidão de realizá-la sob o aspecto 
técnico e econômico. Na realidade, é preciso atentar para a idéia de vantajosidade. Esta 
não significa, necessariamente, a proposta de valor mais baixo. Quer dizer, nem sempre, ou, 
para ser mais realistas, quase na totalidade dos casos a proposta de valor mais baixo não é 
a mais vantajosa para a Administração Pública. Isto porque a vantajosidade não se limita 
ao aspecto do preço, envolvendo também, como não pode deixar de ser, o próprio aspecto 
da execução do serviço ou empreendimento. O ponto se resume à pergunta: de que vale 
contratar o preço mais baixo se o proponente é incapaz de realizar o serviço de maneira 



 

 

tecnicamente adequada ou, ainda, se o mesmo não tem condições econômicas de executá-
lo? 

 
Valmir Campelo e Rafael Jardim Cavalcante explicitam a qæstio ao afirmarem que 

‘[o] princípio primordial da licitação é a obtenção da proposta mais vantajosa – 
garantida a isonomia. Pouco se aproveitaria de um serviço contratado por um ótimo 
preço mas executado com qualidade ruim. Por certo que não se trataria da melhor 
proposta. 
Deste modo, a fase de habilitação busca a garantia prévia da boa execução do 
objeto. É necessário historiar o know how da futura capacidade técnico-
operacional, pois, destina-se a garantir essa expertise. (Obras públicas: comentários 
à jurisprudência do TCU, Fórum, Belo Horizonte, 2012, p. 284).’ 
 
Dessa forma, os critérios estabelecidos para a qualificação técnico-econômica dos 

licitantes tinha por objetivo evitar a contratação de particular aventureiro, que, apesar de 
apresentar o valor mais baixo, fosse incapaz de executar os serviços a contento. Tratava-se 
do estabelecimento de critério que efetivamente propiciassem a contratar da proposta mais 
vantajosa, considerada esta não somente do ponto de vista do preço, mas também do 
técnico e econômico. 

 
Ainda assim, a auditoria desta CGU regional considerou que o Estado do Rio de 

Janeiro, ao considerar os objetos dos contratos de repasse como um todo coeso, teria 
praticado a conhecida contratação guarda-chuva. Diz a CGU que 

‘[a]o reunir cinco obras de saneamento básico a serem realizadas em localidades 
diversas, a SEOBRAS também prejudicou a participação de empresas eventualmente 
interessadas em um dos objetos considerado individualmente, procedimento que 
atinge o princípio da igualdade descrito no art. 3º da Lei 8.666/1993. Agindo assim, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou mão de um procedimento conhecido 
como “contratação guarda-chuva” para a realização das obras de saneamento 
básico no Município de São Gonçalo, usando recursos de quatro contratos de 
repasse diferentes.’ 
 
Na verdade o caso não é um de contratação guarda-chuva. A decisão nº 650/1997-

Plenário do Tribunal de Contas da União, ao tratar da contratação de serviços de 
publicidade, definiu o seguinte num dos itens de seu dispositivo: ‘1.6 - abstenha-se de 
promover licitação e contrato com objetos múltiplos, concernente a serviços de naturezas 
diversas tais como assessoramento, criação de anúncios e pesquisa de opinião’. Ou seja, a 
Corte de Contas federal veda a contratação de objetos múltiplos quando estes são 
concernentes a serviços de naturezas diversas – o que não é o caso que ora tratamos. 

 
Mais recentemente, a Corte de Contas federal se manifestou expressamente sobre os 

chamados contratos guarda-chuva, dizendo que estes são aqueles ‘com objeto amplo e/ou 
com vários objetos, promovendo os devidos certames licitatórios em quantos itens forem 
técnica e economicamente viáveis’ (acórdão nº 1663/2005-Plenário, rel. Min. Ubiratan 
Aguiar). 

 
No corpo do voto, nas suas razões de decidir, o Ministro relator assim se manifestou 

sobre a questão: 
‘9.2.1.15. Assim, temos que as 'instalações de plataformas', mesmo considerando a 
natureza comercial da PETROBRAS, a grande demanda por construções, reformas 



 

 

ou instalações de plataformas, voltadas à extração/processamento de produtos 
necessários à consecução de sua atividade-fim, ainda assim, o objeto contratado, 
por sua complexidade, demanda incerta e inassiduidade, não se caracterizaria como 
contratos típicos de natureza contínua. O que se verifica, ao contrário, é um contrato 
contendo uma miscelânea de atividades, com graduações variáveis de necessidade, 
importância e utilização, aplicando-se-lhe, perfeitamente, a denominação conhecida 
vulgarmente por 'contrato guarda-chuva', por tais peculiaridades de amparo a 
qualquer situação. 
9.2.1.16. Essa sistemática de contratação não apresenta fundamentação legal e deve 
ser evitada. Nesse sentido, cabe determinação à PETROBRAS no sentido de abolir 
tal prática, parcelando em quantos itens forem técnica e financeiramente viáveis 
objetos semelhantes a esse contrato.’ 
 
Pois bem, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que os chamados contratos 

guarda-chuva têm a característica de englobarem, numa única relação obrigacional, ‘uma 
miscelânea de atividades, com graduações variáveis de necessidade, importância e 
utilização’. Certamente este não é o caso das obras realizadas em São Gonçalo. Como 
dissemos acima, todas as obras abrangidas pelos quatro contratos de repasse dizem 
respeito, única e exclusivamente, a uma única finalidade: melhorar e ampliar o sistema de 
saneamento básico daquela localidade. Todas as obras realizadas estão diretamente ligadas 
ao sistema de esgotamento sanitário de São Gonçalo, não se podendo dizer que, na espécie, 
temos uma miscelânea de atividades, com graduações variáveis de necessidade, 
importância e utilização. Não se trata duma miscelânea de atividades que nada tem a ver 
umas com as outras; não se trata, p. ex., da ampliação da captação de esgoto numa 
determinada localidade conjugada com a construção de quadra poliesportiva em outro. 
Todas as atividades, todas as obras, têm estrita relação com o saneamento básico de São 
Gonçalo, e, por isso mesmo, de acordo com a definição do TCU, o contrato celebrado pela 
SEOBRAS não pode ser considerado do tipo guarda-chuva. 

 
Em segundo lugar, ainda que referido contrato abrangesse atividades das mais 

diversas, completamente heterogêneas, sem qualquer relação umas com as outras, ainda 
assim teria de se analisar, como também refere o TCU, se a realização de diversos certames 
é técnica e economicamente viável. Na espécie, à época dos procedimentos, em 2008, a 
SEOBRAS, juntamente com a CAIXA, entendeu que esse parcelamento dos objetos, com a 
respectiva realização de diversos certames, não se mostrava conveniente e adequado. E a 
razão básica para tanto é que a formalização de mais de um contrato de obras exige, da 
parte da Administração Pública, um maior comprometimento de recursos humanos no que 
toca à fiscalização dos mesmos. Quatro contratos significariam quatro fiscalizações, quatro 
medições, quatro interfaces com empreiteiros e os problemas decorrentes daí. Entendeu-se à 
época que o mais eficiente, do ponto de vista da Administração Pública, seria lidar com 
apenas um contratado, de maneira que todos os trabalhos referentes à fiscalização, análise 
de documentação, medições, etc. ficaria facilitado. 

 
Logo, se o Estado do Rio de Janeiro entendeu por bem, no âmbito de sua 

discricionariedade administrativa, realizar apenas uma licitação, unindo objetos muito 
assemelhados entre si – pois todos tratam, de um modo ou de outro, de saneamento básico –
, não faz sentido considerar que o acréscimo de R$ 2,8 milhões levado a cabo por meio de 
rerratificação corresponda a 96,44% do objeto do contrato de repasse nº 2603.0223.640/48. 
O Estado do Rio de Janeiro nunca considerou, insistimos no ponto, os aludidos contratos de 
repasse como entidades estanques, sem relação umas com as outras, mas como uma 



 

 

totalidade, e, em assim o fazendo, a referida rerratificação não pode ser considerada como 
dizendo respeito a apenas um dos contratos de repasse, mas a todos. Assim sendo, o 
percentual da rerratificação, considerado o valor total do repasse, implica num acréscimo 
de modestos de 2,35%, índice que se encontra dentro do autorizado por lei. 

 
Também com relação à subcontratação mostra-se necessário retificar as conclusões 

desta CGU regional. Diferentemente do que afirmado no relatório, a subcontratação da 
«Medeiros» foi firmada em 29 de junho de 2009, e não em 29 de dezembro de 2008, como 
consta do relatório, sendo de se notar ainda que tal se deu com o aval da SEOBRAS, 
conforme se pode verificar da minuta assinada. O fato confirma-se pela publicação do 
extrato da subcontratação, tanto no Diário Oficial do Estado quanto no Diário Oficial da 
União, na data de 20 de julho de 2009. 

 
Desse modo, a apostila de autorização mencionada por esta CGU, assinada em 14 

de agosto de 2009, não traz nenhuma nódoa ao procedimento, na medida em que a 
subcontratação foi autorizada mais de trinta dias antes. 

 
Por fim, a SEOBRAS gostaria de esclarecer a respeito da licitação e contratação 

realizadas que todos esses procedimentos, inclusive as rerratificações, foram, sem exceção, 
submetidos ao crivo da CAIXA. Esta, como órgão gestor dos recursos da União, «fiscaliza a 
boa realização do objeto da transferência e operacionaliza os pagamentos às contratadas, 
nos moldes avençados no termo formal de ajuste subscrito pela instituição financeira e o 
órgão repassador». Mais ainda, «a liberação de cada pagamento é somente efetuada após a 
verificação do adimplemento dos encargos pactuados e o conseqüente direito da 
contraprestação remuneratória, nos termo do plano de trabalho previamente aprovado. Ao 
Banco [na espécie, a CAIXA] cabe avaliar, em detalhes, a boa execução do objeto, tanto 
qualitativamente, quanto quantitativamente. Se houve modificação do contrato para 
execução da obra desvinculado do objeto previamente aprovado no contrato de repasse, 
impõe-se postura interventora do Banco, comunicando ao órgão titular contratante eventual 
modificação do objeto, questionando-lhe sobre a aprovação da alteração» (op. cit., p. 144-
145). 

 
Por conseguinte, todas as ações praticadas pela SEOBRAS e pelo Estado do Rio de 

Janeiro no que diz respeito aos referidos contratos de repasse foram aprovadas pela CAIXA, 
que, enquanto órgão gestor dos recursos federais no caso, fiscaliza e supervisiona as 
atividades desenvolvidas. 

 
Nessa mesma linha de considerações, é de ter em mente que o TCU, ao responder 

consulta formulada pelo Ministério das Cidades, fixou, com força normativa, o âmbito de 
atuação dessas instituições financeiras federais que gerem recursos da União em contratos 
de repasse, in verbis: 

9.1.1. a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido do necessário 
cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 7º da Lei n. 8.666/1993 para qualquer 
empreendimento que utilize recursos federais, por meio de termo de compromisso ou 
contrato de repasse, de tal forma que não há como se admitir a realização de 
licitação com base em projeto básico que não obteve a aprovação do órgão técnico 
competente na esfera federal; 
9.1.2. no tocante à abertura de licitação pelo ente federado, quando há previsão de 
repasse de recursos federais por meio de termo de compromisso ou contrato de 
repasse, além da prévia aprovação do projeto básico pela Caixa Econômica Federal 



 

 

- CAIXA, deve haver a necessária publicação do edital do certame no Diário Oficial 
da União - DOU; 
9.1.3. a utilização de licitação pretérita para consecução do objeto pactuado em 
termos de compromisso ou contratos de repasse deve estar condicionada ao 
atendimento aos dispositivos previstos na Lei n. 8.666/1993, na respectiva Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e nos demais dispositivos que regem a aplicação dos 
recursos públicos federais, além de estar adstrita à verificação da conveniência e 
oportunidade do ato, sempre de forma tecnicamente motivada, com a emissão de 
parecer conclusivo, ou de outro instrumento congênere, de modo a resguardar o 
interesse público e assim garantir o exercício do papel de controle e da fiscalização 
na aplicação dos recursos federais transferidos, em consonância com o disposto § 6º 
do art. 10 do Decreto Lei n. 200/1967. 
9.1.4. não se admite a efetivação de contratações antes da pactuação do respectivo 
termo de compromisso e/ou contrato de repasse, com base apenas em normativos do 
Ministério das Cidades que venham a fazer menção à previsão de liberação de 
recursos federais para implementação de um empreendimento; 
9.1.5. a garantia de transferência de recursos nas obras executadas no âmbito do 
PAC somente ocorre com a pactuação de termo de compromisso, bem como só se 
pode contar com o repasse das verbas federais, após ter sido firmado o respectivo 
contrato de repasse; 
9.1.6. em caso de empreendimento com indícios de irregularidades, situa-se dentro 
da esfera discricionária do gestor do órgão federal responsável pelo repasse de 
recursos, observando os estritos limites estabelecidos na lei, a decisão sobre: i) 
efetuar glosas e retenção de valores até que os indícios de irregularidades apurados 
em fase de Tomada de Contas Especial sejam aferidos e quantificados; ii) o 
mecanismo para implementação dessa medida; e iii) a pertinência de se adotar tal 
atitude conforme o estágio do cronograma físico-financeiro em que a obra esteja 
inserida. (acórdão nº 2099/2011-Plenário, rel. Min. Marcos Bemquerer).” 
 

Também notificada do teor do relatório preliminar por meio dos Ofícios nos 27.809 e 
27.811/2014/NAINF/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, ambos de 20/10/2014, a Caixa 
Econômica Federal – CAIXA encaminhou o Ofício nº 3.949/2014/GIGOV/RJ, de 
29/10/2014, onde se manifestou sobre outros tópicos do presente relatório, nada 
mencionando sobre os assuntos abordados neste item. 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 
Primeiramente, deve-se esclarecer que, ao iniciar o processo da Concorrência no 1/2008, 
Administração teve como objetivo “a melhoria e expansão do sistema de saneamento básico 
do município de São Gonçalo”. Citando novamente a resposta da SEOBRAS: “as utilidades 
pretendidas com os contratos de repasse não se distinguem uma das outras pela finalidade 
que pretendem alcançar. Até aqui esta equipe de fiscalização concorda in totum com a 
SEOBRAS. 
 
No entanto há que se estabelecer a distinção entre o objetivo da Administração (melhoria do 
saneamento básico em São Gonçalo) e o objeto realizado (5 (cinco) obras) para o 
atingimento desse objetivo. Enquanto o primeiro é o lugar final onde se deseja chegar, o 
segundo define os meios traçados para o atingimento da finalidade comum. 



 

 

 
O que se questiona na presente fiscalização é o meio e não a finalidade. Tratamos, sim, da 
decisão da SEOBRAS em contratar 5 (cinco) objetos distintos em um único procedimento 
licitatório, sem a fundamentação técnica que respaldasse tal aglutinação, justamente porque 
o mandamento legal é no sentido da divisão das obras em tantas parcelas quanto se 
comprovarem técnica e economicamente viáveis, com vistas ao melhor aproveitamento dos 
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade; tudo na forma dos §§ 1º 
e 2º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993. 
 
Como exercício, citamos um exemplo de critério técnico que poderia justificar a reunião de 
objetos: a instalação de um canteiro de obras comum ou a utilização de um maquinário 
específico e caro comum a pelo menos duas das obras contratadas.  Esses parâmetros 
poderiam reduzir o custo total das contratações e facilitar a logística do fornecimento dos 
insumos e equipamentos. Entretanto, não há no processo qualquer evidência nesse sentido. 
Há, sim, a anexação sequencial dos memoriais dos projetos de cada umas das obras licitadas. 
 
Repisamos ainda que, além do procedimento da licitação ‘guarda-chuva’, os quesitos de 
avaliação técnica dos licitantes foram superestimados para as obras consideradas cada qual 
isoladamente, e que a alegação do risco de “contratação de particular aventureiro, que, 
apesar de apresentar o valor mais baixo, fosse incapaz de executar os serviços a contento” 
deve se manifestar em critérios objetivos previstos no tipo de licitação de técnica e preço, 
permitida para as contratações de serviços de natureza material, como a elaboração de 
projetos e cálculos que compõem o projeto executivo (arts. 45 e 46 da Lei nº 8.666/1993). 
 
Diante da abrangência exagerada do objeto da Concorrência nº 1/2008 e de todas as 
exigências técnicas constantes no edital, concluímos que houve ofensa aos princípios da 
igualdade e da competitividade previstos no art. 3º da Lei 8.666/1993. 
 
Quanto ao acréscimo no percentual de 96,44% do objeto do mencionado contrato de repasse 
(relativo à obra de implantação de rede e ligações domiciliares de esgoto nas bacias dos Rios 
Mutondo e Coelho), tal aumento contrariou o previsto nos parágrafos 1º e 2º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93, conforme a seguir transcrito, tendo em vista que de acordo com o 
mencionando dispositivo legal, o limite permitido seria até 50% dos serviços contratados: 

“Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 

(...) 

§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de 
edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus 
acréscimos. 

§ 2o  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo 
anterior (...).” 



 

 

Assim, tendo em vista que os objetos eram perfeitamente divisíveis e analisando o objeto do 
contrato de repasse nº 2603.0223.640/48 como único, a subcontratação da totalidade do 
objeto do contrato de repasse nº 2607.0223640-48/2007 realizada pela empresa Delta 
Construções Ltda. (CNPJ 10.788.628/0001-57) com a empresa Construtora Medeiros 
Carvalho de Almeida Ltda. (CNPJ 30.458.749/0001-48) inobservou o art. 72, da Lei nº 
8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), a seguir transcrito:  

“Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 
contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 
limite admitido, em cada caso, pela Administração.” 

Por relevante, cumpre registrar que, apesar de a SEOBRAS ter apresentado, mediante o 
Ofício SEOBRAS/GSE n.º 2818/2014, cópia do Contrato n.º 132/08, assinado em 
29/08/2009, consta do Processo E17/001.048/2007 (fls. 6170/6.180) uma cópia do Contrato 
n.º 132/2008, assinado em 29/12/2008, firmado entre a Empresa Delta Construções Ltda. 
(CNPJ 10.788.628/0001-57) com a Empresa Construtora Medeiros Carvalho de Almeida 
Ltda. (CNPJ 30.458.749/0001-48), para execução das obras de saneamento básico no 
Município de São Gonçalo/RJ, abrangendo os serviços de complementação do sistema de 
abastecimento de água das localidades de Santa Isabel, Ipiíba, e Rio do Ouro e de 
implantação de rede coletora e ligações domiciliares de esgoto nas bacias dos rios Mutondo 
e Coelho, serviços que são parte do referido Contrato 017/2008, firmado entre a Delta 
Construções S/A e a SEOBRAS. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Licença Prévia e de Instalação válida até 13/11/2016. 
 
Fato 
 
Atendendo à Solicitação de Fiscalização nº 201411292/003, de 22/09/14, a Secretaria de 
Estado de Obras do Governo (SEOBRAS) do Estado do Rio de Janeiro, por meio do ofício 
SEOBRAS/SUBSANE nº 444, de 25/09/2014, apresentou a Licença Prévia e de Instalação 
(LPI) nº IN 025089, de 13/11/2016, emitida pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 
com validade até 13/nov/2016.  
##/Fato## 

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 ocorrido superfaturamento no montante de R$ 1.314.463,28. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411291 
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Montante de Recursos Financeiros: R$ 25.284.977,80 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/09/2014 a 01/10/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 0122 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto / 1N08 - 
Apoio a Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios de Regiões Metropolitanas, de 
Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, no município de São Gonçalo/RJ. 
 

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. Impropriedades na execução das obras de reforma da ETE de São Gonçalo II. 
 
Fato 
 

No âmbito da Concorrência nº 1/2008, a SEOBRAS celebrou o contrato nº 17/2008 
em 20/06/2008 com a Delta Construções S.A. (CNPJ 10.788.628/0001-57). Com vigência 
inicial de 480 (quatrocentos e oitenta) dias e valor também inicial de R$ 122.060.984,38 
(cento e vinte e dois milhões sessenta mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito 
centavos), o referido contrato passou por quinze aditamentos e duas apostilas, sendo 
contabilizada a majoração de 19,4% na data de encerramento deste relatório. 

Termo Data Objeto 
Termo aditivo nº 1 19/02/2009 Alteração da vigência para 720 dias 

Termo aditivo nº 2 07/07/2010 Retificação da planilha em R$ 1.777.441,47 
sem alteração do valor 

Termo aditivo nº 3 18/06/2010 Prorrogação de 180 dias a contar de 
20/06/2010 

Termo aditivo nº 4 08/10/2010 Acréscimo de R$ 9.091.713,98 
Termo aditivo nº 5 15/10/2010 Retificação da planilha em R$ 1.854.121,52 



 

 

sem alteração do valor 

Termo aditivo nº 6 20/12/2010 Prorrogação de 240 dias a contar de 
20/12/2010 

Termo aditivo nº 7 25/03/2011 Acréscimo de R$ 2.871.495,65  

Termo aditivo nº 8 16/08/2011 Acréscimo de R$ 5.743.634,71 e prorrogação 
de 300 dias a contar de 17/08/2011 

Termo aditivo nº 9 18/11/2011 Acréscimo de R$ 4.150.105,88 
Termo aditivo nº 10 05/12/2011 Retificação da planilha sem alteração do valor 

Termo aditivo nº 11 16/01/2012 Retificação do 9º termo aditivo para ao final 
acrescer R$ 3.267.151,56 

Termo aditivo nº 12 11/06/2012 Prorrogação de 360 dias a contar de 
12/06/2012 

Termo aditivo nº 13 03/12/2012 Acréscimo de R$ 2.727.146,26 

Termo aditivo nº 14 06/06/2013 Prorrogação de 360 dias a contar de 
08/06/2013 

Termo aditivo nº 15 03/06/2014 Prorrogação de 360 dias a contar de 
04/06/2014 

Apostila nº 1 30/09/2010 Reajuste da 2ª anualidade de R$ 2.475.385,41 
Apostila nº 2 26/10/2011 Reajuste da 3ª anualidade de R$ 7.282.615,83 

 
O contrato de reforma da ETE de São Gonçalo II incluiu o projeto executivo de 

acordo com as especificações técnicas constantes no Anexo III do edital da Concorrência nº 
1/2008. Na visita in loco no dia 01/10/2014, constatamos que as especificações dos 
equipamentos já reformados estão de acordo com o previsto no projeto executivo e no termo 
de referência e que a ETE encontra-se em funcionamento parcial, tratando cerca de 30% do 
esgoto que chega à estação, segundo depoimento de um dos fiscais da SEOBRAS. De 
acordo com o boletim da 83ª medição do contrato, a obra possui 64,7% de realização, 
faltando ainda a reforma dos decantadores primários, da recirculação de lodo primário e da 
elevatória de lodo digerido, para citar os itens mais relevantes do restante da obra contratada. 

  
Sala de alvenaria para abrigo de 

 painéis de controle. Tanques de decantação primária. 

 



 

 

  
Tanque de decantação primária com 

 raspador em operação. Canal efluente de gabião caixa. 

 

  
Tanque de decantação secundária. Bombas de alimentação do digestor. 

 

 
Vista da ETE São Gonçalo II e cobertura do digestor. 

 
Quanto à regularidade fundiária, a ETE São Gonçalo II está localizada em terreno de 

propriedade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, não havendo no 
processo menção à eventual disputa fundiária. 

Para o confronto entre os custos praticados e a tabela de referência do SINAPI, 
selecionamos por amostragem 81 (oitenta e um) itens da planilha de custos representativos 



 

 

de 10,8% do valor total do contrato. Verificamos a conformidade desses itens aos valores da 
tabela SINAPI. No entanto, é importante citar que 60% do valor total contratado referem-se 
a 22 itens específicos desta obra, isto é, sem padronização e, portanto, sem código previsto 
no SINAPI. 

Como já explicitado anteriormente, o Contrato nº 17/2008 abrangeu outras obras 
além do objeto do contrato de repasse nº 223.370-83. Nesse contexto, é importante citar que 
as anotações seguintes referem-se tão somente ao escopo do referido contrato de repasse, 
sem tanger as demais obras em andamento.  

Da análise da execução da obra de reforma da ETE de São Gonçalo II, notamos: 
A) ausência de detalhamento da composição do BDI da planilha de custos, inclusive para a 
subcontratação de 24,2% do valor total da obra para a recuperação do sistema de oxigênio. 

Para a adequada orçamentação de uma obra é preciso que se tenha com o BDI os 
mesmos cuidados exigidos para os custos unitários diretos, de modo que o preço final seja 
detalhado, conforme previsto no art. 6º, IX, f, c/c os arts. 7º, § 2º, e 40, X, da Lei nº 
8.666/1993, e reflita uma realidade de mercado, de acordo com o art. 43, IV, da citada lei. 
Assim, como se deve determinar o detalhamento dos custos unitários, há necessidade de se 
exigir da contratada o detalhamento de sua composição de BDI e dos respectivos percentuais 
praticados. Na reforma da ETE, o BDI de 20% orçado pela contratada foi informado como 
um número fechado, sem o necessário detalhamento de sua composição. Nesse sentido vale 
a consulta ao Acórdão TCU nº 1.020/2007 – Plenário. 

No caso específico do item 15 da planilha de custos, definido pela recuperação de 
todos os equipamentos do sistema de oxigênio contratada ao preço de R$ 3.026.635,17 (três 
milhões vinte e seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), a contratada 
indicou a subcontratação da White Martins Soluções Ambientais Ltda., por ser esta 
“detentora da tecnologia do sistema implantado e ter implantado o sistema de oxigênio 
existente, bem como o mesmo sistema em várias concessionárias de água e esgoto estaduais 
e grandes indústrias”, segundo justificativa nos autos. 

A subcontratação representou 24,2% do contrato de repasse sob análise, na forma do 
item 5.3 do edital licitatório e da cláusula décima segunda do contrato nº 17/2008, de acordo 
ainda com o art. 72 da Lei nº 8.666/1993. 

Em que pese a SEOBRAS ter considerado preenchidos os requisitos de capacidade 
técnica, destacamos que não houve o detalhamento e tampouco o recálculo do BDI para este 
item, em desacordo ao disposto no art. 6º inciso IX alínea ‘f’ combinado com o art. 7º § 2º 
inciso II ambos da Lei nº 8.666/1993. Por se tratar da reforma de um equipamento 
determinado – portanto uma prestação específica de serviços de engenharia, a composição 
dos custos deste item deveria ter sido estimada com base nas despesas que o compõem, e 
não ter sido assumido o BDI de 20% da restauração da totalidade ETE, que considerou 
despesas afeitas a edificação, urbanização, canalização etc, indiferentes à reforma daquele 
equipamento específico. 
 
B) ausência de licença ambiental válida. 

A SEOBRAS possui a Licença Ambiental de Instalação LI nº FE011624 vigente somente até 
23/08/2009, referente às obras de melhoria da ETE São Gonçalo II. A renovação desta licença 
ambiental não foi apresentada. 



 

 

 
C) atraso no cronograma de execução com possibilidade de comprometimento do Plano de 
Despoluição da Baía da Guanabara – PDBG e das metas de balneabilidade da Baía para as 
competições de esportes aquáticos nas Olimpíadas de 2016. 

De acordo com o projeto executivo contratado, a reforma da ETE, com duração 
inicial prevista de 18 meses, deveria ter sido finalizada em dezembro de 2009. No entanto, 
em setembro de 2014, a obra ainda se encontra com 64,7% de realização. Tal atraso se 
encontra justificado nos 15 (quinze) aditamentos contratuais citados anteriormente. Em que 
pesem os percalços atravessados no andamento da obra, é de notar a falha no atendimento do 
projeto, que 6 (seis) anos após a assinatura do contrato ainda não atingiu a 70% de 
realização. Esse procedimento resulta no atraso do tratamento de esgoto da rede coletora 
que, segundo depoimento de um dos fiscais da SEOBRAS, atualmente lança 70 % do esgoto 
afluente na ETE in natura na Baía de Guanabara. 

É importante registrar que o PDBG reúne 12 iniciativas do Governo do Estado para a 
recuperação ambiental da Baía de Guanabara – tendo como carro-chefe o Programa de 
Saneamento dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (Psam), no qual a ETE 
fiscalizada está inserida. Segundo informação do site Guanabara Limpa 
(www.guanabaralimpa.eco.br), com a conclusão das obras, previstas para início de 2015, a 
ETE de São Gonçalo passará a tratar 800 litros de esgoto por segundo. Atualmente, a ETE 
SG encontra-se em pré-operação realizando o tratamento primário de 300 l/s. 

Além da falta de atendimento da população atendida, esse atraso pode comprometer 
o Plano de Despoluição da Baía da Guanabara – PDBG e as metas de balneabilidade da Baía 
para as competições de esportes aquáticos nas Olimpíadas de 2016. A meta de sanear 80% 
da Baía de Guanabara até 2016 faz parte dos compromissos olímpicos assumidos pelo 
Governo do Estado com o Comitê Olímpico Internacional (COI) para a realização das 
Olimpíadas do Rio. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Ciente do teor do relatório preliminar por meio do Ofício nº 
27.694/2014/NAINF/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 17/10/2014, a SEOBRAS respondeu 
por meio do Ofício SEOBRAS/GSE nº 2.818/2014, de 10/11/2014, o que segue: 

“2.1 – Impropriedades na execução das obras de reforma da ETE de São Gonçalo II 
 
2.1.1 – subcontratação de 24,2% do valor total da obra sem a revisão do cálculo do 

BDI para este item 
De início, no que toca à subcontratação da empresa White Martins Soluções 

Ambientais Ltda., o relatório preliminar da CGU regional traz a seguinte constatação: 
‘a subcontratação representou 24,2% do contrato de repasse sob análise, na forma 
do item 5.3 do edital licitatório e da cláusula décima segunda do contrato nº 
17/2008, de acordo ainda com o art. 73 da Lei nº 8.666/93.’ 
De início, importante esclarecer que a subcontratação da empresa White Martins 

Soluções Ambientais Ltda., empresa especializada em equipamentos de sistema de oxigênio, 
se deu no montante de R$ 3.026.635,17, perfazendo o percentual de 2,48% do Contrato nº 
017/2008. 

http://www.guanabaralimpa.eco.br/


 

 

Assim, note-se que não há que se falar em subcontratação no percentual de 24,2% 
do contrato de repasse, mas de aproximadamente 2,4% do contrato de obras, ficando bem 
aquém do percentual de 40% previsto no Contrato nº 017/2008. 

 
2.1.2 – atraso no cronograma de execução 
O relatório CGU trouxe a alegação de que: 
‘De acordo com o projeto executivo apresentado na proposta da contratada, a 
reforma deveria ter durado 18 meses, isto é deveria ter sido finalizada em dezembro 
de 2009. No entanto, em setembro de 2014, a obra ainda se encontra com 64,7 de 
realização.’ 
No que tange ao referido atraso citado por esta Controladoria nas obras de 

melhoria da ETE São Gonçalo II, cumpre esclarecer que houve a necessidade de alteração 
do projeto, visando à melhor adequação técnica do objeto da obra, o que ocasionou atraso 
do cronograma contratual. 

O prazo anteriormente estipulado para a conclusão das obras foi prorrogado, em 
razão do tempo necessário para que se procedesse a aprovação do aumento das 
quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites permitidos, sendo a 
rerratificação aprovada em 30/01/2012 e somente publicada em 30/01/2013, fazendo com 
que os serviços objeto da rerratificação iniciassem a partir da data da referida publicação. 

Este lapso de tempo ocasionou atraso no cronograma, motivo pelo qual, as obras e 
serviços de adequação, reforma e melhorias operacionais do Sistema de Tratamento de 
Esgotos da ETE São Gonçalo II encontram- se, ainda, em andamento. 

 
 
2.1.3 – Utilização de licitação “guarda-chuva” contendo condições que restringiram 

a competitividade 
Neste ponto, a CGU volta a tratar do tema do contrato guarda-chuva e da alegada 

restrição à competitividade por conta dos critérios de qualificação eleitos pelo Estado. 
Como a matéria abordada aqui é exatamente a mesma do item 1.1 desta 

manifestação, remetemo-nos integralmente à mesma, eis que não existe distinção entre as 
justificativas.” 

 
Também notificada do teor do relatório preliminar por meio dos Ofícios nos 27.809 e 

27.811/2014/NAINF/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, ambos de 20/10/2014, a Caixa 
Econômica Federal – CAIXA encaminhou o Ofício nº 3.949/2014/GIGOV/RJ, de 
29/10/2014, onde se manifestou sobre outros tópicos do presente relatório, nada 
mencionando sobre os assuntos abordados neste item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

No que toca a ausência de revisão do BDI na subcontratação do serviço de 
recuperação dos equipamentos de oxigênio, a resposta da SEOBRAS se ateve à participação 
percentual do aditamento no valor total do contrato, defendendo o posicionamento já 
declarado no processo no sentido de que o referido aditivo deve ser calculado como parte 
equivalente a 2,48% do Contrato n° 17/2008, e não como 24,2% do contrato de repasse n° 
223.370-83. 

Entendemos que o parâmetro de medição do ajuste contratual deve se referir ao 
objeto contratado, que deveria, inclusive, ter sido licitado e contratado isoladamente, como 
já explicado em outro tópico deste relatório. Considerar o aditivo como parte do Contrato n° 
17/2008 significa o propagar o erro da contratação guarda-chuva para seus aditamentos. 



 

 

O percentual de 24,2 tem importância no enquadramento do limite de ajustamento de 
25% para reformas de edificações do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. Também tem relevo para 
a seleção da forma de pagamento: para subcontratação o limite previsto no edital licitatório ė 
de 40%, sendo de 20% se se tratar de faturamento direto. No caso, nem um, nem outro limite 
foi questionado no tópico. A subcontratação da reforma dos equipamentos de oxigênio não 
foi o foco da fiscalização, mas a ausência de revisão do BDI para a subcontratação desse 
item específico, sobre o que a SEOBRAS não se manifestou. 

Quanto à expiração da validade da licença ambiental, também não houve menção na 
resposta. 

Já quanto ao atraso no cronograma de execução, a justificativa apontou a demora de 
1 (um) ano na publicação da rerratificação (aprovada em 30/01/2012 e publicada em 
30/01/2013) como gerador do atraso na conclusão da obra. Só que, ainda que se some essa 
espera de 1 (um) ano ao prazo de vigência do contrato (18 (dezoito) meses), já transcorreram 
6 (seis) anos e meio desde a assinatura do contrato até a conclusão do presente relatório. 
Essa demora impacta a já citada falta de atendimento da população atendida e compromete o 
atingimento das metas do PDBG. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

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

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

2.2.1. Utilização de licitação "guarda-chuva" contendo condições que restringiram a 
competitividade 
 
Fato 
 

No âmbito do contrato de repasse nº 223.370-83, o Ministério das Cidades concedeu 
ao Governo do Estado do Rio de Janeiro o valor de R$ 20.227.982,24 (vinte milhões e 
duzentos e vinte e sete mil novecentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) para a 
execução de obras de melhoria na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE de São Gonçalo, 
tendo a Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro – SEOBRAS como interveniente 
executora. Assinado em 14/09/2007 e com vigência prevista até 15/09/2010, esse contrato 
estabeleceu a contrapartida do contratado de R$ 5.056.995,56. 

No âmbito deste contrato, a SEOBRAS promoveu a Concorrência no 1/2008, cujo 
objeto foi a execução de obras de saneamento básico no Município de São Gonçalo, a saber: 

As obras de saneamento relacionadas no item 3.2 do edital somam o valor estimado 
total de R$ 123.740.112,93 (cento e vinte e três milhões setecentos e quarenta mil cento e 
doze reais e noventa e três centavos) e consistem: 

Objeto Contrato de Valor 



 

 

Repasse Estimado (R$) 
Adequação, reforma e melhorias operacionais de 
tratamento de esgotos da ETE de São Gonçalo II 223.370-83 12.787.188,02 

Duplicação e adutora de ampliação da capacidade 
de tratamento de água do sistema de Imunana – 
Laranjal 

223.349-02 84.960.683,64 

Esgotamento sanitário do bairro do Mutondo – 
sistema interceptor de tempo seco 223.640-48 3.105.207,13 

Melhoria no abastecimento de água tratada e 
execução de ligações prediais nas ruas Cananéia, 
Valdir dos Santos e Salvadori e na abrangência da 
terceira linha adutora, recuperação do booster e do 
reservatório Marques Maneta, complementação do 
sistema de abastecimento de água nos bairros de 
Columbandê, Ipiíba, Rio do Ouro e Santa Isabel 

223.350-42 22.887.034,14 

  123.740.112,93 
Os objetos dos contratos de repasse supracitados são distintos à medida que: 
a) a funcionalidade de um determinado objeto independe do outro; 
b) encontram-se localizados em áreas distintas do município citado; 
c) foram emitidas pela autoridade ambiental licenças individualizadas para a 
execução dos objetos previstos nos contratos de repasse; 
d) os projetos de engenharia foram elaborados de forma individualizada. 
Em que pese a divisibilidade dos objetos dos contratos de repasse, a SEOBRAS 

realizou um único procedimento licitatório agrupando todas as obras. Em princípio, o 
agrupamento de todos os objetos em uma única licitação não resultaria em restrição à 
competitividade, caso as exigências técnicas e econômicas fossem proporcionais a cada um 
dos objetos. 

Entretanto, as exigências constantes nos itens 8.4 e 8.5 do edital são ora 
desproporcionais aos objetos do contrato de repasse, ora desnecessárias para a qualificação 
dos licitantes, visto que foram solicitadas para todos os lotes as mesmas exigências técnicas 
e econômicas. 

“8.4.4 Para fins de aferição da capacidade técnica-operacional, a LICITANTE 
deverá comprovar a sua experiência mediante apresentação de atestado de execução 
de obras de características, quantidades e prazos, semelhantes e compatíveis com as 
do objeto desta licitação e atender as parcelas de maior relevância técnica de 
acordo com os Modelos constantes do Anexo I, com observância das seguintes 
condições:  
a) Será admitida a comprovação de aptidão através de atestados técnicos, 
acompanhados das respectivas CATs, referentes à execução de obras e serviços, 
podendo o LICITANTE comprovar sua experiência prévia em no máximo dois 
contratos de forma a atender ao conjunto de itens indicados nos Modelos constantes 
do Anexo I 
b) A Licitante deverá apresentar um quadro resumo indicando a página e o número 
das CAT’s dos serviços referentes ao Modelos constantes do Anexo I dos 
correspondentes atestados que comprovação a experiência exigida no item 8.4.4. 
c) Os atestados emitidos em nome de Consórcios deverão especificar, claramente, o 
percentual efetivamente executado, “de per si”, por seus integrantes ou o percentual 
de participação em relação ao total. Não havendo indicação expressa de percentual 
de participação no atestado, a Licitante deverá efetuar tal comprovação 
apresentando, juntamente com o atestado, o contrato de constituição de Consórcio, 



 

 

devidamente registrado na Junta Comercial competente.  
d) Os atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) para a 
comprovação de aptidão técnico-operacional somente serão aceitos se estiverem em 
nome da Licitante, salvo nos casos de fusão, cisão, incorporação ou alteração da 
razão social. Nesses casos, deverão ser apresentados os documentos 
comprobatórios, contendo todas as condições dessas transações, em especial no que 
se referirem ao acervo técnico e que deverão ser consideradas na presente licitação. 
A não apresentação de qualquer dos documentos necessários à análise da 
qualificação técnica aqui exigida, ou ainda a omissão de algum dado relevante, será 
motivo de inabilitação da Licitante, uma vez que não poderá ser suprida 
posteriormente. 
e) Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, para comprovação da aptidão Técnico-
Operacional da Licitante: 
•  contratos de transferência de acervo técnico ou de cessão de tecnologia, ou 
de natureza similar entre a Licitante e terceiros, mesmo que estes sejam pertencentes 
a um mesmo grupo econômico, ou cujo(s) responsável (eis) Técnico (s) sejam os 
mesmos da Licitante; 
• acervos técnicos transferidos como aumento, integralização ou subscrição de 
capital, transferência de patrimônio ou qualquer outra forma dissimulada que 
objetive conferir à Licitante, indevidamente, condições jurídicas e econômico-
financeiras não compatíveis com sua realidade; 
•  acervos técnicos adquiridos mediante cisão, fusão, incorporação ou 
alteração da razão social, quando não forem apresentados todos os documentos 
citados na alínea “e” acima. 
8.4.5 Serão considerados os somatórios de quantitativos de serviços de atestados 
parciais de uma mesma obra e contrato, como se fosse um único atestado. 
[....] 
8.5.4 As METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO serão avaliadas e pontuadas pela 
Comissão Especial de Licitação em sessão reservada, quando lhes serão atribuídos 
pontos que irão classificá-las, imputando-se a Comissão Especial de Licitação a 
atribuição de justificar detalhadamente todos os pontos concedidos a cada item 
avaliado. No julgamento das propostas será registrado em ata os motivos 
ensejadores das desclassificações. A atribuição de pontos obedecerá ao critério 
estabelecido a seguir. 
O Índice Técnico (IT) da Proposta é variável de 0 (zero) a 1.000 (mil), distribuindo-
se da seguinte forma: 
 

Item Quesito da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO Pontuação Máxima 
   
1 Conhecimento do Problema 110 
A Aspectos sócio-econômicos 30 
B Condições de infra-estrutura e serviços 20 
C Condições de acesso 20 
D Disponibilidade de recursos 30 
E Condições meteorológicas 10 
   
2 Síntese do Projeto 170 
A Descrição das soluções projetadas 20 
B Benefícios das obras estruturantes 20 
C Soluções construtivas 30 



 

 

Item Quesito da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO Pontuação Máxima 
D Interferências com redes de serviços 40 
E Interfaces com sistema viário 40 
F Conhecimento da legislação e posturas 

pertinentes 
20 

   
3 Estratégia de Execução dos Serviços 160 
A Macro-planejamento 50 
B Planejamento detalhado 70 
C Métodos construtivos 40 
   
4 Logística de Implantação do Empreendimento 190 
A Localização dos canteiros 60 
B Unidades administrativas 30 
C Procedimentos para logística 100 
   
5 Estrutura Organizacional 50 
A Organograma da LICITANTE 10 
B Organograma da obra 20 
C Principais atribuições 20 
   
6 Programas de Responsabilidade Social 150 
A Plano de gestão da qualidade 50 
B Plano de segurança e medicina do trabalho 50 
C Plano de gestão ambiental 50 
   
7 Plano de Assistência Social 170 
A Atividades na Fase de Obras 70 
B Atividades na Fase Pós-Obras 50 
C Atividades na Fase de Aferição 50 
   
 PONTUAÇÃO MÁXIMA 1000 

 
8.5.5 A pontuação de cada Item de Avaliação da METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
será representada pelo somatório dos pontos atribuídos aos respectivos Subitens que 
o compõem, de acordo com o quadro acima. O somatório da pontuação de cada 
Item de Avaliação resultará no seu enquadramento dentro dos seguintes conceitos: 
• “Adequado”, correspondente à pontuação igual ou superior a 70% da 
pontuação total estabelecida. Receberá o conceito “Adequado”, o Item de Avaliação 
cuja formulação apresentar informações necessárias e suficientes à solução 
proposta, demonstrando o atendimento pleno das condições do Edital e seus Anexos. 
• “Regular”, correspondente à pontuação compreendida entre a faixa de 20% 
a 69%, inclusive, da pontuação total estabelecida. Receberá o conceito “Regular” o 
Item de Avaliação cuja formulação apresentar informações satisfatórias quando 
tomadas isoladamente, porém insuficientes à solução proposta, demonstrando o 
atendimento parcial das condições do Edital e seus Anexos. 
• “Insatisfatório”, correspondente à pontuação inferior a 20% da pontuação 
total estabelecida. Receberá o conceito Insatisfatório o Item de Avaliação cuja 
formulação apresentar soluções insatisfatórias, demonstrando o atendimento 



 

 

insuficiente das condições do Edital e seus Anexos, ou que não tiver sido 
apresentado pela LICITANTE. 
8.5.6 Os parâmetros que nortearão a outorga dos conceitos, além daqueles 
específicos e explicitados no detalhamento da respectiva pontuação, são os 
seguintes: 
• objetividade e clareza da descrição; 
• qualidade técnica, coerência e exeqüibilidade dos dados oferecidos; 
• demonstração de entendimento das dificuldades técnicas e humanas inerentes 
à condução da Obra; 
• consistência de cada tópico em relação à METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 
como um todo. 
8.5.7 O Índice Técnico da metodologia da LICITANTE será representado pelo 
somatório dos pontos obtidos em cada Item de Avaliação. Será inabilitado o 
LICITANTE que obtiver Índice Técnico inferior a 700 (setecentos) pontos. 
Independentemente da pontuação total obtida na METODOLOGIA DE 
EXECUÇÃO, será inabilitado o LICITANTE que: 
• afrontar qualquer condição editalícia; 
• deixar de apresentar qualquer um dos elementos relacionados neste Edital; 
• apresentar qualquer referência ao conteúdo da Proposta de Preços; 
• obtiver conceito “Regular” em mais de 50% dos Itens de Avaliação; 
• obtiver conceito “Insatisfatório” em qualquer dos Itens de Avaliação.” 

 
Por exemplo, o capital social integralizado das empresas interessadas em participar 

do aludido certame deveria representar no mínimo 10% do valor total de todos os objetos 
somados. Também não ficou comprovada a inviabilidade técnica ou econômica do 
parcelamento do objeto, regra prevista nos §§ 1º e 2º do art. 23 da Lei 8.666/1993. 

Ao reunir cinco obras de saneamento básico a serem realizadas em localidades 
diversas, a SEOBRAS também prejudicou a participação de empresas eventualmente 
interessadas em um dos objetos considerado individualmente, procedimento que atinge o 
princípio da igualdade descrito no art. 3º da Lei 8.666/1993. Agindo assim, o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro lançou mão de um procedimento conhecido como ‘contratação 
guarda-chuva’ para a realização das obras de saneamento básico no Município de São 
Gonçalo, usando recursos de quatro contratos de repasse diferentes. 

Ainda, os itens 8.5.4 a 8.5.7 do edital estabeleceram quesitos de avaliação da 
metodologia de execução como critérios de classificação técnica dos licitantes e de 
eliminação da empresa: 

a) cujo índice técnico não tenha atingido 700 (setecentos) pontos, de um total de 
1000 (mil) pontos (índice técnico); 
b) afrontar qualquer condição editalícia; 
c) deixar de apresentar qualquer um dos elementos relacionados neste edital; 
d) apresentar qualquer referência ao conteúdo da proposta de preços; 
e) obtiver conceito ‘regular’ em mais de 50% dos itens de avaliação; 
f) obtiver conceito ‘insatisfatório’ em qualquer dos itens de avaliação. 
Consideramos que os critérios impostos na qualificação técnica restringiram a 

competitividade da licitação, além de não se alinhar com o item 4.2 do edital que descreve a 
licitação como de ‘menor preço’. As condições técnicas descritas no edital remetem à 
licitação do tipo ‘técnica e preço’, o que também não se coaduna com o art. 46 da Lei 
8.666/1993, que limita este tipo exclusivamente para a contratação dos serviços de natureza 
intelectual. 



 

 

Além das excessivas exigências técnicas comentadas, foi demandada a apresentação 
de qualificações econômicas desproporcionais à garantia de execução da obra. A exigência 
de capital social igual ou superior a 10% do valor estimado total para as cinco obras de 
saneamento (item 8.6.3 do edital) não se alinha ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 31 da Lei 
8.666/1993, que proíbe a exigência de capital social mínimo ou patrimônio líquido superior 
a 10% do valor estimado da contratação. Ademais, em face da divisibilidade do objeto citada 
anteriormente, o capital social poderia ter sido comparado a cada obra isoladamente, por 
contrato de repasse, o que facultaria a participação de mais empresas. 

“8.6.3 Comprovação de ser dotada, na data da apresentação da proposta, de 
patrimônio líquido igual ou superior a 10 % (dez por cento) do valor indicado no 
subitem 3.2, na forma do art. 31 § 3o da Lei Federal no 8666/93.  
8.6.4 Comprovação, através do balanço apresentado na forma do item 8.6.1 de que 
possui o índice de liquidez geral (ILG), o índice de liquidez corrente (ILC), o índice 
de endividamento (IE), o quociente de origem de recursos a longo prazo (Equity) e o 
Índice de Solvência (IS), igual ou maior do que os abaixo requeridos, de acordo com 
a soma dos valores indicados no item 3.2: 
ILG ≥ 2,0 (dois) obtido pela aplicação da seguinte fórmula: 
ILG = AC  +  RLP 
  PC  +  ELP 
Onde: 
ILG  = índice de liquidez geral 
AC  = ativo circulante 
PC  = passivo circulante 
RLP  = realizável a longo prazo 
ELP  = exigível a longo prazo  
 
ILC ≥ 2,0 (dois) obtido pela aplicação da seguinte fórmula: 
ILC = AC 
  PC 
Onde: 
ILC  = índice de liquidez corrente 
 
IE ≤ 0,35 (zero vírgula trinta e cinco) obtido pela aplicação da seguinte fórmula: 
IE =  PC + ELP 
       AT  
Onde: 
IE = índice de endividamento 
AT  = ativo total 
 
Equity ≥ 0,70 (zero vírgula setenta) apurado pela aplicação da seguinte fórmula: 
EQUITY =       PL      . 
     PL  +  ELP 
Onde: 
EQUITY = quociente de origem de recursos a longo prazo 
PL  = patrimônio líquido, representado pelo capital integralizado, mais as 
reservas capitalizáveis e lucros, menos prejuízos e mais o resultado de exercícios 
futuros, menos o ativo diferido 
 
Índice de Solvência – IS ≥  2,30 (dois vírgula trinta) apurado pela aplicação da 
seguinte fórmula: 



 

 

IS =       AT      . 
    PC +  ELP” 
 
De outro lado, o Equity (item 8.6.4 do edital) não se enquadra no conceito de índice 

usualmente adotado, empregado no § 5º do art. 31 da Lei 8.666/1993, constituindo, assim, 
mais uma exigência licitatória desarrazoada, que contribuiu para a redução da 
competitividade do certame e para o tratamento não isonômico dos licitantes. 

O edital da Concorrência nº 1/2008 também não determinou que as licitantes 
apresentassem a discriminação das Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, tampouco 
estabeleceu percentuais diferenciais ou limites máximo e mínimo para os itens que 
compõem o BDI, conforme exigido pela Lei n.º 8.666/93 em seu art. 7º § 2º inciso II e pelo 
Acórdão TCU nº 325/2007 – Plenário aplicável à época da licitação, cujo entendimento 
encontra-se ratificado no Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário. Da mesma forma, também 
não ficou determinada a utilização de BDI diferenciado para a reforma de equipamento 
realizada integralmente por empresa subcontratada, o que no caso da reforma da ETE 
significou 24,2 % do valor do contrato de repasse. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Ciente do teor do relatório preliminar por meio do Ofício nº 
27.694/2014/NAINF/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 17/10/2014, a SEOBRAS respondeu 
por meio do Ofício SEOBRAS/GSE nº 2.818/2014, de 10/11/2014, o que segue: 

“1.3 – Acréscimo no valor contratado. Contrato guarda-chuva. Subcontratação. 
Prosseguindo na leitura do documento produzido pela CGU, eis que o mesmo 

aborda agora a questão relativa à realização de apenas um procedimento licitatório pela 
SEOBRAS. 
Alega esta CGU regional que 

‘[e]m que peses a divisibilidade dos objetos dos contratos de repasse, a SEOBRAS 
realizou um único procedimento licitatório agrupando todas as obras. Em princípio, 
o agrupamento de todos os objetos em uma única licitação não resultaria em 
restrição à competitividade, caso as exigências técnicas e econômicas fossem 
proporcionais a cada um dos objetos.’ 
Nessa linha, entende a CGU que ‘as exigências constantes nos itens 8.4. e 8.5 do 

edital são ora desproporcionais aos objetos do contrato de repasse, ora desnecessárias para 
a qualificação dos licitantes’. 

Com a devida vênia, razão não assiste à auditoria desta CGU regional. 
Na verdade, dados os objetos dos contratos de repasse, não existia qualquer 

justificativa para que os mesmos fossem considerados como entidades distintas, 
representados cada qual um universo à parte dos demais. Se analisarmos com atenção os 
objetos de cada um desses contratos vamos perceber, sem maiores dificuldades, que todos 
dizem respeito à melhoria e expansão do sistema de saneamento básico do município de São 
Gonçalo. Ou seja, as utilidades pretendidas com os contratos de repasse não se distinguem 
uma das outras pela finalidade que pretendem alcançar. São obras diferentes, é verdade, 
mas todas necessariamente têm por finalidade última contribuir para a melhoria e expansão 
do sistema de esgotamentos sanitário de São Gonçalo. 

Daí não existir razão para que cada uma dessas obras fosse licitada separadamente, 
como algo completamente distinto das demais, eis que, mesmo que não estejam fisicamente 
interligadas, ainda assim dizem respeito a um todo que é o sistema de saneamento básico de 
São Gonçalo. 



 

 

Justamente por isso, por se entender que as obras em questão deveriam ser licitadas 
como um todo, um universo único, fez-se necessário estabelecer parâmetros de qualificação 
mais exigentes que garantissem à Administração Pública a contratação de particular 
idôneo, capaz de realizar o empreendimento da melhor forma possível, tanto do ponto de 
vista técnico quanto do ponto de vista econômico. 

Sustentar ponto de vista diverso – como faz a CGU – seria submeter o Poder Público 
a um risco indevido, i.e., a contratação de particular aventureiro que, apesar de oferecer a 
proposta economicamente mais vantajosa, não teria aptidão de realizá-la sob o aspecto 
técnico e econômico. Na realidade, é preciso atentar para a idéia de vantajosidade. Esta 
não significa, necessariamente, a proposta de valor mais baixo. Quer dizer, nem sempre, ou, 
para ser mais realistas, quase na totalidade dos casos a proposta de valor mais baixo não é 
a mais vantajosa para a Administração Pública. Isto porque a vantajosidade não se limita 
ao aspecto do preço, envolvendo também, como não pode deixar de ser, o próprio aspecto 
da execução do serviço ou empreendimento. O ponto se resume à pergunta: de que vale 
contratar o preço mais baixo se o proponente é incapaz de realizar o serviço de maneira 
tecnicamente adequada ou, ainda, se o mesmo não tem condições econômicas de executá-
lo? 
Valmir Campelo e Rafael Jardim Cavalcante explicitam a qæstio ao afirmarem que 

‘[o] princípio primordial da licitação é a obtenção da proposta mais vantajosa – 
garantida a isonomia. Pouco se aproveitaria de um serviço contratado por um ótimo 
preço mas executado com qualidade ruim. Por certo que não se trataria da melhor 
proposta. 
Deste modo, a fase de habilitação busca a garantia prévia da boa execução do 
objeto. É necessário historiar o know how da futura capacidade técnico-
operacional, pois, destina-se a garantir essa expertise. (Obras públicas: comentários 
à jurisprudência do TCU, Fórum, Belo Horizonte, 2012, p. 284).’ 
Dessa forma, os critérios estabelecidos para a qualificação técnico-econômica dos 

licitantes tinha por objetivo evitar a contratação de particular aventureiro, que, apesar de 
apresentar o valor mais baixo, fosse incapaz de executar os serviços a contento. Tratava-se 
do estabelecimento de critério que efetivamente propiciassem a contratar da proposta mais 
vantajosa, considerada esta não somente do ponto de vista do preço, mas também do 
técnico e econômico. 

Ainda assim, a auditoria desta CGU regional considerou que o Estado do Rio de 
Janeiro, ao considerar os objetos dos contratos de repasse como um todo coeso, teria 
praticado a conhecida contratação guarda-chuva. Diz a CGU que 

‘[a]o reunir cinco obras de saneamento básico a serem realizadas em localidades 
diversas, a SEOBRAS também prejudicou a participação de empresas eventualmente 
interessadas em um dos objetos considerado individualmente, procedimento que 
atinge o princípio da igualdade descrito no art. 3º da Lei 8.666/1993. Agindo assim, 
o Governo do Estado do Rio de Janeiro lançou mão de um procedimento conhecido 
como “contratação guarda-chuva” para a realização das obras de saneamento 
básico no Município de São Gonçalo, usando recursos de quatro contratos de 
repasse diferentes.’ 
Na verdade o caso não é um de contratação guarda-chuva. A decisão nº 650/1997-

Plenário do Tribunal de Contas da União, ao tratar da contratação de serviços de 
publicidade, definiu o seguinte num dos itens de seu dispositivo: ‘1.6 - abstenha-se de 
promover licitação e contrato com objetos múltiplos, concernente a serviços de naturezas 
diversas tais como assessoramento, criação de anúncios e pesquisa de opinião’. Ou seja, a 
Corte de Contas federal veda a contratação de objetos múltiplos quando estes são 
concernentes a serviços de naturezas diversas – o que não é o caso que ora tratamos. 



 

 

Mais recentemente, a Corte de Contas federal se manifestou expressamente sobre os 
chamados contratos guarda-chuva, dizendo que estes são aqueles ‘com objeto amplo e/ou 
com vários objetos, promovendo os devidos certames licitatórios em quantos itens forem 
técnica e economicamente viáveis’ (acórdão nº 1663/2005-Plenário, rel. Min. Ubiratan 
Aguiar). 

No corpo do voto, nas suas razões de decidir, o Ministro relator assim se manifestou 
sobre a questão: 

‘9.2.1.15. Assim, temos que as 'instalações de plataformas', mesmo considerando a 
natureza comercial da PETROBRAS, a grande demanda por construções, reformas 
ou instalações de plataformas, voltadas à extração/processamento de produtos 
necessários à consecução de sua atividade-fim, ainda assim, o objeto contratado, 
por sua complexidade, demanda incerta e inassiduidade, não se caracterizaria como 
contratos típicos de natureza contínua. O que se verifica, ao contrário, é um contrato 
contendo uma miscelânea de atividades, com graduações variáveis de necessidade, 
importância e utilização, aplicando-se-lhe, perfeitamente, a denominação conhecida 
vulgarmente por 'contrato guarda-chuva', por tais peculiaridades de amparo a 
qualquer situação. 
9.2.1.16. Essa sistemática de contratação não apresenta fundamentação legal e deve 
ser evitada. Nesse sentido, cabe determinação à PETROBRAS no sentido de abolir 
tal prática, parcelando em quantos itens forem técnica e financeiramente viáveis 
objetos semelhantes a esse contrato.’ 
Pois bem, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que os chamados contratos 

guarda-chuva têm a característica de englobarem, numa única relação obrigacional, ‘uma 
miscelânea de atividades, com graduações variáveis de necessidade, importância e 
utilização’. Certamente este não é o caso das obras realizadas em São Gonçalo. Como 
dissemos acima, todas as obras abrangidas pelos quatro contratos de repasse dizem 
respeito, única e exclusivamente, a uma única finalidade: melhorar e ampliar o sistema de 
saneamento básico daquela localidade. Todas as obras realizadas estão diretamente ligadas 
ao sistema de esgotamento sanitário de São Gonçalo, não se podendo dizer que, na espécie, 
temos uma miscelânea de atividades, com graduações variáveis de necessidade, 
importância e utilização. Não se trata duma miscelânea de atividades que nada tem a ver 
umas com as outras; não se trata, p. ex., da ampliação da captação de esgoto numa 
determinada localidade conjugada com a construção de quadra poliesportiva em outro. 
Todas as atividades, todas as obras, têm estrita relação com o saneamento básico de São 
Gonçalo, e, por isso mesmo, de acordo com a definição do TCU, o contrato celebrado pela 
SEOBRAS não pode ser considerado do tipo guarda-chuva. 

Em segundo lugar, ainda que referido contrato abrangesse atividades das mais 
diversas, completamente heterogêneas, sem qualquer relação umas com as outras, ainda 
assim teria de se analisar, como também refere o TCU, se a realização de diversos certames 
é técnica e economicamente viável. Na espécie, à época dos procedimentos, em 2008, a 
SEOBRAS, juntamente com a CAIXA, entendeu que esse parcelamento dos objetos, com a 
respectiva realização de diversos certames, não se mostrava conveniente e adequado. E a 
razão básica para tanto é que a formalização de mais de um contrato de obras exige, da 
parte da Administração Pública, um maior comprometimento de recursos humanos no que 
toca à fiscalização dos mesmos. Quatro contratos significariam quatro fiscalizações, quatro 
medições, quatro interfaces com empreiteiros e os problemas decorrentes daí. Entendeu-se à 
época que o mais eficiente, do ponto de vista da Administração Pública, seria lidar com 
apenas um contratado, de maneira que todos os trabalhos referentes à fiscalização, análise 
de documentação, medições, etc. ficaria facilitado. 



 

 

Logo, se o Estado do Rio de Janeiro entendeu por bem, no âmbito de sua 
discricionariedade administrativa, realizar apenas uma licitação, unindo objetos muito 
assemelhados entre si – pois todos tratam, de um modo ou de outro, de saneamento básico –
, não faz sentido considerar que o acréscimo de R$ 2,8 milhões levado a cabo por meio de 
rerratificação corresponda a 96,44% do objeto do contrato de repasse nº 2603.0223.640/48. 
O Estado do Rio de Janeiro nunca considerou, insistimos no ponto, os aludidos contratos de 
repasse como entidades estanques, sem relação umas com as outras, mas como uma 
totalidade, e, em assim o fazendo, a referida rerratificação não pode ser considerada como 
dizendo respeito a apenas um dos contratos de repasse, mas a todos. Assim sendo, o 
percentual da rerratificação, considerado o valor total do repasse, implica num acréscimo 
de modestos de 2,35%, índice que se encontra dentro do autorizado por lei. 

Também com relação à subcontratação mostra-se necessário retificar as conclusões 
desta CGU regional. Diferentemente do que afirmado no relatório, a subcontratação da 
«Medeiros» foi firmada em 29 de junho de 2009, e não em 29 de dezembro de 2008, como 
consta do relatório, sendo de se notar ainda que tal se deu com o aval da SEOBRAS, 
conforme se pode verificar da minuta assinada. O fato confirma-se pela publicação do 
extrato da subcontratação, tanto no Diário Oficial do Estado quanto no Diário Oficial da 
União, na data de 20 de julho de 2009. 

Desse modo, a apostila de autorização mencionada por esta CGU, assinada em 14 
de agosto de 2009, não traz nenhuma nódoa ao procedimento, na medida em que a 
subcontratação foi autorizada mais de trinta dias antes. 

Por fim, a SEOBRAS gostaria de esclarecer a respeito da licitação e contratação 
realizadas que todos esses procedimentos, inclusive as rerratificações, foram, sem exceção, 
submetidos ao crivo da CAIXA. Esta, como órgão gestor dos recursos da União, «fiscaliza a 
boa realização do objeto da transferência e operacionaliza os pagamentos às contratadas, 
nos moldes avençados no termo formal de ajuste subscrito pela instituição financeira e o 
órgão repassador». Mais ainda, «a liberação de cada pagamento é somente efetuada após a 
verificação do adimplemento dos encargos pactuados e o conseqüente direito da 
contraprestação remuneratória, nos termo do plano de trabalho previamente aprovado. Ao 
Banco [na espécie, a CAIXA] cabe avaliar, em detalhes, a boa execução do objeto, tanto 
qualitativamente, quanto quantitativamente. Se houve modificação do contrato para 
execução da obra desvinculado do objeto previamente aprovado no contrato de repasse, 
impõe-se postura interventora do Banco, comunicando ao órgão titular contratante eventual 
modificação do objeto, questionando-lhe sobre a aprovação da alteração» (op. cit., p. 144-
145). 

Por conseguinte, todas as ações praticadas pela SEOBRAS e pelo Estado do Rio de 
Janeiro no que diz respeito aos referidos contratos de repasse foram aprovadas pela CAIXA, 
que, enquanto órgão gestor dos recursos federais no caso, fiscaliza e supervisiona as 
atividades desenvolvidas. 

Nessa mesma linha de considerações, é de ter em mente que o TCU, ao responder 
consulta formulada pelo Ministério das Cidades, fixou, com força normativa, o âmbito de 
atuação dessas instituições financeiras federais que gerem recursos da União em contratos 
de repasse, in verbis: 

9.1.1. a jurisprudência desta Corte de Contas é pacífica no sentido do necessário 
cumprimento ao disposto no § 2º, do artigo 7º da Lei n. 8.666/1993 para qualquer 
empreendimento que utilize recursos federais, por meio de termo de compromisso ou 
contrato de repasse, de tal forma que não há como se admitir a realização de 
licitação com base em projeto básico que não obteve a aprovação do órgão técnico 
competente na esfera federal; 



 

 

9.1.2. no tocante à abertura de licitação pelo ente federado, quando há previsão de 
repasse de recursos federais por meio de termo de compromisso ou contrato de 
repasse, além da prévia aprovação do projeto básico pela Caixa Econômica Federal 
- CAIXA, deve haver a necessária publicação do edital do certame no Diário Oficial 
da União - DOU; 
9.1.3. a utilização de licitação pretérita para consecução do objeto pactuado em 
termos de compromisso ou contratos de repasse deve estar condicionada ao 
atendimento aos dispositivos previstos na Lei n. 8.666/1993, na respectiva Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e nos demais dispositivos que regem a aplicação dos 
recursos públicos federais, além de estar adstrita à verificação da conveniência e 
oportunidade do ato, sempre de forma tecnicamente motivada, com a emissão de 
parecer conclusivo, ou de outro instrumento congênere, de modo a resguardar o 
interesse público e assim garantir o exercício do papel de controle e da fiscalização 
na aplicação dos recursos federais transferidos, em consonância com o disposto § 6º 
do art. 10 do Decreto Lei n. 200/1967. 
9.1.4. não se admite a efetivação de contratações antes da pactuação do respectivo 
termo de compromisso e/ou contrato de repasse, com base apenas em normativos do 
Ministério das Cidades que venham a fazer menção à previsão de liberação de 
recursos federais para implementação de um empreendimento; 
9.1.5. a garantia de transferência de recursos nas obras executadas no âmbito do 
PAC somente ocorre com a pactuação de termo de compromisso, bem como só se 
pode contar com o repasse das verbas federais, após ter sido firmado o respectivo 
contrato de repasse; 
9.1.6. em caso de empreendimento com indícios de irregularidades, situa-se dentro 
da esfera discricionária do gestor do órgão federal responsável pelo repasse de 
recursos, observando os estritos limites estabelecidos na lei, a decisão sobre: i) 
efetuar glosas e retenção de valores até que os indícios de irregularidades apurados 
em fase de Tomada de Contas Especial sejam aferidos e quantificados; ii) o 
mecanismo para implementação dessa medida; e iii) a pertinência de se adotar tal 
atitude conforme o estágio do cronograma físico-financeiro em que a obra esteja 
inserida. (acórdão nº 2099/2011-Plenário, rel. Min. Marcos Bemquerer). 
 
Também notificada do teor do relatório preliminar por meio dos Ofícios nos 27.809 e 

27.811/2014/NAINF/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, ambos de 20/10/2014, a Caixa 
Econômica Federal – CAIXA encaminhou o Ofício nº 3.949/2014/GIGOV/RJ, de 
29/10/2014, onde se manifestou sobre outros tópicos do presente relatório, nada 
mencionando sobre os assuntos abordados neste item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Primeiramente, deve-se esclarecer que, ao iniciar o processo da Concorrência no 
1/2008, Administração teve como objetivo “a melhoria e expansão do sistema de 
saneamento básico do município de São Gonçalo”. Citando novamente a resposta da 
SEOBRAS: “as utilidades pretendidas com os contratos de repasse não se distinguem uma 
das outras pela finalidade que pretendem alcançar. Até aqui esta equipe de fiscalização 
concorda in totum com a SEOBRAS. 

No entanto há que se estabelecer a distinção entre o objetivo da Administração 
(melhoria do saneamento básico em São Gonçalo) e o objeto realizado (5 (cinco) obras) para 
o atingimento desse objetivo. Enquanto o primeiro é o lugar final onde se deseja chegar, o 
segundo define os meios traçados para o atingimento da finalidade comum. 



 

 

O que se questiona na presente fiscalização é o meio e não a finalidade. Tratamos, 
sim, da decisão da SEOBRAS em contratar 5 (cinco) objetos distintos em um único 
procedimento licitatório, sem a fundamentação técnica que respaldasse tal aglutinação, 
justamente porque o mandamento legal é no sentido da divisão das obras em tantas parcelas 
quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade; tudo 
na forma dos §§ 1º e 2º do art. 23 da Lei nº 8.666/1993. 

Como exercício, citamos um exemplo de critério técnico que poderia justificar a 
reunião de objetos: a instalação de um canteiro de obras comum ou a utilização de um 
maquinário específico e caro comum a pelo menos duas das obras contratadas.  Esses 
parâmetros poderiam reduzir o custo total das contratações e facilitar a logística do 
fornecimento dos insumos e equipamentos. Entretanto, não há no processo qualquer 
evidência nesse sentido. Há, sim, a anexação sequencial dos memoriais dos projetos de cada 
umas das obras licitadas. 

Repisamos ainda que, além do procedimento da licitação ‘guarda-chuva’, os quesitos 
de avaliação técnica dos licitantes foram superestimados para as obras consideradas cada 
qual isoladamente, e que a alegação do risco de “contratação de particular aventureiro, que, 
apesar de apresentar o valor mais baixo, fosse incapaz de executar os serviços a contento” 
deve se manifestar em critérios objetivos previstos no tipo de licitação de técnica e preço, 
permitida para as contratações de serviços de natureza material, como a elaboração de 
projetos e cálculos que compõem o projeto executivo (arts. 45 e 46 da Lei nº 8.666/1993). 

Diante da abrangência exagerada do objeto da Concorrência nº 1/2008 e de todas as 
exigências técnicas constantes no edital, concluímos que houve ofensa aos princípios da 
igualdade e da competitividade previstos no art. 3º da Lei 8.666/1993. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201411371 
Município/UF: São Gonçalo/RJ 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 766318 
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.165.720,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/09/2014 a 30/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 0181 - Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil 
Campeão / Ação 128X - Apoio a implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016 no município de São Gonçalo/RJ, relativo ao Contrato de Repasse 
no 373.109-71 (Siconv no 766318/2011) para construção do Centro de Treinamento (CT) de 
Handebol na Fazenda Colubandê. 
 
A Ação fiscalizada destina-se a prover as condições para implantação, modernização e 
ampliação da infraestrutura necessária a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
Rio 2016. 

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. Falha por parte da CAIXA em decorrência da não identificação tempestiva  de 
inexistência de aprovação junto ao IPHAN do projeto de construção do Centro de 
Treinamento de Handebol no município de São Gonçalo relativo ao Contrato de 
Repasse nº 373.109-71. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse no 373.109-71 (Siconv no 766318/2011) celebrado entre o Município 
de São Gonçalo e a União, intermediado pelo Ministério do Esporte, sendo este representado 
pela Caixa Econômica Federal, tem como objeto a Construção do Centro de Treinamento de 
Handebol no Município de São Gonçalo, que será erguido no Bairro Colubandê, Rodovia 
Amaral Peixoto, Km 10,5 no Bairro Colubandê – São Gonçalo – Rio de Janeiro, de 
aproximadamente 2.562 m2 de área.  A assinatura do contrato ocorreu em 30/12/2011. A 
cláusula quarta indica que o valor máximo de transferência da União seria de R$ 



 

 

3.832.462,40 (três milhões oitocentos e trinta e dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais 
e quarenta centavos) com uma contrapartida de R$ 333.257,60 (trezentos e trinta e três mil 
duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).  
 
A área de implantação do Centro de Treinamento de Handebol, conhecida como Fazenda 
Colubandê, que dá nome ao bairro de mesmo nome do Município de São Gonçalo, abriga 
também o Complexo da Vila Olímpica do Colubandê, cuja Reforma, Reestruturação e 
Modernização de Estrutura é objeto do Termo de Compromisso no 788107/2013, de 
27/12/2013, foco de outra ação de controle, sob número 201411372. 
  
Com relação às condicionantes do contrato, a titularidade de área, a técnica de engenharia e 
o licenciamento ambiental constam como condições suspensivas descritas no item 6 do 
Relatório Síntese de 30/12/2011, referente ao Contrato de Repasse no 373.109-71.   
 
Sobre a vigência, o contrato iniciou-se em 30/12/2011, data da assinatura, e teria o seu 
término em 30/12/2013. Este prazo de vigência foi alterado para 01/03/2015, conforme 
termo aditivo assinado em 23/07/2014. A justificativa para esta alteração está consignada no 
SICONV como segue: 
 

“Considerando que a licitação foi realizada e o contrato foi assinado em abril de 
2014, e que ainda estamos aguardando a ordem de início, devido a demora em 
resolver problemas com a CEDAE e IPHAN, solicitamos a prorrogação de vigência 
deste contrato por mais 1 ano.” 

 
De fato, apenas em 25/4/2014 foi assinado o contrato para execução da obra entre o 
Município de São Gonçalo e a empresa J.J. Construções e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., CNPJ 08.964.740/0001-50.  
 
O problema com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE ocorreu porque o 
projeto de implantação do CT de Handebol se sobrepunha a linha do booster já instalado na 
área. No entanto, não só problema do booster da CEDAE construído no local de implantação 
do empreendimento foi determinante para que não fossem iniciadas as obras de construção 
do CT de Handebol, como podemos verificar do conteúdo do Ofício 172/2014, de 
27/06/2014, encaminhado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo à CAIXA, no qual 
havia a solicitação da prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Repasse no 373.109-
71: 
 

“Tal demanda se justifica em cumprimento do atendimento das demandas técnicas 
outrora não observadas pela antiga gestão e nas quais estamos atentos e aptos a 
atender desde que tomamos ciência da complexidade documental a ser observada. 

 
Abaixo discriminamos nos itens que esperamos que sejam considerados por Vossa 
Senhoria: 

 
1- Entraves burocráticos devido a falta de registro do documento original de Termo 
de Cessão de Uso da área da Fazenda Colubandê feita pelo Estado, bem como, falta 
de delimitação do perímetro de área doada, o que vem ocasionando dificuldades na 
obtenção do RGI; 



 

 

2-Não houve consulta prévia ao IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional), e consequentemente a devida autorização para as intervenções a 
serem executadas no local, observando o que é preconizada na Portaria no 420 
(anexa) do referido órgão; 

3-Atraso ocasionado pela construção do Buster da CEDAE, que provocou mudança 
do projeto, já que a Companhia ocupou uma faixa de 21 metros de largura gerando 
alterações no projeto original;” 

Com relação ao problema da titularidade do terreno apontado no Ofício no 172/2014, de 
27/06/2014, este já havia sido detectado pela CAIXA desde o início da assinatura do 
contrato, e constava também do item 10 do Laudo de Análise de Engenharia – LAE no 
47/2013 de 20/06/2013, como condição para o primeiro desembolso: 
 

“Apresentação do Termo de Cessão do terreno registrado em cartório 
descriminando o tempo de cessão de uso de 20 anos”. 

 
Contudo, como se verifica acima, não só o booster da CEDAE e a titularidade do terreno se 
mostraram impeditivos para o início da construção do CT de Handebol. O tombamento 
específico de projeto do Arquiteto Paisagista Roberto Burle Marx e a falta de aprovação do 
projeto junto ao IPHAN também se mostraram impeditivos ao início dos trabalhos, como 
descrito no Relatório de Visita Técnica de 01/07/2014 da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – EDURSAN, empresa do Município de 
São Gonçalo, como segue: 
 

“A visita do dia 01 de julho de 2014 ao imóvel Fazenda Colubandê, situado na 
Rodovia RJ-104, bairro Colubandê, SG, RJ, organizada por esta EDURSAN e na 
qual estiveram presentes os representantes técnicos dos citados órgãos das esferas 
federal, estadual e municipal, foi realizada a partir da solicitação da Engª ***, da 
CAIXA, com o intuito de conhecer o projeto do Centro de Treinamento de Handebol, 
Contrato OGU 0373109-71 a ser implantado na respectiva Fazenda. Paralelamente, 
o representante  do IPHAN, Arqº *** em contatos com a EDURSAN, tendo em 
vista que a área é tombada desde 1940 em instância federal, também solicitou 
participar da visitação e conhecer o citado projeto. Foi realizada uma reunião no 
local com todos e foram expostos os seguintes assuntos: 
 
1 – A EDURSAN expôs ao IPHAN e INEPAC a situação relativa às problemáticas 
documentais da área em questão, relativas ao Termo de Cessão de Uso de área 
parcial da fazenda realizado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro / SEPLAG – 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Município de São Gonçalo, 
firmado em 2012 e ratificado em 2013, e a pendência de autorização junto ao 
IPHAN para a edificação do projeto, que inclusive é objeto de Contrato de Repasse 
Federal, assinado e em execução pelo Município de São Gonçalo com interveniência 
da CAIXA; (grifo nosso) 

 
2- Foi apresentado aos técnicos presentes, inquérito civil público do Ministério 
Público Federal que determinava ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, ente 
detentor de domínio patrimonial e gestor do imóvel em questão, e ao IPHAN acerca 
do estado atual da Fazenda Colubandê, ambos notificados para procedimentos 
relativos ao ‘abandono’ do bem em questão, isentando o Município de ônus relativos 



 

 

a quaisquer intervenções de restauro ou conservação, uma vez que o Município é 
cessionário de área de 12.927,60 m2 para implantação do respectivo projeto. Ambos 
os técnicos do IPHAN e INEPAC eram conhecedores de tal situação; 

 
“3 – A EDURSAN também apresentou o Projeto elaborado pelo Arquiteto 
Paisagista Roberto Burle Marx implantado no local, e que em 2012, na etapa de 
elaboração do projeto do Centro de Treinamento de Handebol, não foi 
considerado, pois se desconhecia tal informação, inclusive de tombamento do bem 
e entorno, e que atingiria o anfiteatro e algumas áreas de convívio existentes. A 
arquiteta do INEPAC informou que o projeto foi implantado em 1995 e tal como a 
Fazenda, também constituía parte integrante do tombamento da área e que o projeto 
realmente não poderia ser implantado no local proposto. 

 
Desta feita, foi sugerido pela mesma outras áreas dentro da localidade que 
poderiam abrigar o projeto, sugestão que foi aceita pela técnica da CAIXA, uma vez 
que não alteraria o contrato firmado pelo ente estadual e municipal. Ato também em 
comum acordo com IPHAN, que, no entanto, solicitou o que o projeto seja 
submetido ao órgão;” (grifo nosso) 

 
Conforme podemos verificar, mesmo que não houvesse o booster da CEDAE, o CT de 
Handebol não poderia ser implantado no local inicialmente proposto, pois estaria se 
sobrepondo ao projeto tombado do Arquiteto Burle Marx, como demonstrado a seguir: 
 

  
Foto 1 – Local inicialmente indicado para 

implantação. Anfiteatro – Projeto tombado. 
Foto 2 – Local inicialmente indicado para 

implantação. Anfiteatro – Projeto tombado. 

  
Foto 3 – Local inicialmente indicado para 

implantação do projeto. 
Foto 4 – Local inicialmente indicado para 

implantação do projeto. 
 



 

 

Com relação à aprovação do projeto do Centro de Treinamento do Handebol este problema 
não foi detectado no LAE no 47/2013 de 20/06/2013, pois conforme trecho grifado 
anteriormente do Relatório de Visita Técnica de 01/04/2014 da EDURSAN o projeto de 
construção do CT de Handebol era desconhecido do IPHAN.  
 
Reforçando o problema da falta de aprovação do projeto junto ao Iphan, transcreve-se trecho 
do Ofício da Prefeitura Municipal de São Gonçalo no 198/2014, de 23/07/2014, 
encaminhado ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, que traz: 
 

“A área compreendida no Termo de Cessão de Uso e acordada por todos naquela 
data foi utilizada para elaboração do projeto, no entanto, o mesmo não foi 
devidamente enviado para análise do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – Iphan, órgão consultivo para bens de tombamento federais, uma vez que 
a área é tombada em instância federal, e que este inclusive já tinha notificado a 
Prefeitura de São Gonçalo através do Ofício/GAB/IPHAN-RJ no 1531 de 
27/12/2013, para esclarecimentos sobre o projeto.”(grifo nosso) 

 
Em outro trecho do mesmo ofício tem-se: 
 

“(...) o projeto foi submetido ao IPHAN, que pelos motivos ora expostos, não 
aprovou a área pretendida à locação do Centro de Handebol, indicando outra na 
mesma localidade da fazenda, a qual, gostaríamos de submetê-la à análise de 
V.EXª., e que não interviria ao entorno do bem tombado”(grifo nosso). 

 
Verifica-se pelo trecho do relatório transcrito acima que apenas em 2014 o Iphan tomou 
conhecimento do projeto, após a realização da licitação pela Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo em 2013, não atendendo a necessidade de aprovação do empreendimento por todos 
os órgãos licenciadores. Sobre a importância do assunto destacamos trecho do Acórdão TCU 
no 1.989/2010-Plenário: 
 

“...a execução de obras na vizinhança de coisa tombada sem autorização válida do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pode, nos termos do art. 18 do 
Decreto-lei 25/1937, resultar, até mesmo, na perda de todos os recursos aplicados, 
caso os parâmetros daquilo que for realizado não vierem a ser aprovados”.  

 
Adicionalmente informamos que em ata de reunião do dia 24/09/2014 entre os 
representantes da CAIXA e da Prefeitura de São Gonçalo foram tratados os problemas em 
relação à área de implantação do CT de Handebol, inclusive a aprovação do projeto junto ao 
IPHAN, onde também é indicado que o empreendimento não foi iniciado: 
 

“Contrato 0373109-71 – OGU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO 
DE HANDEBOL – Contrato salvo do RAP – 2012 em razão da liquidação do 
empenho. CAIXA alertou sobre a averbação da titularidade no RGI. PMSG Termo 
de cessão de uso está sendo analisado pela SEPLAG do Governo do Estado do RJ, 
devido ao Tombamento da área da Fazenda Colubandê, onde está o 
empreendimento. Junto ao IPHAN foi proposta e aceita a mudança da alocação dos 
equipamentos. Após sanada esta questão será solicitado o RGI. PMSG apresentou 
documento encaminhando Documentação sobre o local de intervenção à SEPLAG / 
Governo do Estado. Documentação do Processo Licitatório está em análise pela 



 

 

CAIXA. CAIXA informa que a Declaração da CEDAE será condição para 
Autorização de Início, EDURSAN informou que fará solicitação à CEDAE.  
 
Haverá reprogramação devido à mudança do local, para o projeto de implantação, 
especialmente. CAIXA alertou novamente sobre necessidade de apresentação da 
averbação de titularidade no RGI. PMSG / SEMIURB  

 
Destaque-se, mais uma vez, que não só a área da Fazenda Colubandê é tombada, mas 
também o Projeto do Paisagista Burle Marx implantado no local desde 1995, o qual também 
estaria incluído no citado tombamento, segundo informação da técnica do INEPAC, 
conforme relatório da EDURSAN, do dia 01/07/2014, anteriormente transcrito. A técnica do 
referido Instituto informou que o projeto do Centro de Treinamento de Handebol está 
lançado sobre o projeto paisagístico. Tal fato influencia diretamente na questão da 
caracterização do empreendimento, que por necessidade de alocação em outro ponto da 
Fazenda Colubandê fará com que as condições iniciais do edital de licitação sejam alteradas, 
ensejando, em princípio, que após a após a análise do projeto pelo IPHAN seja realizada 
uma nova licitação para o Centro de Treinamento de Handebol para sua execução em nova 
área.  
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA por meio da GIGOV-Niterói encaminhou o Ofício no 1317/2014/GIGOV/NT, de 
29/10/2014, em resposta ao Ofício no 27458/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 
15/10/2014, que encaminhou o relatório preliminar para manifestação. No referido ofício de 
resposta a CAIXA informa que: 
 

“1  Em atenção ao Ofício em epígrafe, datado de 15/10/2014, no qual é 
apontada falha na atuação da CAIXA em relação à análise do contrato de repasse 
no 0373109-1 referente à construção de Centro de Treinamento de Handebol no 
Município de São Gonçalo, especificamente com relação à não exigência de 
consulta prévia ao IPHAN e ao INEPAC para implantação do empreendimento em 
área tombada, apresentamos abaixo nossos esclarecimentos com o objetivo de 
caracterizar a inexistência de falha no procedimento da CAIXA e à consequente 
necessidade de ajuste no relatório elaborado por essa Controladoria. 

 
2  Inicialmente é importante esclarecer que a concepção, elaboração e 
aprovação dos projetos técnicos que visam atender o objeto pactuado no contrato de 
repasse firmado são de responsabilidade exclusiva do Tomador dos recursos, bem 
como as demais documentações inerentes ao processo. 

 
2.1  Tal responsabilidade fica claramente estabelecida no art. 6o, inciso III, da 
Portaria Interministerial no 507/2011 que prevê como competência do Convenente 
‘elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda 
documentação jurídica e institucional necessária à celebração do convênio, de 
acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de 
titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos 
emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, 



 

 

estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias de serviços públicos, 
conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável.’ 

 
3  Cabe à CAIXA, como mandatária da União, a análise e aprovação da 
documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas, inclusive 
projeto básico, com foco em seu enquadramento no programa, funcionalidade e 
viabilidade, ações estas realizadas a partir da documentação entregue pelo tomador. 

 
4 Para o contrato em questão foram apresentadas para análise os seguintes 
documentos: 

 
- Titularidade de área – termo de cessão de uso firmado entre o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro (Cedente) e a Prefeitura Municipal de São Gonçalo (Cessionário), 
no qual é autorizada a construção do Centro de Treinamento de Handebol, sem 
qualquer menção sobre o tombamento do local; 

 
- Projeto Básico para implantação do Centro de Treinamento devidamente aprovado 
e sem qualquer exigência /restrição ou apontamento com relação ao tombamento da 
área; 

 
 - Licença Prévia emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
 
 - Documentação institucional; 
 

- Anotação de responsabilidade técnica do projetista, que é o profissional 
responsável pela elaboração e aprovação dos projetos apresentados pela Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo. 
 
4.1 A documentação listada acima não permitiu, durante a análise do projeto por 
nosso quadro técnico, identificar qualquer indício de tombamento do imóvel, até 
mesmo porque existia aprovação para a sua execução e todas as exigências formais 
haviam sido cumpridas pelo Tomador. 

 
4.2 Mesmo durante nossa visita ao local, para verificar a viabilidade de 
implantação do projeto na área proposta, não foi possível perceber que se tratava de 
área tombada, uma vez que sua maior parcela era de cobertura vegetal. 

 
5 Contudo, tal argumentação não subtrai o fato de que a área parece ser 
efetivamente tombada, como pudemos perceber depois. Assim, arguimos o tomador 
sobre o licenciamento da mesma junto ao IPHAN ou a efetiva mudança de local, 
com vistas à análise técnica e operacional de nova locação, se esta não colidir com 
o objeto do contrato de repasse firmado, estando a CAIXA no aguardo da 
apresentação por parte da Prefeitura da documentação pertinente à nova área 
proposta.” 
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Análise do Controle Interno 
 
A CAIXA por meio da GIGOV-Niterói encaminhou o Ofício no 1317/2014/GIGOV/NT, de 
29/10/2014, respondendo as questões levantadas no relatório preliminar.  
 



 

 

A CAIXA informa que não houve possibilidade de verificação do tombamento do imóvel 
objeto de intervenção na análise dos documentos apresentados pelo Convenente, e que não 
houve falha em seus procedimentos. 
 
Identificou-se que houve a adoção de providências pelos funcionários da CAIXA em relação 
à não aprovação pelo IPHAN do projeto de implantação, a partir da identificação dessa 
situação, consubstanciada nos documentos que compõem o processo relativo ao Contrato de 
Repasse no 373.109-71. No entanto há de se verificar, objetivamente, que não foi apontado 
pela CAIXA no LAE no 47/2013 de 20/06/2013 que o projeto do Centro de Treinamento de 
Handebol estava implantado em área tombada sem a anuência dos órgãos responsáveis.  
 
Houve falha procedimental que em seus ditames não previu a possibilidade de aprovação de 
empreendimento em área tombada, acarretando na ausência de consulta prévia aos órgãos 
licenciadores. Tal fato não se traduziu, em um primeiro momento, em custos adicionais para 
o contrato de repasse, mas resultará, no mínimo, em alterações de projeto e em prejuízos à 
municipalidade redundando em não fruição de melhorias no Complexo Esportivo da 
Fazenda Colubandê.  
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Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que diligencie a CAIXA com o 
objetivo de que seja avaliada a pertinência de implementação de rotina a fim de se certificar 
que os projetos por ela analisados prescindem de aprovação junto aos órgãos responsáveis 
por imóveis tombados.  
 
Recomendação 2: Recomenda-se ao Ministério do Esporte que diligencie a CAIXA com o 
intuito que seja verificada, quanto à mudança de locação do empreendimento, a necessidade 
de realização de nova licitação para execução do Centro de Treinamento de Handebol do 
Colubandê, no município de São Gonçalo, em decorrência de eventual alteração de projeto. 
 
 
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 aprovação do projeto de Construção do Centro de Treinamento 
de Handebol junto ao IPHAN e falta de averbação de Termo de Cessão de Uso no 
Registro Geral de Imóveis. 
 
Fato 
 
Conforme já demonstrado no item 2.1.1 deste relatório a Prefeitura Municipal de São 
Gonçalo não apresentou o registro da cessão de uso da Fazenda Colubandê no Registro 
Geral de Imóveis – RGI. Tal falha impedirá qualquer desembolso, até que seja sanada a 
falha.  



 

 

 
Destacamos também que, conforme consignado no item 2.1.1 deste relatório, o Projeto de 
Construção do Centro de Treinamento de Handebol do Colubandê não foi aprovado junto ao 
IPHAN, o que seria necessário tendo em vista que o imóvel que receberá o projeto é 
tombado desde 1940. Além disso, conforme descrito no Relatório Técnico de 01/07/2014 há 
um Projeto elaborado pelo Arquiteto Paisagista Roberto Burle Marx implantado no local, e 
que em 2012, na etapa de elaboração do projeto do Centro de Treinamento de Handebol, tal 
fato não foi levado em conta, e que, por conseguinte, os dois projetos se sobrepunham, 
inclusive atingindo o anfiteatro existente e algumas áreas de convívio. Foi informado que a 
implantação do projeto do Arquiteto Burle Marx, do qual o anfiteatro citado faz parte, 
ocorreu em 1995 e tal como a Fazenda também constitui parte integrante do tombamento da 
área. 
 
Com relação ao pleno exercício do direito ao uso de imóvel destacamos o que é transcrito no 
Acórdão no 3618/2012 – TCU – 1ª Câmara: 
 

"8. A CGU emitiu o Relatório de Auditoria 176657/2006, com o correspondente 
Certificado de Auditoria, concluindo pela irregularidade das contas do Sr. *** (fls. 
110-114). 
9. No âmbito do TCU, o Sr. *** foi citado em razão das seguintes 
irregularidades (fl. 131): 

 
a) não apresentação da comprovação do exercício pleno da propriedade do 
imóvel, mediante certidão do registro no cartório de imóvel, vez que o convênio tem 
como objetivo a execução de obras e/ou benfeitorias (inc. VIII do art. 2º da 
IN/STN/Nº 01/97);" (grifo nosso) 

 
A Portaria Interministerial no 507, de 24 de novembro de 2011, que substitui a Portaria 
IN/STN/no 01/97, disciplina que: 
 

“Art. 6º Ao convenente compete: 
 
(...) 
 
III - elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda 
documentação jurídica e institucional necessária à celebração do convênio, de 
acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de 
titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos 
emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, 
estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias de serviços públicos, 
conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável; (grifo nosso)” 

 
Além disso, consta no artigo 39 da Portaria no 507, no seu inciso IV, que a comprovação do 
exercício pleno se dá pela emissão do registro de imóveis competente, como segue: 
 

“Art. 39. Sem prejuízo do disposto nos art. 38 desta Portaria, são condições para a 
celebração de convênios: 
 
(...) 

 



 

 

IV - comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do 
imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, 
quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias no 
imóvel;”(grifo nosso) 

 
Já em relação à falta de aprovação do projeto junto ao IPHAN temos o que informa o 
Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937: 
 

“Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, 
demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou 
restauradas,(...)” 

 
Tal normativo é regulado pela Portaria no 420, de 22 de dezembro de 2010, do IPHAN: 
 

“Art. 4o A realização de intervenção em bem tombado, individualmente ou em 
conjunto, ou na área de entorno do bem, deverão ser precedidas de autorização do 
Iphan.” 

 
Conforme já consignado no item 2.1.1 deste relatório destacamos a importância do assunto 
conforme descrito no trecho do Acórdão no 1.989/2010-Plenário: 
 

“...a execução de obras na vizinhança de coisa tombada sem autorização válida do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pode, nos termos do art. 18 do 
Decreto-lei 25/1937, resultar, até mesmo, na perda de todos os recursos aplicados, 
caso os parâmetros daquilo que for realizado não vierem a ser aprovados”.  

 
Ainda com relação ao licenciamento temos o que segue no Acórdão TCU no 516/2003 – 
Plenário; 
 

“9.2. determinar à Segecex que: 
(...) 
 
9.2.3. inclua no Fiscobras, como indício de irregularidade grave, as seguintes 
ocorrências: 
9.2.3.1. a contratação de obras com base em projeto básico elaborado sem a 
existência da licença prévia, conforme art. 7º, § 2º, inciso I e art. 12, ambos da Lei 
n.º 8.666/93, c/c o art. 8º, inciso I, da Resolução Conama n.º 237/97;” 

 
A importância do licenciamento prévio junto ao IPHAN tem-se aqui, por analogia, o que 
indica o Acórdão TCU no 678/2003-Plenário: 
 

“As irregularidades concernentes à ausência de licença ambiental são, também, 
graves o suficiente para determinar o não prosseguimento dos serviços, 
principalmente tendo em vista a etapa em que se encontram os serviços, ou seja, sem 
que tenham sido iniciadas as obras, evitando-se o envio de recursos para projeto 
que apresenta vícios na origem e, de conseguinte, grandes prejuízos ao Erário, já 
que poderia haver a paralisação futura das obras.” 

 



 

 

Isto é, caso não exista uma licença prévia do IPHAN para execução das obras do Centro de 
Treinamento de Handebol do Colubandê, quaisquer medidas mitigadoras indicadas pelo 
referido instituto posteriormente ao início das obras poderão acarretar em prejuízos, tendo 
em vista que tais ações não foram incorporadas ao Projeto Básico, não estando refletidas nas 
planilhas de serviços. 
 
Por último destacamos conforme já relatado no item 2.1.1 deste relatório que a  mudança de 
localização enseja a mudança de projeto que, em um primeiro momento, obrigaria a 
realização de uma nova licitação. 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo por meio Ofício no 489/GAB. SEMEL/2014, de 
30/10/2014 encaminhou resposta ao Ofício no 26928/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-
PR, de 15/10/2014, que encaminhou o relatório preliminar para manifestação. No referido 
ofício de resposta, a prefeitura informa que: 
 

“Em reposta ao Ofício protocolado sob o no 26928/2014/NAE/CGU-
Regional/RJ/CGU-PR, que versa sobre o contrato no 0373109-71-Centro de 
Treinamento de Handebol-Colubandê-São Gonçalo/RJ, esclarecemos que para 
implantação do projeto referendado acima inicialmente foi cedida uma área de 
12.297,60 m2 para construção de quadra, vestuário e auditório, licitado e aprovado 
perante a Caixa Econômica Federal. Contudo o projeto inicial elaborado pela 
EDURSAN – órgão desta Municipalidade, e encaminhado, não foi aprovado pelo 
IPHAN, órgão consultivo responsável para bens de tombamento federais, por tratar-
se de área de preservação ambiental, haja vista, que com a implantação teríamos um 
deslocamento de 20,00 m da área original, também, a mesma sofreu intervenção da 
CEDAE, para colocação de um booster. Razão pela qual o Termo de Cessão de uso, 
não ter sido averbado ao RGI. 
 
Pelo exposto, foi sugerido pelo IPHAN, pela não aprovação da área pretendida à 
locação do Centro de treinamento, outra área na mesma localidade da Fazenda, 
onde estamos realizando estudos topográficos e volumétrico, para ser encaminhado 
ao órgão federal, com vista à aprovação. 
 
Informamos ainda, com base nos relatórios da EDURSAN, que houve visita técnica, 
em 01/07/14, na Fazenda Colubandê, agendamento de reunião, conforme ofício 
182/2014, realizados em 17/07/2014, entre SEPLAG/SUBPA e Diretoria de 
Saneamento Ambiental e de Estudos e Projetos da EDURSAN. 
 
Estamos a disposição para prestar eventuais esclarecimentos e estamos tomando 
todas as providências para tornar efetivo a implantação do referido projeto.” 
 
 

Também nos foi dado conhecimento, por meio eletrônico, de cópia do Ofício 
275/EDURSAN/2014, de 21/10/2014, encaminhado ao IPHAN, datado de 21/10/2014, 
protocolado sob o no 4373/2014-30, de cujo teor transcrevemos a seguir: 
 

“Ref.:  Construção Nova – Empreendimento Centro de Treinamento de Handebol 
 Bem tombado Fazenda Colubandê e Capela de Sant’Ana / São Gonçalo 



 

 

 
Prezado Senhor, 

 
Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para apresentar-lhes e 
submeter à vossa análise um estudo para implantação de um Centro de Treinamento 
e Handebol, no entorno do bem tombado denominado Fazenda Colubandê e Capela 
de Sant’Ana, no município de São Gonçalo. 
 
Trata-se de uma construção nova área em uma área destinada à prática de esportes 
e lazer do município, onde também está implantada a Vila Olímpica. Ressaltamos a 
importância deste empreendimento para o município, uma vez que há um contrato 
assinado com a CEF (no 0373109-71) referente ao convênio firmado com o 
Ministério dos Esportes. 
 
Lembramos que a implantação do CT de Handebol foi objeto de denúncia ao 
IPHAN, o que gerou o ofício Ofício/GAB/IPHAN-RJ no 1.531/13, datado de 
27/12/13 e informamos que a obra não chegou a ser iniciada na época. Por motivos 
não observados anteriormente, a atual gestão está atenta no cumprimento das 
determinações necessárias para que este empreendimento possa se tornar realidade 
para o nosso município. 
 
Desde já agradecemos vossa atenção, e nos colocamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários”. 
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Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal de São Gonçalo encaminhou a esta CGU resposta aos achados de 
fiscalização, objeto do relatório preliminar anexo ao Ofício no 26928/2014/NAE/CGU-
Regional/RJ/CGU-PR. Por meio do Ofício no 489/GAB. SEMEL/2014, de 30/10/2014, 
foram prestadas informações sobre a área de intervenção do CT de Handebol, objeto desta 
ação de controle. 
 
Sobre o exposto anteriormente, a Prefeitura informa que foi encaminhado ao Iphan um 
estudo para a execução do empreendimento na Fazenda Colubandê. Destaque-se não foi 
mencionado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo o envio de um projeto, o que se faz 
necessário, pois o Iphan deverá se manifestar de posse de um projeto corretamente 
elaborado, e quando este for apresentado demandará nova análise daquele órgão.  
 
A partir das análises realizadas, identifica-se que houve falha no âmbito da Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo ao não encaminhar o projeto de intervenção na área da Fazenda 
Colubandê ao IPHAN, o que se fazia necessário em função de a área ser tombada como 
patrimônio histórico; como consequência, não existe aprovação pelo Iphan do projeto de 
implantação, conforme informação consubstanciada nos Ofícios encaminhados à CAIXA 
pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Essa situação não elide a impropriedade de a 
licitação ter sido conduzida sem observar a necessidade de licença específica para 
intervenção em imóvel tombado, conforme citado anteriormente neste relatório. 
 
Além disso, não havia registro da área de intervenção no RGI, e a indicação de solução não 
foi mencionada no Ofício no 489/GAB. SEMEL/2014, de 30/10/2014, outra necessidade não 
atendida antes da realização da licitação. 



 

 

 
Observa-se, por último, que a mudança de localização do empreendimento pode ensejar a 
mudança de projeto que, em princípio, demandaria a realização de uma nova licitação. 
 
Assim, não se vislumbram as condições para execução do objeto até o término de vigência 
do contrato de repasse indicado para 01/03/2015, data constante no SICONV, tendo em vista 
o não cumprimento dos ditames legais referentes à titularidade da área de intervenção, 
tampouco a sua aprovação junto ao Iphan e a inexistência de projeto definido para a nova 
área de intervenção. 
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2.2.2. Ação Civil Pública - processo nº 1907-70.2012.4.02.5117 para recuperação e 
conservação da Fazenda Colubandê. 
 
Fato 
 
Em 22/04/2013 foi parcialmente deferido pela Justiça Federal o pedido na antecipação de 
tutela no processo no 0001907-70.2012.4.02.5117 determinando ao Estado do Rio de Janeiro 
que, no prazo de 120 dias, apresentasse anteprojeto de recuperação e conservação da 
Fazenda Colubandê submetendo-o no prazo de 60 dias à análise do Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional - IPHAN para que este analise-o e emita parecer de aprovação 
integral ou com recomendações de alterações. A antecipação de tutela ainda indica que as 
obras devem ser realizadas pelo Estado do Rio de Janeiro, no prazo estabelecido no projeto e 
em consonância com as eventuais alterações efetuadas pelo Iphan, sob a permanente 
orientação e fiscalização do Instituto. 
 
Em que pese a determinação judicial, em visita ao local no dia 25/9/2014 constatou-se o 
estado precário das construções do complexo como demonstrado nas fotos a seguir: 
 
 

  
Foto 1 – Casa da Fazenda Colubandê. Foto 2 – Capela da Fazenda Colubandê. 

 



 

 

  
Foto 3 – Casa da Fazenda Colubandê. Foto 4 – Casa da Fazenda Colubandê. 

 
Estas construções são tombadas pelo Patrimônio Histórico e, apesar da determinação 
judicial, ainda não foram sequer iniciadas as obras, passados mais de 16 meses da obrigação 
indicada na antecipação de tutela. 
 
Na alínea “b” do relatório da referida antecipação de tutela é citado que a denominada 
Fazenda Colubandê é um dos únicos imóveis no Brasil de arquitetura colonial rural 
preservada, localizado em área urbana e tombado pela União desde 1940 (processo no 212-
T-39). Ainda em relação à antecipação de tutela, é informado na sua alínea “d” que o 
referido imóvel encontra-se em mau estado de conservação.  
 
Além disso, foi construído um booster da CEDAE próximo à área de implantação do projeto 
elaborado pelo arquiteto Burle Marx, que também é integrante do tombamento da área da 
Fazenda Colubandê. Conforme já registrado no item 2.1.1 deste relatório, houve 
superposição da obra do booster com o projeto incialmente proposto pela Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo para locação do Centro de Treinamento de Handebol do 
Colubandê, vez que a Prefeitura desconhecia qualquer obra da CEDAE na área da Fazenda 
Colubandê. Destaque-se que não há menção no Relatório de Visita Técnica de 01/07/2014 
da EDURSAN que havia conhecimento do IPHAN ou do Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural-INEPAC da execução do booster da CEDAE na área da Fazenda Colubandê. 
 

 
Foto 5 – Booster instalado em área tombada. 
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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 que as obras do CT de Handebol não foram iniciadas porque 
não foi apresentada a averbação da titularidade no RGI, além de que não houve consulta 
prévia sobre o empreendimento ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - 
Iphan e ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC, o que acarretará na 
mudança do local de implantação do projeto e, por conseguinte, poderá haver mudança de 
projeto, com consequente alteração do objeto da obra já contratada, o que demandará a 
realização de uma nova licitação. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411372 
Município/UF: São Gonçalo/RJ 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 788107 
Unidade Examinada: MUNICIPIO DE SAO GONCALO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 995.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/09/2014 a 30/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2035 - ESPORTE E GRANDES EVENTOS 
ESPORTIVOS / Ação 5450 - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE 
INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER 
no município de São Gonçalo/RJ, relativas ao Contrato de Repasse no 1006902-50/2013, 
Siconv no 788107/2013 (Termo de Compromisso no 788107/2013-RJ) para reforma da Vila 
Olímpica do Colubandê do Município de São Gonçalo. 
 
A ação fiscalizada destina-se a disponibilizar e modernizar áreas para a prática de esporte e 
lazer, assim como instalações e equipamentos adequados à prática esportiva, contribuindo 
para reduzir a exclusão e o risco social e para melhorar a qualidade de vida, mediante 
garantia de acessibilidade a espaços esportivos modernos. 

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. Atuação da CAIXA em relação à análise do Contrato nº 1006902-50/2013, 
referente à reforma da Vila Olímpica da Fazenda Colubandê. 
 
Fato 
 
O Termo de Compromisso no 788107/2013-RJ referente ao Contrato de Repasse no 
1006902-50/2013 (Siconv no 788107/2013) e celebrado entre o Município de São Gonçalo e 
a União, intermediado pelo Ministério do Esporte, sendo este representado pela Caixa 
Econômica Federal, tem como objeto a Reforma, a Reestruturação e a Modernização da 
Estrutura  do Complexo da Vila Olímpica do Colubandê no Município de São Gonçalo, no 
Bairro Colubandê, Rodovia Amaral Peixoto, Km 10,5 no Bairro Colubandê – São Gonçalo – 
Rio de Janeiro. A assinatura do termo de compromisso ocorreu em 27/12/2013. Segundo o 



 

 

campo “DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA” do Anexo I do Termo de 
Compromisso no 788107/2013-RJ o valor do Repasse da União será de R$ 975.000,00 
(novecentos e setenta e cinco mil reais) com contrapartida de R$ 20.000,00 (vinte e mil 
reais), perfazendo um total de recursos de investimento de R$ 995.000,00 (novecentos e 
noventa e cinco mil reais).  
 
O extrato do contrato de repasse no 1006902-50/2013  foi publicado no Diário Oficial da 
União do dia 10/01/2014. 
 
A área onde está instalado o Complexo da Vila Olímpica do Colubandê, conhecida como 
Fazenda Colubandê, que dá nome ao bairro de mesmo nome no Município de São Gonçalo, 
também abrigará o futuro Centro de Treinamento de Handebol que é objeto do Contrato de 
Repasse no 373.109-71 (Siconv no 766318/2011), assinado em 30/12/2011, foco de outra 
ação de controle, sob número 201411371. 
  
As condições suspensivas e seus prazos de atendimento estão consignados no Anexo I do 
Termo de Compromisso no 788107/2013 e são transcritas a seguir: 
 

“- Documentação: Projeto básico de engenharia, licenciamento ambiental, 
documentação de titularidade de área; 
 
 - Prazo para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 08 meses; 
 
- Prazo para análise pela CAIXA após a apresentação da documentação: 01 mês.”  

 
Sobre a vigência, o termo de compromisso tem seu início na data de assinatura em 
27/12/2013, com término de vigência em 01/11/2015. O prazo indicado para prestação de 
contas dar-se-á 60 (sessenta) dias após o término da vigência ou conclusão da execução do 
objeto, o que ocorrer primeiro. Tais prazos não foram alterados e estão também indicados no 
SICONV. 
 
Na ata de reunião de no 07/2014, de 24/09/2014, realizada com os representantes da CAIXA 
e do Município de São Gonçalo, há os seguintes registros: 
 

“Contrato 1006902-50/2013 – OGU COMPLEXO DA VILA OLÍMPICA DO 
COLUBANDÊ – Contrato com cláusula suspensiva. Documentação técnica não 
enviada. Projeto em elaboração. PMSG/EDURSAN enviará solicitação de 
prorrogação da Cláusula Suspensiva, incluindo no SICONV e comunicado à 
GIGOV-NT até 05.SET.2014. Há problema em relação à Área Tombada pelo 
IPHAN, aguardando posicionamento da SEPLAG do Governo do Estado do RJ. A 
Licença está pendente por esse motivo também. Projeto: em elaboração, ainda sem 
previsão de entrega à CAIXA.” 

 
Conforme Ofício no 1160/2014-Gerência Executiva de Governo/Niterói, de 12/09/2014, já 
havia sido consignada a prorrogação da apresentação da documentação exigida na cláusula 
suspensiva para o dia 27/06/2015.  
 
Tendo em vista o transcrito acima, não foi possível para os técnicos da CAIXA fazer 
qualquer análise sobre o  empreendimento referente ao Complexo da Vila Olímpica do 
Colubandê por falta da documentação pertinente à obra.  
##/Fato## 



 

 

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

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

2.2.1. Inexistência de registro da titularidade do terreno e de aprovação da área de 
intervenção pelo Iphan. 
 
Fato 
 
Conforme já consignado no item 2.1.1 deste relatório, com relação ao Complexo da Vila 
Olímpica do Colubandê a Prefeitura Municipal de São Gonçalo não apresentou a 
documentação indicada em cláusula suspensiva e tal apresentação foi adiada conforme 
consignado no Ofício no 1160/2014-Gerência Executiva de Governo/Niterói, de 12/09/2014. 
De tais documentos, destaca-se o Projeto Básico, sem o qual não é possível haver licitação 
para a obra, impedindo o início da execução do objeto Termo de Compromisso no 
788107/2013-RJ referente ao Contrato de Repasse no 1006902-50/2013. 
 
Adicionalmente, conforme também consignado no item 2.1.1, nenhum projeto ou estudo foi 
submetido ao IPHAN, que é o responsável por avaliar qualquer empreendimento a ser 
implantado na área da Fazenda Colubandê, tendo em vista que o imóvel é tombado desde 
1940, conforme descrito no Relatório de Visita Técnica de 01/07/2014 da Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental – EDURSAN, empresa do 
Município de São Gonçalo, como segue: 
 

“A visita do dia 01 de julho de 2014 ao imóvel Fazenda Colubandê, situado na 
Rodovia RJ-104, bairro Colubandê, SG, RJ, organizada por esta EDURSAN e na 
qual estiveram presentes os representantes técnicos dos citados órgãos das esferas 
federal, estadual e municipal, foi realizada a partir da solicitação da Engª ***, da 
CAIXA, com o intuito de conhecer o projeto do Centro de Treinamento de Handebol, 
Contrato OGU 0373109-71 a ser implantado na respectiva Fazenda. Paralelamente, 
o representante  do IPHAN, Arqº *** em contatos com a EDURSAN, tendo em 
vista que a área é tombada desde 1940 em instância federal, também solicitou 
participar da visitação e conhecer o citado projeto.” 

 
Sobre a importância de aprovação de projeto junto ao IPHAN, destacamos trecho do 
Acórdão TCU no 1.989/2010-Plenário: 
 

“...a execução de obras na vizinhança de coisa tombada sem autorização válida do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pode, nos termos do art. 18 do 
Decreto-lei 25/1937, resultar, até mesmo, na perda de todos os recursos aplicados, 
caso os parâmetros daquilo que for realizado não vierem a ser aprovados”.  

 



 

 

Assim, qualquer projeto envolvendo a área da Fazenda Colubandê terá que passar pela 
aprovação do IPHAN, mesmo que se trate de uma reforma, conforme previsto no objeto do 
Termo de Compromisso no 788107/2013-RJ referente ao Contrato de Repasse no 1006902-
50/2013 qual seja: Reforma, Reestruturação e Modernização da Estrutura  do Complexo da 
Vila Olímpica do Colubandê. 
 
Ainda, conforme consignado no relatório da ação de controle no 201411371, a cessão de uso 
da Fazenda Colubandê não foi averbada no Registro Geral de Imóveis – RGI, conforme 
descrito no Ofício no 172/2014, de 27/06/2014, encaminhado pela Prefeitura Municipal de 
São Gonçalo à CAIXA, no qual havia a solicitação da prorrogação do prazo de vigência do 
Contrato de Repasse no 373.109-71 (objeto da ação de controle 201411371): 
 

“Tal demanda se justifica em cumprimento do atendimento das demandas técnicas 
outrora não observadas pela antiga gestão e nas quais estamos atentos e aptos a 
atender desde que tomamos ciência da complexidade documental a ser observada. 

 
Abaixo discriminamos nos itens que esperamos que sejam considerados por Vossa 
Senhoria: 

 
1- Entraves burocráticos devido a falta de registro do documento original de 
Termo de Cessão de Uso da área da Fazenda Colubandê feita pelo Estado, bem 
como, falta de delimitação do perímetro de área doada, o que vem ocasionando 
dificuldades na obtenção do RGI;”(grifo nosso) 

O problema da averbação do imóvel foi identificado quando da análise pela CAIXA da 
documentação referente ao Contrato de Repasse no 373.109-71 (objeto da ação de controle 
201411371), conforme registro de pendência no item 10 do Laudo de Análise de Engenharia 
– LAE no 47/2013 de 20/06/2013: 

“Apresentação do Termo de Cessão do terreno registrado em cartório 
descriminando o tempo de cessão de uso de 20 anos”. 

 
A importância da apresentação do documento de registro do imóvel está consignada na 
Portaria Interministerial no 507, de 24 de novembro de 2011, como segue: 
 

“Art. 6º Ao convenente compete: 
 
(...) 
 
III - elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda 
documentação jurídica e institucional necessária à celebração do convênio, de 
acordo com os normativos do programa, bem como apresentar documentos de 
titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos 
emitidos pelo órgão ambiental competente, órgão ou entidade da esfera municipal, 
estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias de serviços públicos, 
conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável;”(grifo nosso) 

 
Além disso, consta no artigo 39 da Portaria Interministerial no 507, no seu inciso IV: 
 



 

 

“Art. 39. Sem prejuízo do disposto nos art. 38 desta Portaria, são condições para a 
celebração de convênios: 
 
(...) 

 
IV - comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do 
imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, 
quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias no 
imóvel;”(grifo nosso) 

 
Destaque-se mais uma vez que, como descrito anteriormente, além da apresentação do 
Projeto Básico, a aprovação das intervenções pretendidas no Complexo da Vila Olímpica do 
Colubandê junto ao IPHAN e a averbação da cessão de uso do imóvel junto ao Registro 
Geral de Imóveis são pontos críticos e não podem ser negligenciados. Destaque-se que é 
necessário que todo e qualquer eventual custo adicional relativo à adequação de projeto 
indicado pelo IPHAN deve estar consignado na planilha orçamentária de licitação do 
empreendimento.  
 
A seguir apresentamos os registros fotográficos da área de intervenção:  
 

  
Foto 1 – Pista de atletismo da Vila Olímpica do 

Colubandê. 
Foto 2 – Pista de atletismo da Vila Olímpica do 

Colubandê. 
 

  
Foto 3 – Pista de atletismo e do campo de futebol 
da Vila Olímpica do Colubandê. 

Foto 4 – Pista de atletismo e do campo de futebol da 
Vila Olímpica do Colubandê. 

 



 

 

  
Foto 5 – Centro administrativo da Vila Olímpica do 
Colubandê. 

Foto 6 – Quadras da Vila Olímpica do Colubandê. 

 

  
Foto 7 – Quadras da Vila Olímpica do Colubandê. Foto 8 – Quadras da Vila Olímpica do Colubandê. 

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não foi encaminhada resposta específica em relação a esta ação de controle. Contudo em 
resposta ao Ofício no 26928/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR a Prefeitura Municipal 
de São Gonçalo por meio Ofício no 489/GAB SEMEL/2014, de 30/10/2014, encaminhou 
resposta com relação à ação de controle 201411371, que trata da Construção do Centro de 
Treinamento de Handebol – Contrato de Repasse no 373109-71, mas que fará parte do 
mesmo complexo onde hoje está localizada a Vila Olímpica da Fazenda Colubandê, que 
transcreve-se a seguir: 
 

“Em reposta ao Ofício protocolado sob o no 26928/2014/NAE/CGU-
Regional/RJ/CGU-PR, que versa sobre o contrato no 0373109-71-Centro de 
Treinamento de Handebol-Colubandê-São Gonçalo/RJ, esclarecemos que para 
implantação do projeto referendado acima inicialmente foi cedida uma área de 
12.297,60 m2 para construção de quadra, vestuário e auditório, licitado e aprovado 
perante a Caixa Econômica Federal. Contudo o projeto inicial elaborado pela 
EDURSAN – órgão desta Mucipalidade, e encaminhado, não foi aprovado pelo 
IPHAN, órgão consultivo responsável para bens de tombamento federais, por tratar-
se de área de preservação ambiental, haja vista, que com a implantação teríamos um 
deslocamento de 20,00 m da área original, também, a mesma sofreu intervenção da 



 

 

CEDAE, para colocação de um booster. Razão pela qual o Termo de Cessão de uso, 
não ter sido averbado ao RGI. 
 
Pelo exposto, foi sugerido pelo IPHAN, pela não aprovação da área pretendida à 
locação do Centro de treinamento, outra área na mesma localidade da Fazenda, 
onde estamos realizando estudos topográficos e volumétrico, para ser encaminhado 
ao órgão federal, com vista à aprovação. 
 
Informamos ainda, com base nos relatórios da EDURSAN, que houve visita técnica, 
em 01/07/14, na Fazenda Colubandê, agendamento de reunião, conforme ofício 
182/2014, realizados em 17/07/2014, entre SEPLAG/SUBPA e Diretoria de 
Saneamento Ambiental e de Estudos e Projetos da EDURSAN. 
 
Estamos a disposição para prestar eventuais esclarecimentos e estamos tomando 
todas as providências para tornar efetivo a implantação do referido projeto.” 

 
Também nos foi dado conhecimento, por meio eletrônico, de cópia do Ofício da Edursan 
encaminhado ao IPHAN, datado de 21/10/2014, protocolado sob o no 4374/2014-30, cujo 
teor transcreve-se a seguir: 
 

“Ref.:  Reforma – Vila Olímpica do Colubandê 
 Bem tombado Fazenda Colubandê e Capela de Sant’Ana / São Gonçalo 
 

Prezado Senhor, 
 

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos do presente para apresentar-lhes e 
submeter à vossa análise um estudo para reforma e modernização da Vila Olímpica, 
situada no entorno do bem tombado denominado Fazenda Colubandê e Capela de 
Sant’Ana, no município de São Gonçalo. 
 
Trata-se de área tombada de grande beleza arquitetônica e paisagística, destinada à 
prática de esportes e lazer do município, mas que necessita urgentemente de 
Revitalização, recuperando tais espaços para que os gonçalenses possam usufruir 
dos equipamentos públicos oferecidos. Ressaltamos a importância deste Complexo 
Esportivo para o município, uma vez que há um contrato assinado com a CEF (no 
1006902-50/2013) referente ao convênio firmado com o Ministério dos Esportes. 
 
Desde já agradecemos vossa atenção, e nos colocamos à disposição para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não foi encaminhada a esta CGU resposta direta aos achados de fiscalização, conforme 
relatório preliminar anexo ao Ofício no 26928/2014/NAE/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 
10/10/2014. 
 
Contudo no Ofício no 489/GAB SEMEL/2014, de 30/10/2014, foram encaminhadas 
informações sobre o CT de Handebol, objeto da ação de controle 201411371, e que também 
será implantado na mesma área do Complexo da Vila Olímpica do Colubandê, que é o 
objeto desta análise. Em anexo ao Ofício no 489/GAB SEMEL/2014 foi apresentada cópia 



 

 

de ofício para o IPHAN onde há a menção de encaminhamento de um estudo para 
intervenção no Complexo da Vila Olímpica do Colubandê. 
 
Sobre o exposto anteriormente, não foi apresentada justificativa para inexistência de projeto 
para execução da reforma da Vila Olímpica do Colubandê, tampouco foram apresentadas 
providências para resolução dos entraves legais referentes à não apresentação da averbação 
da titularidade no Registro Geral de Imóveis - RGI. 
 
Destaque-se que a inexistência de Projeto Básico impede a realização de licitação para 
execução do empreendimento. Além disso, a elaboração do projeto básico será afetada pela 
etapa de sua aprovação junto ao IPHAN.  
 
Registra-se que estudos preliminares ou anteprojetos não substituem os documentos legais 
necessários em face da Lei no 8.666/93, na qual é preconizada a existência de Projeto Básico 
para execução de licitação, no qual deverão prever-se todos os custos de implantação, 
inclusive deve-se prever as medidas mitigadoras indicadas pelas entidades responsáveis por 
bens tombados.  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

A reforma da Vila Olímpica do Colubandê não foi iniciada tendo em vista a inexistência de 
projeto básico e, fato contínuo, da respectiva licitação. Destaque-se que é necessária, 
também, previamente à licitação, a anuência formal do Iphan em relação ao projeto e que 
também não foi providenciada pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo a averbação da 
cessão de uso da Fazenda Colubandê no Registro Geral de Imóveis. 


