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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 10 Ações de Governo 
executadas no município de Canoas/RS 
 
A fiscalização teve como objetivo analisar a 
aplicação dos recursos federais no Município 
sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
federais, estaduais, municipais ou entidades 
legalmente habilitadas, relativas ao período 
fiscalizado indicado individualmente, tendo 
sido os trabalhos de campo executados no 
período de 11/09/2014 a 26/09/2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 323.827 
Índice de Pobreza: 29,52 
PIB per Capita: 38.133,22 
Eleitores: 232.518 
Área: 131 

 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 2 20.720.441,49 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 2 20.720.441,49 
MINISTERIO DA 
SAUDE 

Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

1 8.234.645,71 

Assistência Ambulatorial e 
Hospitalar Especializada 

1 177.080,00 

Execução Financeira da 
Atenção Básica 

1 9.205.835,04 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 3 17.617.560,75 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Gestão da Política de 
Desenvolvimento Urbano 

1 3.500.000,00 

Gestão de Riscos e Resposta a 
Desastres 

1 40.347.479,68 

SANEAMENTO BASICO 1 216.254.609,81 
TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 3 260.102.089,49 



 

 

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

MINISTERIO DO 
TURISMO 

Turismo no Brasil: Uma 
Viagem para Todos 

1 585.000,00 

Turismo Social no Brasil: Uma 
Viagem de Inclusão 

1 1.612.500,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO TURISMO 2 2.197.500,00 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 10 300.637.591,73 
 
Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 23 de outubro de 2014 (primeira parte) e 
em 31 de outubro de 2014 (segunda parte), cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 
pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, 
bem como à apuração das responsabilidades. 
 
 
        Consolidação de Resultados 
 
 
Durante os trabalhos de fiscalização realizados no Município de Canoas/RS 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 desta 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: 
 
Ministério da Saúde 
 
Na execução financeira do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo e Variável) destacamos a 
ocorrência de 4 (quatro) transferências de recursos das contas da Atenção Básica em Saúde 
para outras contas da Prefeitura Municipal de Canoas/RS, em caráter temporário, sem 
justificativas circunstanciadas, no montante de R$ 1.772.560,84. Os recursos foram 
posteriormente repostos às contas de origem pela Prefeitura. 
 
Ministério da Educação 
 
Com relação à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no 
Município de Canoas/RS destacamos a ocorrência das falhas a seguir: a) Quantitativo de 
nutricionistas em desacordo com a norma; b) Os recursos federais relativos ao PNAE não 
foram movimentados, em sua totalidade, na conta específica do Programa; c) Inexistência de 
refeitório para o fornecimento de alimentação aos alunos em algumas escolas. 
 
No âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a 
Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) identificamos a realização de 
rescisões de contratos relativos às obras do referido Programa de forma amigável, apesar das 



 

 

falhas identificadas pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Canoas na execução dos 
mesmos. 
 
Ministério das Cidades 
 
Quanto à execução da ação relacionada à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
destacamos a ocorrência de atraso de 4 (quatro) anos na realização das obras e serviços, 
considerando o cronograma de execução constante do Plano de Trabalho. 
 
Na ação destinada ao Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de 
Águas Pluviais merecem destaque a ocorrência de obras paralisadas, com atrasos de mais de 
300 dias, devido a falhas no projeto (falta de identificação em projeto de rede de esgoto pré-
existente no canal da obra), e a falta de recebimento de valores, pela empresa construtora, 
referentes aos serviços executados. 
 
Em relação à aplicação dos recursos do Programa de Apoio à Implantação, Ampliação ou 
Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário destacamos a ocorrência de atraso no 
cronograma de execução do Termo de Compromisso. 
 
Ministério do Turismo 
 
Quanto à execução do Programa Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de Inclusão, 
identificamos prejuízo no atingimento dos objetivos do Contrato de Repasse, em decorrência 
de descontinuidade na configuração da via que vincula Canoas/RS à rodovia BR-448. 
 
Na execução do Programa Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos, verificamos a 
ocorrência de atraso de 6 (seis) anos na realização das obras e serviços, considerando o 
cronograma de execução constante do Plano de Trabalho. 
 
 
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201411174 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Execução Direta  
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.595.894,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 24/09/2014  sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 8744 - Apoio à Alimentação 
Escolar na Educação Básica no município de Canoas/RS. 
 
A ação fiscalizada destina-se a cumprir as normas e orientações relativas à execução do 
programa; executar os recursos repassados pelo FNDE para a aquisição de gêneros 
alimentícios para a merenda escolar em conformidade com a legislação contábil, financeira e 
licitatória; garantir a qualidade da alimentação fornecida; fornecer contrapartida 
complementando os recursos federais recebidos; disponibilizar informações ao gestor 
federal para cadastro de conselheiros, profissionais de nutrição e outras informações 
solicitadas. 

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

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

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

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

2.2.1. Ausência de justificativa para a realização de Pregão Presencial, ao invés de 
Pregão Eletrônico, para aquisição de bem comum. 
 
 



 

 

Fato 
 
Identificou-se a realização de Pregão Presencial n°s 001/2012 e 001/2013 para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE, em desacordo com o caput e §1º, do artigo 4º, 
do Decreto nº 5.450/2005, tendo em vista a ausência de comprovação da inviabilidade de 
realização de Pregão na forma eletrônica.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 
Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 934/GP, de 23/10/2014, emitido em 
23/10/2014, conforme a seguir: “A realização de pregão presencial para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE encontra amparo na necessidade de que os 
fornecedores sejam locais ou de proximidade territorial. Para esse tipo de fornecimento 
precisamos evitar que os fornecedores sejam de outros estados, dificultando a prestação dos 
serviços, ou causando problemas ab initio em sua execução. Entendemos que o processo 
licitatório foi regularmente realizado, sem causar prejuízo ou dano que mereça permanecer o 
apontamento.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Concordamos com o gestor da não obrigatoriedade da realização de Pregão Eletrônico, 
desde que no edital da licitação esta situação esteja caracterizada. Portanto, mantemos o 
apontamento.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.2. Quantitativo de nutricionistas em desacordo com a norma. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Canoas possui, em seu quadro de pessoal, três nutricionistas para 
o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, quantitativo insuficiente ao 
considerar a Resolução CFN nº 465/2010 e o alunado atendido (29.225 alunos, conforme 
dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal). Consoante a citada resolução em seu 
artigo 10, para atender este número de alunos seriam necessários, pelo menos, onze 
nutricionistas, sendo um(a) o(a) responsável técnico(a). 

Ressalta-se ainda que o cadastro de nutricionistas está desatualizado no site do FNDE, tendo 
em vista que no site estão cadastrados as profissionais de CRN 6871-2 e CRN 7091-2, sendo 
que as Nutricionistas informadas pela Prefeitura Municipal que atuam na alimentação 
escolar no município são as profissionais de CRN2 6871-2, CRN 7091-2 e CRN 10434-2.   
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 



 

 

Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 955/GP, de 31/10/2014, emitido em 
23/10/2014, conforme segue, com edição apenas no nome de pessoa citada, a fim de 
preservá-la: 

“Em relação ao quantitativo insuficiente de nutricionistas na Secretaria Municipal de 
Educação de Canoas, a iniciativa do Poder Executivo foi o Projeto de Lei n° 37/2014 que 
tramita na Câmara Legislativa de Canoas cria 05 cargos de nutricionista. Em vista da 
insuficiência, mesmo com esta criação, a SME encaminhou pedido a SMPG para 
atendimento da Legislação CFN 465/2010 e apontada pela CGU. 

Informamos que a carga horária do Quadro Pessoal das Nutricionistas, no Município de 
Canoas/SME, é de 8 horas diárias, sendo 40 semanais. 

Em 23/10/2014 encaminhamos ao FNDE, ofício SME Nº 436/2014, com o formulário para 
quadro técnico, a fim de atualizar o cadastramento da nutricionista F.O.S., CRN 10434-2. 

Quanto à contratação formal dos profissionais de nutrição pela Entidade Executora e sua 
vinculação obrigatória ao setor de alimentação escolar, conforme preconiza a Resolução 
CFN Nº 465/2010, segue em anexo, documentação comprobatória já apresentada ao CGU, 
durante a auditoria.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada indica que a Prefeitura Municipal reconhece a impropriedade, 
comprometendo-se a adotar as providências para resolução do problema. Em que pese a 
manifestação apresentada, mantemos a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ausência de informação quanto ao valor nutricional dos alimentos ofertados nos 
cardápios. 
 
Fato 
 
Constatou-se que os cardápios elaborados pela equipe técnica do PNAE, no âmbito do 
município de Canoas, não contemplam o valor nutricional dos alimentos a serem ofertados, 
conforme verificado nos cardápios destinados às escolas municipais de educação 
fundamental, bem como as de ensino infantil, elaborados em 2013 e 2014. Conforme a 
Resolução CFN nº 465/2010, o cardápio é uma ferramenta operacional que relaciona os 
alimentos destinados a suprir as necessidades nutricionais individuais e coletivas, 
discriminando os alimentos, por preparação, quantitativo per capita, energia, carboidratos, 
proteínas, lipídios, vitaminas e minerais e conforme a norma de rotulagem.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 
Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 955/GP, de 31/10/2014, emitido em 



 

 

23/10/2014, conforme a seguir: “A Unidade de Alimentação Escolar do município de 
Canoas, pela equipe técnica do PNAE, compromete-se que a partir do mês de dezembro de 
2014, irá descrever no cardápio da alimentação escolar os valores nutricionais dos alimentos, 
de energia, macronutrientes, micronutrientes e fibras.”    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada indica que a Prefeitura Municipal reconhece a impropriedade, 
comprometendo-se a adotar as providências para resolução do problema. Em que pese a 
manifestação apresentada, mantemos a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Os recursos federais relativos ao PNAE não foram movimentados, em sua 
totalidade, na conta específica do referido Programa. 
 
Fato 
 
Em análise aos extratos bancários vinculados ao PNAE, constatou-se a ocorrência de 
pagamentos de despesas cujos recursos não transitaram diretamente da conta específica do 
programa PNAE (Banco 104 - Caixa Econômica Federal - Agência 004634 - Conta Corrente 
0066720045- Merenda Escolar) para os respectivos favorecidos, em inobservância ao inciso 
VII e VIII do art. 38 da Resolução n° 26, de junho de 2013. 

Os exames realizados demonstraram que a conta específica somente é usada para o 
recebimento das transferências realizadas pelo FNDE, e que as movimentações de recursos 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar para pagamento a fornecedores tem sido 
realizada por meio da utilização das seguintes contas bancárias: 
a) Fonte 4034 – PMC Merenda 
- Conta corrente 04.169240.0-9 – Agência 0871 – Quinze de Janeiro - Banrisul SA;  
b) Fonte 4072 – PNAE Creche 
- Conta corrente 04.177102.0-7 - Agência 0871 - Quinze de Janeiro - Banrisul SA;  
c) Fonte 4071 – FNDE PNAP 
- Conta Corrente 04.177101.0-6 - Agência 0871 - Quinze de Janeiro - Banrisul S/A. 
d) Fonte 4103 -  PMC Merenda 
- Conta Corrente 04.178940.0-6 - Agência 0871 - Quinze de Janeiro - Banrisul S/A. 

Por meio do Ofício n.º 1082/2014 – DAF/SMF/GS, de 22/09/2014, a Prefeitura Municipal 
de Canoas informou que é de seu conhecimento que os recursos da União podem ser 
direcionados para dois bancos, Banco do Brasil e a CEF, mas informa que o sistema da 
Caixa Econômica Federal não está alinhado com o sistema utilizado pela Prefeitura, 
ocasionando assim, problemas operacionais, pois os pagamentos teriam de ser incluídos 
manualmente e individualmente, inviabilizando o trabalho, visto que se tratam de diversos 
pagamentos realizados. A Prefeitura Municipal informou também que no Banco do Brasil os 
valores movimentados sofrem uma defasagem de 02 dias para crédito na conta corrente do 
fornecedor, situação que também prejudica o andamento das atividades e, em casos mais 
específicos, podem vir a causar “caos” no sistema, a exemplo dos recursos da Saúde que não 
podem aguardar este prazo.  
 



 

 

A Prefeitura informa, também, que no PNAE há a situação de que no passado havia uma 
conta corrente para cada Escola, aumentando muito a dificuldade durante as conciliações, 
visto que hoje o município possui 43 escolas de Ensino Fundamental e 33 escolas de 
educação infantil. Na tentativa de aumentar o controle e minimizar dificuldades, a partir de 
2012, foram centralizadas em uma única conta corrente.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 
Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 934/GP, de 23/10/2014, emitido em 
23/10/2014, conforme a seguir: “O município de Canoas dispõe de contrato com o Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul, conforme cópia em anexo. Nesse contrato se pode 
verificar já na Cláusula Primeira o caráter de exclusividade para a contratação. E mais, essa 
exclusividade se refere, inclusive, às movimentações, senão vejamos o que dispõe a 
Cláusula Primeira, 1.1, alínea "c" do referido contrato: (...) centralização e processamento de 
todas as movimentações financeiras de pagamento a credores do município, incluindo 
fornecedores, bem como, de quaisquer pagamentos ou transferências de recursos financeiros 
feitos pelo município a entes públicos, privados e terceiro setor, a qualquer título, 
excetuando-se os casos em que haja previsão legal em sentido contrário; (...). 

Conforme já afirmado pelo município, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul é o único 
dos bancos públicos que nos dá agilidade da transferência online, em tempo real. 

Ademais, o Banrisul é o banco público dos gaúchos, atendendo ao princípio fundamental 
que ensejou a edição da Resolução n° 26/2013 pelo FNDE, qual seja, de que os recursos 
sejam geridos através dos bancos públicos. Destaca-se que o inciso VII do artigo 38 da 
referida Resolução encontra-se revogado por força da Resolução n° 21/2014-FNDE. 

Cumpre informar que, diante do que foi apresentado, está se estabelecendo maiores 
controles no uso das contas correntes vinculadas ao Programa, vez que as próprias contas 
que eram individualizadas por escola, foram centralizadas em uma única conta corrente, 
demonstrando a diligência acerca desse tema. 

Trata-se, pois, de um sistema complexo, considerando a rede de educação na cidade, que 
conta com 43 escolas de ensino fundamental e 33 de educação infantil. Quando se informa 
que os sistemas de controle estão sendo aprimorados, demonstra a diligência do município 
em acertar a forma mais eficiente de organizar a alimentação escolar.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal em sua manifestação confirma que a conta específica somente é 
usada para o recebimento das transferências realizadas pelo FNDE, e que as movimentações 
de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para pagamento a fornecedores 
são realizadas por meio de contas do Banrisul, alegando para isto, dentre outras 



 

 

justificativas, que possui contrato com o referido banco e que a utilização do mesmo dá 
agilidade nas transferências online, possuindo assim controle sobre as mesmas.     

Quanto à alegação da Prefeitura Municipal de que o inciso VII (que dispõe que os recursos 
financeiros serão creditados, mantidos e geridos em conta corrente específica para o 
Programa) do artigo 38 da Resolução nº 26/2013-FNDE foi revogado pela Resolução n° 
21/2014-FNDE, tal fato não merece acolhida, tendo em vista, que esta nova Resolução é de 
período posterior ao período examinado pela equipe da CGU. Além disto, o inciso VIII do 
artigo 38 da Resolução n° 26/2013-FNDE, não foi revogado, sendo necessário, ainda, conta 
corrente única para movimentação dos recursos do Programa.   

Diante do exposto, mantemos a constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.5. Ausência de aplicação de teste de aceitabilidade dos cardápios. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Canoas, executora do PNAE, não está aplicando testes de 
aceitabilidade dos cardápios, em desacordo com o previsto no art. 17 da Resolução n° 26, de 
junho de 2013, segundo a qual, a entidade executora aplicará teste de aceitabilidade aos 
alunos sempre que introduzir no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações 
inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios 
praticados frequentemente.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 
Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 934/GP, de 23/10/2014, emitido em 
23/10/2014, conforme a seguir: “Seguem em anexo documentos comprobatórios referentes 
aos testes de aceitabilidade realizados no município.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal em sua manifestação disponibilizou somente 01 teste de 
aceitabilidade realizado em maio de 2013 na Escola Prefeito Edgar Fontoura, contudo, a 
gestora da Unidade de Alimentação Escolar, no mês de setembro/2014, informou por 
intermédio do Ofício s/n°, que, no período de 01/01/2013 a 29/08/2014, não foram 
realizados testes de aceitabilidade. 
Conclui-se, por fim, que devido ao quantitativo de 78 escolas no município, a realização de 
01 teste de aceitabilidade é insuficiente para auferir se a unidade executora aplica teste de 
aceitabilidade, com regularidade, aos alunos sempre que é introduzido no cardápio, alimento 
novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao preparo, ou para 
avaliar a aceitação dos cardápios praticados, conforme descrito na legislação.  
Diante do exposto, mantemos o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.6. Aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar em 
percentual inferior ao estabelecido na legislação.  
 
Fato 
 
Constatou-se que a Prefeitura Municipal de Canoas no exercício de 2013 não adquiriu 
gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, e até o mês de agosto de 2014, não 
atingiu o percentual mínimo estabelecido de 30%, conforme o art. 24 da Resolução n° 26, de 
junho de 2013: “Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do 
PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas 
organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e comunidades quilombolas, conforme o art. 14, da Lei n° 11.947/2009.”  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 
Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 934/GP, de 23/10/2014, emitido em 
23/10/2014, conforme a seguir: “A aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura 
familiar foi efetuada por meio de chamamento público, conforme comprova com a 
documentação anexa, que demonstra a intenção do cumprimento da previsão legal, inclusive 
em relação ao percentual fixado.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Em que pese à manifestação da Prefeitura Municipal, quanto ao ano de 2013, o gestor não 
comprova que a Prefeitura Municipal de Canoas adquiriu gêneros alimentícios oriundos da 
agricultura familiar.  
Em relação ao ano de 2014, a Prefeitura Municipal, por intermédio de documentação anexa 
à resposta, comprova que realizou chamamento público com o intuito de adquirir alimentos 
oriundos da agricultura familiar, entretanto, não atingiu o percentual mínimo estabelecido de 
30%. Diante do exposto, mantemos o apontamento.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.7. Inexistência de refeitório para o fornecimento de alimentação aos alunos. 
 
Fato 
 
Conforme documento apresentado pelo gestor municipal, de um total de 78 escolas 
municipais, 17 escolas (21%) não tem refeitório para o fornecimento de alimentação aos 
alunos. Destas escolas, visitou-se duas: EMEI Pé no Chão e EMEI Beija-Flor. Constatamos 
que os alunos fazem as refeições nas salas de aula, conforme fotografias que seguem: 
 



 

 

  
Foto 1: EMEI Pé no Chão – sala de aula onde são 
servidas refeições. 

Foto 2: EMEI Beija-Flor Chão – sala de aula onde 
são servidas refeições. 

 
O fato descrito contraria a Resolução FNDE nº 26/2013, art. 6º, § 3º, II, que dispõe que a 
rede que realiza o atendimento aos alunos matriculados é responsável pela estrutura física 
das escolas, combinado com o art. 55, II, da mesma Resolução, que determina que as escolas 
que participam do Programa Mais Educação devem “possuir cozinhas e refeitórios 
adequados para o fornecimento de, no mínimo, três refeições diárias”. A totalidade dos 
alunos que estudam nas escolas amostradas, embora não esteja vinculada ao Programa Mais 
Educação, está matriculada no turno integral. Portanto, deveriam fazer suas refeições em 
refeitórios e não nas salas de aula. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 
Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 955 –GP, de 31/10/2014, conforme segue: 
 
“O município de Canoas dispõe de 78 escolas. Dessas 34 são de educação infantil e 43 de 
ensino fundamental.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal não elide a presente constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Preparo das refeições com equipamento e instalações físicas inadequadas. 
 
Fato 
 
Em visita à EMEI Beija-Flor, constatou-se que o fogão utilizado para preparo das refeições 
encontra-se em estado precário e sem manutenção. As grelhas para apoio das panelas e as 
bocas para projeção das chamas apresentam desgastes. O forno está sem puxador para 
abertura e fechamento e o interior do forno apresenta ferragens deterioradas. A condução de 
gás ao fogão se dá por um tubo de material não metálico, que fica próximo às áreas 
aquecidas. Além disso, há uma caixa de gordura de cozinha em frente ao fogão, com risco 
de vazamento e contaminação. As seguintes fotografias demonstram a constatação: 



 

 

 

  
Foto 1: fogão com grelhas para apoio das panelas e 
bocas para projeção das chamas com desgastes. 

Foto 2: forno sem puxador para abertura e 
fechamento. 

  
Foto 3: interior do forno com ferragens deterioradas. Foto 4: condução de gás, com tubo de material não 

metálico próximo às áreas aquecidas. 

  
Foto 5: caixa de gordura da cozinha em frente ao 
fogão (com tampa). 

Foto 6: detalhe da caixa de gordura com risco de 
vazamento e contaminação. 

 
  
 
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 
Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 955 –GP, de 31/10/2014, conforme segue: 
 
“Durante o curso da auditoria restou demonstrado que o município vem ampliando os 
investimentos na área da educação de modo significativo. A aplicação de recursos 
orçamentários sempre cumpre o limite constitucional imposto e temos diversas escolas em 
construção, tanto de educação infantil, quanto ensino fundamental.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal não elide a presente constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. CAE não elaborou Plano de Ação e atua de forma deficiente no 
acompanhamento da execução do PNAE. 
 
Fato 
 
Em entrevista com membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, constatou-se que 
o Conselho não elaborou Plano de Ação para o exercício 2014, fato que contraria a 
Resolução FNDE nº 26/2013, art. 35, VIII, que dispõe o seguinte: 
 
“Art. 35 São atribuições do CAE, além das competências previstas no art. 19 da Lei 11.947/ 
2009: [...] VIII – elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de 
acompanhar a execução do PNAE nas escolas de sua rede de ensino, bem como nas escolas 
conveniadas e demais estruturas pertencentes ao Programa, contendo previsão de despesas 
necessárias para o exercício de suas atribuições e encaminhá-lo à EEx. antes do início do 
ano letivo.” 
 
Outrossim, constatou-se que o Conselho não está atuando nos processos de licitação dos 
alimentos a serem adquiridos pelo gestor municipal. Este fato evidencia a atuação deficiente 
do CAE no cumprimento de sua atribuição de monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos 
do PNAE, conforme determina o art. 35, caput e incisos, da Resolução FNDE nº 26/2013. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, encaminhado por meio do Ofício nº 
26810/2014/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, emitido em 10/10/2014, a Prefeitura 
Municipal se manifestou por meio do Oficio n° 955 –GP, de 31/10/2014, conforme segue: 
 
“É competência do Conselho Municipal de Alimentação elaborar o Plano de Ação, e de 
acordo com os membros representativos do executivo. Em 2014 se iniciou a discussão do 
tema, mas não evoluiu na conclusão das metas, objetivos e estratégias de alcançar as 
diretrizes propostas na Resolução FNDE nº 26/2013, art. 35, VII e art. 19 Lei 11.947/2009. 
O CAE é um instrumento de controle social, mas não é composto de servidores, portanto se 
conta com a disponibilidade dos conselheiros.” 
  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal não elide a presente constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução do Programa não está 
adequada aos normativos referentes ao objeto fiscalizado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411294 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 16.124.547,49 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 22/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de 
Escolas para Educação Infantil no município de Canoas/RS. 
 
A ação fiscalizada destina-se a contribuir para o desenvolvimento e a universalização do 
Ensino Básico mediante aporte de recursos destinados à implementação de projetos 
caracterizados por ações que visem priorizar a ampliação do atendimento, bem como a 
melhoria e a qualidade da aprendizagem nas escolas públicas. 

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

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

2.1.1. Rescisões de contratos relativos às obras do Programa Proinfância de forma 
amigável, apesar das falhas identificadas pela fiscalização da Prefeitura na execução 
dos mesmos.  
 
Fato 
 
Em análise aos contratos firmados com as empresas executoras das obras do Programa 
Proinfância no Município de Canoas/RS, identificou-se a presença da seguinte cláusula 
contratual: 
 

“CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 
 Em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a contratada 
ficará sujeita às seguintes penalidades: 
 I. Advertência escrita. 



 

 

  a. Considerando o número de advertências e a gravidade das faltas, 
poderá ser encaminhado o caso à autoridade municipal competente, com 
pedido formal de rescisão de contrato; 
 II. Multa correspondente aos seguintes valores, conforme o caso: 
 ... 
 f. 10 (dez por cento) sobre o valor total do contrato atualizado, por 
inexecução parcial do Contrato. 
 ... 
 h. Ocorrendo as hipóteses previstas nas alíneas “f” e “g”, a 
CONTRATADA ficará sujeita, além da aplicação da multa correspondente, à 
penalidade prevista no artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666/1993, nos termos 
que seguem: 
 i. suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, pelo prazo de 01 (um) ano, por inexecução parcial do 
Contrato.” 

 
Observou-se, porém, que a Administração realizou as seguintes rescisões contratuais de 
forma amigável, apesar de ter sido verificada a inexecução parcial dos contratos pelas 
empresas contratadas: 
 
a) EMEI CAPRI – Contrato nº 165/2012: 
Em análise ao Processo nº 8463/2014, relativo à rescisão do contrato nº 165/2012, firmado 
entre o Município de Canoas/RS e a empresa Arena Construções Ltda (CNPJ nº 
10.245.556/0001-00) para construção de uma escola de educação infantil denominada EMEI 
Capri, identificou-se que, apesar das falhas de execução e a paralisação da obra pela 
empresa, não houve a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima do Contrato.  
Os problemas de execução, conforme disposto nos autos do processo (fls. 20/22) em parecer 
produzido pela fiscalização do contrato, foram observados já no início de 2013, sendo que a 
rescisão contratual somente ocorreu em 21/05/2014, conforme Termo de Rescisão nº 
010/2014. 
Segundo a fiscalização, “desde seu início esta obra transcorreu com dificuldades, ora reais, 
ora geradas pela própria Contratada. Durante o período efetivo da obra a Contratada 
alterou duas vezes seu Responsável Técnico pela obra, executou serviços em desacordo com 
os Projetos e Memoriais Descritivos e sem o conhecimento prévio da Fiscalização e ainda 
executou serviços extras não necessários sem autorização prévia da Fiscalização 
apresentando posteriormente solicitação de aditivo.” 
Ressalta-se que a Procuradoria do Município, conforme Parecer Técnico nº 161/2014 – 
PGM/ELCC, acostado às fls. 49/67 dos autos, em análise ao caso, apresentou a seguinte 
conclusão: 
 

 “Assim, diante do que foi mencionado acima ressalta-se a possibilidade de 
aplicação de penalidade à contratada, deixando de aplicar a pena de 
advertência, o que inicialmente havia considerado o processo apenso 
12.873/2013, e sim aplicando-se agora a pena de multa de 10% aplicada 
sobre o valor total do Contrato atualizado e ainda suspensão de participar de 
licitação e impedimento de contratar, nos termos da cláusula décima, inciso 
II, alíneas “f”, “h”, e “i” do contrato, combinado com art. 87, incisos II e III 
da Lei 8.666/93, desde que respeitado os princípios do contraditório e ampla 
defesa. 



 

 

Atendendo os princípios do contraditório e ampla defesa a Municipalidade 
deverá notificar a contratada para que esta apresente defesa prévia no prazo 
de 05 dias úteis, conforme determina o art. 87, § 2º da Lei 8.666/93. 
Também se conclui pela possibilidade de rescisão do contrato, com base no 
artigo 87, incisos I, II, III, V, VII, VIII, e artigo 79 inciso I da Lei 8.666/93, 
bem como cláusula décima terceira do contrato, desde que respeitado o 
contraditório e ampla defesa, notificando a contratada da possibilidade de 
rescisão do contrato, abrindo prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de recurso, previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e”.” 

 
Apesar da posição favorável da Procuradoria, não se identificou a ocorrência de penalização 
à empresa, realizando-se somente a rescisão amigável do contrato. 
  
b) EMEI PARQUE UNIVERSITÁRIO – Contrato nº 155/2012: 
Em análise ao Processo nº 6060/2014, relativo à rescisão do contrato nº 155/2012, firmado 
entre o Município de Canoas/RS e a empresa Arena Construções Ltda (CNPJ nº 
10.245.556/0001-00) para construção de uma escola de educação infantil denominada EMEI 
Parque Universitário, identificou-se que, apesar das falhas de execução e a paralisação da 
obra pela empresa, somente houve a aplicação da pena de Advertência prevista na Cláusula 
Décima do Contrato.  
Conforme Parecer nº 150, de 2014 – PGM/ELCC, acostado às fls. 109/125 dos autos do 
processo, a seguinte situação foi verificada durante a execução do contrato: 
 

“Chegou à apreciação da ELCC/PGM, o processo nº. 6060/2014, contendo 
documentos e solicitação da Secretaria Municipal de Educação, para análise 
jurídica da conduta da empresa Arena Construções Ltda, devido ao 
descumprimento contratual por parte da contratada, solicitando a aplicação 
de pena mais severa, pois a mesma já foi penalizada com pena de 
advertência, e permanece descumprindo o contrato 155/2012 sendo por esta 
razão solicitado também a rescisão do contrato. 
Em 2012 foi realizada a contratação da empresa acima referida, contrato 
155/2012, oriunda da Concorrência Pública 15/2012, que tinha como objeto: 
“Contratação de pessoa jurídica para a Construção de Uma Escola 
Municipal de Educação Infantil no Loteamento Parque Universitário, 
Conforme Convênio nº. 657689/2009 – Pro Infância, Firmado Entre o FNDE 
e o Município de Canoas/RS.” 
O contrato teve ordem de início dos serviços em 05/11/2012 e o prazo de 
vigência do contrato para finalização da obra expirava em 31/08/2013, sendo 
emitido termo de paralisação da obra em 31/08/2013. 
Foi constatado pela fiscalização do contrato problemas na execução do 
mesmo, o que a levou a formalizar várias notificações para contratada, 
conforme cópias anexas, em virtude de descumprimento contratual, conforme 
segue: 
1ª Notificação, datada de 30/11/2012: 
a) Fundações executadas em desacordo com projeto de fundações padrão do 
FNDE; 
b) Canteiros de obras foi executado sem a apresentação do projeto para 
prévia aprovação da fiscalização; 
c) Placa conforme modelo do FNDE, não foi fixada até o momento. 
2ª Notificação, datada de 16/01/2013: 



 

 

a) Solicita esclarecimentos quanto à paralisação da obra nos dias 
02/01/2013 ao dia 06/01/2013. A empresa registra no diário de obras sem 
atividades na data acima, sem justificativa; 
b) Descumprimento da cláusula Quarta – incisos XIII e XVII. 
... 
3ª Notificação, datada de 24/01/2013: 
Informa a Secretaria Municipal de Educação que recebeu da contratada 
Arena, o Ofício nº 07/2013 em resposta à Notificação de nº 2 – Ofício nº 
009/2013. 
Informou a Secretaria que não serão acatadas as razões expostas pela 
empresa, quanto à paralisação da obra. O Termo Aditivo de supressão do 
Contrato 155/2012 que está sendo formalizado pela Procuradoria Geral do 
Município – PGM, não inviabiliza a continuidade da execução dos serviços 
contratados, considerando que a ordem de início dos serviços não foi 
suspensa. 
Solicitou a fiscalização do contrato o retorno imediato da execução do 
objeto contratado, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
contrato. 
4ª Notificação, datada de 20/03/2013: 
Ofício nº 034 de 2013 – SME que refere: 
“conforme retificação do projeto de fundações e conforme informado pelo 
eng. Walter, algumas estacas terão que ser refeitas, para que todas possuam 
o mesmo tipo de amarradura. Desta forma solicitamos o cumprimento do 
contrato 155/2012, para que no momento da abertura de limpeza das valas, 
colocação das novas armaduras e durante a concretagem, o fiscal seja 
avisado para estar presente, acompanhando a execução e autorizando a 
concretagem. 
Solicitamos a retificação imediata das fundações profundas para que seja 
dado seguimento do contrato.” 
Ainda, foi encaminhado a contratada ofício nº 043 de 2013 – SME, datado de 
01/04/2013, que tratava da verificação e retificação das fundações: 
“Por determinação da fiscalização, é necessário que seja aberta uma das 
fundações executadas, a escolha da fiscalização. Reiteramos que sejam 
corrigidas as fundações profundas já executadas para a compatibilização 
com retificação do projeto de fundações. 
Desta forma solicitamos o cumprimento do contrato 155/2012, para que no 
momento da abertura, limpeza das valas e execução das novas fundações, o 
fiscal seja avisado para verificação, acompanhando a execução e 
autorizando a concretagem.” 
A Fiscalização do contrato manifesta-se com a chancela do ordenador de 
despesas, pela aplicação de pena mais severa para a contratada, tendo em 
vista que a mesma já foi penalizada com advertência e continuou a 
descumprir o contrato, também solicita a rescisão do contrato, conforme se 
verifica nas transcrições abaixo: 
... 
A fiscalização do contrato, com a devida chancela do ordenador de despesas, 
para justificar a solicitação de rescisão e da aplicação da pena mais severa a 
contratada destacou o seguinte em sua manifestação: 
3. Analisando os relatórios de fiscalização emitidos no período de 09.05.2013 a 07.11.2013, 
o fiscal – Arq. Ronaldo Mohr – CAU/RS A22318-2, relata a constante falta dos diários de 
obra no canteiro e condições do canteiro de obras inadequadas, colocação de aterro 



 

 

orgânico no quadro da obra, já tendo sido solicitada a retirada inúmeras vezes. Má 
execução de parte das vigas de fundação, impermeabilizante de má qualidade empregado 
nas vigas de fundação, sendo solicitada a reexecução. 
Conclui-se que a empresa Arena Construções Ltda, demonstrou morosidade e displicência 
na execução dos serviços. No período de 07 meses, apenas os blocos, vigas de fundações e 
caixas de passagem pluviais foram executadas. 
Desta forma há descumprimento de novas cláusulas contratuais, no período de 09.05.2013 
a 07.11.2013, após a aplicação da sanção de advertência, Parecer Jurídico n° 240/2013, 
como o não cumprimento do cronograma físico, falta de diários de obras, má execução dos 
serviços, emprego de produtos de má qualidade, de forma reincidente, sem os devidos 
reparos. As Cláusulas descumpridas são: 
CLÁUSULA QUARTA – ITEM II, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XVII, XXXII, XXXV – 
CLÁUSULA SEXTA – ITEM IV. 
... 
O presente processo administrativo foi instaurado com o objetivo de apurar 
as condutas da contratada e com base nestas e nos fatos apresentados 
formalizar a rescisão do contrato e a aplicação de pena mais severa a 
contratada, conforme estabelece contrato administrativo anexo. 
Dessa forma, resta evidente que o ato administrativo de rescisão do contrato 
independe do ato administrativo que aplica as sanções, pois são estes 
instrumentos distintos. 
Não há óbice para a formalização da rescisão do contrato, com base na 
inexecução parcial do contrato, consoante manifestações da fiscalização do 
contrato, pois vislumbra- se no presente caso que a contratada praticou 
várias condutas irregulares na execução do contrato, se enquadrando 
perfeitamente nos motivos de rescisão de contrato previstos nos artigos 77 e 
78 da Lei de Licitações, devendo a Administração Pública Municipal realizar 
a Rescisão do contrato, desde que respeitado o direito da contratada do 
contraditório e ampla defesa, formalizando para isso notificação quanto a 
possibilidade de rescisão do contrato, abrindo o prazo de recurso previsto no 
artigo 109, inciso I, alínea “e” da Lei nº 8.666/93. 
A Rescisão do contrato, independentemente da aplicação das sanções 
prevista em lei e no instrumento contratual é uma obrigação da 
Municipalidade, considerando o objeto contratado, construção de escola, 
pois esta é tem relevante interesse público e deverá a Administração Pública 
municipal retomar a obra e concluí-la com maior brevidade possível. 
Quanto a aplicação das sanções previstas em Lei e no instrumento contratual 
o processo deverá seguir o rito previsto na legislação, Lei 8.666/93, devendo 
ser notificada a contratada para apresentação de defesa prévia, respeitando 
inclusive o prazo de recurso também previsto na Lei de Licitações, artigos 
86, 87, 109, inciso I alínea “f”. 
Assim, diante do que foi mencionado acima se ressalta a possibilidade de 
aplicação de nova penalidade à contratada, pois a mesma já foi penalizada 
com pena de advertência, aplicando-se agora pena de multa de 10% aplicada 
sobre o valor total do Contrato atualizado e ainda suspensão de participar de 
licitação e impedimento de contratar com a administração, pelo prazo de 01 
ano, em caso de inexecução parcial do contrato, nos termos da cláusula 
décima, inciso II, alíneas “f”, “h” “i” do contrato, combinado com art. 87, 
incisos II e III da Lei 8.666/93, desde que respeitado os princípios do 
contraditório e ampla defesa. 
Atendendo os princípios do contraditório e ampla defesa a Municipalidade 
deverá notificar a contratada para que esta apresente defesa prévia no prazo 
de 05 dias úteis, conforme determina o art. 87, § 2º da Lei 8.666/93. 



 

 

Também conclui-se pela possibilidade de rescisão do contrato, com base no 
artigo 78, incisos I, II, III, V, VII, VIII, e artigo 79 inciso, I da Lei 8.666/93, 
bem como cláusula décima terceira do contrato, desde que respeitado o 
contraditório e ampla defesa, notificando a contratada da possibilidade de 
rescisão do contrato, abrindo prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
apresentação de recurso, previsto no artigo 109, inciso I, alínea “e”. 
Por fim, em caso de concordância, sugerimos o retorno dos autos, para 
notificação da empresa contratada quanto a possibilidade de aplicação de 
penalidade e de rescisão do contrato em tela.”  

 
Apesar da análise realizada pela Procuradoria do Município, não se observaram nos autos do 
processo iniciativas no sentido de aplicar penalidades mais severas à empresa, além da 
Advertência já aplicada. 
O Contrato foi rescindido em 02/06/2014, conforme Termo de Rescisão nº 009/2014, 
perfazendo um total de 574 dias desde a emissão da ordem de início das obras em 
05/11/2012. 
Os seguintes registros fotográficos foram realizados no local da obra e demonstram o estágio 
em que a mesma se encontra: 
 

  
EMEI Parque Universitário - I EMEI Parque Universitário - II 
 



 

 

  
EMEI Parque Universitário - III EMEI Parque Universitário - IV 
 
c) EMEI RIO BRANCO – Contrato nº 248/2010: 
Em análise ao Processo nº 7350/2014, relativo à rescisão do contrato nº 248/2010, firmado 
entre o Município de Canoas/RS e a empresa Comercial JM Artefatos de Cimento Ltda. 
(CNPJ nº 73.698.335/0001-54) para construção de uma escola de educação infantil 
denominada EMEI Rio Branco, identificou-se que, apesar da morosidade da execução da 
obra pela empresa, não houve a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima do 
Contrato.  
Conforme Relatório produzido pelo Escritório de Engenharia e Arquitetura do Município de 
Canoas/RS, acostado à fl. 04 dos autos, a execução do contrato nº 248/2010 teve o seguinte 
histórico: 
 

“O referido contrato teve sua Ordem de Início de Serviços em 03/12/2010, 
com um prazo de execução de 240 dias consecutivos, paralisando em 
31/07/2011. A empresa solicitou um novo prazo e o município concedeu 145 
dias a mais, mediante Termo Aditivo nº 205/2011, o que gerou também 
acréscimo de valor. Com isso, o município emitiu a primeira Ordem de 
Reinício de Serviços em 12/09/2011 e paralisou em 06/02/2012. 
Após um novo pedido da empresa, o município concedeu uma prorrogação 
de 80 dias, conforme Termo Aditivo nº 078/2012 e a segunda Ordem de 
Reinício de Serviços foi emitida em 16/04/2012, paralisando em 05/07/2012. 
A empresa solicitou novamente um novo prazo e o município concedeu mais 
60 dias consecutivos, de acordo com o Termo Aditivo nº 240/2012, tendo a 
terceira Ordem de Reinício de Serviços em 25/09/2012 e sua paralisação em 
23/11/2012. 
Por fim, a contratada solicitou mais um período de 120 dias para conclusão 
da obra, o que foi concedido através do Termo Aditivo nº 085/2013. 
Entretanto, a empresa se nega a assiná-lo alegando que o município demoliu 
o galpão de obra que abrigava materiais e ferramentas para a execução da 
referida escola. 



 

 

Neste período contratual, a contratada foi notificada por algumas vezes, 
conforme notificações anexas, e também reclamava de o município não 
efetuar o pagamento de faturas no prazo estabelecido pela Cláusula Oitava 
do referido contrato, o que, segundo ela, acarretou uma descapitalização da 
empresa para acelerar ou dar continuidade ao andamento da obra. 
Com isso, a fiscalização é favorável à rescisão contratual. 
Conforme informado pela Secretaria Municipal da Fazenda, através do 
portal da transparência, na data de hoje, a Prefeitura Municipal de Canoas 
não possui nenhuma nota fiscal pendente de pagamento à empresa Comercial 
JM Artefatos de Cimento Ltda., exceto a última medição protocolada em 
29/01/2014 (Processo 6897/2014).” 

 
Conforme sugerido pela fiscalização, o contrato foi rescindido. 
Não se observou, porém, a aplicação de penalidades à empresa apesar de a mesma ter atuado 
de forma morosa. 
A rescisão foi assinada em 20/03/2014 (Termo de Rescisão nº 07/2014), perfazendo um 
prazo de 1.175 dias desde a emissão da Ordem de Início de Serviços em 03/12/2010. 
A seguir são apresentados registros fotográficos da obra que se encontra paralisada. 
 

  
EMEI Rio Branco - I EMEI Rio Branco - II 
  

  
EMEI Rio Branco - III EMEI Rio Branco - IV 



 

 

 
d) EMEI SÃO JOÃO – Contrato nº 288/2010: 
Em análise ao Processo nº 33989/2014, relativo à rescisão do contrato nº 288/2010, firmado 
entre o Município de Canoas/RS e a empresa Jarlincorp Administração e Incorporação Ltda. 
(CNPJ nº 02.316.281/0001-11) para construção de uma escola de educação infantil 
denominada EMEI São João, identificou-se que, apesar da morosidade e paralisação da 
execução da obra pela empresa, não houve a aplicação das penalidades previstas na Cláusula 
Décima do Contrato.  
Conforme Parecer Técnico nº 788, de 2012 – PGM/ELCC, acostado às fls. 78/81 dos autos, 
os seguintes fatos se verificaram na execução do contrato: 
 

“Chegou à apreciação da ELCC/PGM, o processo nº 33.989/2012 contendo 
documentos e solicitação da Secretaria Municipal de Educação, para análise 
jurídica da conduta da empresa Jarlincorp Administração e Incorporação 
Ltda. 
Em 2010 foi aberta a Concorrência Pública nº. 043/2010, que tinha como 
objeto a construção da Escola de Educação Infantil – São João – Olaria, no 
prazo de 240 dias; 
... 
A empresa Jarlincorp Administração e Incorporação Ltda foi vencedora do 
certame, e, houve a elaboração do Contrato nº. 288/2010, que tem como data 
de assinatura o dia 08 de dezembro de 2010. 
A Ordem de Início de Serviço foi expedida e assinada na data de 03/02/2011. 
O Contrato nº 288/2010 foi inicialmente prorrogado por 100 (cem) dias a 
contar da Ordem de Reinício de Serviços; a qual foi assinada em 25/01/2012; 
conforme Termo Aditivo nº 004/2012; o qual além de prorrogar, acresceu o 
valor de R$ 8.309,61. 
Conforme relatório da fiscalização em vistoria realizada em 16/02/2012 
constatada a paralisação da obra enviou notificação para a retomada dos 
serviços em 30/03; 03/04 e 17/04/2012 sem lograr êxito. Em 25/04/2012 
reuniu-se com a empresa e esta comprometeu-se a dar continuidade na obra; 
o que gerou o Termo Aditivo nº 155/2012; o qual prorrogou o Contrato nº 
288/2010 em 210 (duzentos e dez) dias a contar da Ordem de Reinício de 
Serviços, que foi assinada pela empresa em 28/05/2012. Em 04/06 e 20/06 a 
empresa foi notificada e na data de 03/07/2012 a empresa solicitou a 
rescisão amigável. 
Atesta a fiscalização do Contrato nº 288/2012 que o valor total do Contrato é 
de R$ 1.651.888,76 e que foi pago o total de R$ R$ 777.399,29. 
... 
Tendo em vista que houve o descumprimento do Contrato por parte da 
empresa, a mesma é passível de penalização, devendo ser aplicada as 
penalidades que constam no contrato na Cláusula Décima. 
... 
Por fim, em caso de concordância, sugerimos o retorno dos autos, para 
notificação da empresa.” 

 
Posteriormente, conforme consta no Parecer Técnico nº 939, de 2012 – PGM/ELCC, a 
Procuradoria do Município encaminhou o caso da seguinte forma: 
 

“Senhor Procurador Adjunto: 



 

 

Submetemos, à sua consideração, o processo nº. 33.989/2012, em razão do 
descumprimento das obrigações assumidas de acordo com a Lei nº.8.666/93, 
oriundas do Concorrência Pública nº. 043/2010, que tinha como objeto a 
construção da Escola de Educação Infantil – São João – Olaria, no 
Município de Canoas/RS. 
Foi enviada notificação via Sedex em 31/08/12; tendo sido devolvida pelos 
Correios com carimbo de ausência em 24/09/12; assim procedeu-se a 
notificação através de publicação no Diário Oficial do Município em 
27/09/12. 
Regularmente notificada a empresa em comento, para ciência da aplicação 
de penalidades cabíveis, foi concedido prazo para apresentação de Defesa 
Prévia, transcorrendo in albis. 
Sendo assim, em vista a manutenção da situação tratada nos autos, tendo, 
ainda, a contratada, deixado de apresentar suas razões de Defesa ao 
Município, no prazo legal concedido em Notificação, entendemos pela efetiva 
aplicação das sanções previstas no Contrato nº. 288/2010, quais sejam, 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato atualizado, por 
inexecução parcial do Contrato; rescisão do contrato, consoante art. 78, V, 
da Lei n.° 8.666, de 1993, bem como, cláusula Décima Terceira – Da 
rescisão do Contrato, item 13.2 e, ainda, suspensão de participar em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 01 
(um) ano, por inexecução parcial do Contrato.” 

 
Apesar do andamento dado quanto à notificação à empresa para aplicação de penalidade, 
não se observou nos autos do processo que a mesma tenha sido aplicada. 
O contrato foi rescindido conforme Termo de Rescisão nº 02/2013, de 07/02/2013, 
perfazendo um total de 735 dias desde o início de sua execução em 03/02/2011. 
Diante da rescisão contratual, o gestor realizou novo procedimento licitatório para conclusão 
da obra que resultou no contrato nº 35/2013, firmado com a empresa Rosa e Martins 
Construções Ltda Me. (CNPJ nº 12.286.850/0001-87) no dia 02/04/2014. 
O prazo estipulado para conclusão da obra neste novo contrato foi de 210 dias.  
Desta forma, o prazo final de execução deveria ocorrer em outubro de 2014. Porém, 
conforme os registros fotográficos abaixo apresentados obtidos no local da obra, o 
empreendimento ainda encontra-se em fase intermediária de execução. 
 

  
EMEI São João - I EMEI São João - II 



 

 

 

  
EMEI São João - III EMEI São João - IV 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal, por meio do Ofício nº 955-GP, de 31 de outubro de 2014, 
manifestou-se da seguinte forma quanto ao presente ponto: 
 
“PROCESSO DE RESCISÃO: 15595/2014 
EMEF JACOB LONGONI 
CONTRATO: Contrato nº 085/2012 – Tomada de Preços nº 04/2012 
EMPRESA: Arena Construções Ltda. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para a ampliação da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Jacob Longoni. 
VALOR: 1.160.195,15 
 
A empresa recebeu um total de seis notificações, principalmente em relação à redução do 
ritmo da obra e paralisações sem justificativa ou embasamento legal. A empresa protocolou 
processo administrativo nº 62160/2013, solicitando aditivo de acréscimo de valores ao 
contrato. Após análise da fiscalização, chegou-se ao consenso de atender em parte o 
solicitado, porém a empresa não encaminhou planilha alterada, não podendo dar 
continuidade a alguns serviços imprescindíveis para conclusão da etapa da obra. 
Como a empresa não atendeu às solicitações da fiscalização, e devido à lentidão nos 
encaminhamentos e execução do contrato, concluiu-se que a empresa demonstra 
morosidade e displicência na execução dos serviços, não cumprindo o cronograma físico do 
contrato. 
Diante do fato da empresa possuir mais dois contratos em execução com o município, se 
optou pelo acordo com a empresa Arena Construções Ltda. para que disponibilizasse seus 
funcionários exclusivamente para finalizar o contrato nº 066/2012, que trata da construção 
de uma quadra poliesportiva coberta e duas salas de aula na EMEF Pernambuco, e 
contrato nº 062/2012, que trata da construção da EMEF Loteamento Pôr do Sol. 
Veja que essa decisão se adotou por conta da incapacidade física e financeira da empresa 
capaz de comprometer o andamento destes outros dois contratos, podendo o prejuízo ser 
ainda maior e não só em relação ao município enquanto contratante, mas em relação ao 
prejuízo que poderia ser majorado em relação à comunidade escolar que anseia pela 
conclusão das outras obras. Assim foi acordado que após a assinatura do termo de rescisão 



 

 

amigável deste contrato nº 165/2012, a empresa teria o prazo de 60 dias para concluir o 
contrato nº 062/2012 e 120 dias para conclusão do contrato nº 066/2012. 
Informo que a obra do contrato nº 085/2012 permaneceu paralisada durante o processo de 
rescisão e houve a manifestação formal da segunda colocada da Tomada de Preços nº 
04/2012, empresa SOMMER’S CONSTRUTORA LTDA, para continuação dos serviços. 
 
PROCESSO DE RESCISÃO: 8463/2014 
EMEI LOTEAMENTO CAPRI 
CONTRATO: Contrato nº 165/2012 – Concorrência Pública nº 016/2012 
EMPRESA: Arena Construções Ltda. 
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a construção de Escola Municipal 
de Educação Infantil no Loteamento Capri, localizada na Rua Dr. Breno Roberto Cassel, nº 
165, Bairro Nossa Senhora das Graças, Canoas/RS. 
VALOR: R$1.971.234,26 
 
O contrato nº 165/2012 teve início em 05.11.2012 e, quando da rescisão, o prazo de 300 
dias já havia findado, tendo sido executado apenas 8% (oito por cento) do objeto. A 
empresa recebeu um total de três notificações, principalmente por redução do ritmo da obra 
e paralisações sem justificativa ou embasamento legal. Analisando os relatórios de 
fiscalização, conclui-se que a empresa Arena Construções Ltda., demonstrou morosidade e 
displicência na execução dos serviços. Constitui motivo de rescisão do contrato nº 165/2012 
a morosidade do seu cumprimento, levando esta Administração a comprovar através deste 
encaminhamento a impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados, em 
conformidade com o Artigo 78, inciso III da Lei nº 8.666/93. 
Diante do fato da referida empresa possuir mais dois contratos em execução com o 
município de Canoas, foi firmado acordo entre esta e a empresa Arena Construções Ltda. 
para que disponibilizasse seus funcionários exclusivamente para finalizar o contrato nº 
066/2012, que trata da construção de uma quadra poliesportiva coberta e duas salas de 
aula na EMEF Pernambuco, e contrato nº 062/2012, que trata da construção da EMEF 
Loteamento Pôr do Sol. 
Considerando a incapacidade física e financeira da empresa, que estava a comprometer o 
andamento destes outros dois contratos, prejudicando tanto a administração, quanto a 
comunidade escolar que aguarda pela conclusão das referidas obras, foi acordado que após 
a assinatura do termo de rescisão amigável deste contrato nº 165/2012, a empresa teria o 
prazo de 60 dias para concluir o contrato nº 062/2012 e 120 dias para conclusão do 
contrato nº 066/2012. 
A obra em questão está paralisada, e em processo de migração para a Metodologia 
Inovadora do Governo Federal, havendo sido enviado Ofício de nº 1305/13 – GP ao FNDE 
com esta solicitação. Foi executada vistoria na obra pela área técnica da DIE/SME, 
acompanhada pelo engenheiro da empresa MVC Componentes Plásticos Ltda., responsável 
pela execução do contrato da Metodologia Inovadora do FNDE, e o parecer foi positivo 
quanto à continuação da execução na Metodologia Inovadora. 
 
PROCESSO DE RESCISÃO: 6060/2014 
EMEI PARQUE UNIVERSITÁRIO 
CONTRATO: Contrato nº 155/2012 – Concorrência Pública nº 015/2012 
EMPRESA: Arena Construções Ltda. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para construção da Escola Municipal de 
Educação Infantil no Loteamento Parque Universitário, localizado na Rua Ramiro 
Barcellos, nº 168, Bairro São José, Canoas/RS. 



 

 

VALOR: R$1.656.060,19 
 
O contrato nº 155/2012 teve início em 05.11.2012 e quando da rescisão, o prazo de 300 dias 
já havia findado, tendo sido executado apenas 10% do objeto. 
A empresa recebeu um total de quatro notificações, principalmente por redução do ritmo da 
obra e paralisações sem justificativa ou embasamento legal. 
Analisando os relatórios de fiscalização, conclui-se que a empresa Arena Contruções Ltda. 
demonstrou morosidade e displicência na execução dos serviços. No período de 07 meses, 
apenas dois blocos, vigas de fundações e caixas de passagem pluviais foram executadas. 
Por certo, que a lentidão no cumprimento do objeto constitui motivo para a rescisão nº 
155/2012, com a impossibilidade da conclusão da obra nos prazos estipulados, em 
conformidade com o Artigo 78, inciso III da Lei nº 8.666/93. 
Diante do fato da empresa possuir mais dois contratos em execução com esta 
administração, foi firmado acordo entre esta e a empresa Arena Construções Ltda. para que 
disponibilizasse seus funcionários exclusivamente para finalizar o contrato nº 066/2012, 
que trata da construção de uma quadra poliesportiva coberta e duas salas de aula da 
EMEF Pernambuco, e contrato nº 062/2012, que trata da construção da EMEF Loteamento 
Pôr do Sol.  
Considerando a incapacidade física e financeira da empresa, que comprometeram o 
andamento destes outros dois contratos, prejudicando tanto a administração, quanto a 
comunidade escolar que anseia pela conclusão das referidas obras, foi acordado que após a 
assinatura do termo de rescisão amigável deste contrato nº 165/2012, a empresa teria o 
prazo de 60 dias para concluir o contrato nº 062/2012 e 120 dias para conclusão do 
contrato nº 066/2012. 
A obra está atualmente paralisada, e em processo de migração para a Metodologia 
Inovadora do Governo Federal, havendo sido enviado Ofício de nº 129/14 - GP, ao FNDE 
com esta solicitação. Foi executada vistoria na obra pela área técnica da DIE/SME, 
acompanhada pelo engenheiro da empresa MVC Componentes Plásticos Ltda., responsável 
pela execução do contrato da Metodologia Inovadora do FNDE, e o parecer foi positivo 
quanto à continuação da execução na Metodologia Inovadora.” 
  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor, em sua manifestação, somente apresentou justificativas para as rescisões aplicadas 
aos contratos executados pela empresa Arena Construções Ltda (CNPJ nº 10.245.556/0001-
00), quais sejam, contrato nº 165/2012 e contrato nº 155/2012. O gestor apresentou também 
informações relativas ao contrato nº 085/2012, que não é objeto da presente fiscalização. 
Não houve apresentação de justificativas quanto à rescisão do contrato nº 248/2010, firmado 
com a empresa Comercial JM Artefatos de Cimento Ltda. (CNPJ nº 73.698.335/0001-54) e 
do contrato nº 288/2010, firmado com a empresa Jarlincorp Administração e Incorporação 
Ltda. (CNPJ nº 02.316.281/0001-11). 
Quanto às rescisões da empresa Arena Construções Ltda, embora pareça razoável a 
justificativa do gestor no sentido de que a empresa apresentava dificuldades financeiras e 
optou-se pela rescisão amigável dos contratos com o compromisso de se dar continuidade 
em outras obras do município, ainda se observa o descumprimento das cláusulas contratuais 
estabelecidas devido à inexecução parcial dos mesmos. 
Nesta linha também se deram as análises da Procuradoria do Município, já dispostas no 
presente ponto. 



 

 

As referidas empresas, portanto, deveriam ter sido submetidas a procedimento de 
penalização. 
Traz-se à tona também possível prejuízo que pode ser verificado nos casos da EMEI CAPRI 
e da EMEI PARQUE UNIVERSITÁRIO devido à mudança da metodologia de construção 
proposta, pois já foram executados, conforme consta no Sistema Integrado de 
Monitoramento, Execução e Controle (SIMEC), os valores de R$43.108,60 (até 05/2014) e 
R$272.187,64 (até 10/2013), nas obras das referidas EMEIs, respectivamente.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Nos casos da EMEI CAPRI e da EMEI PARQUE UNIVERSITÁRIO, 
implementar e apresentar medidas no sentido de evitar possíveis prejuízos quando do 
repasse de recursos para realização das obras com base na metodologia inovadora, 
considerando os valores já executados de R$43.108,60 (até 05/2014) e R$272.187,64(até 
10/2013), para as referidas EMEIs, respectivamente.     
 
 
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 justificativa para atraso em pagamento superior a 90 dias o qual 
ocasionou pedido de rescisão contratual por parte da empresa executora da obra da 
EMEI Estância Velha. 
 
Fato 
 
Em análise ao processo nº 33999/2012, relativo à rescisão do contrato nº 241/2010, firmado 
entre o Município de Canoas/RS e a empresa Jarlincorp Administração e Incorporação Ltda 
(CNPJ 02.316.281/0001-11) para construção de uma escola de educação infantil 
denominada EMEI Estância Velha, identificou-se que a rescisão ocorreu por pedido da 
empresa devido a atraso superior a 90 (dias) em pagamento a ser realizado pela 
Administração pela execução do contrato. 
A Procuradoria do Município, em análise à questão, exarou o seguinte Parecer (fls. 75/78) 
sobre o caso: 
   

“Trata-se de procedimento administrativo em que a Contratada solicita 
Rescisão Contratual amigável, do Contrato 241/2010, alegando que: 
“solicita rescisão contratual pelo atraso de pagamento superior a 90 dias, 
baseado no Art. 78, da Lei 8.666/93.” A Contratada informou sobre a 
impossibilidade de continuar as obras devido as condições financeiras em 
que se encontra, foram apresentados em reunião documentos que 
comprovam a grande quantidade de títulos protestados por fornecedores 



 

 

gerados pela impossibilidade de pagamento, por constantes atrasos no 
recebimento das notas emitidas junto a Prefeitura Municipal de Canoas.  
Destaca-se que em 06/07/2012, conforme despacho exarado pela 
Arquiteta Jerusa Mattos e chancelado pela Sra. Secretária Municipal de 
Educação, o parecer foi pelo deferimento da solicitação de rescisão 
amigável. 
Contudo, em 18/07/2012, foi exarado novo despacho pela Arquiteta 
Jerusa Mattos e chancelado pela Sra. Secretária Municipal de Educação, 
ordenadora de despesa, em que manifestasse pelo deferimento da 
solicitação de rescisão contratual. Contudo, entendeu que a rescisão não 
poderá ser amigável, pois segundo os documentos em anexo ao processo, 
emitidos pela SMF, a Prefeitura Municipal de Canoas está em dia com os 
pagamentos realizados à empresa contratada Jarlincorp Administração e 
Incorporação Ltda. 
Todavia, observa-se em correspondência da contratada, datada de 20 de 
abril de 2012, que a nota fiscal 676 encontrava-se com atraso superior a 
90 dias, conforme demonstra processo nº 36969/2011, sem nenhuma 
previsão de pagamento. Assim, a Contratada solicitou a rescisão do 
contrato em tela sem aplicação de penalização. 
A contratada comprova que encaminhou diversas correspondências 
solicitando a regularização dos pagamentos. 
Consoante análise do relatório de empenhos anexado e conforme 
despacho da Sra. Cristina Antonello Sabka, a nota Fiscal 676 referia-se 
ao período de 19/12/2011 a 13/01/2012 e o pagamento desta foi efetuado 
em 02/05/2012, ou seja com atraso superior a 90 dias. 
O artigo 78, XV da Lei 8.666/93 preceitua o que segue: 
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: 
XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou 
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 
Assim, cabe esclarecer que restando devidamente comprovado nos autos 
que o Município efetuou o pagamento da nota fiscal 676 depois de 
transcorrido prazo superior a 90 dias, não é plausível considerar a 
aplicação de penalização à contratada, pois a mesma está amparada pelo 
disposto no Art. 78, XV da Lei 8.666/93, conforme foi mencionado acima. 
Em que pese a Municipalidade ter efetuado todos os pagamentos referente 
a este contrato, não existindo atualmente nenhuma Nota Fiscal pendente, 
resta comprovado que a nota fiscal 676, foi liquidada e efetuado o 
pagamento com atraso superior a 90 dias. 
Considerando que a contratada solicitou a rescisão amigável do contrato; 
Considerando que não cabe aplicação de penalidade para contratada, 
pois a mesma está amparada pelo Art. 78, XV da Lei 8.666/93; 
Considerando que a obra está paralisada e que o Município a bem do 
interesse público deverá realizar nova contratação o mais breve possível, 
visando dar continuidade à obra; 
Considerando que o Artigo 79, II da Lei 8.666/93 admite a possibilidade 
de realizar a rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes: 



 

 

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 
Considerando, o interesse público envolvido, o princípio da legalidade, 
moralidade, eficiência, entendemos e opinamos que seja realizada a 
adequação da instrução do procedimento, juntando nova justificativa do 
ordenador de despesas, concordando com a rescisão amigável do 
contrato, com base no Art. 79, II da Lei 8.666/93. 
Diante do exposto, opinamos pela adequação do procedimento para que 
seja procedida a rescisão amigável do contrato em tela.” 

 
 
Conforme a Procuradoria, a Administração incorreu em atraso superior a 90 (noventa) dias 
quanto ao pagamento da Nota Fiscal 676, o que deu margem à empresa para solicitar a 
rescisão.  
Não se observam, porém, nos autos do processo as razões que levaram a Administração a 
atrasar o referido pagamento que correspondia ao valor de R$10.241,58. 
A rescisão do Contrato foi firmada em 26/12/2012 (Termo de Rescisão nº 016/2012) e se 
deu de forma amigável. 
Ressalta-se que o pedido inicial de rescisão apresentado pela empresa, conforme consta na 
fl. 59 dos autos, possui data de 20/04/2012. 
Abaixo são apresentados registros fotográficos do empreendimento que atualmente está 
sendo executado pela empresa Ecópolis Construções Ltda. (CNPJ nº 03.722.885/0001-20), 
conforme resultado da Concorrência Pública nº 10/2013 e Contrato nº 139/2013. 
 

  
EMEI Estância Velha - I EMEI Estância Velha - II 
 



 

 

  
EMEI Estância Velha - III EMEI Estância Velha - IV 
 

  
EMEI Estância Velha - V EMEI Estância Velha - VI 
 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em análise ao Ofício nº 934-GP, de 23 de outubro de 2014, e ao Ofício nº 955-GP, de 31 de 
outubro de 2014, que encaminharam as manifestações da Prefeitura Municipal quanto aos 
trabalhos realizados no município de Canoas/RS, não se identificaram itens com 
justificativas quanto ao presente item do Relatório de Fiscalização. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura Municipal não apresentou manifestação quanto ao presente item. 
Permanece na íntegra, portanto, a análise inicialmente realizada pela equipe de fiscalização. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Não exigência de apresentação do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) nas 
licitações realizadas para execução das obras do Programa Proinfância. 
 
 
 



 

 

Fato 
 
Em análise às licitações realizadas para contratação de empresas para execução das obras do 
programa Proinfância não se identificou a exigência de apresentação pelas empresas 
participantes dos certames da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e sua 
composição em suas propostas financeiras. 
A Súmula nº 258/2010, do Tribunal de Contas da União – TCU, assim dispõe quanto ao 
BDI: 
 

“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais 
e do BDI integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou 
serviço de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitação e 
das propostas das licitantes e não podem ser indicados mediante uso da 
expressão ‘verba’ ou de unidades genéricas.” 

   
Segundo a publicação do TCU denominada Obras Públicas – Recomendações Básicas para a 
Contratação e Fiscalização de Obras de Edificações Públicas, 3ª Edição, disponível em 
http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2545893.PDF, “Os custos diretos e a taxa de 
Benefício e Despesas Indiretas (BDI), a qual engloba os custos indiretos e o lucro, 
compõem o preço final estimado para a obra. A ausência ou o cálculo incorreto de um deles 
poderá reduzir a remuneração esperada pela empresa que vier a ser contratada ou levar ao 
desperdício de recursos públicos.” 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em análise ao Ofício nº 934- GP, de 23 de outubro de 2014 e ao Ofício nº 955-GP, de 31 de 
outubro de 2014, que encaminharam as manifestações da Prefeitura Municipal quanto aos 
trabalhos realizados no município de Canoas/RS, não se identificaram itens com 
justificativas quanto ao presente item do Relatório de Fiscalização. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor não apresentou manifestação quanto ao presente item. 
Permanece na íntegra, portanto, a análise inicialmente realizada pela equipe de fiscalização. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução do Programa não está 
adequada aos normativos referentes ao objeto fiscalizado. 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2545893.PDF


 

 

Ordem de Serviço: 201411253 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 8.234.645,71 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 24/09/2014 e tratam 
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 Canoas/RS. 
 
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. Operacionalização do SAMU 192 por intermédio de contrato de terceirização 
com empresa privada. 
 
Fato 
 
A gestão do SAMU em Canoas/RS é realizada na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) por 
intermédio do Contrato nº 229/2011, celebrado com a empresa Rio Grande Emergências 
Médicas S/C Ltda. (CNPJ nº 02.632.088/0001-90) em 11/10/2011, para fins de 
operacionalização integral e terceirizada do SALVAR-SAMU. 
Com efeito, por meio do Ofício nº 1461/14, de 17/09/2014, os gestores da SMS de 
Canoas/RS informaram à Equipe da CGU que: “A operacionalização do SAMU no 
município de Canoas dá-se através do Contrato nº 229 de 2011, com a empresa Rio Grande 
Emergências Médicas s/c Ltda”. 
Essa forma de contratação (terceirização da execução das atividades finalísticas) caracteriza 
inobservância ao parágrafo único do art. 37 da Portaria GM/MS nº 1.010/2012, que 
estabeleceu que os recursos financeiros do SAMU a serem transferidos pelo Ministério da 
Saúde não poderão ser utilizados para o financiamento de prestadores da iniciativa privada. 



 

 

Também há o desatendimento ao Acórdão TCU nº 5652/2013 – 1ª Câmara, do Tribunal de 
Contas da União, que determinou à Prefeitura Municipal de Canoas/RS que: “Na 
terceirização de serviços na área da saúde pública, admite-se apenas a execução indireta 
de atividades acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
área de competência legal do ente, órgão ou entidade, na forma do § 7º do art. 10 do 
Decreto-Lei 200/1967 e do art. 1º do Decreto 2271/1997”. 
Todavia, a questão sobre a transferência da gestão do SAMU 192 a entidades privadas ainda 
não é pacífica. Está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal (STF) a Adin 1.932/1998 
sobre a legalidade desse tipo de ato. Se, por um lado, há o entendimento de que a 
contratualização nesses casos é ilegal (como o acórdão supracitado), por outro lado há quem 
defenda esse modelo de gestão, ou, pelo menos, sua aceitação enquanto o Poder Judiciário 
não julgar em última instância (Acórdão TCU nº 3239/2013 – Plenário). 
  
##/Fato## 

2.1.2. Inexistência de seguro contra sinistros para veículo da frota do SAMU 192. 
 
Fato 
 
A Unidade de Suporte Básico (USB) de Via Terrestre do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) de Canoas/RS, de placas IQW-0356, está em funcionamento sem o 
seguro contra sinistro previsto na Portaria GM/MS nº 1.010/2012, art. 27, inciso II, alínea 
‘a’. 
Essa informação foi confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde por meio da 
Justificativa s/nº, de 16/09/2014, anexa ao Ofício nº 1461/14-SMS, de 17/09/2014, em 
resposta preliminar à Solicitação de Fiscalização nº 201411253/001, nos seguintes termos: 
"Através deste documento, justifico que temos seguro dos veículos novos doados pelo 
ministério da saúde conforme prevê o termo de doação nº2995/2012, em sua cláusula 3ª, 
alínea h, e não temos seguro do veículo placa IQW 0356 recebido através do termo de 
cessão de uso nº 128/2010 pois o mesmo nunca nos foi solicitado e trata-se de um veículo 
modelo 2009/2010”. 
Apesar do constante na justificativa da SMS de Canoas/RS, mantemos a ressalva, ante a 
necessidade de cumprimento da normatização ministerial do Programa SAMU.  
##/Fato## 

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

Análise do Controle Interno 
 
Considerando-se que não houve nova manifestação da unidade examinada sobre esta 
constatação, após a que está transcrita no campo ‘fato’, a análise do Controle Interno consta 
registrada no referido campo. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie os seguros contra sinistros 
dos veículos descobertos, sob pena de suspensão dos repasses do incentivo de custeio 
destinado às unidades móveis irregulares. 
 
 
 



 

 

2.1.3. Existência de ambulâncias do SAMU 192 em desacordo com a configuração 
mínima estabelecida pelo Ministério da Saúde. 
 
Fato 
 
Em inspeção "in loco" às bases descentralizadas do SAMU em Canoas/RS, no dia 
15/09/2014 constatamos, nas Unidades de Suporte Avançado (USA) de placas ITW-5203, 
da base descentralizada do Hospital Nossa Senhora das Graças, e de placas ITW-5128, da 
base descentralizada do Hospital de Pronto Socorro de Canoas, a inexistência do 
equipamento “bomba de infusão com bateria e equipo”. O item é obrigatório para as 
ambulâncias “Tipo D”, consoante item 3.4 do capítulo IV da Portaria GM/MS nº 1863/2003, 
de 29/09/2003, combinado com o art. 13, § 2º da Portaria SAS/MS nº 356/2013, de 
08/04/2013.  
##/Fato## 

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

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

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie a adequação dos veículos 
irregulares, sob pena de suspensão dos repasse do incentivo de custeio destinado às 
respectivas unidades móveis. 
 
 
2.1.4. Inadequação da estrutura de base descentralizada do SAMU 192. 
 
Fato 
 
Em inspeção "in loco" às bases descentralizadas do SAMU em Canoas/RS, realizada no dia 
15/09/2014, constatamos na base descentralizada UPA Guajuviras a inexistência de 
estacionamento coberto para ambulâncias, contrariando o art. 5º da Portaria GM/MS nº 
1010/2012: 
 



 

 

  
Foto 1: Base descentralizada UPA 
Guajuviras não tem estacionamento 
coberto para ambulâncias.  

Foto 2: A cobertura na base descentralizada 
UPA Guajuviras é apenas para desembarque 
de pacientes. 

 
  
##/Fato## 

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

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

Recomendações: 
Recomendação 1: Notificar o gestor local para que providencie a adequação física das bases 
descentralizadas, sob pena de suspensão dos repasses do incentivo de custeio destinado às 
respectivas unidades móveis. 
 
 
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 capacitação prévia dos condutores de motolância. 
 
Fato 
 
Dos 5 (cinco) condutores de veículos de urgência (motolâncias) no SAMU em Canoas/RS, 2 
(dois) condutores (CPFs nº ***.431.870-** e nº ***.168.920-**) não tiveram os 



 

 

comprovantes de participação em Curso de Capacitação de Motociclista Socorrista 
apresentados pelos gestores, em descumprimento ao art. 27, item II, alínea “g” da Portaria 
GM/MS nº 1.010/2012. 
Cumpre relatar que a capacitação exigida pela supracitada portaria também é prevista na 
cláusula sétima do Contrato nº 229/2011, de 03/10/2011, acordado entre a Prefeitura 
Municipal de Canoas/RS e a empresa terceirizada contratada (Rio Grande Emergências 
Médicas S/C Ltda., CNPJ nº 02.632.088/0001-90) para a prestação dos serviços do SAMU; 
sendo que tal situação representa descumprimento de cláusula contratual passível de sanção. 
  
##/Fato## 

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

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

2.2.2. Relatório Anual de Gestão de 2013 sem informações sobre a execução financeira 
dos recursos do SAMU 192. 
 
Fato 
 
A análise do Relatório Anual de Gestão de 2013 da Prefeitura Municipal de Canoas/RS, 
disponível no sítio do SARGSUS (aplicacao.saude.gov.br/sargsus) e devidamente submetido 
ao Conselho de Saúde local, revelou que não foram apresentadas, no referido relatório, as 
informações relativas à execução financeira dos recursos do Programa SALVAR/SAMU no 
exercício de 2013, em contrariedade ao art. 6º e §§ da Portaria GM/MS nº 2.135/2013. 
  
##/Fato## 

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

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

3. Conclusão 
 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201411245 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Convênio - 718320 
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 177.080,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 24/09/2014 e tratam 
sobre a aplicação dos recursos do programa 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar 
Especializada / 8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no 
município de Canoas/RS. 
 
A ação fiscalizada destina-se ao apoio técnico e financeiro aos estados e municípios para a 
organização e reestruturação da rede de serviços especializados no SUS, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes, contribuindo para a melhoria do acesso e da 
qualidade dos serviços prestados aos usuários do SUS nessa área. 

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

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

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

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

2.2.1. Situação do Convênio nº 1100/2009 (SIAFI 718320) celebrado entre a União e a 
Prefeitura Municipal de Canoas para compra de equipamentos médico-hospitalares. 
 
 
 
 



 

 

Fato 
 
O Convênio nº 1100/2009 (SIAFI 718320), celebrado entre a União, por intermédio do 
Ministério da Saúde, e a Prefeitura Municipal de Canoas/RS, tem por objeto dar apoio 
técnico e financeiro para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Centro 
de Especialidades Médicas de Canoas (CEM). Assinado em 31/12/2009, teve a vigência 
original sucessivamente prorrogada “de ofício”, por meio de 5 (cinco) termos aditivos 
simplificados, até 17/04/2015, sendo que o valor total concedido, equivalente a R$ 
162.458,00 (cento e sessenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), foi 
depositado em parcela única apenas em 05/05/2014 (Ordem Bancária 2014OB816825), 
impactando o projeto inicial, uma vez que causou a desatualização tecnológica dos referidos 
equipamentos médico-hospitalares. 
 
Por meio do Ofício nº 1463/14-SMS, de 17/09/2014, o gestor informou preliminarmente 
que: “O Convênio 1100/2009 (SIAFI 718320), cadastro junto ao SICONV ainda não foi 
executado, considerando que o valor deste foi creditado, em parcela única na conta do 
Fundo Municipal de Saúde, em abril de 2014. 
Em razão do tempo e das exigências de mercado alguns equipamentos cadastrados em 2009 
sofreram alterações em seu descritivo. Para tanto, estamos em tratativas junto ao DICON a 
fim de fazermos algumas alterações no Plano de Trabalho, e então executarmos o Convênio 
em questão”. 
Em documento firmado pela Coordenação do CEM, de 24/09/2014, consta a informação 
que: “O Centro de Especialidades Médicas - CEM, inaugurado em 30 de junho de 2009, em 
sua estrutura física é composto de 10 (dez) consultórios médicos 01 (um) ambulatório, além 
das demais salas de uso comum, recepção, banheiros, cozinha depósito e arquivo”.  
 
Acrescentamos que o imóvel onde funciona o CEM – alugado pela Prefeitura de Canoas – é 
propriedade da Fundação Pestalozzi (escola para portadores de necessidades especiais). O 
local apresenta inadequações acústicas em virtude da localização próxima de ambiente 
escolar. Existem, como informado, tratativas, junto à Caixa Econômica Federal para a 
construção de imóvel próprio destinado à instalação definitiva do CEM. 
 
Elaboramos as seguintes questões para pronunciamento dos gestores da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Canoas (Solicitação de Fiscalização nº 201411245/002, de 19/09/2014): 
1 - O Centro de Especialidades Médicas (CEM) encontrava-se em funcionamento regular no 
exercício de 2009 – ano de celebração do Convênio nº 01100/2009 (SIAFI/718320)? 
2 - Qual a avaliação técnica da SMS ante a situação em que os recursos previstos no 
Convênio nº 01100/2009 não foram liberados no tempo estimado nos termos da avença? 
Qual a alternativa operacional utilizada pelos gestores do Centro de Especialidades Médicas 
de Canoas? 
3 – Independente da situação financeira do Convênio nº 01100/2009, o CEM de Canoas 
encontra-se, atualmente, com funcionamento regular? 
4 – Em que condições operacionais o CEM de Canoas está funcionando, em vista da 
ausência dos equipamentos previstos – como objeto do Convênio nº 01100/2009? 
5 – Informar se, no âmbito da SMS, houve qualquer avaliação do custo social [quantitativo 
da população não atendida, por exemplo] em função da não liberação/ utilização do recursos 
do Convênio no prazo previsto no termo inicial? 
 



 

 

Os gestores responderam às questões supracitadas por meio do Ofício nº 1483/14-SMS, 
conforme transcrito a seguir (editado apenas na menção ao nome de pessoa física, a fim de 
preservá-la): 
“O Centro de Especialidades Médicas encontra-se em funcionamento desde 2007. No 
momento dispomos das seguintes especialidades: neurologia, dermatologia, pediatra e 
pneumologia adulto e infantil. 
Em relação às demais especialidades temos contratado prestação de serviços junto ao 
Hospital Nossa Senhora das Graças e Hospital Universitário, ambos em Canoas, para 
atender a demanda, bem como encaminhamento para procedimentos e exames quando 
necessário. 
O Convênio 01100/2009 (SIAFI/718320) que se efetivou através de Emenda Parlamentar do 
Senhor Deputado B.A., em 2009, servirá para proporcionar melhorias ao Centro de 
Especialidades Médicas, entretanto afirmamos que em nenhum momento os munícipes 
deixaram de ser atendidos”. 
 
Salientamos que nenhum processo licitatório foi aberto, até o presente momento, tendo 
como objeto os itens especificados no Convênio nº 01100/2009. O saldo está depositado em 
conta corrente específica, sob aplicação financeira, e não houve saques ou pagamentos 
efetuados com o repasse da União.  
 
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que o convênio ainda não foi iniciado pela 
prefeitura convenente e que é inviável, à presente data, aferirmos a aplicação dos recursos 
federais recebidos. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411270 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 9.205.835,04 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 24/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos da Programação 0106 - Execução Financeira da Atenção Básica no 
Município de Canoas/RS. 
 
A ação fiscalizada destina-se à realização de gastos voltados à expansão da estratégia de 
Saúde da Família e da rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção 
básica resolutiva, de qualidade, integral e humanizada. 

 

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

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

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

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

2.2.1. Os recursos federais avaliados não foram movimentados, em sua totalidade, na 
conta específica da Atenção Básica em Saúde. 
 
Fato 
 
Consoante a Portaria GM/MS n.º 412, de 15/03/2013, Anexo B, os repasses federais do 
Bloco de Atenção Básica estão unificados na denominada "Conta BLATB". Essa conta 



 

 

bancária deveria ser o controle único e específico para o componente fixo do PAB e para o 
PAB-Variável (Programas PSF, PACS, PSB, PMAQ e Requalifica-UBS). 
Para Canoas/RS o Fundo Nacional da Saúde (FNS/MS) adotou a conta n.º 006624011-6 – 
“FMS/CANOAS - FNS BLATB”, ag. 0463-4 da Caixa Econômica Federal, como a 
unificadora de repasses. 
No entanto, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS não vem cumprindo a estratégia de 
unificação de contas prevista na Portaria GM/MS nº 412/2013. Mês a mês os recursos do 
FNS/MS repassados à conta unificadora são transferidos para outras 6 (seis) contas na 
agência n.º 0871 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A – quais sejam, as de n.º 
04.863882.0-9, n.º 04.185308.0-6, n.º 04.864076.0-2, n.º 04.175181.0-1, n.º 04.173162.0-7 e 
n.º 04.863883.0-6; e para 3 (três) contas na agência n.º 0479-0 do Banco do Brasil S/A – 
quais sejam, as de n.º 58076-7, n.º 69474-6 e n.º 70952-2. 
Em decorrência da prática, o pagamento de despesas cujos recursos não transitam 
diretamente da conta específica “BLATB” para os respectivos credores contraria o que 
preconiza o princípio da especificidade das contas do Fundo Municipal de Saúde (Portaria 
GM/MS n.º 412/2013), bem como a Portaria GM/MS n.º 204/2007. 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Canoas adota o procedimento de agrupar as 
contas bancárias inespecíficas conforme as fontes originárias de receitas, consoante 
especificação a seguir: 
 
a) Fonte 4510 – Programa de Requalificação de UBS – Informatização e Saúde 
- Conta corrente 04.863882.0-9 – “Pref Mun Canoas PAB” – Agência 0871 – Quinze de 
Janeiro - Banrisul S/A; 
- Conta corrente 58076-7 - “PM de Canoas” - Agência 0479-0 - Banco do Brasil S/A. 
b) Fonte 4520 - Incentivo Adicional Saúde Bucal 
- Conta corrente 69474-6 - “PAB PSF F1064” - Agência 0479-0 - Banco do Brasil S/A; 
- Conta corrente 04.185308.0-6 - Agência 0871 - Quinze de Janeiro - Banrisul S/A; 
- Conta corrente 04.864076.0-2 - Agência 0871 - Quinze de Janeiro - Banrisul S/A; 
- Conta corrente 04.175181.0-1 - Agência 0871 - Quinze de Janeiro - Banrisul S/A. 
c) Fonte 4521 – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-
PMAQ-SM) 
- Conta corrente 04.173162.0-7 - PMC PMAQ – Agência 0871 - Quinze de Janeiro - 
Banrisul S/A. 
d) Fonte 4530 – Agentes Comunitários da Saúde - ACS 
- Conta corrente 04.863883.0-6 – “PMC PAB Agentes Comunitários” - Agência 0871 - 
Quinze de Janeiro - Banrisul S/A. 
e) Fonte 4540 – Saúde Bucal  
- Conta corrente 70952-2 – Prefeitura Municipal de Canoas - Agência 0479-0 - Banco do 
Brasil S/A. 
 
Por meio do Ofício n.º 102/2014-SMF/Diretoria de Administração Financeira, de 
01/09/2014, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS prestou os seguintes esclarecimentos 
preliminares: 
“Os recursos são movimentados em mais de uma conta corrente em função de a Prefeitura 
Municipal de Canoas não possuir sistema da Caixa Econômica Federal, desta forma os 
recursos são transferidos para contas que permitam estas movimentações financeiras, que 
são utilizados por TEDs, DOCs, e Ordens Bancárias através de borderôs. 
Abaixo relacionamos as fontes de acordo com as nomenclaturas utilizadas pela CGU em e-
mail enviado pelo Senhor [omissis]: 
a) Agentes Comunitários de Saúde – ACS – Fonte 4530 União / 4080 Estado; 



 

 

b) Incentivo Adicional PSF – Fonte 4520; 
c) Incentivo Adicional Saúde Bucal – Fonte 4520; 
d) Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF – Fonte 4520; 
e) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ (RAB-PMAQ-SM) – Fonte 
4521; 
f) Programa de Requalificação de UBS – Informatização e Telessaúde – Fonte 4510; 
g) Saúde Bucal (SB) – Fonte 4110 Estado; 
h) Saúde da Família (SF) – Fonte 4090 Estado”. 
Os esclarecimentos apresentados pela Prefeitura apenas corroboram o apontamento sem, 
contudo, justificar a inobservância à normatização ministerial. 
Entendemos não haver a necessidade de glosas por este fato isolado, mas de adequação das 
rotinas contábeis da municipalidade à Portaria GM/MS nº 412/2013. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n.º 934, de 2014 – GP, emitido em 23/10/2014, a Prefeitura Municipal 
de Canoas prestou os seguintes esclarecimentos: 
“Considerando as afirmações constantes do apontamento, e atendendo ao fundamento 
básico da auditoria, que é apontar as incongruências para que o gestor possa corrigir, 
estarão sendo unificadas as contas que envolvem a Secretaria de Saúde em contas 
específicas por cada um dos recursos repassados. 
O município de Canoas dispõe de contrato com o Banco do Estado do Rio Grande do de 
qualquer forma, cumpre informar que a manutenção de contas no Banco do Estado do Rio 
Grande do Sul - Banrisul se dá por força de contrato firmado com aquele banco, conforme 
cópias que seguem para conhecimento. 
Nesse contrato se pode verificar já na Cláusula Primeira o caráter de exclusividade para a 
contratação. E mais, essa exclusividade se refere, inclusive, às movimentações, senão 
vejamos o que dispõe a Cláusula Primeira, 1.1, alínea "c" do referido contrato: (...) c) 
centralização e processamento de todas as movimentações financeiras de pagamento a 
credores do município, incluindo fornecedores, bem como de quaisquer pagamentos ou 
transferências de recursos financeiros feitos pelo município a entes públicos, privados e 
terceiro setor, a qualquer título, excetuando-se os casos em que haja previsão legal em 
sentido contrário; (...). 
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul é o único dos bancos públicos que nos dá 
agilidade da transferência online, em tempo real. Ademais, o Banrisul é o banco público 
dos gaúchos, atendendo ao princípio fundamental que ensejou a edição das portarias que 
tratam do tema, qual seja, de que os recursos sejam geridos através dos bancos públicos. 
Cumpre informar que, diante do que foi apresentado, está se estabelecendo rotinas 
diferenciadas e estabelecendo maiores controles no uso das contas correntes vinculadas aos 
programas da saúde, demonstrando a diligência acerca desses temas. 
Trata-se, pois, de um sistema complexo, considerando a gestão plena dos recursos, mas que 
vem buscando o aprimoramento de fluxos e procedimentos administrativos, a fim de 
organizar de forma exemplar a utilização dos recursos vinculados à saúde municipal” [sic]. 
Posteriormente, por meio do Ofício n.º 955, de 2014 – GP, emitido em 31/10/2014, a 
Prefeitura Municipal de Canoas prestou os seguintes esclarecimentos adicionais: 
“Considerando que a conclusão da auditoria foi pela não necessidade de glosas quanto ao 
fato, mas de adequação das rotinas contábeis à Portaria GM/MS nº 412/2013, informamos 
que efetuaremos nova tentativa de implantação do sistema operacional de pagamentos da 
Caixa Econômica Federal (CEF) para verificar a possibilidade de atendimento do 
apontamento. Atualmente, em razão da não compatibilidade do sistema bancário da CEF 



 

 

com o sistema operacional utilizado pela Prefeitura de Canoas, para que os pagamentos 
sejam efetuados nas contas que recebem os recursos de origem federal, é necessário 
encaminhar o borderô de pagamentos à agência, para processamento manual do 
pagamento pelo caixa, o que não gera segurança para o Município, já que não como se ter 
controle sobre as transações manuais realizadas pelos caixas da agência que opera os 
pagamentos. Por esse motivo, a opção mais segura foi a de efetuar a criação de contas de 
mesma natureza no Banco do Brasil e no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conforme 
o caso, para que seja possível efetuar o pagamento via processamento de borderôs em 
remessa bancária pela Prefeitura, pois entendemos que é a forma mais segura e eficaz para 
garantir que o crédito ocorrerá no prazo e ao destinatário correto.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As manifestações apresentadas indicam que os gestores reconhecem a impropriedade, 
comprometendo-se a adotar as providências administrativas para a unificação das contas do 
PAB-Fixo e Variável em uma conta específica em banco oficial federal, em consonância 
com o que preconiza a Portaria GM/MS nº 412/2013, em especial o art. 2º e incisos. Assim, 
considerando-se que tais medidas ainda estão sendo implementadas, mantém-se o registro. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Transferências de recursos das contas da Atenção Básica em Saúde para outras 
contas da Prefeitura Municipal de Canoas sem justificativas circunstanciadas. 
 
Fato 
 
Constatou-se que a SMS de Canoas transferiu, em 4 (quatro) ocasiões distintas, recursos 
provenientes dos repasses federais destinados à Atenção Básica em Saúde para outras contas 
de titularidade da Prefeitura Municipal de Canoas/RS sem justificativas circunstanciadas e 
sem comprovação de que tais transferências estivessem diretamente vinculadas às 
ações/estratégias/serviços atinentes aos respectivos programas da saúde – com ulterior 
reposição dos recursos às respectivas contas de origem –, caracterizando uma espécie de 
“empréstimo” temporário de recursos à Prefeitura. 
Arrolamos os seguintes lançamentos bancários que totalizaram o valor de R$ 1.772.560,84 
(um milhão e setecentos e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta reais e oitenta e quatro 
centavos): 
 
a) Transferência de R$ 580.800,00 (quinhentos e oitenta mil e oitocentos reais), realizada em 
05/03/2014, da conta n.º 04.863882.0-9, agência 0871 do Banco Banrisul S/A, utilizada para 
movimentação de recursos da Atenção Básica em Saúde, para a conta n.º 04.863881.0-1, 
agência 0871 do Banrisul S/A, havendo a posterior devolução dos recursos por meio de 
operações em 07/03/2014, 11/03/2014, 12/03/2014 (duas operações) e 14/03/2014: 
 
Quadro 1 – Dados das transações relativas à transferência de 05/03/2014 
 

Recibo/Comprov
ante de 

Transferência 
Data do Débito Valor – R$ Conta do 

Remetente 
Nome do 

Remetente 
Conta do 

Destinatário 
Nome do 

Destinatário Finalidade Descrição 

00281389437/000
00000610695/672

515 
05/03/14 580.800,00 0871-

04.863882.0-9 
Pref Mun 

Canoas PAB 

0871-
04.863881.0

-1 

PMC Gestão 
Plena 

Compl. PFRO 
Folha Hosp. Transferência 

00282217087/000
00000017664/677

221 
07/03/14 55.000,00 0871-

04.863881.0-1 
PMC Gestão 

Plena 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Municipal 
de Canoas PAB 

Dev. Parcial 
Tranf. 05.03 Devolução 

00283469580/000
00000568140/684

829 
11/03/14 40.000,00 0871-

04.863881.0-1 
PMC Gestão 

Plena 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Municipal 
de Canoas PAB 

Dev. Parcial 
Transf. 05.03 Devolução 

00283860158/000
00000747740/687 12/03/14 30.000,00 0871-

04.863881.0-1 
PMC Gestão 

Plena 
0871-

04.863882.0
Pref Mun 

Canoas PAB 
Dev. Parcial 
Transf. 05.03 Devolução 



 

 

Recibo/Comprov
ante de 

Transferência 
Data do Débito Valor – R$ Conta do 

Remetente 
Nome do 

Remetente 
Conta do 

Destinatário 
Nome do 

Destinatário Finalidade Descrição 

098 -9 
00283998157/000
00000803516/687

860 
12/03/14 15.000,00 0871-

04.863881.0-1 
PMC Gestão 

Plena 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Mun 
Canoas PAB 

Dev. Parcial 
Transf. 05.03 Devolução 

00284430528/000
0000042871/6904

24 
14/03/14 440.800,00 0871-

04.863881.0-1 
PMC Gestão 

Plena 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Mun 
Canoas PAB 

Dev. Final 
Transf. 05.03 Devolução 

Fonte: Extratos bancários da conta corrente n.º 04.863882.0-9, agência 0871 do Banrisul S/A. 
 
b) Transferência de R$ 778.089,28 (setecentos e setenta e oito mil e oitenta e nove reais e 
vinte e oito centavos), realizada em 26/06/2014, da conta n.º 04.863882.0-9, agência 0871 
do Banrisul S/A, utilizada para movimentação de recursos da Atenção Básica em Saúde, 
para a conta n.º 04.155000.0-0, agência 0871 do Banrisul S/A, havendo a posterior 
devolução dos recursos por meio de operações em 30/06/2014, 15/07/2014 (duas operações), 
06/08/2014 e 11/08/2014: 
 
Quadro 2 – Dados das transações relativas à transferência de 26/06/2014 
 

Recibo/Comprov
ante de 

Transferência 
Data do Débito Valor – R$ Conta do 

Remetente 
Nome do 

Remetente 
Conta do 

Destinatário 
Nome do 

Destinatário Finalidade Descrição 

00311011810/000
00000894448/853

426 
26/06/14 778.089,28 0871-

04.863882.0-9 
Pref Mun 

Canoas PAB 

0871-
04.155000.0

-0 

Pref Municipal 
de Canoas 

Compl. Pagto. 
Folha Junh Transferência 

00311672741/000
00000280756/857

509 
30/06/14 18.089,28 0871-

04.155000.0-0 
Pref Mun 

Canoas PAB 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Mun 
Canoas PAB 

Dev. Parcial 
26.06 Devolução 

00316357487/000
00000534643/886

801 
15/07/14 210.000,00 0871-

04.155000.0-0 

Pref 
Municipal 
de Canoas 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Mun 
Canoas PAB 

Dev. Parcial 
Transf. 26.06 Devolução 

00316498334/000
00000600453/887

638 
15/07/14 125.500,00 0871-

04.155000.0-0 

Pref 
Municipal 
de Canoas 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Mun 
Canoas PAB 

Dev. Parcial 3 
de 26.06 Devolução 

00321684083/000
00000496584/020

201 
06/08/14 10.000,00 0871-

04.155000.0-0 

Pref 
Municipal 
de Canoas 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Mun 
Canoas PAB 

Dev. 
ParcialTT9999
003530 26.06 

Devolução 

00323321474/000
00000205175/031

198 
11/08/14 414.500,00 0871-

04.155000.0-0 

Pref 
Municipal 
de Canoas 

0871-
04.863882.0

-9 

Pref Mun 
Canoas PAB 

Dev. Final 
26.06 TT 

9999003530 
Devolução 

Fonte: Extratos bancários da conta corrente n.º 04.863882.0-9, agência 0871 do Banrisul S/A. 
 
c) Transferência de R$ 278.940,64 (duzentos e setenta e oito mil e novecentos e quarenta 
reais e sessenta e quatro centavos), realizada em 26/06/2014, da conta n.º 04.173162.0-7, 
agência 0871 do Banrisul S/A, utilizada para movimentação de recursos da Atenção Básica 
em Saúde, para a conta n.º 04.155000.0-0, agência 0871 do Banrisul S/A, havendo a 
posterior devolução do recurso por meio de operação em 11/08/2014: 
 
Quadro 3 – Dados das transações relativas à transferência de 26/06/2014 
 

Recibo/Comprov
ante de 

Transferência 
Data do Débito Valor – R$ Conta do 

Remetente 
Nome do 

Remetente 
Conta do 

Destinatário 
Nome do 

Destinatário Finalidade Descrição 

00311038948/000
00000/853563 26/06/14 278.940,64 0871-

04.173162.0-7 

Pref 
Municipal 
de Canoas 

0871-
04.155000.0

-0 

Pref Mun de 
Canoas 

Compl. Pagto 
Folha Jun Transferência 

00323345627/000
00000215335/031

374 
11/08/14 278.940,64 0871-

04.155000.0-0 

Pref 
Municipal 
de Canoas 

0871-
04.173162.0

-7 

Pref Mun de 
Canoas 

Dev. Total 
26.06 TT 

9999003539 
Devolução 

Fonte: Extratos bancários da conta corrente n.º 04.173162.0-7, agência 0871 do Banrisul S/A. 
 
d) Transferência de R$ 413.671,56 (quatrocentos e treze mil e seiscentos e setenta e um reais 
e cinquenta e seis centavos) da conta n.º 69.474-6, agência 0479-0 do Banco do Brasil S/A, 
utilizada para movimentação de recursos da Atenção Básica em Saúde, para a conta n.º 
73.001-7, agência 0479-0 do Banco do Brasil S/A, havendo a posterior devolução do recurso 
por meio de operação em 12/08/2014: 
 



 

 

Quadro 4 – Dados das transações relativas à transferência de 26/06/2014 
 

Recibo/Comprov
ante de 

Transferência 
Data do Débito Valor – R$ Conta do 

Remetente 
Nome do 

Remetente 
Conta do 

Destinatário 
Nome do 

Destinatário Finalidade Descrição 

550.479.000.069.4
74 26/06/14 413.671,56 0479-0/69.474-

6 
PAB PSF 

F1064 
0479-

0/73.001-7 
PMC Canoas 

Ret Livre NI Transferência 

550.479.000.073.0
01 12/08/14 413.671,56 0479-0-

0/73.001-7 

PMC 
Canoas Ret 

Livre 

0479-
0/73.001-7 

PAB PSF 
F1064 NI Devolução 

Fonte: Extratos bancários da conta corrente n.º 69.474-6, agência 0479-0 do Banco do Brasil S/A. 
 
Ainda que as reposições dos valores tenham sido providenciadas pela Prefeitura, as 
transferências supra caracterizam a quebra do nexo de causalidade que deveria existir entre 
as saídas de recursos vinculados à Atenção Básica em Saúde e as despesas realizadas para 
execução dessas ações, em inobservância ao que determina o art. 6º da Portaria GM/MS n.º 
204/2007. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n.º 955, de 2014 – GP, emitido em 31/10/2014, a Prefeitura Municipal 
de Canoas prestou os seguintes esclarecimentos: 

“Foram feitos quatro apontamentos de transferências com a referida característica. O 
parecer conclusivo foi de que os valores foram repostos, mas que houve inobservância do 
art. 6º da Portaria GM/MS nº 204/2007. Neste ponto, temos a responder que, para que não 
haja atraso na folha de pagamento dos profissionais que trabalham nos hospitais do 
Município mantidos com verbas públicas, já que o pagamento deve-se dar até o 5º dia útil, 
conforme preconiza a CLT, e considerando que os repasses da União e do Estado não são 
efetuados dentro desse prazo, a forma de garantir que não haja interrupção dos serviços 
por atraso nos salários é a utilização temporária de outras contas vinculadas da saúde até 
que tais ingressos se efetivem e então são devolvidos às contas inicialmente utilizadas”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os gestores assentiram com a impropriedade, atribuindo o procedimento adotado à 
necessidade de se honrar o pagamento de salários de profissionais que trabalham em 
hospitais do Município até o 5º dia útil de cada mês. 
Saliente-se, porém, que os recursos do PAB Fixo e Variável se destinam ao custeio da baixa 
complexidade de saúde (atenção básica). Desse modo, a alegação dos gestores de que as 
transferências supracitadas – ainda que temporárias – ocorreram para a quitação de salários 
de profissionais de saúde que trabalham em hospitais (estabelecimentos de média e alta 
complexidade) contraria a legislação federal atinente. 
Os recursos federais do PAB Fixo e Variável devem ser aplicados exclusivamente em ações 
de Atenção Básica em Saúde e inexiste amparo normativo para a realização de 
“empréstimos” temporários para pagamento de outros compromissos da Prefeitura (ainda 
que com posterior devolução à conta de origem). 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Uso de recursos da Atenção Básica em Saúde no pagamento de entidade não 
enquadrável nas hipóteses de terceirização do Programa de Saúde da Família (PSF). 
 
 



 

 

Fato 
 
A Secretaria Municipal de Saúde de Canoas/RS realizou, com os repasses federais do PAB 
Fixo e Variável, os seguintes pagamentos à Equipe Cooperativa de Serviços Ltda., CNPJ n.º 
04.297.587/0001-01, no montante de R$ 139.713,42 (cento e trinta e nove mil e setecentos e 
treze reais e quarenta e dois centavos) para intermediação da contratação de profissionais 
para o Programa de Saúde da Família (PSF) – sendo que a operacionalização dos 
pagamentos ocorreu por meio da conta nº 70952-2, agência 0479-0 do Banco do Brasil S/A, 
que é receptora de repasses federais da conta “BLATB”: 
 

a) 16/01/2014: transferência de R$ 27.912,50; 
b) 14/02/2014: transferência de R$ 24.747,70; 
c) 17/03/2014: transferência de R$ 29.051,90; 
d) 15/04/2014: transferência de R$ 29.051,32; 
e) 15/05/2014: transferência de R$ 28.950,00. 

 
O Contrato n.º 051/2008 entre a referida cooperativa e a Prefeitura Municipal de Canoas/RS 
foi celebrado em 05/06/2008 e vigeu até 13/04/2014 por meio de sucessivos aditivos e 
apostilamentos. Possuía como objeto a prestação de serviços terceirizados na área de saúde 
em Canoas/RS (programas PSF, PACS e PSB) por meio da disponibilização dos seguintes 
profissionais: médico geral comunitário, enfermeiro comunitário I, enfermeiro comunitário 
II, técnico de enfermagem comunitário, técnico em higiene dental, cirurgião-dentista 
comunitário, atendente de consultório dentário, atendente de acolhimento, psicólogo e 
assistente social. 
Deve ser registrado que a contratação de cooperativas para intermediação terceirizada de 
profissionais de saúde da família já foi objeto de manifestação por parte do Tribunal de 
Contas da União, que, por meio do Acórdão TCU n.º 1.146/2003 – Plenário, se manifestou 
no sentido da impossibilidade desse tipo de organização ser contratada para suprir 
profissionais de saúde. O Egrégio Tribunal somente admite a contratação de profissionais 
para o PSF mediante concurso público ou celebração de contrato de gestão com Organização 
Social ou temo de parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(Oscip), nos temos da Lei n.º 9.637/98 e da Lei n.º 9.790/99. No caso específico da 
cooperativa (cujo objetivo, repita-se, é a promoção do interesse corporativo de seus 
associados) convém complementarmos que jamais poderia participar da gestão pública 
indireta de áreas como a saúde. A Lei n.º 9.790/99, em seu art. 2º, inciso X, veda 
expressamente que as cooperativas possam ser qualificadas para fins de parceria em 
programas públicos de saúde. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n.º 934, de 2014 – GP, emitido em 23/10/2014, a Prefeitura Municipal 
de Canoas prestou os seguintes esclarecimentos: 
“A terceirização do Programa de Saúde da Família se reporta ao ano de 2008 quando, 
naquele momento, houve determinação para que uma cooperativa ficasse responsável pelos 
serviços. 
O serviço prestado por essa entidade foi diminuindo gradativamente e sendo efetuada a 
troca de servidores de forma que não houvesse o comprometimento dos serviços, inclusive 
com profissionais agora concursados da Fundação Municipal de Saúde de Canoas, criada 
por lei e estabelecida no ano de 2012. 



 

 

O Contrato n. 051 de 2008, firmado entre o município e a Equipe Cooperativa de Serviços 
Ltda. se encerrou em 13/04/2014, cessando essa modalidade de contratação dos serviços”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação corroborou o apontamento da CGU na medida em que reconheceu a 
contratação de Equipe Cooperativa de Serviços Ltda. em contrariedade ao que estabelece o 
inciso X do art. 2º da Lei n.º 9.790/99 e à retromencionada jurisprudência firmada pelo 
Tribunal de Contas da União. Ainda que o Contrato n.º 51/2008 tenha sido extinto em 
13/03/2014, houve impacto financeiro desse instrumento no exercício de 2014 (escopo de 
nossos trabalhos). 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Equipamento adquirido com recursos da Atenção Básica em Saúde foi 
encaminhado para conserto há mais de seis meses, sem posterior restituição. 
 
Fato 
 
Constatou-se, mediante inspeção realizada em 24/09/2014, que 1 (um) compressor de ar 
odontológico, de tombo patrimonial n.º 68677, adquirido com recursos federais da Atenção 
Básica em Saúde, pelo valor de R$ 2.088,00, conforme DANFE n.º 000.000.472, de 
01/10/2013, emitido pela empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 04.360.651/0001-43, pago pela 
Nota de Pagamento n.º 1501000847/2014, de 12/03/2014, mediante transferência bancária 
em 13/03/2014 com débito na conta corrente n.º 70952-2, agência 0479-0 do Banco do 
Brasil S/A, não estava em utilização na data em que ocorreu a fiscalização, tendo em vista 
que foi encaminhado para conserto junto à assistência técnica em 18/03/2014 – configurando 
um interregno de mais de 6 (seis) meses (190 dias) sem que o bem tenha sido restituído para 
a Secretaria Municipal de Saúde e sem que tenha sido comprovada a adoção de providências 
mais enérgicas. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n.º 934, de 2014 – GP, emitido em 23/10/2014, a Prefeitura Municipal 
de Canoas prestou os seguintes esclarecimentos: 
“Trata-se de um caso pontual em que a empresa contratada para executar o conserto de 
equipamentos esteve com falta de peças para reposição por problemas no mercado 
fornecedor, contudo informamos que o compressor (placa 68677) retornou no dia 
10/10/2014 e está em funcionamento na Unidade Básica de Saúde Niterói”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os gestores reconheceram que houve morosidade na realização do conserto, atribuindo o 
ocorrido a dificuldades enfrentadas pela empresa contratada na obtenção de peças de 
reposição; sem, contudo, que tenham sido apresentados documentos comprovando os 
motivos alegados. 
  
##/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: 201411261 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 729709 
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.500.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09 a 26/09/2014, sobre a 
aplicação dos recursos do programa 0310 - Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 
/ 1D73 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no município de 
Canoas/RS. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. 

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. Plano de Trabalho aprovado sem estarem adequadamente especificadas as 
metas a serem atingidas, assim como as etapas ou fases da execução da obra objeto do 
Contrato de Repasse nº 312.850-80. 
 
Fato 
 
Constatou-se, a partir da análise da documentação referente ao Contrato de Repasse nº 
312.850-80, que houve a aprovação do Plano de Trabalho, em que pesem as metas a serem 
atingidas, assim como as etapas de execução da obra estarem especificadas de forma 
genérica, em desconformidade com o disposto no art. 21 da Portaria Interministerial 
MPOG/MF/CGU nº 127/2008, conforme pode-se observar do quadro abaixo: 
  

Metas: 
Meta 1 / etapa 1 Execução da pista de rolamentos e passeios 

Meta 2 / etapa 1  Execução da ciclovia 

Meta 3 / etapa 1 Execução da pista para caminhada 
Meta 4 / etapa 1 Execução da rede pluvial 

      Fonte: Plano de Trabalho 
 



 

 

Além disso, apesar da especificação das 4 (quatro) metas do Plano de Trabalho acima 
apresentadas, identificou-se, mediante discriminação dos serviços (itens e subitens), 
constantes do Boletim de Medição nº 1, emitido pela Caixa Econômica Federal, que os 
recursos utilizados para realizar a obra, relativos ao Contrato de Repasse em questão não 
contemplaram a “Meta 4 / etapa 1 – Execução da rede pluvial”: 
 
Em tempo, faz-se necessário registrar que, para financiar a obra “Pavimentação da Avenida 
das Canoas – Praia do Paquetá – 2ª Etapa”, foram utilizados ainda os recursos transferidos 
mediante Contrato de Repasse nº 300.861-65, no valor de R$ 1.612.500,00, firmado entre a 
União, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica 
Federal e o Município de Canoas, cujo objeto e metas/etapas se confundem com as do 
primeiro.  
 
Entretanto, cabe informar que não foi constatada, pela equipe de fiscalização, sobreposição 
no faturamento referente aos itens constantes do projeto, levando-se em conta a análise dos 
boletins de medições realizadas pela Caixa Econômica Federal.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 955/2014 – GP, de 31/10/2014, a Prefeitura de Canoas apresentou a 
seguinte justificativa: 
  
“No momento da contratação junto à Caixa Econômica Federal este Plano de Trabalho foi 
analisado e aprovado, sendo que, as metas e as etapas de execução, nunca foram 
questionadas pela representante (CEF) ou pelo Ministério do Turismo, inclusive todos 
repasses foram efetuados sem restrições.”   
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a Prefeitura manifestar-se no sentido de que o Plano de Trabalho foi analisado 
e aprovado pela Caixa Econômica Federal, sendo que as metas e as etapas de execução 
nunca foram questionadas pela instituição financeira ou pelo Ministério do Turismo, isso 
não justifica o fato verificado.  
 
Registre-se o que estabelece o art. 21 da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 
127/2008: 
 
“O Plano de Trabalho, que será avaliado após a efetivação do cadastro do proponente, 
conterá, no mínimo: 
(...) 
III - descrição das metas a serem atingidas; 
IV - definição das etapas ou fases da execução; 
(...).” 
 
Contudo, observou-se que o Plano de Trabalho aprovado não fez distinção entre as metas e 
as etapas/fases de execução da obra, além do que, constatou-se que a Meta 4 / etapa 1 – 
“Execução da rede pluvial” não guarda relação com os serviços que foram executados a 
partir dos recursos transferidos por meio do referido Contrato de Repasse. 
 



 

 

Ante o exposto, é importante ressaltar que a clareza e a objetividade dos planos de trabalho, 
em especial das metas e etapas de execução da obra, são elementos indispensáveis para a 
posterior avaliação dos resultados obtidos, sendo que, sua desconsideração, prejudica o 
exame da prestação de contas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Abster-se de aprovar planos de trabalho referentes a contratos de repasse 
que vier a celebrar, quando as referidas metas/etapas estejam especificadas de forma 
genérica.  
 
 
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. Informação básica acerca do Contrato de Repasse nº 312.850-80. 
 
Fato 
 
 A União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica 
Federal, firmou, em 31/12/2009, com o Município de Canoas/RS, o Contrato de Repasse nº 
312.850-80 (SICONV 729709), cujo objeto é a transferência de recursos financeiros da 
União para a execução da “2ª Etapa de pavimentação da Avenida das Canoas – Praia do 
Paquetá”.   
 
O valor total dos recursos do Contrato de Repasse é de R$ 3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil reais), sendo que, R$ 3.150.000,00 (três milhões cento e cinquenta mil reais) 
correspondem ao valor que cabe à União transferir. Por outro lado, a título de contrapartida, 
o Município alocará o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), de acordo 
com o cronograma de execução financeira. 
 
O período de vigência do referido Contrato iniciou-se na data de assinatura (31/12/2009), e 
encerrava-se em 31/12/2010. Contudo, tendo em vista as diversas prorrogações, ficou 
acordado que o fim de vigência atual passou a ser dia 30/12/2014.  
 
A Prestação de Contas referente ao total dos recursos deverá ser apresentada pelo Município 
até 60 (sessenta) dias após o término de vigência do Contrato. Assim, o Município deverá 
apresentá-la até o dia 28/02/2015. 
 
As metas/etapas especificadas no Plano de Trabalho aprovado são as seguintes: 
 
 



 

 

Metas: 
Meta 1 / etapa 1 Execução da pista de rolamentos e passeios 

Meta 2 / etapa 1  Execução da ciclovia 

Meta 3 / etapa 1 Execução da pista para caminhada 
Meta 4 / etapa 1 Execução da rede pluvial 

      Fonte: Plano de Trabalho 
 
Ademais, cabe frisar que, para financiar a totalidade da obra (1ª e 2ª etapas), foram 
utilizados ainda recursos dos Contratos de Repasse nº 238.173-17 e 300.861-65, firmados 
por intermédio do Ministério do Turismo, nos valores de R$ 585.000,00 e R$ 1.612.500,00, 
respectivamente. 
 
Quanto à instrução dos procedimentos licitatórios com vistas à contratação de empresa para 
execução das obras e serviços objeto dos referidos contratos, registre-se que a Prefeitura de 
Canoas realizou, no dia 29/06/2011, a Concorrência Pública nº 34/2011. Sendo que, após as 
fases de habilitação e análise das propostas, classificou-se em 1º lugar a licitante Construtora 
Giovanella Ltda., a qual apresentou proposta financeira no valor de R$ 4.325.997,29 (Quatro 
milhões trezentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e nove 
centavos). Assim, em 30/06/2011 foi firmado, entre o Município de Canoas e a Construtora 
Giovanella Ltda., o Contrato nº 161/2011, para execução dos serviços de pavimentação e 
canal de dragagem central da Avenida das Canoas.  
  
##/Fato## 

2.2.2. Atraso de 4 (quatro) anos na realização das obras e serviços, objeto do Contrato 
de Repasse nº 312.850-80, considerando o cronograma de execução constante do Plano 
de Trabalho aprovado. 
 
Fato 
 
Conforme cronograma de execução, parte integrante do Plano de Trabalho referente ao 
Contrato de Repasse nº 312.850-80, cujo período de vigência inicial era de 31/12/2009 a 
31/12/2010, as obras estavam prevista para serem realizadas no período compreendido entre 
01/03/2010 e 01/06/2010. Contudo, a obra somente foi concluída durante o exercício de 
2014.   
 
A partir da análise da documentação relativa ao referido Contrato de Repasse, apresenta-se, 
a seguir, os fatos, em ordem cronológica, que contribuíram para tal situação: 
 
i) 31/12/2009: o Contrato de Repasse foi assinado com condição suspensiva de 150 (cento e 
cinquenta) dias, ou seja, a Prefeitura deveria apresentar a respectiva documentação técnica 
de engenharia, de licenciamento ambiental e da documentação relativa à titularidade da área 
de intervenção até 31/05/2010, o que não ocorreu; 
 
ii) 16/12/2010: mediante Ofício UEP/DOC/SMO/PMP nº 78/2010, encaminhado à Caixa, a 
Prefeitura solicita a prorrogação do Contrato de Repasse pelo período de 2 (dois) anos, 
considerando que os projetos de engenharia estão em fase de finalização/complementação 
para apresentação à Caixa. Em 20/12/2010 mais um Termo Aditivo foi assinado, 
prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2011; 
 
iii) 04/11/2011: por meio do Ofício nº 532/2011, a Prefeitura solicita prorrogação do prazo 
de vigência do Contrato de Repasse, tendo em vista que a Construtora Giovanella Ltda. 
recebeu a ordem de início dos serviços em 25/07/2011, com prazo corrido de 180 dias 



 

 

trabalháveis para o término. Em 30/11/2011 foi firmado o 2º Termo Aditivo ao Contrato, 
prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2012; 
 
iv) 27/03/2012: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(1ª Ordem Bancária), no valor de R$ 113.715,00, sob bloqueio; 
 
v) 14/05/2012: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse (2ª 
Ordem Bancária), no valor de R$ 27.090,00, sob bloqueio; 
 
vi) 30/05/2012: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(3ª Ordem Bancária), no valor de R$ 968.939,99, sob bloqueio; 
 
vii) 22/11/2012: a Prefeitura, mediante Ofício nº 850/2012-GP, solicita nova prorrogação de 
vigência do Contrato de Repasse, informando que a necessidade de prorrogação deve-se ao 
fato do atraso no cronograma das obras e nas liberações de recursos pelo Gestor, 
informando, ainda, que o contrato está em execução com percentual medido e aferido pela 
CAIXA de 47,43%. Dessa forma, em 30/11/2012, foi firmado o 3º Termo Aditivo ao 
Contrato, prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2013; 
 
viii) 12/12/2012: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(4ª Ordem Bancária), no valor de R$ 384.300,02, sob bloqueio; 
 
ix) 06/02/2013: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(5ª Ordem Bancária), no valor de R$ 549.360,08, sob bloqueio; 
 
x) 30/04/2013: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse (6ª 
Ordem Bancária), no valor de R$ 142.694,96, sob bloqueio; 
 
xi) 01/10/2013: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(7ª Ordem Bancária), no valor de R$ 220.184,93, sob bloqueio; 
 
xii) 25/11/2013: Por intermédio do Ofício nº 1599/2013-GP, a Prefeitura solicita nova 
prorrogação de prazo devido ao fato de o Contrato de Repasse encontrar-se em execução, 
com percentual aferido pela CAIXA de 76,39%. Ademais, informou que a conclusão das 
obras estava prevista para ocorrer no 1º trimestre de 2014. Desse modo, em 29/11/2013 foi 
firmado o 3º e último Termo Aditivo ao Contrato, prorrogando o prazo de vigência até 
30/12/2014. 
   
xiii) 13/02/2014: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(8ª Ordem Bancária), no valor de R$ 155.295,01, sob bloqueio; 
 
ixv) 29/05/2014: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(9ª e última Ordem Bancária), no valor de R$ 259.875,00, sob bloqueio. 
 
Diante do exposto, observa-se que houve um atraso de 4 (quatro) anos para que a obra fosse 
concluída, ocorrendo, assim, o descumprimento do cronograma de execução do Plano de 
Trabalho. 
  
 
 
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 955/2014 – GP, de 31/10/2014, a Prefeitura de Canoas apresentou a 
seguinte justificativa: 
 
“A obra apresentou desde o inicio da execução, já nas primeiras medições, atraso no 
repasse dos recursos advindos de emendas parlamentares, ocasionando inclusive, 
solicitações de paralisação do contrato da Prefeitura com a empresa executora 
(Construtora Giovanella).       
Este descompasso verificado no fluxo dos pagamentos ocasionou as diversas solicitações de 
prorrogação de prazo do Contrato de Repasse.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da Prefeitura Municipal de Canoas/RS baseia-se no fato de que houve 
atrasos no repasse dos recursos federais. Em parte, acata-se a respectiva justificativa. 
Entretanto, faz-se necessário registrar que, em 16/12/2010, a Prefeitura encaminhou à Caixa 
o Ofício UEP/DOC/SMO/PMP nº 78/2010, por meio do qual solicitou a prorrogação do 
Contrato pelo período de 2 (dois) anos, considerando que os projetos de engenharia estariam 
em fase de finalização/complementação, apesar de o Contrato de Repasse ter sido assinado 
em 31/12/2009, com condição suspensiva de, somente, 150 (cento e cinquenta) dias para que 
fosse apresentada a respectiva documentação técnica. Além disso, conforme informações do 
Plano de Trabalho, a obra deveria ser executada no período de 3 (três) meses. 
 
Sendo assim, mantém-se a constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Inexistência do detalhamento dos encargos sociais e do BDI incidentes nas 
propostas comerciais apresentadas pelas empresas participantes da Concorrência 
Pública nº 34/2011, e no orçamento utilizado para a contratação da obra. 
 
Fato 
 
Analisando as propostas comerciais das empresas participantes do certame licitatório 
suprarreferido, inclusive a proposta da própria empresa vencedora do certame – Construtora 
Giovanella Ltda., verificamos que não consta das mesmas o detalhamento dos encargos 
sociais incidentes sobre os serviços orçados, assim como também não consta o detalhamento 
da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) incidente.  No mesmo sentido, 
verificamos que o detalhamento dos encargos sociais e do BDI também não compôs o 
orçamento da obra elaborado pela contratante, anexo ao edital de licitação. 
 
A necessidade de que reste explicitado nos anexos do edital e nas propostas das empresas 
licitantes o detalhamento dos encargos sociais considerados e a composição da taxa de BDI 
é matéria pacífica no âmbito do Tribunal de Contas da União, que consolidou tal 
entendimento mediante a Súmula nº 258, a seguir transcrita: 
 
“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, 
devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem 
ser indicada mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.” 
 



 

 

Mais ainda, no caso em comento verificamos que sequer consta do orçamento o valor total 
da taxa de BDI e dos encargos sociais considerados pela Prefeitura na precificação da obra, 
assim como também não constam esses valores nas propostas apresentadas pelas empresas 
licitantes.  
 
Assim, conforme acima detalhado, resta identificada falha por parte da Prefeitura Municipal 
de Canoas/RS por não explicitar, em sua orçamentação, a composição das taxas de BDI e de 
encargos sociais associados, e por não exigir das licitantes o detalhamento destes itens nas 
propostas comerciais apresentadas no âmbito da Concorrência Pública nº 34/2011. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar encaminhado em 10 de outubro de 2014, a Prefeitura 
Municipal de Canoas/RS, por meio do Ofício nº 955 – GP, datado de 31 de outubro de 2014, 
encaminhou a seguinte manifestação acerca do apontamento em questão: 
 

“A não apresentação do detalhamento do BDI do orçamento, por parte da PMC, e  a não 
exigência deste mesmo detalhamento por parte das licitantes nas propostas comerciais 
apresentadas são procedentes, no entanto, considerando que tal exigência até então não 
era da rotina do Município entendemos que estas exigências poderiam ter sido cobradas 
pela CEF ou pelo próprio Ministério , fato que não ocorreu e nem sequer foi empecilho 
para o repasse de recursos.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os gestores municipais, em sua manifestação, corroboram a falha identificada. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Ocorrência de patologias na pista de caminhada e inconsistências na 
implementação do projeto de sinalização viária. 
 
Fato 
 
Em inspeção física ao trecho da via executada com recursos dos Contratos de Repasse nº 
238.173-17 (Ministério do Turismo), nº 300.861-65 (Ministério do Turismo) e nº 312.850-
80 (Ministério das Cidades), verificamos a ocorrência de patologias na pista de caminhada 
executada junto ao passeio, e identificamos inconsistências na implementação do projeto de 
sinalização vertical. 
 
Em relação à pista de caminhada, a mesma foi executada, conforme previsto, em concreto 
armado com espessura de 10,0cm, e com uma largura de 1,5m. Ao realizarmos a inspeção 
física do serviço verificamos, porém, a ocorrência de fissuras transversais importantes na 
pista (rachaduras), patologias estas incompatíveis com o projeto e com o tempo de execução 
do serviço. Tal fissuramento evidencia, segundo nosso entendimento, problemas na 
execução do serviço ou inadequado dimensionamento das juntas de dilação da pista.  
 



 

 

As imagens a seguir exemplificam os problemas de fissuramento verificado na pista de 
caminhada, sendo que tais ocorrências foram identificadas em diversos pontos ao longo da 
extensão da pista.  
 

 
 

  

Registros fotográficos da pista de caminhada executada na Av. das Canoas evidenciando 
o tipo de patologia referido.  
 
 
Quanto à sinalização vertical, foi realizada a verificação da implementação do projeto em 
segmentos específicos do trecho, selecionados de forma aleatória. Em tais segmentos 
identificamos as seguintes diferenças entre o demonstrativo das placas instaladas, 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal, e a situação in loco:  
 
- no trecho inicial da via, na pista de sentido Canoas-BR448, lado direito, o projeto previa a 
implementação de duas placas em um mesmo suporte (placas de “pare” e indicativa de 
“faixa de pedestres”), na estaca 01+15,00m. Em inspeção física ao local, porém, verificamos 
apenas a placa de “faixa de pedestre” instalada nesse ponto; 
 
- na mesma pista, lado direito, era prevista a instalação de uma placa retangular, de 
2,0x1,0m, na estaca 26, com a sinalização de “faixa de pedestres” e com a inscrição 
correspondente. Na inspeção física constatamos, porém, que a placa apresenta apenas a 
sinalização gráfica da faixa de pedestre, não possuindo a inscrição prevista.  
 
As imagens a seguir evidenciam as ocorrências acima relatadas:  
 



 

 

 

 

Sinalização Vertical na Estaca 01+15,0m: à esquerda, memória de cálculo das placas 
instaladas, indicando a colocação de duas placas em um mesmo suporte, no ponto 
destacado com a seta; à direita, registro fotográfico do local em questão, onde se 
verifica que foi instalada apenas uma placa no suporte que deveria ter recebido duas 
placas de sinalização.  
 
 

 

 

 
(a)  
 

(b) 
Sinalização Vertical na Estaca 26: à esquerda, memória de cálculo das placas instaladas, 
indicando a colocação de uma placa retangular de 2,0x1,0m, com sinal de faixa de 
pedestre e a inscrição correspondente; à direita, (a) registro fotográfico do local onde se 
verifica a ocorrência relatada, com a placa ao fundo (indicação com a seta) e (b) detalhe 
da placa que apresenta apenas a sinalização prevista, não constando a inscrição 
correspondente.  
 
  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar encaminhado em 10 de outubro de 2014, a Prefeitura 
Municipal de Canoas/RS, por meio do Ofício nº 955 – GP, de 31 de outubro de 2014, trouxe 
a seguinte manifestação acerca do apontamento em questão: 
 
“Na pista de caminhada as patologias apontadas ao longo de toda a via, ocorrência de 
fissuras transversais, serão corrigidas com a demolição e execução de novas concretagens 
deixando juntas de dilação nos pontos que apresentaram rachaduras.  
Em relação à sinalização vertical, as ausências da placa de “pare” e da inscrição na placa 
de travessia de pedestres, nas respectivas estacas E01 +15 e E26, serão colocadas 
conforme descrito em projeto. 
Informamos que esta obra ainda não foi recebida pela fiscalização da PMC, e  a empresa 
responsável, Construtora Giovanella, comprometeu-se em efetuar as correções solicitadas.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os gestores municipais, em sua manifestação, corroboram as falhas levantadas na execução 
das obras, indicando a adoção de medidas para a correção das mesmas.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Prejuízo no atingimento dos objetivos do Contrato de Repasse, em decorrência 
de descontinuidade na configuração da via que vincula a cidade de Canoas à rodovia 
BR-448. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Canoas/RS promoveu a execução de uma única obra de 
engenharia mediante a aplicação dos recursos de 03 (três) contratos de repasse firmados 
entre esse ente municipal e o Governo Federal, a saber: Contrato de Repasse nº 238.173-17 
(Ministério do Turismo), Contrato de Repasse nº 300.861-65 (Ministério do Turismo) e 
Contrato de Repasse nº 312.850-80 (Ministério das Cidades). Assim, com a conjunção dos 
recursos financeiros oriundos destas três transferências do Governo Federal foi executado 
um único objeto/obra, que corresponde a um segmento de 1.260,0m de uma via que vincula 
a cidade de Canoas/RS, pela região oeste do núcleo urbano do município, ao trevo da 
recentemente inaugurada BR-448, denominada usualmente como “Rodovia do Parque”. 
 
Esta via que vincula a cidade de Canoas à BR-448 possui, na realidade, uma extensão total 
de aproximadamente 2.400,0m, sendo que a complementação do trecho, na parte mais 
próxima à rodovia federal, seria executada pelo DNIT no âmbito do contrato de execução da 
própria Rodovia BR-448. Ou seja, a vinculação viária entre a cidade de Canoas e a BR-448 
seria materializada pela justaposição de duas obras de engenharia, uma das quais 
correspondente aos 1.260,0m de via executados por meio dos contratos de repasse 
suprarreferidos e a outra correspondente aos aproximadamente 1.100,0m restantes, a serem 
executados pelo DNIT.  O segmento a cargo do ente municipal parte da área urbana do 
município (metade leste da via) e o segmento a cargo do DNIT inicia na rodovia BR-448 
(parte oeste), encontrando-se ambos em um ponto intermediário, na interseção com a rua 
Dona Elizabete Finkler. 
  
Relativamente à configuração da via, verificamos que o segmento correspondente aos 
contratos de repasse previu um traçado com via dupla e duas pistas de rolamento em cada 
direção, da mesma forma que o projeto do segmento a cargo do DNIT, que também previa a 



 

 

execução de duas pistas de rolamento em cada sentido. Assim, restaria conformada uma 
vinculação viária entre a cidade de Canoas e a rodovia BR-448 com a mesma configuração 
em toda a sua extensão – duas pistas de rolamento em cada direção.  
 
Porém, em exame à documentação da obra e em inspeção física ao trecho, verificamos que, 
no segmento a cargo do DNIT, ocorreu uma descontinuidade na parte central de 
aproximadamente 200,0m (no encontro entre ambos os segmentos), onde o DNIT não 
executou a rodovia conforme projeto. Segundo informado pelos gestores municipais, em que 
pese o projeto básico do DNIT previsse a execução da via até a rua Dona Elizabete Finkler 
(onde ocorreria o encontro com o segundo segmento da via, a cargo da Prefeitura da 
Canoas), na etapa de execução o DNIT excluiu aproximadamente 200,0m do trecho, os 
quais resultaram não executados. Diante de tal fato, a Prefeitura Municipal de Canoas, com 
recursos de outras fontes (diversas dos contratos de repasses em exame), executou 
posteriormente uma via asfaltada nesse segmento, com apenas uma faixa de rolamento em 
cada direção.  
 
Assim, em última instância, a via que vincula a cidade de Canoas à BR-448 apresenta-se, 
atualmente, com um segmento de 1.260,0m de extensão com faixa dupla em ambos os 
sentidos (segmento este objeto dos contratos de repasse); com um segmento de 
aproximadamente 1.000,0m, a partir da BR-448, com a mesma configuração (pista dupla em 
ambas das direções); e com um segmento central, de 200,0m aproximadamente, com faixa 
simples (uma pista de rolamento em cada direção).  
 
O fato relevante a ser destacado, e que constitui o cerne do presente registro, é que segundo 
a configuração atualmente existente da via a capacidade de tráfego da mesma fica restrita 
pelo “afunilamento” que ocorre no segmento central do trecho. Ou seja, para efeitos de 
capacidade de escoamento da via e de segurança de tráfego, a via dupla executada no âmbito 
dos repasses de recursos sob exame não produz o efeito previsto, haja vista que a via opera 
com uma capacidade de escoamento limitada pela via simples existente, e pela transição 
entre a pista dupla e a pista simples.  
 
Caberia registrar adicionalmente que, segundo verificado durante a inspeção física, o 
encontro da pista dupla que vem da rodovia com a pista simples do segmento central resulta 
por constituir uma situação de risco aos motoristas, que se deparam com o afunilamento da 
via em forma relativamente brusca e sem uma sinalização adequada.  
 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Fiscalização, a Prefeitura Municipal de 
Canoas/RS, por meio do Ofício nº 955 – GP, de 31 de outubro de 2014, trouxe os seguintes 
esclarecimentos adicionais acerca da questão: 
 

“No ano de 2009, os técnicos da Prefeitura Municipal estiveram no escritório do DNIT, em 
São Leopoldo, no intuito de conhecer o projeto da BR 448 para definir a extensão do trecho 
da Avenida das Canoas que o Município de Canoas deveria providenciar de imediato, para 
que de fato se concretizasse a ligação do ramo da rodovia até a parte já concluída da 
Avenida das Canoas, dentro do Loteamento Central Park. 

O projeto apresentado pelo DNIT, na época projeto básico, indicava a ligação da rodovia 
federal até a Rua Dona Elizabete Finkler, ocasionando no desenvolvimento do projeto para 
a complementação da via, a partir da Rua Dona Elizabete Finkler até o Loteamento 
Central Park, um total de 1240m. 



 

 

Através dos ofícios nº 42/2011 UEP/PMC e nº 04/2013 EEA/PMC, foi solicitado ao DNIT a 
confecção de projeto e execução do trecho suprimido do projeto original, que até o 
momento não foi executado.” 
##/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: 201411262 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 657465 
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 40.347.479,68 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11/09/2014 a 22/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2040 - Gestão de Riscos e Resposta a Desastres / 10SG 
- Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em 
Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões 
Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico no município de 
Canoas/RS. 

A ação fiscalizada destina-se a Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e de 
Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou 
Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento 
Econômico. 

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

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

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

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

2.2.1. Dados gerais do Termo de Compromisso nº 292.878-61/2009. 
 
 



 

 

Fato 
 
O Termo de Compromisso nº 292.878-61/2009 assinado em 16/12/2009, entre a União, 
contratante, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econômica 
Federal e o Município de Canoas/RS, contratado, foi avençado no valor total de até R$ 
32.500.000,00, sendo até R$ 30.875.000,00 (95%) a título da contratante e R$ 1.625.000,00 
(5%) a cargo da contratada, como contrapartida. A vigência original do respectivo termo 
iniciou na data de sua assinatura e findou em 30/06/2012. A vigência atual expira em 
30/12/2014. 
 
O objeto do Termo de Compromisso foi a execução de novos trechos de redes de esgoto 
pluvial nas Ruas Edgar Fritz Muller, Alcides Nascimento, Pistóia, Ana Nery e 
Büttembender, bem como a canalização de valas anteriormente existentes junto ao 
Loteamento Prata e no eixo da Avenida Irineu Carvalho de Braga.  
 
O Plano de Trabalho original previu, em seu cronograma de desembolso, um prazo de 
execução de 24 meses para conclusão das obras, avaliadas em R$ 31.687.500,00, e do 
Trabalho Sócio Ambiental, estimado em R$ 812.500,00.  
 
Atualmente o valor do Termo de Compromisso está em R$ 40.990.519,73, haja vista o 
aumento da contrapartida municipal para 10.115.519,73 (24,67%). 
  
##/Fato## 

2.2.2. Contratação de obras avaliadas em valor superior ao pactuado no Termo de 
Compromisso nº 292.878-61/2009. 
 
Fato 
 
O Termo de Compromisso nº 292.878-61/2009 foi pactuado no valor total de R$ 
32.500.000,00, sendo R$ 812.500,00 para o Trabalho Sócio Ambiental e o restante 
destinado às obras especificadas no Plano de Trabalho e no Quadro de Composição do 
Investimento. 
 
A estimativa de preço inicial da Prefeitura Municipal de Canoas/RS para a consecução das 
obras foi de R$ 34.706.829,03, conforme edital de Concorrência Pública nº 63/2009, ou seja, 
de início já superava os valores oriundos do compromisso firmado com a União, 
demonstrando que os mesmos não seriam suficientes para a consecução dos objetivos 
propostos. 
 
Decorridos aproximadamente 5 anos da pactuação, sem que tenham sido concluídos os 
serviços, os valores atuais do acordo estão em R$ 40.990.519,73, tendo a contrapartida 
municipal sido majorada para R$ 10.115.519,73. 
 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 934/GP, de 23/10/2014, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS se 
manifestou nos seguintes termos: 
 



 

 

“A fiscalização observa neste item que a estimativa de preços no lançamento do Edital n. 
63/2009 superava os valores oriundos do compromisso firmado com a União. A justificativa 
é o fato de que o Município solicitou os recursos no PAC 1 com os projetos básicos 
executados, faltando a complementação dos projetos executivos. Os projetos executivos 
foram elaborados pela Empresa ECSAM Engenharia e Consultoria em Saneamento 
Ambiental Ltda., e ao serem finalizados comportavam um valor total maior do que aquele 
que constou no Termo de Compromisso, mas esses valores não foram atribuídos à União, 
sendo suportados pelo Município. 
 
Decorridos aproximadamente cinco anos desde a assinatura do Termo de Compromisso 
292.878-61/2009, o valor total do conjunto das quatro obras que formam o objeto do 
mencionado Contrato foi elevado para R$ 40.990.519,73, destacando que o Município 
arcou com o pagamento desta diferença. 
 
Os motivos pelos quais cada obra sofreu alteração de valor, plenamente justificáveis, serão 
demonstrados nas respostas que seguem.” 
 
Análise do Controle Interno 
 
A Lei nº 8.666/93, em seu artigo 6º, inciso IX, estabelece que o projeto básico é o conjunto 
de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a 
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base 
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o 
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação 
do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Sendo assim, os projetos 
básicos do empreendimento deveriam fornecer subsídios suficientes para avaliação do custo 
das obras com maior precisão, segundo a lei 8.666/93, de forma que as justificativas 
apresentadas pela Prefeitura Municipal de Canoas/RS permitem inferir que os mesmos não 
continham todos os requisitos estabelecidos no diploma legal.  
 
Quanto à alegação da Prefeitura Municipal de Canoas/RS de que o aumento no custo das 
obras foi suportado pelo município e não pela União, a informação procede, haja vista que 
foi verificado, ao longo da execução do Termo de Compromisso nº 292.878-61/2009, 
aumento da contrapartida de R$ 1.625.000,00 para R$ 10.115.519,73, sem alteração nos 
valores repassados pela União.  
 
De outro modo, conforme apontamento específico do presente trabalho, foram verificadas 
dificuldades por parte da Prefeitura Municipal de Canoas/RS em adimplir as obrigações 
assumidas em uma das quatro obras inseridas no conjunto de ações do Termo de 
Compromisso nº 292.878-61/2009, qual seja a execução de galerias pluviais nas ruas Edgar 
Fritz Muller, Alcides Nascimento, Pistóia e Ana Nery. 
  
##/Fato## 

2.2.3. Inconsistências relacionadas ao processo de licenciamento ambiental. 
 
Fato 
 
I. A ordem de início dos serviços para a execução das obras de drenagem urbana objeto do 
contrato nº 121/2010 foi emitida pela Prefeitura Municipal de Canoas em 03/06/2010, dando 
início à execução das obras em 12/07/2010. Por sua vez, a Licença de Instalação foi emitida 
pela mesma Prefeitura, em 03/09/2010, ou seja, 53 dias após o início dos serviços. O 



 

 

Boletim de Medição nº 01, emitido em 03/09/2010 demonstra a realização de instalações, 
serviços preliminares e escavações a partir de 12/07/2010. Isto posto, configura-se o início 
das obras sem a devida licença de instalação, o que confronta as determinações do Art. 10 da 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, Art. 19 do Decreto nº 99.274, de 06/06/1990 e o Art. 
8º da Resolução CONAMA nº 237/97. O Acórdão 26/2002-Plenário-TCU, item 8.2, e o 
Acórdão 516/03-Plenário – TCU acompanham este entendimento. 
 
II. Não foi possível verificar, em análise documental, a existência de documento 
comprobatório de renovação da Licença de Instalação. Segundo a Lei Complementar nº 
140/2011, Art. 14, § 4º “A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, 
fixado na respectiva licença. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 934GP, de 23/10/2014, a Prefeitura Municipal de Canoas se 
manifestou nos seguintes termos: “A Ordem de Inicio dos Serviços do Contrato n. 121/2010, 
firmado entre a Arcol e o município de Canoas determinou o início para o dia 12/07/2010 e 
as medições computaram o primeiro período de execução dos serviços a partir desta data. 
 
Salienta-se que no item 7.1.17 do Contrato n. 121/2010 consta que a obtenção das Licenças 
de Instalação que se fizessem necessárias para a execução da obra, junto aos órgãos 
ambientais, seria uma obrigação da contratada, portanto quando a Arcol obteve a Ordem 
de Início, de imediato tomou as medidas visando obter a Licença Ambiental apresentando 
os estudos e análises necessárias. Este processo demandou 53 dias, portanto durante esse 
prazo não houve execução física da obra, e sim trâmite da Licença Ambiental. 
 
A Licença Ambiental n. 043/2010 teve seu pedido de renovação encaminhado à SMMA 
através da solicitação n° 2730 de 06/06/2013 e a Declaração Ambiental nº 2034 emitida 
pela SMMA estende a validade da LI 043/2010 até 13 de outubro de 2015. Essa 
documentação encontra-se anexada”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme informações do Boletim de Medição nº 01, referente ao período entre 12/07/2010 
e 12/08/2010, verifica-se a execução de R$ 89.205,25, referentes a serviços preliminares, 
instalações e escavações. O relatório de acompanhamento do empreendimento – RAE, 
emitido pela Caixa Econômica Federal apresenta registro fotográfico do início das obras, 
demonstrando a execução de ensecadeira e canteiro de obras provisório no período citado. 
 
Com relação ao item II, referente à renovação da Licença de Instalação, verificamos que a 
prorrogação da validade da LI nº 043/2010 foi emitida em 14 de outubro de 2014, por meio 
da Declaração Ambiental nº 2034, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Canoas. 
Isto posto, verifica-se que a licença de instalação esteve sem validade entre os dias 04 de 
setembro de 2013 e 13 de outubro de 2014. 
  
 
##/AnaliseControleInterno## 



 

 

2.2.4. Obras paralisadas no âmbito da execução do Termo de Compromisso nº 
292.878-61/2009. Execução contratual atrasada em mais de 300 dias. 
 
Fato 
 
Para execução das obras, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS promoveu, em 29/03/2010, a 
Concorrência nº 63/2009, fragmentada da seguinte forma: 
 
Lote 1- execução de galeria pluvial nas ruas Edgar Fritz Muller, Alcides Nascimento, Pistóia 
e Ana Nery, com extensão aproximada de 2145 metros, no Bairro Rio Branco; 
 
Lote 2 - execução de galeria pluvial no canal da Avenida Irineu Carvalho Braga, com 
extensão aproximada de 1.892 metros, entre a Rua Machadinho e Casa de Bombas nº.04, no 
Bairro Fátima; 
 
Lote 3 - execução de canalização da vala lateral ao loteamento Prata, com extensão 
aproximada de 804 metros, no Bairro Fátima; e 
 
Lote 4 - execução de galeria pluvial na Rua Büttenbender, com extensão aproximada de 
1400 metros, no Bairro Fátima. 
 
A empresa Arcol Industrial Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 91.182.626/0001-11, logrou êxito 
nos quatro lotes, apresentando propostas com descontos na ordem de 20% em relação aos 
orçamentos realizados pela administração contratante, conforme situação demonstrada: 
 

Concorrência 
63/2009 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 Total 

Valor orçado pela 
Administração 

(R$) 

3.363.776,51 28.557.358,33 
 

567.534,92 2.218.159,27 34.706.829,03 
 

Valor da proposta 
vencedora (R$) 

2.668.391,12 22.598.284,32 450.164,75 1.761.455,93 27.478.296,12 

Percentual de 
desconto 

20,67% 20,87% 
 

20,68% 20,59% 20,83% 
 

Prazo de execução 8 meses 24 meses 4 meses 8 meses  
 
Diante disso foi firmado, em 27/05/2010, o Contrato nº 121/2010, entre a empresa 
vencedora e a Prefeitura Municipal de Canoas/RS para a execução dos quatro lotes. O 
contrato celebrado com a empresa Arcol Industrial Ltda. foi rescindido em dois momentos 
distintos, para os lotes 2 e 3, e, posteriormente, para os lotes 1 e 4, como se verá adiante. 
 
O demonstrativo a seguir, baseado no Relatório de Acompanhamento de Empreendimento 
das etapas 10 e 11, apresenta o panorama de execução das obras até a rescisão contratual 
devido à incapacidade operacional que a empresa Arcol Industrial Ltda apresentou, 
ocasionando excessiva morosidade na evolução dos serviços. 
 
 

  
Valor 

Contratado 
Ordem de 

Início 
Previsão 
Término Rescisão 

Valor 
Executado 

(5) 

Execução 
Financeira verificada 
até a data da rescisão 

(%) 

Execução Financeira 
prevista até a data da 

rescisão (%) 

Lote 2 22.598.284,32 12/07/2010 11/07/2012 10/03/2011 427.518,34 1,89% 33,01% 



 

 

  
Valor 

Contratado 
Ordem de 

Início 
Previsão 
Término Rescisão 

Valor 
Executado 

(5) 

Execução 
Financeira verificada 
até a data da rescisão 

(%) 

Execução Financeira 
prevista até a data da 

rescisão (%) 

Lote 4 1.761.455,93 12/07/2010 09/03/2011 09/08/2011 437.036,75 24,81% 100,00% 

Lote 1 2.668.391,12 12/07/2010 09/03/2011 09/08/2011 296.019,45 11,09% 100,00% 

Lote 3 450.164,75 19/07/2010 16/11/2010 10/03/2011 119.741,00 26,60% 100,00% 

Totais 27.478.296,12 
 

 

 
1.280.315,54 4,66%  

 
Com o cancelamento dos lotes 2 e 3, efetuado em 10/03/2011, por meio do Termo de 
Rescisão nº 08/2011 e dos lotes 1 e 4, ocorrido em 09/08/2011, por meio do Termo de 
Rescisão nº 17/2011 a Prefeitura Municipal de Canoas/RS promoveu a Concorrência nº 
48/2011 em 25/08/2011 e a Concorrência nº 29/2012 em 29/08/2012, para execução dos 
quantitativos restantes das obras em análise.  
 
As obras de Canalização da Vala Central da Avenida Irineu Carvalho de Braga e da Vala 
paralela ao Loteamento Prata, em virtude do novo processo licitatório, passaram a ser 
executadas pelo consórcio formado entre a Construtora Extremo Sul Ltda. e a Construtora e 
Pavimentadora Pavicon Ltda., inscrito sob o CNPJ nº 14.629.838/0001-53. As galerias e 
redes da Rua Bütenbender ficaram sob responsabilidade da Construtora Sintra Ltda., inscrita 
sob o CNPJ nº 05.632.202/0001-70, enquanto que as intervenções nas Ruas Edgar Fritz 
Muller e proximidades ficaram a cargo da empresa Grimon Saneamento e Construções 
Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 93.591.618/0001-54. 
 
Apresentamos a seguir informações relacionadas aos novos contratos celebrados: 
 

Empreendimento 
/ Obra 

Licitação 
(Contrato) 

Valor Orçado 
pela 

Administração 
(R$) 

Valor 
Contratado (R$) 

(1) 
(Ordem de 

Início / Data 
prevista para 
Conclusão) 

Aditivos (R$) 
(2) 

Valor 
Contratado + 
Aditivos (R$) 
(3)=(1)+(2) 

Total contratado 
+ executado 

Contrato 
121/2010 (R$) 

(4)=(3)+(5) 

Situação 
atual 

Canal. Vala 
Central Av. 
Irineu Carvalho 
de Braga 

Concorrência 
48/2011 

(321/2011) 

29.989.477,45 29.988.477,45 
(12/12/2011 / 
01/11/2013) 

1.043.574,91 31.032.052,36 31.459.570,70 Paralisada 

Galerias e redes 
da Rua 
Büttenbender 

Concorrência 
29/2012 

(015/2013) 

2.403.356,94 2.298.472,40 
(25/03/2013 / 
20/11/2013) 

295.040,61 2.593.513,01 3.030.549,76 Concluída 

Galerias da Rua 
Edgar Fritz 
Muller e outras 

Concorrência 
29/2012 

(016/2013) 

4.681.878,53 4.558.915,23 
(25/03/2013 / 
20/11/2013) 

 4.558.915,23 4.854.934,68 Paralisada 

Canaliz. Vala 
paralela ao Lot, 
Prata 

Concorrência 
48/2011 

(323/2011) 

784.645,27 784.137,38 
(12/12/2011 / 
10/04/2012) 

(70.913,78) 713.223,60 832.964,60 Concluída 

Totais  37.859.358,19 37.630.002,46 1.267.701,74 38.897.704,20 40.178.019,74  

 
Entretanto, mesmo diante de novas contratações a preços mais condizentes com o mercado, 
duas das quatro obras se encontravam paralisadas quando da realização da inspeção física 
pela equipe de fiscalização, entre os dias 15 e 22 de setembro de 2014. 
 
O demonstrativo abaixo consolida as informações constantes no último Resumo do 
Empreendimento (nº 45) identificado na documentação analisada, referente ao período de 
01/05/2014 a 30/06/2014. 
 
 



 

 

Empreendimento 
/ Obra 

Valor Total 
atualizado 

(contratado + 
executado 
Contrato 
121/2010  

(R$) 

Valor Medido 
Acumulado 

(R$) 

Execução 
Financeira 

(%) 

Prazo 
original de 
conclusão  
previsto na 
contratação 
originária 

Prazo original 
de conclusão  
previsto nas 
contratações 
secundárias 

Atraso 
verificado em 
22/09/2014 
referente ao 

prazo original 
previsto nas 
contratações 
secundárias 

Canal. Vala 
Central Av. 
Irineu Carvalho 
de Braga 

31.459.570,70 30.171.752,98 95,91% 11/07/2012 01/11/2013 325 dias 

Galerias e redes 
da Rua 
Büttenbender 

3.030.549,76 3.021.137,89 99,69% 09/03/2011 20/11/2013 NA 

Galerias da Rua 
Edgar Fritz 
Muller e outras 

4.854.934,68 2.102.017,14 43,30% 09/03/2011 20/11/2013 306 dias 

Canaliz. Vala 
paralela ao Lot, 
Prata 

832.964,60 832.964,54 100,00% 16/11/2010 10/04/2012 NA 

Trabalho Sócio 
Ambiental 

812.500,00 594.901,88 73,22% NA NA NA 

Totais 40.990.519,74 36.722.774,43  89,59%    

 
Além das obras paralisadas, que em 22/09/2014 apresentavam atraso de mais de 300 dias 
consoante o cronograma original estabelecido nas contratações referentes à segunda bateria 
de licitações, o Trabalho Técnico Social também não havia sido concluído. Se analisadas em 
relação ao cronograma oriundo do contrato referente à licitação originária (Concorrência 
063/2009), primeiramente realizada para a execução do compromisso, as obras estariam 
apresentando um atraso de mais de dois anos para serem concluídas. 
 
Quanto à motivação para paralisação de cada uma das obras enquadradas nesta situação, 
verificamos situações distintas, às quais serão abordadas de forma específica e 
individualizada, haja vista uma se tratar de interferência não identificada em projeto e outra 
se referir a não recebimento de valores por parte da empresa executora.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 934/GP, de 23/10/2014, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS se 
manifestou nos seguintes termos: 
 
“Em relação às observações feitas sobre o prazo das obras, considerando o tempo de 
execução previsto no Termo de Compromisso, as obras não atenderam regularmente, mas 
em nenhuma das obras é injustificada a ampliação do prazo havendo um motivo real e 
específico para cada uma delas, e isso efetivamente ocorreu. 
 
Sobre o trabalho social é importante frisar que a primeira licitação/contratação, tinha 
previsão de execução para o período de 24 meses, prazo igual ao previsto para a execução 
da obra com maior prazo. O trabalho social foi efetivado neste prazo, mas há que se 
considerar que as obras, em função das rescisões com a Arcol e das novas contratações, 
tiveram reinicios em datas diferentes e, como ainda havia recurso para esta atividade, foi 
feito um aditivo ao contrato em prazo e valor, limitado a 25% do valor contratado. Ao 
término desse prazo, como ainda havia recurso financeiro disponivel para este fim, foi feita 
uma nova licitação, visando que não tivéssemos obras em execução sem o respectivo 
acompanhamento do trabalho social para informar e orientar as comunidades 
atingidas/beneficiadas. Essa contratação estará vigente até o mês de novembro de 2014.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme conteúdo do Relatório de Fiscalização, as paralisações ocorridas em duas das 
quatro obras fiscalizadas ocorreram por motivações distintas, às quais são discorridas no 
decorrer do trabalho com a análise das justificativas da Prefeitura de Canoas/RS.  
 
Quanto ao Trabalho Sócio Ambiental, foi informado tão somente que o mesmo não havia 
sido concluído de forma a reforçar a morosidade na execução das ações do Termo de 
Compromisso nº 292.878-61/2009. Tais atividades não careceram de análise pormenorizada.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Falta de identificação em projeto de rede de esgoto sanitário localizada 
perpendicularmente ao traçado da vala da Avenida Irineu Carvalho de Braga. 
 
Fato 
 
O projeto da obra de canalização da vala da Avenida Irineu Carvalho de Braga não levou em 
conta a existência de uma rede de esgoto cloacal localizada ortogonalmente ao curso da vala, 
impedindo a conclusão da canalização da mesma sem que haja o rebaixamento do referido 
coletor sanitário pertencente à CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento.  
 
Diante disso, a obra que vem sendo executada desde 12/07/2010, foi paralisada em 
22/04/2014 e desta forma se encontrava quando da realização dos trabalhos de campo pela 
equipe da CGU, entre os dias 15 e 22 de setembro de 2014. A intervenção necessária na rede 
da CORSAN foi contratada com recursos do município por R$ 513.977,47, junto à 
Construtora Sintra Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 05.632.202/0001-70, mediante Termo de 
Dispensa de Licitação nº 54/2014, com fundamento no artigo 24, inciso V, da Lei 8.666. 
Entretanto, os serviços ainda não haviam iniciado até o dia em que a equipe de fiscalização 
se encontrava no município. 
 
Os registros fotográficos a seguir, fornecidos pelos técnicos do Município de Canoas/RS e 
efetuados em momento pretérito ao da realização da vistoria pela equipe de fiscalização da 
CGU, apresentam com clareza o ponto em que a rede de esgoto sanitário da CORSAN, 
envolta em envelope de concreto e ancorada no eixo da vala, cruza a mesma impedindo o 
término de sua canalização.  
 

  
1 – Registro obtido de fora da vala no nível aproximado de 
aterramento da mesma, demonstrando a situação de 
interrupção do assentamento das peças duplas retangulares de 
concreto armado até que seja concluída a obra de 
rebaixamento do coletor de esgoto sanitário.  

2 – Registro obtido do interior de uma peça já 
assentada denotando a necessidade de 
rebaixamento da rede de esgoto sanitário para 
a conclusão dos trabalhos de canalização da 
vala. 

  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 934/GP, de 23/10/2014, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS se 
manifestou nos seguintes termos: 
 
“O projeto da galeria pluvial do canal central da Av. lrineu Carvalho de Braga, executado 
pela empresa ECSAM Engenharia e Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda. não 
constatou a real altura do coletor sanitário existente no acesso à ETE, causando o 
transtorno da impossibilidade de execução da galeria naquele trecho. 
 
O Consórcio formado pelas empresas Pavicon e Coesul, subscritoras do contrato 
n.321/2011, firmado com o município para execução daquela galeria, tinha o prazo de 690 
dias para a execução da obra. Descontados os dias de chuva e dias impraticáveis, conforme 
previsão da Cláusula Quinta do instrumento contratual, que trata da vigência, tivemos o 
término do prazo para maio de 2014, sendo essa a justificativa para o lapso temporal da 
execução. 
 
O consórcio realizou a obra em tempo inferior ao estabelecido no contrato, mas não 
conseguiu finalizar no trecho de 19,80m onde está o coletor, e não aceitou executar o 
rebaixamento do coletor como aditivo ao contrato, embora esse fosse ser executado com 
recursos próprios do Município, o que permitiria a agilização administrativa em relação 
aos pagamentos no final da obra. 
 
Diante dessa negativa, não restou alternativa ao Município senão licitar a obra de 
rebaixamento. Esse procedimento foi realizado por quatro vezes, e nas quatro ocasiões o 
certame restou deserto. O Município, então, contratou a obra com a Construtora Sintra, que 
como medida inicial tratou de encomendar a tubulação, já que se trata de medidas, 
diâmetros e materiais que não são obtidos com pronta entrega no comércio. 
Durante o transcurso de trâmite das licitações que restaram desertas, se decidiu pela 
paralisação da execução do contrato em 22/04/2014, um mês antes do término da obra para 
que, após a implantação do sifão, a contratada possa retomar a obra e finalizá-la ainda 
dentro do prazo contratual.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As manifestações da unidade fiscalizada de que o projeto não constatou a real altura do 
coletor sanitário existente localizado perpendicularmente à vala da Avenida Irineu Carvalho 
de Braga corroboram os apontamentos da fiscalização quanto à falha apontada na concepção 
do referido estudo. Tal defecção se acentua por se tratar de projeto executivo, conforme 
análise do referido documento e manifestação da própria municipalidade em informação 
referente à contratação de obras em valor superior ao pactuado no Termo de Compromisso 
nº 292.878-61/2009. 
 
Quanto ao prazo de execução da obra findar em maio de 2014, segundo a municipalidade, 
tal afirmação carece de comprovação, haja vista que os serviços tiveram seu início em 
12/12/2011 e deveriam ter sido concluídos em 01/11/2013, de acordo com a vigência 
contratual, que de fato deveria ser ampliada na mesma proporção do número de dias de 
chuva e impraticáveis que impossibilitassem a execução dos serviços, conforme cláusula 
quinta do Contrato nº 321/2011. Sendo assim, de acordo com a unidade fiscalizada, teria 
ocorrido no mínimo um período referente a 6 meses onde não foi possível trabalhar na obra, 



 

 

ou seja, mais do que uma quarta parte da duração prevista para execução do 
empreendimento.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Falta de recebimento de valores, pela empresa construtora, referentes aos 
serviços executados nas obras de drenagem das Ruas Edgar Fritz Muller, Ana Nery, 
Pistóia e Alcides Nascimento.  
 
Fato 
 
A análise da documentação fornecida referente à execução do Contrato nº 16/2013, 
efetivado entre a Prefeitura Municipal de Canoas/RS e a empresa Grimon Saneamento e 
Construções Ltda., permite inferir que ocorreram fatos suficientes que contribuíram tanto 
para o atraso, quanto para a paralisação das obras, conforme quadro abaixo: 
 

Data Documento Ocorrência 
30/04/2013 Ofício DOC/SMO/PMC 29/2013 Prefeitura comunica à empresa que após o decurso de 34 dias da Ordem de 

Início os trabalhos sequer haviam iniciado. Solicita providências para que a 
situação seja sanada. 

28/06/2013 Ofício DOC/SMO/PMC 43/2013 Prefeitura notifica a empresa a tomar providências no sentido de aumentar o 
ritmo de execução das obras, haja vista o decurso de 98 dias da Ordem de 
início. Afirma ainda que a evolução dos serviços que deveriam ter alcançado 
40%, de acordo com cronograma, apresentavam 4% aproximadamente.  

04/07/2013 Resposta da empresa Grimon ao 
Ofício DOC/SMO/PMC 43/2013 

A empresa cita uma série de fatores para a ocorrência dos atrasos como o 
recebimento efetivo da Ordem de Início cerca de 10 dias após a emissão, 
autorização da fabricação das peças pré-moldadas somente após o 
recebimento efetivo da Ordem de Início, dificuldade em extrair argila das 
jazidas em dias chuvosos e impossibilidade em realizar os trabalhos quando a 
vala da Avenida Irineu Carvalho de Braga está em carga devido ao retorno do 
esgoto para as redes em construção. 

02/09/2013 Termo de Paralisação do Contrato 
nº 16/2013 

O Município de Canoas/RS formaliza a paralisação da execução do contrato 
em virtude de até a presente data, não ter sido efetuado o pagamento de 
nenhuma medição desde que a obra foi iniciada no dia 25/03/2013, visto que 
os serviços executados deveriam ser pagos em até 30 dias após o protocolo da 
nota fiscal, conforme indica a quarta cláusula do contrato.  

29/10/2013 Termo de Reinício do Contrato nº 
16/2013 

O Município de Canoas/RS formaliza o reinício imediato da execução do 
contrato em virtude das medições referentes aos meses de maio/13, junho/13 e 
julho/13, motivo da solicitação de paralisação, terem sido pagas em sua 
totalidade.  

20/12/2013 Solicitação de paralisação 
realizada pela empresa Grimon 

A empresa cita o atraso no pagamento da fatura emitida em 09/09/2013 
referente à 4ª medição no valor de R$ 300.490,91 e que a falta de 
regularização dos pagamentos impede que ela tenha condições de manter o 
custo de evolução dos trabalhos.  

02/01/2014 Termo de Paralisação do Contrato 
nº 16/2013 

O Município de Canoas/RS formaliza a paralisação da execução do contrato 
em virtude de ter reconhecido os motivos expostos pela empresa executora. 

06/03/2014 Termo de Reinício do Contrato nº 
16/2013 

O Município de Canoas/RS formaliza o reinício da execução do contrato em 
virtude de solicitação da empresa contratada. 

27/03/2014 Termo de Paralisação do Contrato 
nº 16/2013 

O Município de Canoas/RS formaliza a paralisação da execução do contrato 
em virtude de ter reconhecido os motivos que embasaram a solicitação 
efetivada pela empresa em 20/03/2014. 

12/05/2014 Termo de Reinício do Contrato nº 
16/2013 

O Município de Canoas/RS formaliza o reinício da execução do contrato em 
virtude das medições referentes aos meses de agosto/13 e novembro/13, 
motivo da solicitação de paralisação, terem sido pagas na sua totalidade. 

14/05/2014 Notificação de Rescisão 
Contratual por justa causa – Art. 
78, XIV da Lei 8.666/93 

A empresa Grimon, por meio deste documento, além de demonstrar não 
reconhecer o Termo de Reinício das Obras emitido pela prefeitura em 
12//05/2014, solicita a rescisão amigável do contrato, com base no Art. 78, 
XIV da Lei 8.666/93, haja vista que as três paralisações decretadas pelo 
município acarretaram um total de 168 dias de inatividade. Acrescenta ainda, 
que a situação dos pagamentos não se encontrava normalizada com a quitação 
das medições dos meses de agosto/13 e novembro/13, haja vista a existência 
de pendência superior a 30 dias no pagamento de fatura emitida em 
25/03/2012, consoante Cláusula Quarta do Contrato 16/2013. 

 
Conforme se pode verificar, os documentos arrolados no demonstrativo acima indicam que 
as obras iniciaram de forma morosa e que posteriormente houve problemas nos pagamentos 
relativos aos serviços executados pela empresa Grimon Saneamento e Construções Ltda. 
 



 

 

Foi constatada, na inspeção física realizada no local, entre os dias 15 e 22 de setembro de 
2014, a ausência de quaisquer indicativos de que obra pudesse estar em execução, 
corroborando o entendimento de que a empresa construtora não reconheceu o Termo de 
Reinício emitido pela Prefeitura de Canoas em 12/05/2014.  
 
Ademais, não foi identificada, em meio à documentação fornecida, evidência de que o 
Contrato nº 16/2013 tenha sido rescindido, conforme manifestação de vontade da empresa 
contratada, e tampouco aditado, haja vista a vigência do mesmo ter expirado 240 dias após a 
emissão da Ordem de Início em 25/03/2013. 
 
No que tange à responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações financeiras com a 
empresa contratada cabe o seguinte registro. Mediante consulta à situação do Termo de 
Compromisso junto ao Sistema SIAFI verificamos que, até o dia 20/02/2014, haviam sido 
emitidas 32 Ordens Bancárias pela Caixa Econômica Federal – Programas Sociais (UG 
175004) em favor do Município de Canoas/RS no montante de R$ 30.874.785,48, sendo que 
o valor que cabe à União no acordo é de R$ 30.875.000,00. 
 
O Resumo do Empreendimento nº 45 indicava que do valor total medido (R$ 
36.722.774,43), R$ 29.429.479,25 foram com recursos federais, de forma que ainda falta à 
União participar com R$ 1.445.520,75, embora a maioria desse valor já esteja depositada em 
conta específica.   
 
À Prefeitura Municipal de Canoas/RS cabe ainda a participação de R$ 2.822.224,55, visto 
ter contribuído com R$ 7.293.295,18 de um total de R$ 10.115.519,73. 
 
A análise dos documentos referentes ao presente registro não permitiu identificar se a 
CAIXA estaria obstaculizando a liberação do saldo de recursos pertencentes à União, se a 
Prefeitura de Canoas/RS vem encontrando dificuldades financeiras ou ambas as situações 
vêm acontecendo.   
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 934/GP, de 23/10/2014, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS se 
manifestou nos seguintes termos: 
 
“Em relação aos apontamentos sobre o Contrato n. 16/2013, deve ser observado que por 
três ocasiões o contrato foi paralisado, nas seguintes datas, 02/09/2013, 02/01/2014 e 
27/03/2014, portanto o prazo total de execução do contrato conforme apontado não 
ocorreu, em decorrência das paralisações oficiais, que suspendem a contagem do prazo. 
 
A questão do retorno da empresa à execução das obras, condicionada por essa à efetivação 
de pagamentos relativos a outros serviços prestados em outros contratos, demandou um 
tempo de análise ao município, pois não havia concordância entre o requerido pela 
empresa Grimon e o entendido como devido pela fiscalização das obras. No momento já há 
uma decisão acordada e os pagamentos, assim que efetivados no tempo programado, 
ensejarão o reinício das obras objeto do Contrato n. 16/2013.”  
 
 
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
O Contrato nº 16/2013 tem um prazo de vigência de 240 dias. A Ordem de início de serviços 
foi emitida em 25/03/2013, tendo, dessa forma, expirado o prazo em 20/11/2013. Em que 
pesem as justificativas da Prefeitura Municipal de Canoas/RS de que as três paralisações 
tenham suspendido o período de execução, o desenrolar das obras iniciou de forma muito 
lenta, conforme conteúdo dos Ofícios DOC/SMO/PMC nº 29/2013 e nº 43/2013. Os 
documentos indicam que após o decurso de 34 dias da emissão da Ordem de início, os 
trabalhos sequer haviam iniciado e que com 98 dias após a autorização de começo, a 
evolução dos serviços havia alcançado 4%, em vez de 40%, conforme cronograma 
estabelecido.  
 
Ademais, de acordo com análise do Resumo do Empreendimento nº 45, referente ao período 
de 01/05/2014 a 30/06/2014, a obra contava com execução financeira de 43,30%, ou seja, 
bem aquém do que deveria ter evoluído, mesmo sendo desconsiderado o período paralisado.  
 
Cabe ainda registrar que, desde 12/05/2014, data da emissão do último Termo de reinício do 
contrato verificado na documentação fornecida, as atividades estariam oficialmente 
ocorrendo, embora se tenha conhecimento de que a empresa Grimon Saneamento e 
Construções Ltda. tenha intentado, sem sucesso, a rescisão do contrato e que no momento a 
obra esteja paralisada conforme manifestação da própria municipalidade e constatação da 
equipe de fiscalização de acordo com inspeção física realizada entre os dias 15/09/2014 e 
22/09/2014.  
 
Por fim, de acordo com a documentação fornecida, o motivo da paralisação da obra se deu 
pelo inadimplemento de algumas faturas relativas à mesma, embora a municipalidade tenha 
se manifestado no sentido de que existam pendências referentes a outros contratos que tem 
firmado com a empresa Grimon Saneamento e Construções Ltda. A informação da 
Prefeitura de Canoas/RS de que já haveria um acordo com a empreiteira para o reinício dos 
trabalhos carece de comprovação documental.  
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Inclusão de itens de serviço e aumento de quantitativos onerando o custo do 
empreendimento. 
 
Fato 
 
Conforme anteriormente explanado no item 2.2.4, as obras pertencentes às ações referentes à 
execução do Termo de Compromisso nº 292.878-61/2009 foram divididas em quatro lotes 
que, em um primeiro momento, tiveram sua execução iniciada por uma única empresa, 
vencedora de todos eles, por meio da Concorrência nº 63/2009. 
 
A incapacidade operacional da referida construtora ocasionou a rescisão contratual em duas 
oportunidades, havendo, portanto, a realização de novos certames licitatórios, quais sejam, 
as Concorrências nº 48/2011 e nº 29/2012, cada uma delas com dois lotes originalmente 
inseridos na contratação inicial.  
 
No momento das rescisões, cada um dos lotes apresentava um percentual de quantitativos 
medidos e pagos, o que levou a Prefeitura Municipal de Canoas/RS, em linhas gerais, a 
suprimi-los nas planilhas orçamentárias referentes às licitações posteriores.  
 



 

 

Entretanto, tal prática não foi verificada no lote referente às obras de drenagem das Ruas 
Edgar Fritz Muller, Ana Nery, Pistóia e Alcides Nascimento, licitado por meio da 
Concorrência nº 29/2012, conforme demonstrado a seguir: 
 
Item Quantidade prevista 

(Concorrência 63/2009) 
Quantidade prevista 
(Concorrência 29/2012) 

Tubos e galerias de diversos diâmetros e seções 2.599,00 m 2.415,00 m 
Escavação Mecânica 10.491,00 m3 15.222,13 m3 
Aterro compactado mecanicamente com material 
de empréstimo 

5.039,85 m3 11.407,67 m3 

Escoramento 7.661,60 m2 11.655,26 m2 
 
Conforme pode ser verificado, embora a extensão das redes de drenagem tenha sofrido 
pequena redução no segundo processo licitatório em virtude da quantidade de peças 
executadas anteriormente na primeira contratação, não foi verificada a redução equivalente 
para os serviços de escavação, aterro e escoramento, que ao contrário, foram majorados, o 
que representa, a priori, uma inconsistência, haja vista que os projetos disponibilizados de 
ambas as licitações pelos técnicos da Prefeitura de Canoas/RS sejam idênticos, no que tange 
aos perfis longitudinais das redes pluviais, sendo mantidas as mesmas cotas, tanto para o 
greide do pavimento, quanto para a linha d’água. 
 
Quanto ao serviço de escoramento de valas cabe ainda o registro de que além do aumento do 
quantitativo foi alterada a sua concepção na segunda contratação, que de descontínuo em 
madeira, passou para contínuo metálico, solução de custo mais elevado. Entretanto, na 
documentação fornecida pela Prefeitura Municipal de Canoas/RS, verificamos que o 
assentamento das galerias vinha ocorrendo mediante utilização de escoramento metálico já 
nos serviços licitados pela Concorrência 63/2009 e executados pela empresa Arcol, embora 
aquele certame não previsse tal concepção de escoramento. Não foram encontrados registros 
fotográficos dos serviços executados pela empresa Grimon por meio da Concorrência nº 
29/2012. 
 
Além disso, outra discrepância foi verificada no que se refere aos serviços de pavimentação, 
onde a estimativa dos mesmos passou de R$ 348.839,68 em março de 2010 para R$ 
682.486,56 em agosto de 2012, tendo sido verificada tanto a criação de novos itens 
discriminados rua a rua, quanto a mudança de quantitativos de itens existentes. 
 
Em suma, as diferenças quantitativas apresentadas entre as duas licitações elevou a 
estimativa da obra de R$ 3.363.776,51 para R$ 4.681.878,53, embora o transcurso de prazo 
de aproximadamente 2 anos e 5 meses (CC 63/2009 – 29/03/2010; CC 29/2012 – 
29/08/2012) entre os certames atenue tal discrepância financeira, que por outro lado é 
agravada pelo fato de o segundo orçamento ter suprimido as quantidades anteriormente 
executadas no valor de R$ 296.019,45. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 934/GP, de 23/10/2014, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS se 
manifestou nos seguintes termos: 
 
“Sobre as diferentes quantidades de escavação, aterro e escoramento entre o primeiro e 
segundo certames para a obra, a justificativa é a reanálise dos quantitativos propostos no 
projeto original, cuja memória está anexa. 



 

 

 
A mudança de escoramento deveu-se à presença de adutora próxima ao local da escavação 
na Rua Ana Nery, de material antigo (fibra) que se rompia com facilidade, causando o 
desmoronamento das laterais do corte da escavação. Este fato causou transtorno por 
diversas vezes, para todos que trafegavam no local, causando também demora na execução. 
 
Em relação à pavimentação, o que houve foi a alteração do plano de repavimentação dos 
diversos trechos que esta obra abrange. Ainda, em virtude da presença de adutora próxima 
à rede e seus diversos rompimentos, verificamos que o plano inicial de repavimentar apenas 
o local aberto para implantação da galeria, resultaria em um pavimento de qualidade ruim, 
pois a destruição do pavimento existente, em diversos locais, foi quase da largura da via. 
 
Diante disso, pode-se verificar, comparando os dois orçamentos, que foram inseridas novas 
quantidades de serviço visando uma repavimentação com maior qualidade e mais 
abrangente. 
 
Salienta-se que a diferença de preços entre os dois certames não se deu apenas pela 
atualização de valores, e sim pela inserção de novas quantidades de diferentes serviços. Os 
dois orçamentos estão anexados. 
 
Toda esta alteração foi analisada e aceita pela Caixa Económica Federal, órgão 
responsável pelas análises de toda a documentação referente aos certames de obras a serem 
executadas com recursos do PAC. 
 
O orçamento ora anexado demonstra que as quantidades adotadas no segundo certame 
consideram todos os serviços executados no primeiro certame. 
 
O critério para o julgamento do certame para execução desta obra foi o menor preço, 
porém o regime de execução foi o de empreitada por preços unitários, o que permite dizer 
que, para todos os serviços, o pagamento é feito somente para as quantidades efetivamente 
executadas.”  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
No que tange à justificativa de aumento de quantidades de escavação e aterro entre uma e 
outra licitação devido à reanálise do projeto original, mantemos o posicionamento de que os 
perfis longitudinais apresentados em ambos os certames para o lançamento das redes foi o 
mesmo, sendo mantidas as mesmas cotas para o greide do pavimento e para a linha d’água, 
carecendo a manifestação de elementos mais consistentes, embora tenha sido apresentada 
nova memória de cálculo para a mudança.  
 
Salientamos, entretanto, que procede a informação fornecida pela Prefeitura de Canoas/RS 
de que a CAIXA tenha analisado e aceitado as alterações propostas. A instituição financeira 
emitiu parecer por meio de Manifestação Técnica, constante entre as fls. 592 a 594 do 
Volume de Engenharia do processo 2616.292.878-61. Na referida manifestação foi 
observada a adequação dos preços aos valores de mercado, porém não foi verificado 
questionamento em relação aos aumentos de quantitativos e inserção de novos itens de 
serviço, de forma que os mesmos tenham sido aceitos mediante documentação apresentada 
pela proponente. 
 



 

 

Quanto às alterações verificadas no tipo e quantidade de escoramento e nos itens e 
quantidades de áreas de pavimentação devido à presença de uma adutora de água próxima às 
escavações na Rua Ana Nery, de acordo com a municipalidade, cabe o seguinte registro: 
além de não ter sido encaminhada qualquer comprovação documental como a cópia do 
cadastro da referida rede de água ou registros fotográficos, as alterações nos quantitativos 
dos itens em tela se deram em todo o contrato, ou seja, para as intervenções realizadas nos 
quatro logradouros, e não somente nas redes lançadas na Rua Ana Nery. 
 
Ainda, a Prefeitura Municipal de Canoas/RS não se manifestou quanto às quantidades 
anteriormente executadas e pagas no valor de R$ 296.019,45. 
 
Sendo assim, embora quaisquer revisões de projetos tenham sido suportadas pelo Município 
de Canoas/RS como contrapartida aos valores repassados pela União, o fato demonstra na 
melhor das hipóteses, assim como houve nas obras de Canalização da Vala da Avenida 
Irineu Carvalho de Braga, falhas na concepção inicial dos projetos utilizados na referida 
contratação. Tais falhas não só acarretaram maior custo ao município, devido às alterações 
posteriores, como maior tempo para atingir os objetivos propostos, além de se poder inferir 
que estão relacionadas às paralisações verificadas, haja vista que as mesmas se devem aos 
inadimplementos ocorridos por parte da Prefeitura de Canoas/RS.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Inexistência de detalhamento dos encargos sociais incidentes e Bonificações e 
Despesas Indiretas (BDI) incidentes nas propostas comerciais apresentadas por 
empresas participantes de concorrências públicas e nos orçamentos utilizados para a 
contratação das obras. 
 
Fato 
 
Analisando as propostas comerciais das empresas participantes das Concorrências Públicas 
nº 063/2009, 048/2011 e 29/2012, verificamos a falta de detalhamento dos encargos sociais 
incidentes sobre os serviços orçados, assim como também não consta o detalhamento da taxa 
de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) incidente. No mesmo sentido, verificamos que o 
detalhamento dos encargos sociais e do BDI também não compôs os orçamentos das obras 
elaborados pela contratante, anexos aos editais de licitação. 
 
A necessidade de que reste explicitado nos anexos do edital e nas propostas das empresas 
licitantes o detalhamento dos encargos sociais considerados e a composição da taxa de BDI 
é matéria pacífica no âmbito do Tribunal de Contas da União, que consolidou tal 
entendimento mediante a Súmula nº 258, a seguir transcrita: 
 
“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, 
devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem 
ser indicada mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas”. 
 
Mais ainda, nos casos em comento, verificamos que sequer consta dos orçamentos o valor 
total da taxa de BDI e dos encargos sociais considerados pela Prefeitura na precificação das 



 

 

obras, assim como também não constam esses valores nas propostas apresentadas pelas 
empresas licitantes.  
 
Assim, conforme acima detalhado, resta identificada falha por parte da Prefeitura Municipal 
de Canoas/RS por não explicitar, em sua orçamentação, a composição das taxas de BDI e de 
encargos sociais associados, e por não exigir das licitantes o detalhamento destes itens nas 
propostas comerciais apresentadas no âmbito das Concorrências Públicas nº 63/2009, 
48/2011 e 29/2012. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 934 GP, de 23/10/2014, a Prefeitura Municipal de Canoas se 
manifestou nos seguintes termos: “A Súmula do TCU n° 258 foi publicada em 10/04/2010 e 
a Concorrência n. 63/2009 elaborada no ano de 2009, quando não existia esta 
obrigatoriedade por parte do Tribunal de Contas da União, e por consequência para a 
Caixa Económica Federal e para as rotinas do município de requerer ou apresentar, de 
forma aberta, os valores do BDI. Quando houve o relançamento do edital, toda a 
documentação foi encaminhada à Caixa Económica Federal para o novo certame, e 
também após a realização deste, para que nos fornecessem o SPA - Síntese do Projeto 
Aprovado, antes, e autorização para Ordem de Inicio, depois. Em nenhum momento a CEF 
ou o Ministério colocaram qualquer objeção por não termos apresentado o BDI. Nem 
mesmo fizeram qualquer solicitação para que fosse apresentado o BDI aberto. No 
transcorrer do contrato também não houve qualquer solicitação ou impedimento por não 
ter sido apresentado esse documento”. 
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Análise do Controle Interno 
 
Apesar das alegações da Prefeitura Municipal de Canoas, referentes à realização de certame 
licitatório em período anterior à publicação da Súmula nº 258 do Tribunal de Contas da 
União, entendemos que a referida súmula apenas consolida uma série de entendimentos 
exarados pelo tribunal em decisões similares anteriores. Neste caso, temos que a composição 
das taxas de BDI e de encargos sociais associados deveria ser explicitada na orçamentação, 
bem como o detalhamento destes itens nas propostas comerciais das licitações promovidas 
pela instituição 
  
##/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. 
Nesse aspecto, foram verificados os seguintes problemas: 
 
- Deficiências no projeto básico licitado; 
- Inconsistências relacionadas ao processo de licenciamento ambiental; 
- Obras paralisadas, com atrasos em mais de 300 dias, devido a falhas no projeto (falta de 
identificação em projeto de rede de esgoto pré-existente no canal da obra) e falta de 
recebimento de valores, pela empresa construtora, referentes aos serviços executados; 



 

 

- Alteração dos quantitativos e especificações licitadas onerando o custo do 
empreendimento; 
- Inexistência de detalhamento dos encargos sociais incidentes e BDI das empresas 
contratadas para a realização das obras. 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201411268 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 678025 
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 216.254.609,81 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09 a 26/09/2014, sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2068 - SANEAMENTO BASICO / 1N08 - APOIO A 
IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIAS DE SISTEMAS DE 
ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS COM POPULACAO SUPERIOR A 
50 MIL HABITANTES OU MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES 
METROPOLITANAS OU DE REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO. 
no município de Canoas/RS. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio a Estados, Distrito Federal e Municípios para a 
implantação, ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário em municípios com 
população total superior a 50 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas 
(RMs) ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) ou de consórcios públicos 
com população total maior que 150 mil hab constituídos para a prestação do serviços 
proporcionando à população acesso aos serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários, 
visando seu bem-estar, a melhoria da saúde, o desenvolvimento econômico e a preservação 
da qualidade dos corpos d'água. As atividades contemplam as infraestruturas necessárias 
para construção de: redes coletoras e coletores tronco; interceptores e emissários; estações 
elevatória; ligações domiciliares e intradomiciliares; estações de tratamento de esgoto, kits 
sanitários (somente para população de baixa renda); soluções individuais (fossa séptica, 
ligações e kits sanitários) em áreas urbanizadas pouco adensadas e de baixa renda. Os 
empreendimentos também devem contemplar ações de educação ambiental e mobilização 
social. 

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

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

2.2 Parte 2 
 



 

 

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

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

2.2.1. Atraso no cronograma de execução do Termo de Compromisso nº 0408695-
35/2013/MCidades/CAIXA. 
 
Fato 
 
Referimo-nos ao Termo de Compromisso nº 0408695-35/2013/MCidades/CAIXA, firmado 
em 30/12/2013 entre a União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, 
representada pela Caixa Econômica Federal e o Estado do Rio Grande do Sul, tendo como 
interveniente executora a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, no âmbito 
da Ação 1N08 – Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistema de Esgotamento 
Sanitário em Municípios com População Superior à 50 mil Habitantes ou Municípios 
Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento, e da 
segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. 
 
O citado Termo de Compromisso tem como objeto a ampliação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário – S.E.S. do Município de Canoas/RS - Bacias 2, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17 e 18, estando 
prevista a transferência de recursos financeiros pela União até o valor de R$ 216.254.609,81 
(duzentos e dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e nove reais e 
oitenta e um centavos). A vigência do Termo de Compromisso teve início na data de sua 
assinatura e encerrar-se-á no dia 30/01/2018.  
 
O Termo de Compromisso em análise foi formalizado com as seguintes condições 
suspensivas: 
 
- Apresentação da documentação de titularidade da área de intervenção; e 
- Apresentação do licenciamento ambiental. 
 
O prazo estabelecido para apresentação da documentação citada acima é até o dia 
31/10/2014, devendo a análise favorável pela CAIXA ocorrer até o dia 30/11/2014.  
 
De acordo com o Cronograma Físico-Financeiro do empreendimento, datado de 30/12/2013, 
o início das obras deveria ter ocorrido em 30/05/2014. No entanto, até a presente data 
(10/10/2014) as obras ainda não foram iniciadas. 
 
Instada a se manifestar sobre os processos licitatórios relacionados à execução do Termo de 
Compromisso em tela, a direção da CORSAN, por meio do Of. 057/2014-DGPAC, de 
30/09/2014, prestou os seguintes esclarecimentos: 
 
“Informamos que, por duas vezes, em 02/07/2014 e em 18/09/2014, o edital do Regime 
Diferenciado de Contratação – RDC nº 004/14, referente a esta obra, foi suspenso. 
 



 

 

Neste momento, o certame licitatório encontra-se suspenso para revisão da planilha de 
quantitativos do orçamento apresentada em edital, motivada por pedido de esclarecimentos 
de empresas licitantes. 
 
Assim que concluída a revisão, a data do certame licitatório será reagendada, 
possivelmente para a segunda quinzena do mês de outubro do corrente ano.” 
 
Diante dos fatos relatados, observa-se que na presente data (10/10/2014) a execução do 
Termo de Compromisso em tela encontra-se atrasada (aproximadamente quatro meses) em 
relação ao Cronograma Físico-Financeiro estabelecido. Convém ressaltar, ainda, que o 
ajuste está dentro do prazo suspensivo para apresentação de documentação pendente por 
parte da interveniente executora. Entretanto, em que pese o atraso verificado não ser 
expressivo em termos absolutos levando-se em consideração o porte e a complexidade do 
empreendimento, tal fato merece atenção das entidades partícipes, mediante monitoramento 
constante, para que a execução do Termo de Compromisso ocorra dentro dos prazos 
pactuados. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta ao Relatório Preliminar, a Direção da CORSAN apresentou as seguintes 
informações, por meio do Ofício nº 2213/2014-GP, de 31/10/2014: 
 
“(...) temos a esclarecer, a partir do teor da análise do cronograma de execução do termo 
de compromisso nº 0408695-35/2013/MCidades/CAIXA: 
 
1) Foi publicado o edital de licitação RDC nº 004/2014 que tem por objeto a Execução das 
Obras de Ampliação e Reforma da Estação de Tratamento de Esgotos de Mato Grande do 
Sistema de Esgotamento Sanitário, na localidade de Canoas/RS, com data da abertura em 
13/11/2014 – cópia do aviso de publicação em anexo; 
 
2) O projeto possui Licenciamento de Instalação emitido – LI nº 1834 – cópia em anexo; 
 
3) A situação do processo de legalização da área ainda está tramitando no judiciário; 
 
4) A situação do processo foi relatada ao GIGOV/PO da CEF, via e-mail em 22/10/2014, 
juntamente com o status de outros contratos – cópia em anexo.” 
 
 
Em instância posterior, em complementação ao expediente suprarreferido (ofício nº 
2213/2014-GP), a CORSAN encaminhou os seguintes esclarecimentos adicionais em 
relação à regularização da titularidade das áreas:  
 
“(...) Em complementação ao Of. n.º 2213/014 – GP, no que diz respeito à legalização da 
área da ETE Mato Grande, item 3, a referência feita acerca da situação do processo de 
legalização concerne ao registro das áreas desapropriadas. 

Considerando que na área já existe uma estação de tratamento de esgoto, a CORSAN já 
detém a imissão de posse da área desde 1980, inclusive já tendo indenizado os valores 
determinados pelo Judiciário. Por envolver várias matrículas a pendência judicial 



 

 

remanescente é de registro das áreas no cartório de registro de imóveis e retificação de 
registro de uma das matrículas. 

Em anexo, segue arquivo contendo o último despacho do juiz e petição conjunta assinada 
pelos procuradores das partes informando a situação levantada, juntando documento 
probatórios e requerendo as providências necessárias para encerramento da ação de 
desapropriação. 

Dessa forma, pela razões expostas, não há pendência perante a CEF de regularização da 
área, por consequência não há óbice para licitação do objeto do contrato de repasse tendo 
em vista que a documentação necessária para tanto - que é a posse da área - a CORSAN 
detém desde 1980. (...)” 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os Gestores da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, em sua manifestação, 
destacam o fato de terem lançado já o edital de licitação relacionado à execução das obras de 
Ampliação e Reforma da Estação de Tratamento de Esgotos de Mato Grande, demonstrando 
que a execução do projeto encontra-se em andamento. Apesar disso, o atraso identificado na 
implementação do Cronograma Físico-Financeiro de fato ocorreu e, mesmo não sendo ainda 
expressivo em termos absolutos, atenta para a necessidade de monitoramento do processo 
para assegurar que a execução do Termo de Compromisso ocorra dentro dos prazos 
pactuados.  
 
Em relação à titularidade das áreas onde serão implementadas as obras, em que pese a 
CORSAN sustente, em sua manifestação, que não haveria pendência perante a CAIXA 
referentes à regularização da área, por outro lado afirma a Unidade que o processo de 
legalização da área ainda tramita no judiciário, e que as pendências remanescentes estariam 
relacionadas aos registros das áreas no cartório de registro de imóveis e retificação e registro 
de uma das matrículas envolvidas na obra. 
 
Assim sendo, em última análise, corrobora-se a ocorrência de atraso na implementação do 
Cronograma Físico-Financeiro do empreendimento, e a existência de pendências no registro 
da titularidade das áreas em nome da entidade signatária do Termo de Compromisso nº 
0408695-35/2013/MCidades/CAIXA. 
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados identificamos atraso na implementação do cronograma 
físico-financeiro previsto para o Termo de Compromisso nº 0408695-
35/2013/MCidades/CAIXA. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411337 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DO TURISMO 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 611094 
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 585.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 26/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 1166 - Turismo no Brasil: Uma Viagem para Todos / 
Ação 0564 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística no município de Canoas/RS. 
 
A Ação fiscalizada destina-se a desenvolver o turismo nos municípios brasileiros, 
principalmente por meio de adequação da infraestrutura de forma que permita a expansão 
das atividades turísticas e a melhoria da qualidade do produto para o turista. 

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

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

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

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

2.2.1. Informação básica acerca do Contrato de Repasse nº 238.173-17. 
 
Fato 
 
A União, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica 
Federal, firmou, em 31/12/2007, com o Município de Canoas/RS, o Contrato de Repasse nº 
238.173-17 (SIAFI 611094), cujo objeto é a transferência de recursos financeiros da União 
para a execução da “1ª Etapa de pavimentação da Avenida das Canoas – Praia do Paquetá”.   



 

 

 
O valor total dos recursos do Contrato de Repasse é de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta 
e cinco mil reais), sendo que R$ 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos 
reais) correspondem ao valor que cabe à União transferir. Por outro lado, a título de 
contrapartida, o Município alocará o valor de R$97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos 
reais), de acordo com o cronograma de execução financeira. 
 
O período de vigência do referido Contrato iniciou-se na data de assinatura (31/12/2007), e 
encerrava-se em 31/12/2008. Contudo, tendo em vista as diversas prorrogações, ficou 
acordado que o fim de vigência atual passou a ser dia 30/12/2014.  
 
A Prestação de Contas referente ao total dos recursos deverá ser apresentada pelo Município 
até 60 (sessenta) dias após o término de vigência do Contrato. Assim, o Município deverá 
apresentá-la até o dia 28/02/2015. 
 
As metas/etapas especificadas no Plano de Trabalho aprovado são as seguintes: 
 

Quadro: Metas/etapas constantes do Plano de Trabalho do Contrato de Repasse nº 238.173-17 
Metas: 

Meta 1 / etapa 1 Regularização do passeio com saibro – 1.400 m2 

Meta 2 / etapa 1  Base de brita espessura 21 cm – 4.460 m3 

Meta 3 / etapa 1 Imprimação e pintura de ligação 
Meta 4 / etapa 1 Revestimento asfáltico CBUQ e = 7,5 cm  -  1.618,05 m3 

Meta 5 / etapa 1 Meio fio de concreto pré-moldado 25 Mpa  -  5.600 m 
      Fonte: Plano de Trabalho do Contrato de Repasse nº 238.173-17 
 
 
Ademais, cabe frisar que, para financiar a totalidade da obra (1ª e 2ª etapas), foram 
utilizados ainda recursos dos Contratos de Repasse nº 300.861-65 e 312.850-80, o primeiro, 
também firmado por intermédio do Ministério do Turismo, no valor de R$ 1.612.500,00, e o 
segundo, celebrado por meio do Ministério das Cidades, no valor de R$ R$ 3.500.00,00. 
 
Quanto à instrução dos procedimentos licitatórios com vistas à contratação de empresa para 
execução das obras e serviços objeto dos referidos contratos, registre-se que a Prefeitura de 
Canoas realizou, no dia 29/06/2011, a Concorrência Pública nº 34/2011. Sendo que, após as 
fases de habilitação e análise das propostas, classificou-se em 1º lugar a licitante Construtora 
Giovanella Ltda., que apresentou proposta financeira no valor de R$ 4.325.997,29 (Quatro 
milhões trezentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e nove 
centavos). Assim, em 30/06/2011 foi firmado, entre o Município de Canoas e a Construtora 
Giovanella Ltda., o Contrato nº 161/2011, para execução dos serviços de pavimentação e 
canal de dragagem central da Avenida das Canoas, no referido Município.  
 
  
##/Fato## 

2.2.2. Atraso de 6 (seis) anos na realização das obras e serviços, objeto do Contrato de 
Repasse nº 238.173-17, considerando o cronograma de execução constante do Plano de 
Trabalho aprovado. 
 
Fato 
 
Conforme cronograma de execução, parte integrante do Plano de Trabalho referente ao 
Contrato de Repasse nº 238.173-17, cujo período de vigência inicial era de 31/12/2007 a 



 

 

31/12/2008, as obras estavam previstas para serem realizadas no período compreendido 
entre 01/01/2008 e 30/04/2008. Contudo, a obra somente foi concluída durante o exercício 
de 2014.   
 
A partir da análise da documentação relativa ao referido Contrato de Repasse, apresentam-
se, a seguir, os fatos, em ordem cronológica, que contribuíram para tal situação: 
 
i) 31/12/2007: o Contrato de Repasse foi assinado com condição suspensiva de 90 (noventa) 
dias, ou seja, a Prefeitura deveria apresentar a respectiva documentação técnica até 
31/03/2008, o que não ocorreu; 
 
ii) 30/12/2008: a Caixa Econômica Federal prorroga “ex-ofício” o Contrato de Repasse, 
apresentando como justificativa as pendências de documentações jurídica e de engenharia; 
 
iii) 10/09/2009: por meio do Ofício GP/0472/09, a Prefeitura de Canoas solicita a 
prorrogação da vigência do Contrato de Repasse, justificando que o projeto está sendo 
redimensionado. Após tratativas, o Ministério do Turismo, mediante e-mail encaminhado à 
Caixa, em 25/09/2009, autoriza a prorrogação do prazo de vigência contratual até 
30/12/2010. Assim, em 25/09/2009 foi assinado novo Termo Aditivo com vigência até 
30/12/2010; 
 
iv) 16/12/2010: mediante Ofício UEP/DOC/SMO/PMP nº 78/2010, encaminhado à Caixa, a 
Prefeitura solicita a prorrogação do Contrato de Repasse pelo período de 2 (dois) anos, 
considerando que os projetos de engenharia estão em fase de finalização/complementação 
para apresentação à Caixa. Em 20/12/2010 mais um Termo Aditivo foi assinado, 
prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2011; 
 
v) 12/08/2011: após concluir a verificação do resultado do processo licitatório, a Caixa 
autorizou, por meio do Ofício nº 3544/11/GIDUR/PO, o início da execução do objeto; 
 
vi) 04/11/2011: por meio do Ofício nº 529/2011, a Prefeitura solicita prorrogação do prazo 
de vigência do Contrato de Repasse, tendo em vista que a Construtora Giovanella Ltda. 
recebeu a ordem de início dos serviços em 25/07/2011, com prazo corrido de 180 dias 
trabalháveis para o término. Em 30/11/2011 foi firmado o 4º Termo Aditivo ao Contrato, 
prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2012; 
 
vii) 22/11/2012: a Prefeitura, mediante Ofício nº 848/2012-GP, solicita nova prorrogação de 
vigência do Contrato de Repasse, informando que a necessidade de prorrogação deve-se ao 
fato do atraso no cronograma das obras referentes aos Contratos de Repasse nº 300.861-68 e 
312.850-80, que, juntamente com o contrato em tela, compõem o montante dos recursos 
necessários para a funcionalidade da obra, a qual está em execução, com percentual medido 
e aferido pela Caixa de 9,44%. Dessa forma, em 30/11/2012 foi firmado o 5º Termo Aditivo 
ao Contrato, prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2013; 
 
viii) 25/11/2013: Por intermédio do Ofício nº 1596/2013-GP, a Prefeitura solicita nova 
prorrogação de prazo, tendo em vista o atraso no cronograma de execução das obras 
referentes aos Contratos de Repasse nº 300.861-65 (execução de 55,52%) e 312.850-80 
(execução de 76,39%). Ademais, informou que a conclusão das obras estava prevista para 
ocorrer no 1º trimestre de 2014. Desse modo, em 29/11/2013 foi firmado o 6º Termo Aditivo 
ao Contrato, prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2014. 



 

 

   
Diante do exposto, observa-se que houve um atraso de 6 (seis) anos em relação ao 
cronograma de execução previsto no Plano de Trabalho. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 955/2014 – GP, de 31/10/2014, a Prefeitura de Canoas apresentou a 
seguinte justificativa: 
 
“A obra apresentou desde o inicio da execução, já nas primeiras medições, atraso no 
repasse dos recursos advindos de emendas parlamentares, ocasionando inclusive, 
solicitações de paralisação do contrato da Prefeitura com a empresa executora 
(Construtora Giovanella).       
 
Este descompasso verificado no fluxo dos pagamentos ocasionou as diversas solicitações de 
prorrogação de prazo do Contrato de Repasse.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da Prefeitura Municipal de Canoas/RS fundamenta-se no fato de que houve 
atrasos no repasse dos recursos federais. Contudo, não é o que se observa a partir da análise 
das considerações apresentadas a seguir, com base nos fatos relatados acima: 
 
a) O referido Contrato de Repasse foi assinado em 31/12/2007, todavia em 16/12/2010, 
decorridos 3 (três) anos da assinatura, a Prefeitura Municipal ainda não havia apresentado os 
projetos de engenharia, conforme depreende-se do teor do Ofício UEP/DOC/SMO/PMP nº 
78/2010, encaminhado à Caixa, por meio do qual a Prefeitura solicita a prorrogação do 
Contrato de Repasse pelo período de 2 (dois) anos, considerando que os projetos de 
engenharia estariam em fase de finalização/complementação para apresentação junto à 
Caixa; 
 
b) Além disso, em 22/11/2013 e 25/11/2013, por meio dos Ofícios nºs 848/2012-GP e 
1596/2013-GP, respectivamente, a Prefeitura solicitou novas prorrogações em razão do 
atraso no cronograma das obras referentes aos Contratos de Repasse nº 300.861-68 e 
312.850-80, que, juntamente com o contrato em tela, compõem o montante dos recursos 
repassados, necessários à execução total da obra; 
 
c) Registre-se ainda que, em 15/06/2009, mediante Ofício nº 2140/09/GIDUR/PO, a Caixa 
notificou a Prefeitura Municipal de Canoas acerca do crédito de R$ 487.500,00 na conta 
vinculada ao respectivo Contrato de Repasse. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, verifica-se que houve atraso de 6 (seis) anos na 
realização das obras e serviços previstos no âmbito do Contrato de Repasse nº 238.173-17. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411282 
Município/UF: Canoas/RS 
Órgão: MINISTERIO DO TURISMO 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 708607 
Unidade Examinada: CANOAS PREFEITURA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.612.500,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 15/09/2014 a 26/09/2014, sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 1166 - Turismo Social no Brasil: Uma Viagem de 
Inclusão / Ação 10V0 - Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística no município de 
Canoas/RS. 
 
A Ação fiscalizada destina-se a desenvolver o turismo nos municípios brasileiros, 
principalmente por meio de adequação da infra-estrutura de forma que permita a expansão 
das atividades turísticas e a melhoria da qualidade do produto para o turista. 

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. Informação básica acerca do Contrato de Repasse nº 300.861-65. 
 
Fato 
 
A União, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica 
Federal, firmou, em 31/12/2009, com o Município de Canoas/RS, o Contrato de Repasse nº 
300.861-65 (SICONV 708607), cujo objeto é a transferência de recursos financeiros da 
União para a execução da “2ª Etapa de pavimentação da Avenida das Canoas – Praia do 
Paquetá”.   
 
O valor total dos recursos do Contrato de Repasse é de R$ 1.612.500,00 (Um milhão 
seiscentos e doze mil e quinhentos reais), sendo que R$ 1.462.500,00 (Um milhão 
quatrocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais) correspondem ao valor que cabe à 
União transferir. Por outro lado, a título de contrapartida, o Município alocará o valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de acordo com o cronograma de execução 
financeira. 



 

 

 
O período de vigência do referido Contrato iniciou-se na data de assinatura (31/12/2009), e 
encerrava-se em 31/12/2010. Contudo, tendo em vista as diversas prorrogações, ficou 
acordado que o fim de vigência atual passou a ser dia 30/12/2014.  
 
A Prestação de Contas referente ao total dos recursos deverá ser apresentada pelo Município 
até 60 (sessenta) dias após o término de vigência do Contrato. Assim, o Município deverá 
apresentá-la até o dia 28/02/2015. 
 
As metas/etapas especificadas no Plano de Trabalho aprovado são as seguintes: 
 

Quadro: Metas/etapas constantes do Plano de Trabalho do Contrato de Repasse nº 300.861-65 
Metas: 

Meta 1 / etapa 1 Execução da pista de rolamentos e passeios 

Meta 2 / etapa 1  Execução da ciclovia 

Meta 3 / etapa 1 Execução da pista para caminhada 
Meta 4 / etapa 1 Execução da rede pluvial 

      Fonte: Plano de Trabalho do Contrato de Repasse nº 300.861-65 
 
Ademais, cabe frisar que, para financiar a totalidade da obra (1ª e 2ª etapas), foram 
utilizados ainda recursos dos Contratos de Repasse nº 238.173-17 e 312.850-80. O primeiro, 
também firmado por intermédio do Ministério do Turismo, no valor de R$ 585.000,00, e o 
segundo, celebrado por meio do Ministério das Cidades, no valor de R$ 3.500.00,00. 
 
Quanto à instrução dos procedimentos licitatórios com vistas à contratação de empresa para 
execução das obras e serviços objeto dos referidos contratos, registre-se que a Prefeitura de 
Canoas realizou, no dia 29/06/2011, a Concorrência Pública nº 34/2011. Sendo que, após as 
fases de habilitação e análise das propostas, classificou-se em 1º lugar a licitante Construtora 
Giovanella Ltda., que apresentou proposta financeira no valor de R$ 4.325.997,29 (Quatro 
milhões trezentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e vinte e nove 
centavos). Assim, em 30/06/2011 foi firmado, entre o Município de Canoas e a Construtora 
Giovanella Ltda., o Contrato nº 161/2011, para execução dos serviços de pavimentação e 
canal de dragagem central da Avenida das Canoas, no referido Município.  
  
##/Fato## 

2.1.2. Plano de Trabalho aprovado sem estarem adequadamente especificadas as 
metas a serem atingidas, assim como as etapas ou fases da execução da obra objeto do 
Contrato de Repasse nº 300.861-65. 
 
Fato 
 
Constatou-se, a partir da análise da documentação referente ao Contrato de Repasse nº 
300.861-65, no valor de R$ 1.612.500,00, que houve a aprovação do Plano de Trabalho, em 
que pesem as metas a serem atingidas, assim como as etapas de execução da obra estarem 
especificadas de forma genérica, em desconformidade com o disposto no art. 21 da Portaria 
Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008, conforme pode-se observar do quadro abaixo: 
  

Quadro: Metas e etapas constantes do Plano de Trabalho referente ao Contrato de Repasse nº 300.861-65 
Metas: 

Meta 1 / etapa 1 Execução da pista de rolamentos e passeios 

Meta 2 / etapa 1 Execução da ciclovia 

Meta 3 / etapa 1 Execução da pista para caminhada 
Meta 4 / etapa 1 Execução da rede pluvial 



 

 

 Fonte: Plano de Trabalho do Contrato de Repasse nº 300.861-65 
 
Ademais, apesar da especificação das 4 (quatro) metas do Plano de Trabalho acima 
apresentadas, identificou-se, mediante discriminação dos serviços (itens e subitens), 
constantes do Boletim de Medição nº 1, emitido pela Caixa Econômica Federal, que os 
recursos utilizados para realizar a obra, relativos ao Contrato de Repasse em questão, foram 
os seguintes: 
 

Quadro: Serviços constantes do Boletim de Medição nº 1 referente ao Contrato de Repasse nº 300.861-65 
Item Discriminação 

1 Canal – muro de contenção 
2 Rede Pluvial 
3 Sinalização 
4 Arborização 

 Fonte: Boletim de Medição nº 1 da Caixa   
 
Desse modo, observa-se que, levando-se em consideração os recursos transferidos por meio 
desse Contrato de Repasse, somente foram realizados os serviços referentes à “meta 4 – 
Execução da rede pluvial”.  
 
Em tempo, faz-se necessário registrar que, para financiar a obra “Pavimentação da Avenida 
das Canoas – Praia do Paquetá – 2ª Etapa”, foram utilizados ainda os recursos transferidos 
mediante o Contrato de Repasse nº 312.850-80, no valor de R$ 3.500.000,00, firmado entre 
a União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica 
Federal e o Município de Canoas, cujo objeto e metas/etapas se confundem com as do 
primeiro. 
 
Entretanto, cabe informar que não foi constatada, pela equipe de fiscalização, sobreposição 
no faturamento referente aos itens constantes do projeto, levando-se em conta as medições 
realizadas pela Caixa Econômica Federal.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 955/2014 – GP, de 31/10/2014, a Prefeitura de Canoas apresentou a 
seguinte justificativa: 
  
“No momento da contratação junto à Caixa Econômica Federal este Plano de Trabalho foi 
analisado e aprovado, sendo que, as metas e as etapas de execução, nunca foram 
questionadas pela representante (CEF) ou pelo Ministério do Turismo, inclusive todos 
repasses foram efetuados sem restrições.”   
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a Prefeitura manifestar-se no sentido de que o Plano de Trabalho foi analisado 
e aprovado pela Caixa Econômica Federal, sendo que as metas e as etapas de execução 
nunca foram questionadas pela instituição financeira ou pelo Ministério do Turismo, isso 
não justifica o fato verificado, relacionado à falta de detalhamento dessas metas e etapas.  
 
Registre-se o que estabelece o art. 21 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 127/2008: 
 



 

 

“O Plano de Trabalho, que será avaliado após a efetivação do cadastro do proponente, 
conterá, no mínimo: 
(...) 
III - descrição das metas a serem atingidas; 
IV - definição das etapas ou fases da execução; 
(...).” 
 
Contudo, observou-se que o Plano de Trabalho aprovado não fez distinção entre as metas e 
as etapas/fases de execução da obra, além do que, constatou-se que as metas definidas não 
guardam relação com os serviços que foram executados a partir dos recursos transferidos por 
meio do referido Contrato de Repasse. 
 
Ante o exposto, é importante ressaltar que a clareza e a objetividade dos planos de trabalho, 
em especial das metas e etapas de execução da obra, são elementos indispensáveis para a 
posterior avaliação dos resultados obtidos, sendo que, sua desconsideração, prejudica a 
aferição de sua execução e o posterior exame da prestação de contas.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério do Turismo que diligencie a CAIXA no 
sentido de que seja observado o necessário detalhamento dos planos de trabalho referentes a 
contratos de repasse que vierem a ser celebrados, contemplando metas/etapas mensuráveis, 
sem que estejam especificadas de forma genérica.  
 
 
2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

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

2.2.1. Atraso de 4 (quatro) anos na realização das obras e serviços, objeto do Contrato 
de Repasse nº 300.861-65, considerando o cronograma de execução constante do Plano 
de Trabalho aprovado. 
 
Fato 
 
Conforme cronograma de execução, parte integrante do Plano de Trabalho referente ao 
Contrato de Repasse nº 300.861-65, cujo período de vigência inicial era de 31/12/2009 a 
31/12/2010, as obras estavam previstas para serem realizadas no período compreendido 
entre 01/03/2010 e 01/06/2010. Contudo, a obra somente foi concluída durante o exercício 
de 2014.   
 
A partir da análise da documentação relativa ao referido Contrato de Repasse, apresentam-
se, a seguir, os fatos, em ordem cronológica, que contribuíram para tal situação: 



 

 

 
i) 31/12/2009: o Contrato de Repasse foi assinado com condição suspensiva de 150 (cento e 
cinquenta) dias, ou seja, a Prefeitura deveria apresentar a respectiva documentação técnica 
até 31/05/2010, o que não ocorreu; 
 
ii) 16/12/2010: mediante Ofício UEP/DOC/SMO/PMP nº 78/2010, encaminhado à Caixa, a 
Prefeitura solicita a prorrogação do Contrato de Repasse pelo período de 2 (dois) anos, 
considerando que os projetos de engenharia estão em fase de finalização/complementação 
para apresentação à Caixa. Em 20/12/2010 mais um Termo Aditivo foi assinado, 
prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2011; 
 
iii) 04/11/2011: por meio do Ofício nº 531/2011, a Prefeitura solicita prorrogação do prazo 
de vigência do Contrato de Repasse, tendo em vista que a Construtora Giovanella Ltda. 
recebeu a ordem de início dos serviços em 25/07/2011, com prazo corrido de 180 dias 
trabalháveis para o término. Em 30/11/2011 foi firmado o 2º Termo Aditivo ao Contrato, 
prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2012; 
 
iv) 13/12/2011: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(1ª Ordem Bancária), no valor de R$ 1.170,00, sob bloqueio; 
 
v) 13/04/2012: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse (2ª 
Ordem Bancária), no valor de R$ 92.868,75, sob bloqueio; 
 
vi) 11/05/2012: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(3ª Ordem Bancária), no valor de R$ 208.406,25, sob bloqueio; 
 
vii) 22/10/2012: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(4ª Ordem Bancária), no valor de R$ 522.990,00, sob bloqueio; 
 
viii) 25/10/2012: crédito de recursos financeiros na conta vinculada ao Contrato de Repasse 
(5ª e última Ordem Bancária), no valor de R$ 522.990,00, sob bloqueio; 
 
ix) 22/11/2012: a Prefeitura, mediante Ofício nº 849/2012-GP, solicita nova prorrogação de 
vigência do Contrato de Repasse, informando que a necessidade de prorrogação deve-se ao 
fato do atraso no cronograma das obras e nas liberações de recursos pelo Gestor, 
informando, ainda, que o contrato está em execução com percentual medido e aferido pela 
CAIXA de 56,44%. Dessa forma, em 30/11/2012 foi firmado o 3º Termo Aditivo ao 
Contrato, prorrogando o prazo de vigência até 30/12/2013; 
 
x) 25/11/2013: Por intermédio do Ofício nº 1598/2013-GP, a Prefeitura solicita nova 
prorrogação de prazo devido ao fato de o Contrato de Repasse encontrar-se em execução, 
informando que o percentual aferido pela CAIXA é de 55,52%, quantitativo este 
inconsistente em relação ao apresentando no Ofício nº 849/2012-GP. Ademais, informou 
que a conclusão das obras estava prevista para ocorrer no 1º trimestre de 2014. Desse modo, 
em 29/11/2013 foi firmado o 3º Termo Aditivo ao Contrato, prorrogando o prazo de 
vigência até 30/12/2014. 
   
 
Diante do exposto, observa-se que houve um atraso de 4 (quatro) anos em relação ao 
cronograma de execução previsto no Plano de Trabalho. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 955/2014 – GP, de 31/10/2014, a Prefeitura de Canoas apresentou a 
seguinte justificativa: 
  
“A obra apresentou desde o inicio da execução, já nas primeiras medições, atraso no 
repasse dos recursos advindos de emendas parlamentares, ocasionando inclusive, 
solicitações de paralisação do contrato da Prefeitura com a empresa executora 
(Construtora Giovanella).       
Este descompasso verificado no fluxo dos pagamentos ocasionou as diversas solicitações de 
prorrogação de prazo do Contrato de Repasse.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da Prefeitura Municipal de Canoas/RS fundamenta-se no fato de que houve 
atrasos no repasse dos recursos federais. Acata-se em parte a respectiva justificativa. 
Todavia, faz-se necessário registrar que, em 16/12/2010, a Prefeitura encaminhou à Caixa o 
Ofício UEP/DOC/SMO/PMP nº 78/2010, solicitando a prorrogação do Contrato pelo 
período de 2 (dois) anos, considerando que os projetos de engenharia estariam em fase de 
finalização/complementação, apesar de o Contrato de Repasse ter sido assinado em 
31/12/2009, com condição suspensiva de somente 150 (cento e cinquenta) dias para que 
fosse apresentada a respectiva documentação técnica. Além disso, conforme informações do 
Plano de Trabalho, a obra deveria ser executada no período de 3 (três) meses. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Inexistência do detalhamento dos encargos sociais e do BDI incidentes nas 
propostas comerciais apresentadas pelas empresas participantes da Concorrência 
Pública nº 34/2011, e no orçamento utilizado para a contratação da obra. 
 
Fato 
 
Analisando as propostas comerciais das empresas participantes do certame licitatório 
suprarreferido, inclusive a proposta da própria empresa vencedora do certame – Construtora 
Giovanella Ltda., verificamos que não consta das mesmas o detalhamento dos encargos 
sociais incidentes sobre os serviços orçados, assim como também não consta o detalhamento 
da taxa de Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) incidente.  No mesmo sentido, 
verificamos que o detalhamento dos encargos sociais e do BDI também não compôs o 
orçamento da obra elaborado pela contratante, anexo ao edital de licitação. 
 
A necessidade de que reste explicitado nos anexos do edital e nas propostas das empresas 
licitantes o detalhamento dos encargos sociais considerados e a composição da taxa de BDI 
é matéria pacífica no âmbito do Tribunal de Contas da União, que consolidou tal 
entendimento mediante a Súmula nº 258, a seguir transcrita: 
 
“As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI 
integram o orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, 
devem constar dos anexos do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem 
ser indicada mediante o uso da expressão “verba” ou de unidades genéricas.” 
 



 

 

Mais ainda, no caso em comento verificamos que sequer consta do orçamento o valor total 
da taxa de BDI e dos encargos sociais considerados pela Prefeitura na precificação da obra, 
assim como também não constam esses valores nas propostas apresentadas pelas empresas 
licitantes.  
 
Assim, conforme acima detalhado, resta identificada falha por parte da Prefeitura Municipal 
de Canoas/RS por não explicitar, em sua orçamentação, a composição das taxas de BDI e de 
encargos sociais associados, e por não exigir das licitantes o detalhamento destes itens nas 
propostas comerciais apresentadas no âmbito da Concorrência Pública nº 34/2011. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Em resposta ao Relatório Preliminar encaminhado em 10 de outubro de 2014, a Prefeitura 
Municipal de Canoas/RS, por meio do Ofício nº 955 – GP, de 31 de outubro de 2014, 
encaminhou a seguinte manifestação acerca do apontamento em questão: 
 

“As falhas identificadas no detalhamento do orçamento, composição de BDI e dos 
encargos associados, e  nas propostas comerciais apresentadas são procedentes, no 
entanto,  estas exigências não foram expostas no momento da contratação e ou nas 
liberações dos recursos pela Caixa Econômica Federal.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os gestores municipais, em sua manifestação, corroboram a falha identificada. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Inconsistência da justificativa apresentada pelo Município de Canoas/RS, por 
meio do Plano de Trabalho, com vistas à obtenção de recursos da União, por 
intermédio do Ministério do Turismo. 
 
Fato 
 
Constatou-se que, para obter recursos junto à União Federal, por intermédio do Ministério 
do Turismo (Ação de Governo 10V0 – “Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística”), com 
a finalidade de realizar a obra de “Pavimentação da Avenida das Canoas – Praia do Paquetá 
– 2ª Etapa”, o Município de Canoas apresentou, mediante Plano de Trabalho, justificativas 
não condizentes com a realidade do local, conforme pode-se observar a seguir: 
 
“(...) 
Destacamos ainda que o município está em busca de habilitação para ser uma das sub-
sedes da COPA de 2014. Desta forma este empreendimento será de fundamental 
importância para a nossa indicação, uma vez que poderemos contar com um espaço de 
turismo junto ao COMPLEXO DO PAQUETÁ que contará com diversos atrativos para a 
população. 
O COMPLEXO DO PAQUETÁ está situado no DELTA DO JACUÍ e conta com muitos 
espaços ainda não explorados pelo homem. 
A PAVIMENTAÇÃO DA AV. DAS CANOAS FAZ PARTE DO ACESSO AO COMPLEXO 
DO PAQUETÁ. O acesso tem na sua totalidade 4,54 km, sendo que 2,54 km serão de 



 

 

responsabilidade da municipalidade, e 2 km serão de responsabilidade do DNIT em função 
da BR 448. 
O município, recentemente, elaborou um edital visando à contratação de empresa para 
elaborar um plano de negócios para o complexo e outro visando um concurso público para 
os projetos básicos de implantação. Estimamos contar com Marinas (pública e privada), 
espaços para lazer e esportes náuticos, os quais terão sem dúvida UM FORTE APELO 
TURÍSTICO. 
Registramos em tempo que este empreendimento já conta com recursos na ordem de R$ 
585.000,00, junto à CEF CR 0238173-17, para a sua primeira fase. ESTE VALOR 
SERVIRÁ COMO COMPLEMENTAÇÃO PARA AS OBRAS DO acesso ao complexo da 
Praia do Paquetá e contará nesta fase com aproximadamente 1,3 KM. 
Os dados citados a cima garantem que O sucesso do empreendimento será de grande 
importância para a CIDADE de Canoas, vai atingir diretamente 15 mil HABITANTES DA 
REGIÃO proporcionando-lhes melhor qualidade de vida, e sendo sub-sede da Copa 
colaborará com a IMAGEM DO PAÍS.” 
 
Todavia, verificou-se que, mediante visita da equipe de fiscalização à Praia do Paquetá, no 
dia 23/09/2014, o local não apresenta condições mínimas para tornar-se complexo turístico, 
consoante justificativa anteriormente exposta. 
 
Os registros fotográficos expostos a seguir evidenciam a situação relatada: 
  

 

 

 

 
  



 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

  
Registros fotográficos da Praia do Paquetá 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 955/2014 – GP, de 31/10/2014, a Prefeitura de Canoas apresentou a 
seguinte justificativa: 
  
“A justificativa apresentada, na época, de modo algum era inconsistente pois traduziu a 
verdade dos objetivos da Administração, o que ocorreu foi que fatos supervenientes 
atrasaram as obras do que ainda hoje são objetivo e anseio da comunidade canoense. 
Posteriormente ao envio do plano de trabalho da obra, o Município fez um convênio com a 
UFRGS visando o projeto de revitalização da orla e pavimentação do acesso. Este projeto, 
uma vez concluído coincidiu com a notícia de que Canoas não estava incluída na lista dos 
Municípios que sediariam seleções participantes da Copa do Mundo, diminuindo, pois a 
urgência de implantação mas não a sua importância. 
Em um segundo momento, houve o entendimento de que o projeto poderia ser simplificado 
diminuindo custos e acelerando resultados e foi providenciado então um projeto definitivo, 
mais simples, porém contemplando também a pavimentação do acesso e a revitalização da 
orla. Este projeto está concluído, com algumas pranchas em anexo que demonstram que em 
nenhum momento a justificativa apresentada deixou de ser visada pelo Município. 
O início das obras depende no momento do lançamento e resultado do certame licitatório.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Canoas/RS no sentido de que, à 
época, a justificativa apresentada para obtenção dos recursos junto ao Ministério do 
Turismo, de modo algum era inconsistente, não procede, tendo em vista que, transcorridos 
mais de 5 (cinco) anos da aprovação do Plano de Trabalho, não ocorreu a publicação do 
edital referente aos procedimentos licitatórios para execução das obras do projeto de 
revitalização da orla e pavimentação de acesso à Praia do Paquetá.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Prejuízo no atingimento dos objetivos do Contrato de Repasse, em decorrência 
de descontinuidade na configuração da via que vincula a cidade de Canoas à rodovia 
BR-448. 



 

 

 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Canoas/RS promoveu a execução de uma única obra de 
engenharia mediante a aplicação dos recursos de 03 (três) contratos de repasse firmados 
entre esse ente municipal e o Governo Federal, a saber: Contrato de Repasse nº 238.173-17 
(Ministério do Turismo), Contrato de Repasse nº 300.861-65 (Ministério do Turismo) e 
Contrato de Repasse nº 312.850-80 (Ministério das Cidades). Assim, com a conjunção dos 
recursos financeiros oriundos destas três transferências do Governo Federal foi executado 
um único objeto/obra, que corresponde a um segmento de 1.260,0m de uma via que vincula 
a cidade de Canoas/RS, pela região oeste do núcleo urbano do município, ao trevo da 
recentemente inaugurada BR-448, denominada usualmente como “Rodovia do Parque”. 
 
Esta via que vincula a cidade de Canoas à BR-448 possui, na realidade, uma extensão total 
de aproximadamente 2.400,0m, sendo que a complementação do trecho, na parte mais 
próxima à rodovia federal, seria executada pelo DNIT no âmbito do contrato de execução da 
própria Rodovia BR-448. Ou seja, a vinculação viária entre a cidade de Canoas e a BR-448 
seria materializada pela justaposição de duas obras de engenharia, uma das quais 
correspondente aos 1.260,0m de via executados por meio dos contratos de repasse 
suprarreferidos e a outra correspondente aos aproximadamente 1.100,0m restantes, a serem 
executados pelo DNIT.  O segmento a cargo do ente municipal parte da área urbana do 
município (metade leste da via) e o segmento a cargo do DNIT inicia na rodovia BR-448 
(parte oeste), encontrando-se ambos em um ponto intermediário, na interseção com a rua 
Dona Elizabete Finkler. 
  
Relativamente à configuração da via, verificamos que o segmento correspondente aos 
contratos de repasse previu um traçado com via dupla e duas pistas de rolamento em cada 
direção, da mesma forma que o projeto do segmento a cargo do DNIT, que também previa a 
execução de duas pistas de rolamento em cada sentido. Assim, restaria conformada uma 
vinculação viária entre a cidade de Canoas e a rodovia BR-448 com a mesma configuração 
em toda a sua extensão – duas pistas de rolamento em cada direção.  
 
Porém, em exame à documentação da obra e em inspeção física ao trecho, verificamos que, 
no segmento a cargo do DNIT, ocorreu uma descontinuidade na parte central de 
aproximadamente 200,0m (no encontro entre ambos os segmentos), onde o DNIT não 
executou a rodovia conforme projeto. Segundo informado pelos gestores municipais, em que 
pese o projeto básico do DNIT previsse a execução da via até a rua Dona Elizabete Finkler 
(onde ocorreria o encontro com o segundo segmento da via, a cargo da Prefeitura da 
Canoas), na etapa de execução o DNIT excluiu aproximadamente 200,0m do trecho, os 
quais resultaram não executados. Diante de tal fato, a Prefeitura Municipal de Canoas, com 
recursos de outras fontes (diversas dos contratos de repasses em exame), executou 
posteriormente uma via asfaltada nesse segmento, com apenas uma faixa de rolamento em 
cada direção.  
 
Assim, em última instância, a via que vincula a cidade de Canoas à BR-448 apresenta-se, 
atualmente, com um segmento de 1.260,0m de extensão com faixa dupla em ambos os 
sentidos (segmento este objeto dos contratos de repasse); com um segmento de 
aproximadamente 1.000,0m, a partir da BR-448, com a mesma configuração (pista dupla em 
ambas das direções); e com um segmento central, de 200,0m aproximadamente, com faixa 
simples (uma pista de rolamento em cada direção).  



 

 

 
O fato relevante a ser destacado, e que constitui o cerne do presente registro, é que segundo 
a configuração atualmente existente da via a capacidade de tráfego da mesma fica restrita 
pelo “afunilamento” que ocorre no segmento central do trecho. Ou seja, para efeitos de 
capacidade de escoamento da via e de segurança de tráfego, a via dupla executada no âmbito 
dos repasses de recursos sob exame não produz o efeito previsto, haja vista que a via opera 
com uma capacidade de escoamento limitada pela via simples existente, e pela transição 
entre a pista dupla e a pista simples.  
 
Caberia registrar adicionalmente que, segundo verificado durante a inspeção física, o 
encontro da pista dupla que vem da rodovia com a pista simples do segmento central resulta 
por constituir uma situação de risco aos motoristas, que se deparam com o afunilamento da 
via em forma relativamente brusca e sem uma sinalização adequada.  
 
Após o recebimento do Relatório Preliminar de Fiscalização, a Prefeitura Municipal de 
Canoas/RS, por meio do Ofício nº 955 – GP, de 31 de outubro de 2014, trouxe os seguintes 
esclarecimentos adicionais acerca da questão: 
 

“No ano de 2009, os técnicos da Prefeitura Municipal estiveram no escritório do DNIT, em 
São Leopoldo, no intuito de conhecer o projeto da BR 448 para definir a extensão do trecho 
da Avenida das Canoas que o Município de Canoas deveria providenciar de imediato, para 
que de fato se concretizasse a ligação do ramo da rodovia até a parte já concluída da 
Avenida das Canoas, dentro do Loteamento Central Park. 

O projeto apresentado pelo DNIT, na época projeto básico, indicava a ligação da rodovia 
federal até a Rua Dona Elizabete Finkler, ocasionando no desenvolvimento do projeto para 
a complementação da via, a partir da Rua Dona Elizabete Finkler até o Loteamento 
Central Park, um total de 1240m. 

Através dos ofícios nº 42/2011 UEP/PMC e nº 04/2013 EEA/PMC, foi solicitado ao DNIT a 
confecção de projeto e execução do trecho suprimido do projeto original, que até o 
momento não foi executado.” 

 
  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, verifica-se que houve prejuízo no atingimento dos 
objetivos previstos para o Contrato de Repasse em tela em decorrência de uma 
descontinuidade na configuração da via, em trecho (a cargo do DNIT) adjacente e 
complementar àquele implementado com os recursos federais sob exame, reduzindo a 
capacidade de escoamento e segurança da estrada construída. Verifica-se, ainda, que 
ocorreu um atraso de 4 (quatro) anos na realização das obras e serviços previstos no âmbito 
do Contrato de Repasse nº 300.861-65. 


