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Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 8 Ações de Governo 
executadas no município de Aracaju/SE. 
 
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 em 
setembro de 2014.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
fiscalizado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 571.149 
Índice de Pobreza: 27,45 
PIB per Capita: 12.940,65 
Eleitores: 347.712 
Área: 174 

 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 
INTEGRACAO 
NACIONAL 

Resposta aos Desastres e 
Reconstrução 

1 4.000.000,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA INTEGRACAO 
NACIONAL 

1 4.000.000,00 

MINISTERIO DA 
JUSTICA 

Segurança Pública com Cidadania 1 2.975.313,90 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA JUSTICA 1 2.975.313,90 
MINISTERIO DA 
SAUDE 

Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

1 3.000.000,00 

Assistência Ambulatorial e 
Hospitalar Especializada 

1 47.700.012,00 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 2 50.700.012,00 
MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Gestão de Riscos e Resposta a 
Desastres 

1 6.607.045,76 

MORADIA DIGNA 1 28.548.000,00 



 

 

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

Urbanização, Regularização 
Fundiária e Integração de 
Assentamentos Precários 

1 5.841.913,78 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 3 40.996.959,54 
MINISTERIO DO 
ESPORTE 

Esporte e Grandes Eventos 
Esportivos 

1 5.455.738,85 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO ESPORTE 1 5.455.738,85 
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 8 104.128.024,29 
 

Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado no período compreendido entre 03 e 22 de 
outubro de 2014, 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 Aracaju/SE, 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. 

No que diz respeito à execução de programas ligados ao Ministério da Integração Nacional, 
foram identificadas falhas relativas à antieconomicidade na adoção do tipo de forma para 
confecção das galerias de macrodrenagem da obra de recuperação e reconstrução do Canal 
Costa do Sol, o que resultou num prejuízo efetivo ao Erário de R$ 459.883,05. 

Quanto à execução de programas ligados ao Ministério das Cidades, destaque para falhas 
relativas a: a) Termo de Compromisso n° 0351043-23/2011, no valor de R$ 6.607.045,76, 
para construção do Canal Costa do Sol, Bairros Aeroporto, Atalaia e Zona de expansão de 
Aracaju/SE, cujas obras estão paralisadas, em função da falta de conclusão do processo de 
desapropriação da área da Lagoa de Detenção, podendo comprometer a estabilidade da bacia 
de amortecimento de cheias e infiltração e consequente funcionamento da drenagem na 
região; b) Infraestrutura do empreendimento do PMCMV Residencial Jaime Norberto 
relacionadas com o sistema de drenagem e execução de calçamento e pisos da área externa; 
c) Falta de encerramento do Contrato de Repasse n° 0192779-45/2006, com apresentação da 
prestação de contas final do objeto e devolução dos recursos não utilizados, no montante de 
R$ 5.352.519,92. 



 

 

No tocante à área da saúde, foram identificadas falhas como a ausência de espaços físicos 
prontos para receber equipamentos adquiridos com recursos do Convênio nº 765777/2011, 
para aquisição de equipamento e material permanente para unidade de atenção especializada 
em saúde, no montante de R$ 5.535.558,78 e a celebração do Contrato de Repasse nº 
0374150-15/2011, no valor de R$ 47.700.012,00, para Construção do Hospital do Câncer de 
Aracaju, com valor insuficiente para execução de etapa útil, contrariando as disposições 
legais.  

Quanto ao esporte, destaque para o ritmo lento na execução do Contrato n.º 07/2013, 
relativo à execução da obra de ampliação e modernização do Estádio Estadual Governador 
Lourival Baptista - Batistão. 

Apesar de esta análise estar segmentada por área ministerial, não se deve perder de vista 
aqueles aspectos que, em razão de sua transversalidade, caracterizam mais fortemente as 
deficiências da Gestão Municipal, sendo, pois, aqueles que, se corrigidos, tendem a 
proporcionar melhorias relevantes. 

 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201411259 
Município/UF: Aracaju/SE 
Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 
Instrumento de Transferência: Convênio - 662052 
Unidade Examinada: ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.000.000,00 
Prejuízo: R$ 459.883,05 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08 a 30 de setembro de 2014 sobre 
a aplicação dos recursos do programa 1029 - Resposta aos Desastres e Reconstrução / 4570 
- Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres no município de Aracaju/SE. 
 
A ação fiscalizada destina-se a promover a reabilitação de áreas atingidas por desastres 
naturais e antropogênicos, com a prestação dos serviços essenciais e realização de obras 
emergenciais, especialmente nos casos de desastres de grande e muito grande porte, 
reconhecidos pelo Governo Federal como situação de emergência e estado de calamidade 
pública. 

Esta Fiscalização refere-se à obra, já concluída, de recuperação e reconstrução do Canal 
Costa do Sol, no trecho compreendido entre a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e a Maré 
do Apicum (Estaca 158 + 8,5), objeto do Termo de Compromisso n° 0314/2010 firmado 
pelo Município de Aracaju/SE, no valor final de R$ 5.203.320,06, dos quais R$ 
4.000.000,00 oriundos de recursos do Ministério da Integração Nacional. 

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. Antieconomicidade na adoção do tipo de forma para confecção das galerias de 
macrodrenagem da obra de recuperação e reconstrução do Canal Costa do Sol, no 
trecho compreendido entre a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e a Maré do Apicum 
(Estaca 158 + 8,5), que resultou num prejuízo efetivo ao Erário de R$ 459.883,05. 
 
 
 
 
 



 

 

Fato 
 
A União, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, representado pela Secretaria 
Nacional de Defesa Civil, e o Município de Aracaju/SE, celebraram, em 06 de agosto de 
2010, o Termo de Compromisso n° 0314/2010, no valor de R$ 4.000.000,00, com vistas à 
execução da obra de recuperação e reconstrução do Canal Costa do Sol, no trecho 
compreendido entre a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e a Maré do Apicum (Estaca 158 
+ 8,5). 

Para a consecução do objeto do Termo de Compromisso, o Município de Aracaju, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, celebrou, em 06 de 
setembro de 2010, o Convênio n° 165/2010 com a Empresa Municipal de Obras e 
Urbanização – EMURB. 

Em 18 de fevereiro de 2011, a EMURB celebrou o Contrato de Execução n° 99.006/2011-O 
com a empresa HECA Comércio e Construções LTDA., CNPJ n° 13.173.885/0001-72, 
declarada vencedora da Concorrência Pública n° 008/2010, no valor de R$ 4.163.699,33.  

Com a assinatura do segundo termo aditivo ao contrato, no valor de R$ 1.039.620,73 
(próximo ao limite de 25%), datado de 18 de outubro de 2011, após 04 meses da data de 
início da obra (20 de junho de 2011), o valor contratado passou para R$ 5.203.320,06. 

A seguir, elaborou-se um quadro comparativo entre o valor contratado e o valor medido e 
pago na execução do objeto do termo de compromisso, conforme últimos Boletins de 
Medição n° 05 (2° aditivo), de 23 de fevereiro de 2012 e n° 10 (contrato), de 08 de maio de 
2012 e Relatório de Gerenciamento de Contratos: 

Quadro - comparativo entre o valor contratado e o valor medido e pago 

DESCRIÇÃO VALOR 
CONTRATADO (R$) 

VALOR 
ADITIVO (R$) 

VALOR 
MEDIDO E 
PAGO (R$) 

Instalação do Canteiro 21.859,37 - 21.859,37 
Demolições  53.096,68 53.013,37 106.110,05 
Movimento de Terra na 
Drenagem 

615.248,95 - 599.067,33 

Drenagem 2.926.658,89 958.730,56 3.860.307,96 
Pavimentação 301.497,80 - 301.497,82 
Administração Local 187.178,96 - 187.178,96 
Mobilização e Desmobilização 22.841,50 - 22.841,50 
Obras Complementares 16.209,97 - 12.660,47 
Construção de Barramento 5.888,00 11.980,80 15.315,24 
Remoção de Barramento 13.219,20 15.896,00 27.563,41 

TOTAL 4.163.699,33 1.039.620,73 5.154.402,12 
Fonte: Boletins de Medição n° 05 (2° aditivo), de 23 de fevereiro de 2012 e n° 10 (contrato), de 08 de maio de 
2012 e Relatório de Gerenciamento de Contratos 

A obra de recuperação e reconstrução do Canal Costa do Sol, no trecho compreendido entre 
a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e a Maré do Apicum (Estaca 158 + 8,5), iniciou-se 
em 20 de junho de 2011 (Ordem Inicial de Serviço), quatro meses após a assinatura do 



 

 

contrato de execução, e foi finalizada em 13 de julho de 2012, conforme Termo de 
Recebimento Definitivo. 

Verificou-se, na planilha orçamentária do Contrato de Execução n° 99.006/2011-O, 
celebrado, em 18 de fevereiro de 2011, com a empresa HECA, que a EMURB adotou o 
seguinte tipo de forma para a confecção das galerias (2,00 x 1,80m e 2,50 x 1,20m) de 
macrodrenagem da obra de recuperação e reconstrução do Canal Costa do Sol, no trecho 
compreendido entre a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e a Maré do Apicum (Estaca 158 
+ 8,5):  

- forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14 mm, 03 usos, no preço 
unitário de R$ 42,04 por metro quadrado. 

Já, em relação ao objeto do Contrato de Repasse n° 0351043-23/2011, com recursos 
oriundos do Ministério das Cidades, verificou-se, na planilha orçamentária do Contrato de 
Execução n° 99.019/2012-O, celebrado em 17 de abril de 2012, com a mesma empresa 
HECA, no valor de R$ 4.982.460,93, um ano e dois meses após o Contrato de Execução n° 
99.006/2011-O, que a EMURB adotou outro tipo de forma, mais econômica, para a 
confecção das galerias (2,00 x 1,50m e 1,20 x 1,00m) de macrodrenagem do mesmo Canal 
Costa do Sol, no trecho compreendido entre as Estacas 0 a 36+3,80 (Av. Melício Machado); 
0 a 12+5,79 Entrada da Lagoa de Detenção); 0 a 4+4,95 (Saída da Lagoa de Detenção); 
62+9,60 a 70,00 (Retorno a Melício Machado) e 0 a 10+10 (Rua Poeta Manoel Bandeira): 

- forma plana para fundações, em compensado resinado de 12 mm, 04 usos, no preço 
unitário de R$ 19,25 por metro quadrado. 

A análise comparativa entre estes dois preços unitários, contratados pela EMURB, apontou 
um prejuízo efetivo ao Erário no montante de R$ 459.883,05, conforme memória de cálculo 
a seguir: 

A) Cálculo do montante pago com o tipo de forma adotada pela EMURB na planilha 
orçamentária referente ao Contrato de Execução n° 99.006/2011-O: 

Quadro – Montante de forma pago 

Descrição Un Qtde. 
 

P. Unit. 
(R$) 

Total 
(R$) 

Forma plana para estruturas, em compensado 
resinado de 14 mm, 03 usos – Contrato m² 9.088,85 42,04 382.095,25 

Forma plana para estruturas, em compensado 
resinado de 14 mm, 03 usos – Aditivo m² 11.090,31 42,04 466.236,63 

Montante de Forma Pago 848.331,88 
Fonte: planilha orçamentária referente ao Contrato de Execução n° 99.006/2011-O 

B) Cálculo do montante, caso fosse adotado o tipo de forma utilizado no Contrato de 
Execução n° 99.019/2012-O: 

Quadro - Cálculo do montante 



 

 

Descrição Un Qtde. 
 

P. Unit. 
(R$) 

Total 
(R$) 

Forma plana para fundações, em compensado 
resinado de 12 mm, 04 usos – Contrato m² 9.088,85 19,25 174.960,36 

Forma plana para fundações, em compensado 
resinado de 12 mm, 04 usos – Aditivo m² 11.090,31 19,25 213.488,47 

 388.448,83 
Fonte: planilha orçamentária referente ao Contrato de Execução n° 99.006/2011-O 

C) Cálculo do prejuízo efetivo, no item de forma para confecção das galerias (2,00 x 1,80m 
e 2,50 x 1,20m) de macrodrenagem da obra de recuperação e reconstrução do Canal Costa 
do Sol, no trecho compreendido entre a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e a Maré do 
Apicum (Estaca 158 + 8,5):  

- Montante do prejuízo efetivo: A – B = R$ 848.331,88 – R$ 388.448,83 = R$ 459.883,05. 

Outro aspecto relevante foi o acréscimo, por parte da EMURB, de 122,02% (de 9.088,85 
m² para 20.179,16 m²) na quantidade de forma plana para estruturas, em compensado 
resinado de 14 mm, 03 usos, com a assinatura do segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Execução n° 99.006/2011-O, sob a alegação de erro de cálculo na quantidade estimada, 
conforme justificativa constante no Memorando n° 180/2011, de 05 de agosto de 2011, 
assinado, à época, pelo Diretor de Obras, CPF ***.087.635-**, Coordenador de Obras, CPF 
***.442.355-** e Fiscal da Obra, CPF ***.768.965-**. 

Ante o exposto e considerando que os Contratos n° 99.006/2011-O e n° 99.019/2012-O, 
celebrados com a mesma empresa HECA, referem-se à execução de objeto de mesma 
natureza (macrodrenagem do Canal Costa do Sol), com método idêntico de confecção e 
instalação das galerias pluviais, e que o autor do projeto (CTENG Corpo Técnico de 
Engenharia Ltda.) não especificou o tipo de forma, a EMURB, na elaboração da planilha 
orçamentária, não justificou a adoção do tipo de forma plana para estruturas, no Contrato 
n° 99.006/2011-O, com preço unitário 2,1839 vezes ou 118,39% maior do que o outro 
contrato, no qual adotou tipo de forma plana para fundações.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n°. 2455/2014/GAB/PGM, de 22 de outubro de 2014, a Procuradoria 
Geral do Município de Aracaju/SE encaminhou a seguinte manifestação elaborada pelos 
Engenheiros da EMURB, CPF ***.087.635-**, CPF ***.442.355-** e CPF ***.768.965-
**: 
 
“O Relatório de Auditoria em destaque entendeu, em sua conclusão 1, que houve suposta 
irregularidade descrita da seguinte forma: “Antieconomicidade na adoção do tipo de forma 
para confecção das galerias de macrodrenagem da obra de recuperação e reconstrução do 
Canal Costa do Sol, no trecho compreendido entre a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e 
a Maré do Apicum (Estaca 158+8,5), que resultou num prejuízo efetivo ao Erário de R$ 
459.883,05.” entendimento este que não merece prosperar.  
 
1 –  RELATÓRIO 
 
Diz a Auditoria que ocorreu: 
 



 

 

 
“Antieconomicidade na adoção do tipo de forma para confecção das galerias de 
macrodrenagem da obra de recuperação e reconstrução do Canal Costa do Sol, no trecho 
compreendido entre a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e a Maré do Apicum (Estaca 
158+8,5), que resultou num prejuízo efetivo ao Erário de R$ 459.883,05.” e “Outro aspecto 
relevante foi o acréscimo, por parte da EMURB, de 122,02% (de 9.088,85 m2 para 
20.179,16 m2) na quantidade de forma plana para estruturas, em compensado resinado de 
14 mm,03 usos, com a assinatura do segundo Termo Aditivo ao Contrato de Execução nº 
99.006/201-O, sob alegação de erro de cálculo na quantidade estimada, conforme 
justificativa constante no Memorando nº 180/2011, de 05 de agosto de 2011, assinado à 
época, pelo Diretor de Obras, CPF ***.087.635-**, Coordenador de Obras, CPF 
***.442.355-** e Fiscal da Oba, CPF ***.768.965-**.”  
 
 Em relação à quantidade de formas necessária para a construção das galerias cumpre-nos 
destacar o seguinte: 
 
Primeiro, a obra de Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol representou a 
execução de parte do projeto do Canal Beira Mar. Este projeto especifica a construção de 
um canal em concreto que vai desde o Conjunto residencial Beira Mar até a Maré do 
Apicum. A obra de Recuperação e Reconstrução executou apenas o trecho entre a estaca 
123 na av. Hildete Falcão e a Maré do Apicum. 
Segundo, utilizando-se a memória de cálculo de drenagem (canais) do projeto original do 
Canal Beira Mar (ver Memória de Cálculo de drenagem- canais anexa), pode-se observar 
que a quantidade de formas prevista para 630,66 m de comprimento de galerias ente a 
Maré do Apicum e a estaca 123 da av. Hildete Falcão foi: 3.751,15 m2 (Galeria 
3x2,50mx1,20m – extensão: 288,50 m)+ (19.063,20 m2/1.222m) x (630,66 m – 288,50 m) 
(Galeria 2x2,00mx1,80m  - extensão:   342,16 m) =3.751,15 m2 + 15,6 m x 342,16 m = 
3.751,20 m2 + 5.337,65 m2 = 9.088,85 m2. 
              Terceiro, fazendo-se o cálculo da quantidade de formas realmente necessária para 
a execução deste trecho de canal chega-se a um resultado bem diferente, tomando como 
ponto de partida a premissa, bastante razoável, de que as células da galeria são 
concretadas com uma das interfaces entre células apoiada em lastro de concreto sobre o 
solo e a outra interface voltada para o alto, e as tampas isoladas são concretadas somente 
com formas de fundo e laterais: 
- Seção com 3 células de 2,50 m x 1,20 m – Forma interna: 4x2,50+4x1,20 = 14,80 m2; 
Forma externa: 4x1,45+4x2,90 = 17,40 m2; Tampa da célula central = 2,48+1,02 = 3,50 
m2 – Área total de forma/ m de extensão de canal = 35,70 m2. 
- Seção com 2 células de 2,00 m x 1,80 m – Forma interna: 4x2+4x1,80 = 15,20 m2; Forma 
externa: 2x4,45+2x2,20 = 13,30 m2 – Área total de forma/ m de extensão de canal = 28,50 
m2. 
- Área total de formas realmente necessária para execução das galerias: 35,70 m2 x 288,50 
m + 28,50 m2 x  341,16 m = 20.022,51 m2. 
              Portanto, através deste cálculo simples prova-se que realmente ocorreu um erro de 
cálculo no projeto relativo à quantidade de formas necessária para construção das galerias, 
comprovado tanto pela memória de cálculo do projeto original do Canal Beira Mar  quanto 
pelo projeto da licitação da obra de Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol - 
PLANTA GERAL DE DRENAGEM (arquivo eletrônico 007-4.1.1-PE-DRE-PLANTA 
GERAL-R00) através  do seu quadro de seções do canal (ver planta anexa). Logo, a opção 
para a EMURB seria rescindir o contrato e fazer nova licitação ou fazer o aditivo, visto que 
estava dentro dos limites legais. Optou-se pela última, para permitir a rápida conclusão da 



 

 

obra, em virtude do caráter de emergência em criar um meio confiável e seguro de levar as 
águas pluviais drenadas da região para a Maré do Apicum, visto que o antigo canal havia 
desmoronado.                   
 
 Em relação à espessura de 14 mm das formas em compensado resinado das galerias: 
 
Primeiro, a espessura de 14 mm para as formas em compensado das galerias, com 03 usos, 
foi determinada pelo projetista no orçamento do projeto original do Canal Beira Mar (ver 
orçamento anexo - EMP00046.ORS do ORSE de outubro/2006) e assim seguida na obra de  
Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol. 
  Segundo, a forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14 mm, 03 usos 
também foi determinada pelo projetista no orçamento do projeto original da Construção do 
Canal Costa do Sol (ver orçamento anexo - EMP00021.ORS do ORSE de junho/2006) 
             Terceiro, as justificativas para utilização destas formas são primeiramente a 
necessidade da espessura de 14 mm para manter a qualidade das superfícies de concreto 
das galerias devido à maior rigidez do compensado de 14 mm. A literatura técnica 
preconiza para formas planas de estruturas de concreto o uso de compensados de 12 a 18 
mm. 
             Quarto, existe a necessidade do escoramento, também para manter a forma intacta 
diante do empuxo do concreto contido por elas. Por exemplo, nas seções com duas células 
de 2,00 m x 1,80 m temos fundo e parte superior com panos de forma de 4,45 m x 2,20 m, 
espessura e peso de concreto respectivamente de 20 cm e 4,45x2,20x0,2x2.500 kg = 
4.895,00 kg, gerando forte empuxo sobre as formas. Devida ao empuxo surge a necessidade 
de travamento e escoramento das formas da galeria. 
              Quinto, as composições de preço do tipo “formas planas para estruturas” contém 
os quantitativos mais próximos do suficiente para suprir as necessidades de escoramento 
das galerias com essas dimensões, pois estas paredes de concreto que compõem as seções 
das galerias devem ser consideradas, no que se refere às formas, como vigas de grande 
altura, devendo ser travadas com sarrafos verticais e horizontais distanciados entre si de 40 
a 60 cm, e escoradas com barrotes distanciados entre si da mesma distância adotada entre 
os sarrafos verticais, sendo fixados nas formas na metade da altura destas. Adotando a 
distância de 55 cm entre sarrafos e entre barrotes e o comprimento destes de 1,55 m, obtido 
da hipotenusa do triângulo que tem como catetos a altura e a distância ambas de 1,10 m, 
tem-se para um painel de 4,45 m x 2,20 m: sarrafos verticais= 8 x 2,20 m = 17,60 m, 
sarrafos horizontais= 8 x 4,45 = 35,60 m e barrotes= 8 x 1,55 m = 12,40 m.   
              Sexto, através dos cálculos feitos acima chega-se às seguintes quantidades por 
metro quadrado de forma, levando em conta três utilizações:  
1- sarrafos= (17,60 m + 35,60 m) / ( 4,45 m x 2,20 m x 3) = 1,81 m/m2 
2- barrotes= (12,40 m) / (4,45 m x 2,20 m x 3) = 0,42 m/m2; 
sendo estas quantidades próximas das da composição de preço do orçamento-base da 
licitação da obra de Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol (ver composição 
anexa), mais ainda superiores a estas, o que certamente criou, quando da execução, 
necessidade de adaptação construtiva do modelo teórico aqui apresentado através desses 
cálculos. 
 
Em relação ao preço de R$ 42,04 da forma plana para estruturas, em compensado resinado 
de 14 mm, 03 usos: 
 
              O preço da forma plana para estruturas, com compensado resinado 14 mm, da 
obra de Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol, contratado em R$ 42,04, 



 

 

respeitou tanto o limite estabelecido pelo custo unitário do SINAPI de R$ 56,58 (serviço 
SINAPI 74075/006 – ver tabela anexa, pág. 43), quanto a referência subsidiária do sistema 
ORSE com custo unitário de R$ 38,47 na mesma época (ver composição ORSE 00108 – 
dezembro/2011), ambos na época da apresentação das propostas na licitação – 
dezembro/2011. 
 
Em relação ao preço de R$ 19,25 da forma plana para fundações, em compensado resinado 
de 12 mm, 04 usos: 
 
              Primeiro, o projetista também especificou a forma plana para estruturas, em 
compensado resinado de 14 mm para as galerias da obra de Construção do Canal Costa do 
Sol, conforme orçamento original anexo. 
               Segundo, a mudança da forma para forma plana para fundações, com compensado 
resinado de 12 mm, 04 usos no orçamento-base da licitação da obra de Construção do 
Canal Costa do Sol ocorreu por determinação da Caixa Econômica Federal, e o preço de 
referência adotado no orçamento-base da licitação foi de R$ 39,09 (ver orçamento-base da 
licitação da obra de Construção do Canal Costa do Sol) , muito próximo dos R$ 42,04 da 
forma plana 14 mm da obra de Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol. 
              Em uma analise preliminar, presume-se que o licitante compensou a diferença 
entre o custo real do serviço e o preço apresentado de R$ 19,25 em outros itens da planilha 
orçamentária. Ressaltamos que estes serviços foram executados pelo preço posto não 
sofrendo aditivo de valor durante a execução do contrato.  
 
2 –  CONCLUSÃO 
 
    Por tudo que foi exposto acima fica comprovado que: Primeiro, o projetista realmente 
cometeu um erro no cálculo da quantidade de formas das galerias, o que tornou imperiosa 
a necessidade do aditivo para permitir a conclusão da obra. Segundo, os preços unitários 
de referência das formas das galerias, tanto da obra de Recuperação e Reconstrução do 
Canal Costa do Sol, quanto da de Construção do Canal Costa do Sol são bastante 
próximos, existindo apenas uma diferença percentual entre esses valores de 7,55%. 
Terceiro, a mudança da forma para forma plana para fundações, com compensado resinado 
de 12 mm, 04 usos no orçamento-base da licitação da obra de Construção do Canal Costa 
do Sol ocorreu por determinação da Caixa Econômica Federal, e o preço de referência 
adotado no orçamento-base da licitação foi de R$ 39,09, muito próximo dos R$ 42,04 da 
forma plana 14 mm da obra de Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol. 
Quarto, a empresa Em uma analise preliminar, presume-se que o licitante compensou a 
diferença entre o custo real do serviço e o preço apresentado de R$ 19,25 em outros itens 
da planilha orçamentária. Ressaltamos que estes serviços foram executado pelo preço posto 
não sofrendo aditivo de valor durante a execução do contrato. 
 
              Por fim, este que vos subscreve, tem plena convicção, de que não foi cometida 
nenhuma irregularidade quando da elaboração do orçamento-base da licitação e do aditivo 
contratual da obra de Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol e que os 
esclarecimentos aqui apresentados e os documentos anexados descaracterizarão qualquer 
suposição nesse sentido.“  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
 
 
 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Não procede a manifestação elaborada pelos Engenheiros da EMURB, tendo em vista que: 
 
a) Não houve manifestação por parte da empresa responsável pela elaboração do projeto – 
CTENG – acerca da concepção do tipo de forma plana para estruturas de 14mm de 
espessura, no Contrato n° 99.006/2011-O, em detrimento do tipo mais econômico – forma 
plana para fundações de 12 mm de espessura – adotado no Contrato n° 99.019/2012-O, 
considerando que ambos os contratos referem-se à construção de galerias pluviais similares, 
não aparente ou enterradas, com método idêntico de confecção e instalação. Ademais, 
consoante informação dos próprios Engenheiros da EMURB, a literatura técnica preconiza o 
uso de compensados de 12 a 18 mm para formas planas nessas condições; 
 
b) A falta de avaliação do processo construtivo das galerias pluviais, por parte dos 
Engenheiros da EMURB, resultou na contratação antieconômica do tipo de forma plana para 
estruturas de 14mm de espessura – Contrato n° 99.006/2011-O, de 18 de fevereiro de 
2011 – com preço unitário (R$42,04/m²), 2,1839 vezes ou 118,39% maior do que o preço 
unitário (R$19,25/m²), para o tipo de forma plana para fundações de 12 mm de espessura, 
estabelecido no Contrato n° 99.019/2012-O celebrado em 17 de abril de 2012 com a mesma 
empresa executora, um ano e dois meses após a assinatura do contrato anterior; 
 
c) Apesar da verificação de erro de cálculo no projeto referente à quantidade desse tipo de 
forma antieconômica, os técnicos da EMURB deveriam analisar a compatibilidade do total 
orçado com o projeto, previamente ao procedimento licitatório. A falta de análise prévia 
resultou na necessidade de elaboração de termo aditivo ao Contrato n° 99.006/2011-O, com 
acréscimo 122,02% do total previsto para esse tipo de forma antieconômica, que passou de 
9.088,85 m² para 20.179,16 m², incrementando o valor contratado em R$ 466.236,63. 
 
Ante o exposto, permanece a constatação de antieconomicidade na adoção do tipo de forma, 
no Contrato n° 99.006/2011-O, que resultou num prejuízo efetivo ao Erário de R$ 
459.883,05.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Instaurar Tomada de Contas Especial no Termo de Compromisso n° 
0310/2010 com vistas à apuração de responsabilidades e ressarcimento ao Erário. 
 
 
2.1.2. Ligações clandestinas de esgoto nas galerias de macrodrenagem do Canal Costa 
do Sol, em desacordo com a Licença Ambiental de Instalação n° 64/2012, contribuindo 
para o aumento do grau de contaminação por substâncias patológicas na Maré do 
Apicum. 
 
Fato 
 
O resultado da inspeção física, realizada no dia 19 de setembro de 2014, nos Bairros Atalaia, 
Aeroporto e Adjacências, Zona de Expansão de Aracaju/SE, com vistas a avaliar a qualidade 
da execução e o funcionamento da obra de Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do 
Sol, objeto do Contrato de Execução n° 99.006/2011-O, celebrado entre a EMURB e a 
empresa HECA Comércio e Construções LTDA., CNPJ n° 13.173.885/0001-72, no valor 



 

 

final de R$ 5.203.320,06 (incluso aditivo), apontou existência de ligações clandestinas de 
esgoto, sem tratamento, nas galerias de macrodrenagem de águas pluviais do Canal Costa do 
Sol, contribuindo para o aumento do grau de contaminação por substâncias patológicas na 
Maré do Apicum (Corpo Receptor do Canal Costa do Sol), conforme registro fotográfico a 
seguir: 

- Ligação de esgoto oriundo da lagoa do Canal Beira Mar, Conjunto Beira Mar e Bairro 
Aeroporto, na Avenida Senador Júlio Cezar Leite, Bairro Aeroporto:  

  
19/09/2014 – Coordenada GPS: S 10° 59.181’; W 037° 03.918’ 

    

- Ligação de esgoto oriundo de condomínio e casa residencial, localizados na Avenida 
Senador Júlio Cezar Leite, Bairro Aeroporto: 

  
19/09/2014 – Coordenada GPS: S 10° 59.203’;  
W 037° 04.053’ 

19/09/2014 – Coordenada GPS: S 10° 59.184’; W 
037° 03.784’ 

 

- Destino final de esgoto lançado, indevidamente, no Canal Costa do Sol em direção às 
águas da Maré do Apicum: 

  
19/09/2014 – Coordenada GPS: S 10° 59.013’; W 037° 03.175’ 

 



 

 

De acordo com o projeto aprovado, a execução da obra do Canal Costa do Sol prevê a coleta 
de águas pluviais dos Bairros Atalaia, Aeroporto e Adjacências, e lançamento final nas 
águas da Maré do Apicum, ambiente tipicamente de mangue, considerada, conforme a Lei nº 
4.771/65 (Código Florestal Brasileiro), Área de Preservação Permanente (APP).                                                          

A APP é definida como "área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas".  

As ligações clandestinas de esgoto, sem tratamento, nas galerias de macrodrenagem de 
águas pluviais do Canal Costa do Sol, além de contribuir para o aumento do grau de 
contaminação por substâncias patológicas na Maré do Apicum, contraria o disposto nos itens 
“9” e “12” da Licença Ambiental de Instalação n° 64/2012, de 29 de fevereiro de 2012, 
expedida pela Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe – ADEMA: 

- Item 09: “Atender ao que preconiza a legislação ambiental pertinente, em especial a Lei n° 
4.771/65 que institui o Código Florestal, a Lei n° 11.428/06 e o Decreto n° 6.660/08 que 
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, o Decreto 
n° 750/93 que dispõe sobre a supressão a Mata Atlântica, além do previsto na Resolução 
CONAMA n° 369/06.” 

- Item 12: “O referido sistema deverá ser executado de forma a não permitir lançamento de 
águas servidas, de qualquer origem sem o devido tratamento, na forma da legislação 
vigente.”                                                                 

Situação similar já foi constatada pela CGU (Ordem de Serviço n° 161427), no mesmo Ente 
fiscalizado, por meio do Relatório de Auditoria HABITAR BRASIL BID n° 1126/OC-BR, 
datado de 29 de abril de 2005, constatação 5.1.2.4, item IV, onde se verificou, à época, que 
as águas da Maré do Apicum (Corpo Receptor), no Bairro Coroa do Meio, foram 
qualificadas como PRECÁRIA a GRAVE, com base nos Relatórios de controle de qualidade 
das águas, nos anos de 2002, 2003 e 2004, elaborados por Engenheiro Sanitarista Consultor 
Sênior - Professor Doutor da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Apesar do envio do Ofício n.º 26.055/2014 - CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de outubro 
de 2014, concedendo o prazo de dez dias para apresentar as justificativas ou esclarecimentos 
pertinentes e do Ofício n.º 27.606/2014 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 17 de outubro de 
2014, dilatando o prazo para 22 de outubro de 2014, o Município de Aracaju/SE não 
apresentou manifestação no prazo estabelecido.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
 



 

 

Recomendações: 
Recomendação 1: Atuar junto à EMURB no sentido de regularizar todas as ligações 
clandestinas na rede de drenagem pluvial, em cumprimento à condição estabelecida no item 
12 da Licença de Instalação nº 64/2012. 
 
Recomendação 2: Atuar junto à EMURB no sentido de adotar providências urgentes para 
conter o aumento dos efeitos impactantes no ecossistema da região. 
 
Recomendação 3: Atuar junto à EMURB no sentido de avaliar a conveniência e 
oportunidade de implantar Sistema de Esgotamento Sanitário na região, coleta e tratamento. 
 
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. Presença de cláusula restritiva à competitividade no edital da Concorrência 
Pública n° 08/2010. 
 
Fato 
 
O Edital da Concorrência Pública n° 08/2010, assinado pela Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação de Obras da EMURB, CPF ***.556.645-**, que possui como 
objeto a Recuperação e Reconstrução do Canal Costa do Sol, entre a Avenida Hildete Falcão 
(Estaca 123) até a Maré do Apicum, Bairro Atalaia e Aeroporto, Aracaju/SE, no valor 
orçado de R$ 4.183.772,80, estabeleceu a seguinte condição de participação na alínea “b” da 
Cláusula VI.2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO –:  

“(b) A empresa não cadastrada, interessada em participar da licitação, deverá junto a 
Comissão de Cadastramento, [(tel:(79)31791645)], comprovar: habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, até três dias 
úteis anteriores à data marcada para abertura das propostas.” 

De acordo com o artigo 22, § 1°, da Lei 8.666/93, a licitação na modalidade de Concorrência 
não exige um prévio cadastramento, a fim de comprovação de requisitos mínimos de 
qualificação, já que a mesma tem uma fase inicial de habilitação preliminar com este fim, 
conforme descrito: 

“Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial 
de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto.” 

tel:(79)31791645)]


 

 

A exigência para que os licitantes realizem cadastramento prévio à data estabelecida para o 
recebimento das propostas é obrigatória para a licitação na modalidade de Tomada de 
Preços, conforme dispõe o § 2° do art.22 da Lei n° 8.666/93: 

“Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.” 

Essa exigência de comprovação de qualificação dos licitantes, até três dias úteis antes da 
data da abertura, na Concorrência Pública, além de ser vedada pela legislação, frustra o 
caráter competitivo da licitação, infringindo o art. 3º, § 1º, I, da Lei n° 8.666/93, ao permitir 
que sejam conhecidas, anteriormente à data da abertura da proposta, todas as empresas que 
participarão do certame, potencializando a formação de conluios e consequentes sobrepreços 
nas propostas. 

A elaboração dessa cláusula restritiva, presente no Edital da Concorrência Pública n° 
08/2010, pode ter contribuído para a desistência de 05 das 07 empresas que adquiriram o 
edital, tendo em vista que, consoante Parecer e Relatório da CPL, datados de 03 de fevereiro 
de 2011, apenas 02 empresas participaram do certame, sendo que apenas uma empresa 
compareceu a parte final do julgamento das propostas.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Apesar do envio do Ofício n.º 26.055/2014 - CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de outubro 
de 2014, concedendo o prazo de dez dias para apresentar as justificativas ou esclarecimentos 
pertinentes e do Ofício n.º 27.606/2014 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 17 de outubro de 
2014, dilatando o prazo para 22 de outubro de 2014, o Município de Aracaju/SE não 
apresentou manifestação no prazo estabelecido.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica.  
 
##/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, tendo em vista que foram constatadas as seguintes irregularidades: 
 
- Antieconomicidade na adoção do tipo de forma para confecção das galerias de 
macrodrenagem da obra de recuperação e reconstrução do Canal Costa do Sol, no trecho 
compreendido entre a Avenida Hildete Falcão (Estaca 123) e a Maré do Apicum (Estaca 
158 + 8,5), que resultou num prejuízo efetivo ao Erário de R$ 459.883,05; 
 
- Ligações clandestinas de esgoto nas galerias de macrodrenagem do Canal Costa do Sol, 
em desacordo com a Licença Ambiental de Instalação n° 64/2012, contribuindo para o 
aumento do grau de contaminação por substâncias patológicas na Maré do Apicum; 
 



 

 

- Presença de cláusula restritiva à competitividade no edital da Concorrência Pública n° 
08/2010. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411341 
Município/UF: Aracaju/SE 
Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA 
Instrumento de Transferência: Convênio - 789487 
Unidade Examinada: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.975.313,90 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 10 a 16 de setembro de 2014 sobre 
a aplicação dos recursos do programa 2070 - Segurança Pública com Cidadania / 20UD - 
Prevenção à Violência e à Criminalidade no município de Aracaju/SE. 
 
A ação fiscalizada destina-se a execução do Convênio SENASP/MJ nº 789487/2013 com o 
propósito de analisar a documentação relativa a este convênio, o registro das etapas de 
execução no SICONV e realizar verificação "in loco" de sua execução física referente ao 
cumprimento dos objetivos do programa Brasil Mais Seguro que prevê três eixos de atuação: 
a melhoria da investigação das mortes violentas; o fortalecimento do policiamento ostensivo 
e de proximidade e o controle de armas, focado na qualificação dos procedimentos 
investigativos e na maior cooperação e articulação entre as Instituições de Segurança Pública 
e o Sistema de Justiça Criminal (Poder Judiciário e Ministério Público). Em 27/09/2013 o 
Governo e a União assinaram o Acordo de Cooperação para implementação do Programa 
Brasil Mais Seguro no estado e uma Matriz de Responsabilidades, que firma que firma 
parceria entre o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Justiça, e o Estado de 
Sergipe, na qual estão estabelecidas ações para a prevenção e redução de homicídios no 
Estado e uma das ações dessa matriz é o fortalecimento da policia Civil. Neste contexto, a 
essa proposta versa sobre o fortalecimento do Grupamento Especial de Repressão e Busca 
da Polícia Civil/GERB, força especial destinada a combater situações de violência 
declarada, cuja gravidade ultrapassa os meios normais da atuação policial, como nos casos 
de extorsão mediante sequestro, roubos com ou sem reféns, cumprimentos de mandados de 
prisão, busca e apreensão, escolta de entorpecentes e de armamentos apreendidos, captura de 
criminosos de alta periculosidade, operações envolvendo explosivos e altura, bem como do 
Grupamento Tático Aéreo/GTA, para auxilio as unidades policiais no atendimento as 
ocorrências de crimes violentos letais intencionais no estado. Para isso, o Governo do estado 
providenciará a estrutura física (local) para instalação dos Grupos Especiais, bem como 
dotará esses locais com recursos humanos aptos a utilizar os equipamentos solicitados. Já o 
Governo Federal repassará recursos para aquisição dos equipamentos necessários para o 
funcionamento desses Grupamentos táticos. A proposta tem como objetivo geral fortalecer 
por meio da aquisição de equipamentos de proteção individual, armamentos letais e menos 
letais, veículos, equipamentos de informática e mobiliários em geral o Grupamento Especial 
de Repressão e Busca da Polícia Civil/GERB bem como do Grupamento Tático Aéreo/GTA, 
para dar efetividade nos atendimentos as ocorrências de crimes violentos letais intencionais, 
no âmbito do Programa Brasil Mais Seguro. Como objetivos específicos: proteger a 
integridade física dos policiais na execução das atividades operacionais táticas; minimizar a 



 

 

ofensiva letal e/ou lesão irreversível, preservando a vida do infrator, se não houver outra 
solução senão o confronto; majorar a resposta nas intervenções policiais em ocorrências de 
alto risco; demonstrar à sociedade, que a polícia civil está dotada de equipamentos para uma 
atuação a altura e na medida correta àquela infração penal que está sendo praticada; atender 
de maneira mais rápida e eficaz as demandas operacionais das unidades responsáveis pela 
prevenção e combate ao crime contra pessoa e auxiliar as delegacias nas investigações e com 
isso contribuir para a elucidação dos IP instaurados e as visitas a locais de crimes. O projeto 
beneficiará diretamente 40 policiais lotados no Grupo Especial de Repressão e Busca/GERB 
e 28 policiais lotados no Grupamento Tático Aéreo/GTA e, indiretamente, toda a sociedade 
sergipana. Como resultados pretende-se: proporcionar aos policiais, equipamentos que 
asseguram a execução das atividades operacionais táticas; garantir a proteção individual dos 
policiais durante as operações; auxiliar as delegacias nas investigações e com isso contribuir 
para a elucidação dos IP instaurados e as visitas a locais de crimes; diminuir a letalidade nas 
operações policiais e aumentar o apoio aéreo as operações policiais no estado. 

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. Projetor multimídia adquirido não está em utilização. 
 
Fato 
 
Durante a inspeção física realizada em 16 de setembro de 2014 no Grupamento Especial de 
Repressão e Busca da Polícia Civil-GERB, em Aracaju/SE, verificou-se que o projetor 
multimídia, recebido pela Secretaria de Segurança Pública em 01 de agosto de 2014, ainda 
se encontrava empacotado, sem utilização. Os agentes policiais daquele grupamento, 
responsáveis técnicos do projeto, informaram que aguardavam a visita de um técnico da 
Secretaria para proceder à instalação do equipamento no auditório.   
##/Fato## 

 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do ofício nº 767/14-GSESP/SSP/SE, de 02 de outubro de 2014, a Secretaria de 
Segurança Pública de Sergipe assim se manifestou: 
“Contudo, vale mencionar ainda que a data de 01/08/2014 da Nota Fiscal nº 1280 do 
Projetor Multimídia é a data de atesto pelo setor de Patrimônio da SSPSE, pois após os 
tramites administrativos da SSP, tais como: verificação das especificações, funcionamento 
do equipamento e cumprimento da entrega pelo pessoal da logística em virtude do grande 
número de equipamentos a serem destinados as várias unidades policias de Sergipe. Nestes 
termos, a data de entrega real ao Gerb foi dia 20/08/2014. Com relação ao seu uso, apesar do 
Gerb ter agendado a instalação para o dia 03 de outubro do ano corrente, conforme ofício nº 
83/2014 que segue em anexo, já que os membros do mencionado grupamento querem 
instalar o equipamento no teto do auditório para redirecionar as imagens para a parede, mas 
nada impede o seu uso imediato caso necessário.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada não elide a constatação por completo, eis que denota a 
morosidade em proceder à efetiva instalação de um único equipamento de modo a 
possibilitar o seu uso em prol dos objetivos pactuados no termo convenial em exame. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Indisponibilização das munições compradas para o Grupo Especial de 
Repressão e Busca da Polícia Civil com recursos do Convênio. 
 
Fato 
 
Durante inspeção física, com o objetivo de confirmar a existência dos itens adquiridos e sua 
aplicação de acordo com o plano de trabalho do Convênio SENASP/MJ nº 789487/2013, foi 
verificado que as munições adquiridas encontravam-se, em sua totalidade, estocadas, sem 
utilização. A inspeção foi realizada em 15 de setembro de 2014 e as notas fiscais referente à 
aquisição das munições indicam o seu recebimento nos dias 18 de junho e 8 de agosto de 
2014. Nota-se que entre o recebimento das primeiras munições, quatro dos cinco tipos 
adquiridos, e a inspeção da equipe de fiscalização, decorreu um tempo de 89 dias sem a 
disponibilização das mesmas aos destinatários previstos, impedindo ou, ao menos, 
prorrogando a consecução dos objetivos pretendidos com esta aquisição.   
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do ofício nº 767/14-GSESP/SSP/SE, de 02 de outubro de 2014, a Secretaria de 
Segurança Pública de Sergipe assim se manifestou: 
“3. Com relação ao relatório preliminar elaborado pelos técnicos da CGU segue em 
anexo as repostas dos itens segundo e terceiro. 
(...) 
No tocante às munições, vale mencionar que foram adquiridas com recursos da 
contrapartida, pois a Senasp/MJ somente disponibilizou recursos de capital para esse 
projeto, e que o setor competente para o controle da guarda, transporte e uso de explosivos 
no estado de Sergipe, além de controle e guarda das munições e armas da SSP, desde 
dezembro de 2007 é do Departamento de Fiscalização de Armas e Explosivos (Dfae), 
vinculado diretamente a Secretaria de Estado da Segurança Pública, conforme bem 
demonstra o Ofício nº 130/2014/DFAE/SSP que segue em anexo. 



 

 

Cumpre-nos destacar ainda, que a utilização dessa munição deve ser direcionada somente 
àquelas ações ou operações integradas e de apoio as unidades policiais do Programa Brasil 
Mais Seguro, que tenham relação com o objeto convênio firmado com o Ministério da 
Justiça e não nas demais ações ordinária e cotidianas do GERB, logo, devem ser utilizadas 
nas operações definidas no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada em segurança Pública 
ou nas operações integradas promovidas pelo Governo Federal no Divisas dos Estados do 
Nordeste. 
Com efeito, as munições serão liberadas ao GERB, pelo DFAE da SSP, de acordo com a 
necessidade de utilização e em conformidade com as operações integradas e relacionadas 
com o objetivo do Programa Brasil Mais Seguro.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Neste ponto, foi verificada a falta de disponibilização das munições adquiridas com recursos 
do Convênio 789487/2013 ao GERB, grupamento para o qual foram compradas, mesmo 
após 89 dias do recebimento das mesmas.  
Através do Ofício nº 767/14-GSESP/SSP/SE, de 02 de outubro de 2014, o Secretário de 
Estado da Segurança Púbica informou que as munições foram adquiridas com os recursos da 
contrapartida e que o controle e guarda de munições e armas não fica a cargo do GERB, mas 
do Departamento de Fiscalização de Armas e Explosivos (Dfea). Informou ainda que tais 
munições destinam-se a ações ou operações específicas, relacionadas ao Programa Brasil 
Mais Seguro, não cabendo sua utilização nas demais ações ordinárias e cotidianas do GERB. 
Por fim, destacou que as munições serão liberadas ao GERB de acordo com a necessidade 
da utilização em ações e operações no âmbito do Programa Brasil Mais Seguro. 
Primeiramente cabe destacar que a contrapartida não é um recurso apartado do convênio, 
mas o integra para a execução do plano de trabalho aprovado na busca pelo objetivo 
acordado. Desta forma, tanto os recursos advindos do concedente, como aqueles aportados 
pelo convenente somam-se para formar o total do convênio. Sendo assim, todo e qualquer 
bem adquirido com recursos deste convênio está sujeito à fiscalização do órgão de controle 
interno do Poder Executivo Federal.  
Depois, cabe destacar que as munições adquiridas estão em perfeita harmonia com o 
programa de trabalho elaborado pelo convenente e aprovado pelo concedente, sendo assim 
elegível para o convênio em tela. 
A constatação não questiona o local de armazenamento das munições nem o setor 
competente para seu controle e guarda, já que tais decisões são de competência dos gestores 
da Secretaria de Estado de Segurança. Também não se questiona a metodologia de entrega 
das munições apresentada na justificativa, a qual preconiza a disponibilização das munições 
ao GERB de acordo com a necessidade de utilização, dentro das normas e objetivos do 
Programa Brasil Mais Seguro. O que se questiona, é o fato de não se ter destinado ao GERB 
nenhuma munição dentre as adquiridas com os recursos do convênio. De acordo com a 
manifestação do gestor, toda vez que houver uma demanda que necessite a utilização destas 
munições, será necessário fazer sua disponibilização ao GERB. Na prática, essa situação 
somente seria possível se todas as ações que necessitassem da utilização desta munição 
fossem passíveis de planejamento com certa antecedência, com tempo hábil para a 
requisição e disponibilização das munições ao grupamento. Mas em se tratando de 
operações policiais, sabe-se que isso nem sempre é possível tal previsão das ocorrências. 
Neste caso, a falta de disponibilização prévia das munições ao grupamento trará prejuízo ao 
andamento da operação.  
Por fim, ressalta-se que o agente público é responsável pelo material sob sua guarda, tanto 
pelo zelo como pela sua regular aplicação. Sendo assim, a disponibilização de parte destas 



 

 

munições para o GERB, em quantidade necessária para o atendimento de algumas 
operações, não significa uso indiscriminado em ações fora dos objetivos do programa, uma 
vez que caberá ao responsável pelo grupamento a decisão de utilização  de acordo com as 
orientações recebidas da cúpula da polícia civil no tocante aos objetivos do Programa Brasil 
Mais Seguro, respondendo ele pelo uso inadequado das mesmas.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.3. Informações do Convênio. 
 
Fato 
 
O Convênio SENASP/MJ nº 789487/2013, celebrado, em 27 de dezembro de 2013, pela 
União – por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da 
Justiça – com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de Sergipe, objetivando o 
fortalecimento do Grupamento Especial de Repressão e Busca da Polícia Civil/GERB e do 
Grupamento Tático Aéreo/GTA, para auxílio às unidades policiais no atendimento às 
ocorrências de crimes violentos letais intencionais no âmbito do Programa Brasil Mais 
Seguro, previu a utilização, até 27 de dezembro de 2014 (conforme publicação do extrato 
deste Convênio no DOU de 31 de dezembro de 2013), de R$ 2.957.512,00, sendo R$ 
2.809.636,40 advindos do concedente e R$ 147.875,60 da contrapartida do convenente. 
O concedente depositou a sua participação financeira na conta bancária específica em 02 de 
janeiro de 2014, enquanto o convenente efetuou o seu depósito em duas parcelas, a primeira 
no valor de R$ 876,60, em 24 de fevereiro de 2014, e a segunda, de R$ 146.999,00, em 24 
de março de 2014, sendo estes recursos, de imediato, transferidos para aplicação financeira, 
em consonância com o pactuado no termo convenial. 
O Estado de Sergipe procedeu à formalização de processos de inexigibilidade de licitação 
para aquisição de escudos balísticos, munições e cartuchos, caneleiras e escudos anti-
tumulto, espingardas calibre 12 e carabinas de calibre 5,56mm, tendo em vista a 
exclusividade no fornecimento destes materiais de uso policial comprovada por declaração 
expedida pela Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança. 
Ademais, aderiu às Atas de Registros de Preços nº 067/2013 do Instituto Federal de 
Educação, Ciência, e Tecnologia do Rio Grande do Sul do Campus de Canoas, para a 
aquisição de projetores multimídia; nº 117/2013 da Universidade Federal do Espírito Santo 
para a compra de computadores; e nº 014/2013 do Comando Logístico do Exército 
Brasileiro para adquirir as motocicletas. Os processos para aquisição dos demais objetos 
previstos no Plano de Trabalho deste Convênio encontravam-se, durante o período de campo 
dessa fiscalização, em andamento. 
Até 09 de setembro de 2014, foram realizadas as despesas com o projetor multimídia (nota 
fiscal nº 001.280 emitida pela empresa de CNPJ nº 13.950.339/0001-09 em 22 de julho de 
2014) e munições de uso policial (notas fiscais de nºs 67717 e 67718 de 22 de maio de 2014, 
68029 e 68031 de 29 de maio de 2014 e 70470 de 29 de julho de 2014, emitidas pela 
empresa de CNPJ nº 57.494.031/0010-54).   
 
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos está devidamente adequada aos normativos referentes ao objeto fiscalizado, 
devendo-se, no entanto, adotar medidas para que os materiais adquiridos sejam utilizados 
na consecução dos objetivos do Convênio. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411478 
Município/UF: Aracaju/SE 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Convênio - 765777 
Unidade Examinada: ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.000.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 10 de setembro de 2014 a 19 de 
setembro de 2014 sobre a aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) / 7833 - Implantação de Centros de Alta Complexidade em 
Oncologia - CACON no município de Aracaju/SE. Ocorreram restrições aos exames de 
fiscalização em virtude da não apresentação de todos os extratos bancários solicitados. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Aquisição de Equipamento e Material Permanente para 
Unidade de Atenção Especializada em Oncologia localizada na Fundação de Beneficência 
Hospital de Cirurgia. 

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

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

2.1.1. Informações sobre o Convênio nº 765777. 
 
Fato 
 
O Convênio nº 765777 foi firmado em 26 de dezembro de 2011 entre o Ministério da Saúde 
e a Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (CNPJ 13.016.332/0001-06) - FBHC, 
tendo por objeto a “aquisição de equipamento e material permanente para unidade de 
atenção especializada em saúde”. Os recursos iniciais destinados ao convênio foram no 
montante de R$ 7.000.000,00, os quais foram reduzidos em 19 de junho de 2013, por meio 
de 2º termo aditivo, para R$ 5.535.558,78, ficando distribuídos conforme quadro a seguir: 

Quadro – Relação de equipamentos a ser adquiridos com recursos do convênio 

Item Descrição Resumida Valor Aprovado (R$) 
1 Acelerador Linear para Radioterapia 1.642.470,10 
2 Sistema para Planejamento de Radioterapia 188.164,00 



 

 

Item Descrição Resumida Valor Aprovado (R$) 
3 Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T 2.480.924,68 
4 Tomógrafo Computadorizado 1.224.000,00 

Fonte: Termo de Referência do Convênio nº 765777. 

Os recursos foram liberados em 12 de julho de 2013 pelas Ordens Bancárias nº 
2013OB823203 e 2013OB823205, respectivamente nos valores de R$ 3.000.000,00 e R$ 
2.535.558,78. A vigência original do Convênio nº 765777 sofreu prorrogações até 12 de 
julho de 2015. 

Em 04 de outubro de 2013, a FBHC realizou a Concorrência Internacional nº 001/2013 a fim 
de adquirir os equipamentos, resultando na celebração de contratos de fornecimento do 
Acelerador Linear para Radioterapia e de Sistema para Planejamento de Radioterapia com a 
empresa Elekta Limited, CNPJ 10.333.173/0001-85 e do Tomógrafo Computadorizado e 
Aparelho de Ressonância Nuclear Magnética com a empresa Philips Medical Systems 
Nederland B.V., CNPJ 05.467.984/0001-39, respectivamente em 21 de outubro de 2013 e 6 
de novembro de 2013.  
 
##/Fato## 

2.1.2. Ausência de espaços físicos prontos para receber equipamentos adquiridos com 
recursos do Convênio nº 765777/2011. 
 
Fato 
 
A FBHC realizou, em outubro de 2013, a Concorrência Internacional nº 001/2013 para 
adquirir equipamentos com recursos do Convênio nº 765777/2011. Como resultado da 
licitação, foram celebrados pela FBHC contratos de fornecimento do Acelerador Linear para 
Radioterapia e de Sistema para Planejamento de Radioterapia com a empresa Elekta 
Limited, CNPJ 10.333.173/0001-85 e do Tomógrafo Computadorizado e Aparelho de 
Ressonância Nuclear Magnética com a empresa Philips Medical Systems Nederland B.V., 
CNPJ 05.467.984/0001-39, respectivamente em 21 de outubro de 2013 e 6 de novembro de 
2013. O Acelerador Linear para Radioterapia, o Tomógrafo Computadorizado e o Aparelho 
de Ressonância Nuclear Magnética estão em procedimento de importação pela FBHC, com 
pagamento aos fornecedores a ser realizado por meio de Cartas de Crédito de Importação 
formalizadas junto ao Banco do Brasil S.A em 30 de maio de 2014. Entretanto, constatou-se, 
por meio de inspeção realizada em 17 de setembro de 2014, que a infraestrutura necessária 
do imóvel anexo à FBHC, onde os equipamentos serão instalados (à exceção do Sistema 
para Planejamento de Radioterapia, que já está em uso), não está pronta, embora o convênio 
tenha sido firmado em 26 de dezembro de 2011. O ambiente do pavimento inferior do 
imóvel onde haverá duas salas de exame de tomografia e duas salas de exames de 
radioterapia está em construção, bem como os espaços adjacentes, como, por exemplo, áreas 
de circulação e de atendimentos clínicos. Além disso, há dois espaços físicos destinados à 
instalação de aparelhos de ressonância magnética em que as obras sequer foram iniciadas. 
Registre-se que no Termo de Referência do Convênio nº 765777/2011 a FBHC informou 
que existia “infraestrutura adequada para instalação e operação dos equipamentos 
pleiteados”, situação que não reflete a realidade encontrada e serve como indicativo de risco 
de atraso na disponibilização dos serviços de radioterapia para os usuários. Seguem registros 
fotográficos coletados durante a inspeção: 



 

 

  
Fachada externa do imóvel onde serão instalados 
equipamentos obtidos com recursos do Convênio nº 
765777/2011. Aracaju/SE, 17 de setembro de 2014. 

Acesso a uma das salas de radioterapia. 
Aracaju/SE, 17 de setembro de 2014. 

  
Interior de uma das salas de exame de radioterapia, 
Aracaju/SE, 17 de setembro de 2014. 

Interior de uma das salas de exame de 
tomografia, Aracaju/SE, 17 de setembro de 2014. 

  
Área de circulação do imóvel onde serão instalados 
equipamentos obtidos com recursos do Convênio nº 
765777/2011. Aracaju/SE, 17 de setembro de 2014. 

Local onde será construída uma das salas de 
exame de ressonância. Aracaju/SE, 17 de 
setembro de 2014.   

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 197, de 3 de outubro de 2014, a FBHC apresentou a seguinte 
manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas citadas, a fim de preservá-las: 
“[...] informar que estamos anexando Minuta do Convênio nº 100.003/2014, da Secretaria de 
Estado da Saúde de Sergipe com este Hospital. Cumpri informar ainda que o referido 



 

 

Convênio não foi assinado até esta data, apesar da existência de decisão judicial com 
antecipação da tutela para que o mencionado convênio seja firmado, conforme decisão do 
MM Juiz F.C.L., em anexo. Aqui cabe esclarecer que o Hospital Cirurgia encontra-se de 
mãos atadas para realizar a referida obra, dada a situação acima mencionada.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
A documentação apresentada reforça o fato de a FBHC não ter, em outubro de 2014, após 
cerca de trinta e quatro meses da celebração do Convênio nº 765777/2011, estrutura 
adequada para instalação e operação dos equipamentos. Sequer há ainda garantia de recursos 
para conclusão das obras (o que existe é uma minuta do convênio nº 100.003/2014, no valor 
de R$ 2.000.000,00, cujo objeto seria a reforma estrutural do Hospital de Cirurgia para 
fomentar a oferta dos serviços de radioterapia), tampouco foram apresentadas informações 
sobre prazo necessário para que a infraestrutura do imóvel anexo à FBHC, onde os 
equipamentos serão instalados, fique pronta, levando-se em conta também a necessidade de 
aquisição de móveis.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Adote providências no sentido de garantir que os equipamentos 
adquiridos sejam prontamente instalados e colocados em funcionamento, haja vista que 
compete ao concedente não apenas a verificação da execução do objeto, em termos físicos e 
financeiros, mas também o ateste do atingimento dos objetivos e finalidades do termo 
avençado, conforme preconizado no art. 5º da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 
507/2011. 
 
2.1.3. Movimentação de conta específica. 
 
Fato 
 
Foram apresentados extratos de três contas como demonstração da movimentação dos 
recursos do Convênio 765777/2011. Duas contas da Caixa Econômica Federal, sendo uma 
delas conta poupança e uma conta corrente do Banco do Brasil. 

Na conta corrente identificada como específica do convênio no SICONV, da Caixa 
Econômica Federal, observou-se que as únicas movimentações ocorridas foram o aporte 
inicial dos recursos feito pelo concedente e sua posterior transferência para a conta 
poupança, em cumprimento ao disposto no Art.54  §1º, I  da  Portaria Interministerial nº 
507, de 24 de novembro de 2011. 

Analisando os extratos da conta poupança verificou-se que nesta também não estava 
consignada a movimentação completa dos recursos, uma vez que eles foram transferidos 
para uma conta no Banco do Brasil, onde foram efetuados os pagamentos, na modalidade 
Carta de Crédito de Importação, dos bens adquiridos no convênio.   

Apesar de movimentação atípica, os recursos foram aplicados de acordo com o plano de 
trabalho e os objetivos do convênio. 

Não obstante o pedido e a reiteração, não foram apresentados os extratos que informassem a 
situação das contas nos períodos anteriores ao aporte inicial dos recursos. 

Após o envio do Relatório prévio, a unidade enviou novos extratos bancários contemplando 
o período solicitado, porém, apenas referentes à conta corrente identificada como específica 



 

 

do convênio no SICONV, comprovando que de fato esta conta fora aberta por ocasião da 
celebração do convênio e com este fim. Todavia, como os recursos do convênio foram 
movimentos em três contas distintas restou sem comprovação se as outras contas foram 
exclusivamente utilizadas para a movimentação deste convênio.   
 
##/Fato## 

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

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

2.2.1. Desatualização do SICONV. 
 
Fato 
 
De acordo com informações relativas ao Convênio 765777/2011, constantes do SICONV, 
verifica-se que seus registros não são atualizados tempestivamente. O elenco abaixo lista os 
campos do SICONV para os quais não há dados disponíveis ou os mesmos não informam a 
realidade de sua execução: 

1. Extratos bancários não anexados 
2. Licitações realizadas não informadas. 
3. Contratos celebrados não informados. 
4. Ajustes no Plano de Trabalho não realizados. 
5. Pagamentos não informados. 
6. Ingresso efetivo dos recursos não informado. 
7. Rendimentos de Aplicação não informados. 
8. Relatórios de execução não realizados. 

Atos e procedimentos já realizados devem estar refletidos no sistema, conforme disposto no 
item 1.6.2.2, TC-004.676/2010-6, Acórdão nº 2.708/2011-2ª Câmara; “A não inclusão, no 
SICONV, dos atos de acompanhamento da execução de um convênio,  constitui 
irregularidade pelo descumprimento dos art. 58, § 1º, e 60, § 1º, da Portaria 
Interministerial/MP, MF e CGU nº 127, de  29.05.2008”. 
 ##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 197, de 3 de outubro de 2014, a FBHC apresentou a seguinte 
manifestação: “Estamos atualizando todo o processo dentro do Sistema Siconv.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
O gestor reconhece a falha apontada e informa que fará sua correção.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 



 

 

2.2.2. Ausência de formalização do processo administrativo relativo ao convênio.   
 
Fato 
 
Foi verificado que o convenente não mantém formalizados em processo, os documentos 
relativos ao Convênio nº 765777/2011. Conforme a determinação legal, o Convênio é um 
ato administrativo, com procedimentos administrativos sucessivos, devendo, portanto, ser 
organizado em forma de um processo administrativo, cuja guarda deve ser mantida pelo 
prazo de 20 anos nos termos da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública nº 
2009.34.00.026.027-5, da 17ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal.  

Os documentos do referido convênio estão dispostos de forma não sequencial, armazenados 
fisicamente em setores diferentes e sem uma sucessão ordenada de operações dificultando a 
transparência e a verificação de sua regularidade.   
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 197, de 3 de outubro de 2014, a FBHC apresentou a seguinte 
manifestação: “Atualizaremos todo o processo sequencial conforme determina a lei.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
O gestor reconhece a falha e informa que fará a correção da mesma.  
 
##/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: 201411179 
Município/UF: Aracaju/SE 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 766229 
Unidade Examinada: FES  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 47.700.012,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08 a 19 de setembro de 2014, 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 Aracaju/SE. 
 
A ação fiscalizada destina-se a 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. 

Neste contexto, avaliou-se a execução do Contrato de Repasse nº 0374150-15/2011, 
registrado no SICONV sob nº 766229, celebrado com o Governo do Estado de Sergipe para 
Construção do Hospital do Câncer de Aracaju, que visa à estruturação de unidades de 
atenção especializada em oncologia, tendo como finalidade a melhoria das condições e da 
capacidade de atendimento à saúde nos serviços assistenciais de média e alta complexidade 
em oncologia no Estado de Sergipe, de forma hierarquizada, descentralizada e regionalizada, 
garantindo a melhoria do acesso de forma integral, com oferta de acordo com a escala 
produtiva de diagnose e terapêutica que aumentem a qualidade de vida e a sobrevivência dos 
pacientes oncológicos. 

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. Celebração do Contrato de Repasse nº 0374150-15/2011 para Construção do 
Hospital do Câncer de Aracaju com valor insuficiente para execução de etapa útil, 
contrariando as disposições legais. 
 



 

 

Fato 
 
O Fundo Estadual de Saúde de Sergipe celebrou com a União, por intermédio do Ministério 
da Saúde, representada pela Caixa Econômica Federal, o Contrato de Repasse nº 0374150-
15/2011, no valor de R$ 47.700.012,00, sendo R$ 32.700.000,00 de recursos oriundos do 
Orçamento Geral da União e R$ 15.000.012,00 de recursos do tesouro estadual, a título de 
contrapartida, o qual é insuficiente para execução de uma etapa útil, conforme proposto. 
O projeto inicialmente apresentado pelo Fundo Estadual de Saúde à Caixa previa a execução 
das obras em duas etapas. Conforme Memorial Descritivo contido no Volume de Engenharia 
1 referente ao Contrato de Repasse, a primeira, com área de construção de 9.812,11 m², no 
valor estimado de R$ 27.500.008,21, e a segunda, 7.207,44 m², no valor de R$ 
20.200.003,79, totalizando uma área de construção de 17.019,55 m², no montante de R$ 
47.700.012,00. O projeto arquitetônico apresentava um prédio disposto de dois pavimentos, 
sendo o térreo com área construída de 15.116,16 m² e o superior com 2.619,77 m², 
totalizando 17.735,93 m², divergindo da área de construção discriminada no memorial 
descritivo e da informada no projeto de cobertura que indica área total de construção de 
17.679,22 m². 
O orçamento básico inicialmente apresentado, contido no Volume de Engenharia 1, estima o 
valor total do empreendimento no montante de R$ 52.949.065,37, referente a janeiro de 
2014, considerando os Encargos Sociais com a desoneração prevista na legislação e taxa de 
BDI de 30,33%. Neste orçamento não constam os custos com execução de serviços de 
infraestrutura da área de implantação (terraplenagem, pavimentação e drenagem). 
A Secretaria de Estado da Saúde, representante do Fundo Estadual de Saúde, por intermédio 
do Ofício nº 0405/2014, de 27 de março de 2014, encaminhou à Caixa os projetos 
complementares referentes à construção do Hospital de Oncologia de Sergipe – HOSE, para 
análise e parecer, constando entre outros anexos, o Projeto Executivo de Arquitetura e os 
Orçamentos/Especificações da Obra. Também encaminhou por intermédio do Ofício nº 
0650/2014, de 22 de abril de 2014, a planilha orçamentária revisada para a Construção do 
HOSE, conforme consta no Volume de Engenharia 2, no valor total do empreendimento no 
montante de R$ 78.402.138,31, referente a março de 2014, considerando os Encargos 
Sociais com a desoneração prevista na legislação e taxa de BDI de 27,74%. Neste 
orçamento, diferentemente do primeiro apresentado, constam os custos com execução dos 
serviços de infraestrutura da área de implantação do hospital, com exceção dos serviços de 
terraplenagem. Entre os anexos deste ofício consta uma Ficha Técnica da obra, elaborada 
pela empresa projetista, informando que a área de construção é de 26.488,17 m², bastante 
divergente do primeiro projeto apresentado, com área de 17.679,22 m² de construção. 
A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou os projetos em meio digital constando a 
edificação disposta de cinco pavimentos, não havendo previsão de construção em etapas 
distintas que poderiam ser utilizadas individualmente sem a conclusão das demais. 

Com isso, constata-se que o valor pactuado pelo Contrato de Repasse nº 0374150-15/2011 
para a construção do HOSE não é suficiente para a execução da obra, sendo necessária a 
suplementação no aporte de recursos no montante de R$ 30.702.126,31 para sua conclusão, 
além da aquisição e instalação dos equipamentos específicos não contemplados neste 
instrumento de repasse, sem os quais, não poderá ser colocado à disposição da população. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Por meio do Ofício nº 1366/2014/ASSJUR/GS/SES, de 22 de outubro de 2014, a Secretaria 
de Estado da Saúde – SES manifestou-se da seguinte forma: 



 

 

“No tocante ao valor necessário para construção do Hospital, vale ressaltar que só é possível 
obter o montante exato, após elaboração de todos os projetos e consequente planilha 
orçamentária. 
Todavia, imprevistos podem ocorrer durante a execução, tornando-se necessário a confecção 
de aditivos de valor, algo recorrente em se tratando de obras públicas desta magnitude. 
Neste toar, imputa ressaltar que, no caso em tela, só foi possível alcançar o valor 
aproximado da obra após a elaboração de todos os projetos complementares, restando 
identificada a necessidade de despender recurso superior ao originalmente disponível no 
convênio. 
Dentro dessa lógica, urge ressaltar que o Estado vem buscando dialogar com o concedente 
no sentido de referendar as emendas de bancadas disponíveis para este objeto.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação da unidade examinada corrobora a necessidade de despender recurso 
superior ao originalmente disponível no Contrato de Repasse nº 0374150-15/2011. 
Ressalta-se que a Administração Pública deve planejar os investimentos necessários para a 
efetivação de atividades/projetos, no caso em tela, a construção e colocação em 
funcionamento de um hospital especializado em oncologia. Para isso, deveria ser elaborado 
projeto básico com nível de detalhamento suficiente para quantificação de todos os seus 
custos, conforme prescreve a legislação. Ademais, há determinação do Tribunal de Contas 
da União no intuito de exigir que os objetos de convênios ou instrumentos congêneres 
relativos a obras se refiram ao empreendimento como um todo ou às suas fases, garantindo 
assim o alcance da funcionalidade e o atendimento ao interesse público, conforme Acórdão 
nº 1.188/2007-Plenário, de 22 de junho de 2007. 
Quanto a imprevistos que podem ocorrer durante a execução das obras que requeiram a 
confecção de aditivos, há permissão legal, conforme o Art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, em geral, limitado a 25% do valor inicial atualizado do contrato, contudo, no 
caso em tela, o acréscimo do recurso necessário à conclusão do objeto atinge o montante de 
R$ 30.702.126,31, correspondendo a 64,36% do valor inicial do Contrato de Repasse nº 
0374150-15/2011 (R$ 47.700.012,00).  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Avaliar as alterações no Projeto, sobretudo aquelas relacionadas à 
dimensão e ao valor da obra, celebrando, se for o caso, termo aditivo para readequação 
financeira do Contrato de Repasse a fim de que as contratações realizadas tenham suporte 
orçamentário, nos termos do inciso II, § 2º, art. 7 da Lei nº. 8.666/1993. 
 
 
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. Morosidade para o início da Construção do Hospital do Câncer de Aracaju, 
objeto do Contrato de Repasse nº 0374150-15/2011. 
 
Fato 
 
O Contrato de Repasse nº 0374150-15/2011, celebrado em 28 de dezembro de 2011 entre o 
Fundo Estadual de Saúde de Sergipe e a União, por intermédio do Ministério da Saúde, 
representada pela Caixa Econômica Federal, tem como objeto a Construção do Hospital de 
Câncer de Aracaju, no Estado de Sergipe, com encerramento da vigência estipulado para 30 
de novembro de 2014, contudo, faltando menos de três meses para o encerramento de sua 
vigência, o Fundo Estadual de Saúde/SE não apresentou toda a documentação técnica 
necessária à aprovação do empreendimento pela Caixa Econômica Federal. 
A eficácia do referido Contrato de Repasse, de acordo com o item 2.1 da Cláusula Segunda, 
está condicionada à apresentação pelo Fundo Estadual de Saúde, no prazo de 150 dias após 
sua celebração, da documentação de titularidade da área de intervenção, documentação 
técnica de engenharia e licença ambiental, bem como a análise favorável pela Caixa, que 
deverá ocorrer em até trinta dias da entrega dessa documentação. O prazo para apresentação 
da documentação foi prorrogado em diversas ocasiões, sendo a primeira por mais 180 dias 
mediante a Carta Reversal nº 15/2012/GIDUR/AJ, de 06 de julho de 2012, ficando 
estipulada a data limite de 30/11/2012; a segunda prorrogação por mais 180 dias mediante a 
Carta Reversal nº 009 11/04/2013, de 11 de abril de 2013, ficando estipulada a data limite de 
21/05/2013; e a terceira por mais 180 dias mediante a Carta Reversal nº 13/2013, de 01 de 
julho de 2013, ficando estipulada a data limite de 20/12/2013. 
Contudo, conforme o Parecer Técnico emitido em 29 de maio de 2014, referente à análise do 
projeto do Hospital de Oncologia de Sergipe – HOSE, objeto do Contrato de Repasse nº 
0374150-15/2011, constam pendências de ordem técnica, as quais foram objeto de 
solicitação de providências para que fosse prosseguida a análise pela Caixa. Segundo 
informações do Coordenador de Filial da Caixa, responsável pelo referido contrato de 
repasse, a análise técnica não foi concluída devido à falta de atendimento integral das 
solicitações contidas no referido Parecer Técnico de 29 de maio de 2014.   

Ressalta-se que no processo da Caixa, referente a este contrato de repasse (Volume Principal 
1 e Volumes de Engenharia 1 e 2), não consta informação relativa ao atendimento da 
solicitação de providências por parte do Fundo Estadual de Saúde para que seja concluída a 
análise pela Caixa, apesar da proximidade do fim da vigência do Contrato de Repasse nº 
0374150-15/2011. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1366/2014/ASSJUR/GS/SES, de 22 de outubro de 2014, a Secretaria 
de Estado da Saúde – SES manifestou-se da seguinte forma: 
“Trata-se de obra complexa, onde no período da celebração do Convênio em 2011 o Estado 
não tinha o desmembramento da área onde está sendo construído o Hospital, só sendo 
liberada a titularidade do terreno em 2012. 
Desde a celebração do contrato com a CAIXA, o Estado vem atuando junto aos órgãos 
competentes para liberação das Licenças da respectiva obra, tais como: CNEN, VISA, 
Corpo de Bombeiros, DESO, EMURB, ADEMA, SERGÁS e ENERGISA. 
Pelo fato do Fundo Estadual de Saúde – FES, não possuir Corpo Técnico de Engenharia 
suficiente para tocar projetos desta magnitude, celebrou-se Termo de Cooperação Técnica 



 

 

com a SEINFRA, órgão do Estado responsável pela execução e acompanhamento das 
grandes obras. 
Considerando os fatos acima, temos ainda o período para contratação dos projetos 
complementares, pois têm que ser levado em consideração os prazos da Administração 
Pública para licitação. 
Ato contínuo, importante salientar que houve a necessidade de proceder com alteração do 
projeto arquitetônico inicial, devido a não aprovação do anterior pelo CNEN e VISA, sendo 
necessária a realização de um novo. 
Que dispondo da aprovação de todos os órgãos competentes, a SES já realizou a entrega do 
projeto arquitetônico e complementar aos cuidados da Caixa Econômica Federal para análise 
e ulterior aprovação. 
Nesta senda, importante frisar que enquanto aguardamos a autorização da Caixa para 
execução da Construção do Hospital com recurso do contrato de repasse nº 
0374150/2011/MS/CAIXA, esta SES, realiza a terraplenagem da área com recurso do 
Tesouro do Estado.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A unidade examinada apresentou alguns fatores que motivaram o atraso no início das obras 
do Hospital de Oncologia de Sergipe – HOSE, objeto do Contrato de Repasse nº 0374150-
15/2011, os quais tratam do desmembramento da titularidade do terreno, da insuficiência do 
seu corpo técnico de engenharia para gerenciar o processo da obra pela sua complexidade e 
magnitude, a diversidade de órgãos para os licenciamentos necessários, elaboração dos 
projetos complementares, inclusive as alterações dos projetos por falta de aprovação dos 
anteriores. 
Complementa que os projetos, arquitetônicos e complementares, já foram entregues à Caixa 
e encontra-se aguardando sua aprovação, bem como, iniciou a execução da terraplenagem da 
área com recursos próprios do Estado. 
Os fatores apresentados pela unidade examinada contribuíram para o atraso das obras, 
contudo poderiam ter sido resolvidos com maior celeridade no gerenciamento das obras, 
haja vista que, apesar de terem sido apresentados os projetos arquitetônico e 
complementares à Caixa, sua aprovação depende do atendimento de solicitações feitas à 
unidade examinada desde o mês de maio de 2014, conforme o parecer técnico emitido por 
empresa credenciada pela Caixa e informações do coordenador da GIGOV/AJ/Caixa. 
O início da terraplenagem da área com recursos próprios ameniza o atraso das obras, porém 
só ocorreu a partir de fevereiro de 2014, com a emissão da ordem de serviço à empresa 
contratada para sua execução, tendo decorridos mais de dois anos da celebração do contrato 
de repasse, restando configurada a morosidade para o início das obras do HOSE, objeto do 
Contrato de Repasse nº 374150-15/2011.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Problemas técnicos na execução de terraplenagem da área de intervenção onde 
será construído o Hospital do Câncer de Aracaju, havendo rompimento parcial do 
aterro, que requer uma análise de especialista e providências para as devidas correções 
de ordem técnica. 
 
Fato 
 
Os serviços de terraplenagem que estão sendo executados na área de intervenção onde está 
prevista a construção do Hospital do Câncer de Aracaju sofreu rompimento no aterro, antes 
do atingimento da altura estabelecida no projeto, demonstrando a sua instabilidade que 



 

 

requer estudos técnicos especializados para a análise dos motivos causadores e soluções 
técnicas adequadas para as devidas correções sem que sejam comprometidos os 
investimentos previstos a serem executados na área, com recursos pactuados no Contrato de 
Repasse nº 0374150-15/2011. 
O Fundo Estadual de Saúde, representado pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe – 
SES, celebrou em 01 de outubro de 2013 o Termo de Cooperação Técnica nº 015/2013 com 
a Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Energético Sustentável – 
SEINFRA, no valor de R$ 13.897.506,15, tendo como objeto a transferência de competência 
administrativa à SEINFRA para a realização de licitação e fiscalização do contrato referente 
à execução da 1ª etapa da construção do Hospital do Câncer de Aracaju, situado no Centro 
Administrativo Augusto Franco, no bairro Capucho do município de Aracaju/SE. 
A Secretaria de Estado da Saúde, representada pelo Fundo Estadual de Saúde, celebrou em 
15 de janeiro de 2014 o Contrato nº 001/2014, no valor de R$ 11.949.720,67, com a empresa 
declarada vencedora da Concorrência nº 01/2013, realizada pela SEINFRA, cujo objeto é a 
Execução de Terraplenagem para Construção do Hospital do Câncer. 
Em atendimento ao referido Termo de Cooperação Técnica, a SEINFRA, por intermédio da 
Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP, integrante de sua estrutura 
administrativa, emitiu em 18 de fevereiro de 2014 a Ordem de Serviço Total nº 00010/2014 
autorizando a execução de terraplenagem para construção do Hospital do Câncer de Aracaju, 
pelo prazo de 180 dias, a partir de 24 de fevereiro de 2014, com finalização prevista 
inicialmente para 22 de agosto de 2014. 
Por meio de inspeção “in loco”, realizada em 17 de setembro de 2014, constatou-se que as 
obras de terraplenagem do Hospital do Câncer de Aracaju se encontravam em execução, 
com ritmo lento devido às chuvas ocorridas em dias antecedentes à visita, sendo verificada a 
ocorrência do rompimento do aterro para implantação da principal via de acesso, numa 
extensão aproximada de 120 metros, dos 440 metros previstos, apresentando abertura de 
fendas longitudinais, paralelas ao bordo do aterro, um abatimento em torno de um metro de 
altura e rotação do plano terraplenado, o que pode caracterizar instabilidade na fundação do 
aterro, conforme se verifica no registro fotográfico a seguir: 
 

  
Fendas longitudinais e abatimento do aterro 

17/09/2014 – Via de Acesso Principal do HOSE, no 
Centro Administrativo Augusto Franco, Bairro 

Capucho, em Aracaju/SE 

Rotação do plano terraplenado que sofreu 
abatimento 

17/09/2014 – Via de Acesso Principal do HOSE, no 
Centro Administrativo Augusto Franco, Bairro 

Capucho, em Aracaju/SE 
 
Ressalta-se que os serviços de terraplenagem para a construção do Hospital do Câncer de 
Aracaju estão sendo executados com recursos do tesouro estadual, obtidos por 
financiamento junto ao BNDES, nos termos do Programa PROINVESTE, conforme 
informações da Secretaria e Estado da Saúde, não sendo objeto de análise pela CGU os atos 



 

 

da gestão dos referidos recursos, tais como processo licitatório, contrato, preços praticados, 
fiscalização das obras, medições de serviços e pagamentos efetuados. 
Ressalta-se ainda a necessidade da realização de estudos técnicos especializados para a 
análise dos motivos causadores e soluções técnicas adequadas para as devidas correções, 
haja vista que estão sendo executados aterros em outras frentes de serviço na mesma área de 
intervenção sobre regiões alagadas, devendo-se prever e evitar a recorrência dos problemas 
técnicos detectados, objetivando a segurança dos investimentos a serem realizados na área, 
com a construção do Hospital do Câncer de Aracaju, objeto do Contrato de Repasse nº 
0374150-15/2011. 
 

  
Execução de aterro com areia 

17/09/2014 – Área de Implantação do HOSE, no 
Centro Administrativo Augusto Franco, Bairro 

Capucho, em Aracaju/SE 

Área alagada a ser aterrada 
17/09/2014 – Área de Implantação do HOSE, no 
Centro Administrativo Augusto Franco, Bairro 

Capucho, em Aracaju/SE 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 1366/2014/ASSJUR/GS/SES, de 22 de outubro de 2014, a Secretaria 
de Estado da Saúde – SES manifestou-se da seguinte forma: 
“Conforme supramencionado, a SES diante da ausência de corpo técnico de engenharia 
suficiente para tocar projetos desta magnitude, celebrou Termo de Cooperação Técnica com 
a SEINFRA, órgão do Estado responsável pela execução e acompanhamento das grandes 
obras. 
Nesta esteira, considerando ser a SEINFRA o órgão responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização do serviço realizado, inquestionável ser a detentora das informações necessárias 
para esclarecer o presente questionamento. 
Desse modo, solicitamos através do ofício nº 926/2014 datado de 07 de Outubro de 2014, 
parecer técnico da referida Secretaria com intuito de esclarecer as circunstâncias que 
geraram os suscitados problemas técnicos na execução da terraplenagem, bem como expor 
as medidas e ações que estão sendo adotadas com objetivo de reparar tal situação.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A unidade examinada não apresentou nenhuma informação a respeito dos motivos e medidas 
adotadas relativas aos problemas técnicos na execução da terraplenagem da área de 
implantação do Hospital de Oncologia de Sergipe – HOSE, apesar de decorridos vinte dias 
para manifestação, limitando-se a informar, sem comprovação documental, que solicitou, 
por meio do Ofício nº 926/2014, de 7 de outubro de 2014, à Secretaria de Estado da 
Infraestrutura e Desenvolvimento Energético Sustentável – SEINFRA, a elaboração de 
parecer técnico com intuito de esclarecer a situação. 



 

 

Portanto, restam sem esclarecimentos os motivos e as medidas adotadas em relação ao 
abatimento do aterro na área onde está prevista a construção do HOSE, o que poderá colocar 
em risco todos os recursos aplicados no empreendimento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que os recursos federais recebidos não são 
suficientes para o atingimento do objetivo pretendido, que é a estruturação de unidade de 
atenção especializada em oncologia no Estado de Sergipe, bem como, a gestão desta ação 
não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado, haja vista a morosidade para o início da aplicação dos recursos, dependente de 
resolução das pendências técnicas. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411260 
Município/UF: Aracaju/SE 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 668425 
Unidade Examinada: ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 6.607.045,76 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08 a 30 de setembro de 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 
Aracaju/SE. 
 
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. 

Esta Fiscalização refere-se à obra, paralisada, de construção do Canal Costa do Sol, Bairros 
Aeroporto, Atalaia e Zona de expansão de Aracaju/SE, no trecho compreendido entre a 
Estaca 0 a 36+3,80 (Av. Melício Machado); 0 a 12+5,79 (Entrada da Lagoa de Detenção); 0 
a 4+4,95 (Saída da Lagoa de Detenção); 62+9,60 a 70,00 (Retorno a Melício Machado); 
Estaca 0 a 10+10 (Rua Poeta Manoel Bandeira), objeto do Termo de Compromisso n° 
0351043-23/2011 firmado pelo Município de Aracaju/SE, com repasse de recursos do 
Ministério das Cidades, no valor de R$ 5.886.298,73, e R$ 720.747,03 de contrapartida 
municipal. 

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

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

2.1.1. Obras de construção do Canal Costa do Sol, Bairros Aeroporto, Atalaia e Zona 
de expansão de Aracaju/SE, paralisadas, em função da falta de conclusão do processo 
de desapropriação da área da Lagoa de Detenção, podendo comprometer a 



 

 

estabilidade da bacia de amortecimento de cheias e infiltração e consequente 
funcionamento da drenagem na região. 
 
Fato 
 
A União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica 
Federal – CAIXA, e o Município de Aracaju/SE, assinaram, em 29 de julho de 2011, o 
Termo de Compromisso n° 0351043-23/2011, com repasse de recursos do Orçamento Geral 
da União, no valor de R$ 5.886.298,73, e R$ 720.747,03 de contrapartida municipal 
(Aditivo Anexo ao Termo de Compromisso, de 27 de dezembro de 2012), com vistas à 
execução da obra de construção do Canal Costa do Sol, Bairros Aeroporto, Atalaia e Zona 
de Expansão de Aracaju/SE, no trecho compreendido entre a Estaca 0 a 36+3,80 (Av. 
Melício Machado); 0 a 12+5,79 (Entrada da Lagoa de Detenção); 0 a 4+4,95 (Saída da 
Lagoa de Detenção); 62+9,60 a 70,00 (Retorno a Melício Machado); Estaca 0 a 10+10 (Rua 
Poeta Manoel Bandeira). 

Para a consecução do objeto do Termo de Compromisso, o Município de Aracaju, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN, celebrou, em 03 de 
novembro de 2011, o Convênio n° 148/2011 com a Empresa Municipal de Obras e 
Urbanização – EMURB. 

Em 17 de abril de 2012, a EMURB celebrou o Contrato de Execução n° 99.019/2012-O com 
a empresa HECA Comércio e Construções LTDA., CNPJ n° 13.173.885/0001-72, declarada 
vencedora da Concorrência Pública n° 010/2011, no valor de R$ 4.982.460,93, com prazo de 
execução de 360 dias da data de assinatura. De acordo com o sétimo aditivo, de 04 de julho 
de 2014, o prazo de vigência foi prorrogado para 10 de dezembro de 2014.  

Após o estudo de preço realizado por Técnicos da CAIXA, o valor contratado reduziu para 
R$ 4.968.452,19, conforme Parecer Técnico, de 05 de março de 2012, às fls. 437 e 438 do 
Volume Técnico II do Termo de Compromisso em estudo. 

Com a assinatura do segundo aditivo ao contrato, no valor de R$ 1.079.730,59 (no 
percentual de 21,73%), datado de 07 de novembro de 2012, após 06 meses da data de início 
da obra (07 de maio de 2012), o valor contratado passou para R$ 6.048.182,78. 

Após análise dos Técnicos da CAIXA, houve uma redução de valor do segundo aditivo ao 
contrato que passou de R$ 1.079.730,59 para R$ 1.026.565,42, conforme documentos às fls. 
793 e 794 do Volume de Acompanhamento III do Termo de Compromisso em estudo. Com 
essa redução, o valor total do Contrato de Execução n° 99.019/2012-O passou para R$ 
5.995.017,61. 

A seguir, elaborou-se um quadro comparativo entre o valor contratado e o valor medido e 
aprovado pela CAIXA na execução do objeto do termo de compromisso, conforme Boletim 
de Medição n° 16, de 11 de agosto de 2014 e Relatório de Acompanhamento de Engenharia, 
às fls. 858 a 861 do Volume de Acompanhamento III do Termo de Compromisso em estudo: 

Quadro - valor contratado e o valor medido e aprovado pela CAIXA 



 

 

Descrição Valor 
Contratado  

(R$) 

Valor Aditivo 
(R$) 

Valor 
Contrato + 

Aditivo (R$) 

Valor Medido 
pela CAIXA 

(R$) 
Instalação do Canteiro 19.115,20 14.986,65 34.101,85 34.101,85 
Pátio para Pré-moldados 60.323,55 7.077,97 67.401,52 67.401,52 
Demolições  25.269,75 18.974,51 44.244,26 44.244,26 
Terraplenagem 15.906,79 11.302,40 27.209,19 27.167,37 
Movimento de Terra na 
Drenagem 

463.083,74 463.275,49 926.359,23 926.359,23 

Construção de Barramento 3.411,53 - 3.411,53 3.411,53 
Remoção de Barramento 4.575,21 1.247,75 5.822,96 5.822,96 
Drenagem 2.266.517,20 420.853,09 2.687.370,29 2.685.365,38 
Bacia de 
amortecimento/infiltração 

939.569,77 371,09 939.940,86 603.819,91 

Pavimentação 521.916,59 50.144,86 572.061,45 491.886,21 
Obras Complementares 254.787,80 - 254.787,80 114.407,90 
Administração Local 361.731,34 14.430,51 376.161,85 301.402,63 
Mobilização e Desmobilização 20.967,84 23.901,10 44.868,94 44.868,94 
Diversos – Marco inaugural, 
“As Built” e Limpeza  

11.275,88 - 11.275,88 0,00 

TOTAL 4.968.452,19 1.026.565,42 5.995.017,61 5.350.259,69 
Fonte: Boletim de Medição n° 16, de 11 de agosto de 2014 e Relatório de Acompanhamento de Engenharia, às 
fls. 858 a 861 do Volume de Acompanhamento III do Termo de Compromisso 

Do quadro, verifica-se que foram realizados e aprovados pela CAIXA o total de R$ 
5.350.259,69, correspondente a 89,25% do valor contratado após os ajustes (R$ 
5.995.017,61), dos quais R$ 5.283.434,48 foram pagos, conforme Relatório de 
Gerenciamento de Contratos apresentado pela EMURB, posição 12 de setembro de 2014. 

Do total contratado, falta a execução de serviços, no total de R$ 644.757,92 (R$ 
5.995.017,61 – R$ 5.350.259,69), dos quais destacam-se:  

- conclusão dos serviços de implantação bacia de amortecimento de cheias e infiltração;  

- plantio de grama nativa capim de burro e batatais e de ipê roxo;  

- piso em concreto simples fck=15 Mpa;  

- pavimentação com piso táctil direcional e cerca com estaca pré-moldada em concreto 
armado.  

Durante a inspeção física realizada nos dias 23 e 24 de setembro de 2014, constatou-se que a 
obra encontra-se paralisada, sem nenhuma frente de serviço na obra.  

Ademais, os serviços de implantação do gabião colchão (e=17 cm) e de impermeabilização 
com aplicação de manta geotêxtil, fundamentais na manutenção da estabilidade da bacia de 
amortecimento de cheias e infiltração (lagoa de detenção), encontram-se incompletos, 
faltando a conclusão do perímetro de aproximadamente 170 m no pé do talude da lagoa de 
detenção, conforme projeto de macrodrenagem aprovado e registro fotográfico a seguir: 



 

 

  
23/09/2014 – Coordenada GPS: S 10° 59.326’; W037° 03.575’ 

 

De acordo com informações prestadas pela EMURB, os serviços de implantação do gabião e 
de impermeabilização, na parte final da lagoa de detenção, não foram concluídos pela 
empresa responsável devido à falta de liberação do terreno em função de dificuldades 
encontradas no Processo de Desapropriação (Decreto n° 3.935/12) que se estende desde o 
ano de 2012, conforme documentos às 71 e 498 do Volume Principal do Termo de 
Compromisso n° 0351043-23/2011.         

A falta de conclusão desses serviços pode comprometer a estabilidade da bacia de 
amortecimento de cheias e infiltração e consequente funcionamento da drenagem na região.  

Quanto à falta de execução dos serviços plantio de grama nativa capim de burro e batatais e 
de ipê roxo, piso em concreto simples fck=15 Mpa, pavimentação com piso táctil direcional 
e cerca com estaca pré-moldada em concreto armado, na parte da lagoa de detenção já 
desapropriada, apesar da atuação do Engenheiro Fiscal, CPF **.442.355-**, no sentido de 
cobrar da empresa responsável, a EMURB não adotou providências administrativas e/ou 
judiciais com vistas à conclusão desses serviços. 

A seguir, transcreve-se o e-mail encaminhado à CGU, em 01 de outubro de 2014, pelo 
Engenheiro Fiscal da obra, contendo informações acerca da cobrança à empresa executora 
para retomada da obra, bem como o comunicado à Diretoria da EMURB, Memorando n° 
290/2014, de 29 de setembro de 2014, por meio do qual o Fiscal solicitou providências 
urgentes no sentido de determinar à contratada a retomada das obras: 

- E-mail encaminhado à CGU pelo Engenheiro Fiscal da obra: 

“a) Comunicados que foram feitos ao engenheiro da obra, através de relatório de 
ocorrências de fiscalização de obra visto que a contratada não disponibilizou o diário de 
obras, cobrando a execução das etapas de fornecimento e colocação da grama e construção 
da cerca na parte da lagoa que já está liberada. 

b) Apesar de ter entregue anteriormente os comunicados ao engenheiro da obra, depois, no 
dia 29/09/2014, enviei e-mail à direção da empresa Heca, para que não existisse dúvida de 
os mesmos tomaram conhecimentos das cobranças da fiscalização sobre o atraso na 
execução dos serviços e a desmobilização não autorizada. 



 

 

c) Também na mesma data enviei ao Diretor de Obras Públicas da EMURB o memorando 
290/2014 solicitando providências da parte dela contra a contratada e inclusive sugerindo 
que fosse dado um prazo de 72 horas para o início dos serviços. 

d) Também enviei ao Diretor e a Coordenador de Obras e-mail com cópia do memorando 
290/2014 digitalizada, para que não existam dúvidas de que tomaram conhecimento da 
reclamação.” 

Quanto aos recursos financeiros do Termo de Compromisso n° 0351043-23/2011, verificou-
se, nos extratos bancários da CAIXA, Agência n° 0059, conta corrente vinculada n° 
647.131-6 e conta poupança n° 6.471.316-8, posição 05 de setembro de 2014, que constam 
os respectivos saldos de R$ 93.588,97 e R$ 1.600.017,31, perfazendo um total de recursos 
não utilizados no objeto, no montante de R$ 1.693.606,28.  

No entanto, de acordo com o Relatório de Acompanhamento de Engenharia, de 12 de 
setembro de 2014, às fls. 858 a 861 do Volume de Acompanhamento III do Termo de 
Compromisso, falta apenas o total de R$ 644.757,92 para a conclusão do objeto.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Apesar do envio do Ofício n.º 26.055/2014 - CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de outubro 
de 2014, concedendo o prazo de dez dias para apresentar as justificativas ou esclarecimentos 
pertinentes e do Ofício n.º 27.606/2014 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 17 de outubro de 
2014, dilatando o prazo para 22 de outubro de 2014, o Município de Aracaju/SE não 
apresentou manifestação no prazo estabelecido.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Atuar junto à EMURB no sentido de cobrar da empresa executora a 
retomada da obra para a realização da etapa de plantio de grama nativa capim de burro e 
batatais e de ipê roxo, piso em concreto simples fck=15 Mpa, pavimentação com piso táctil 
direcional e cerca com estaca pré-moldada em concreto armado, na parte da lagoa de 
detenção já desapropriada. 
 
Recomendação 2: Atuar junto à EMURB no sentido de concluir o processo de 
desapropriação do terreno local de implantação da parte final da bacia de amortecimento de 
cheias e infiltração, com vistas à conclusão da etapa do gabião colchão (e=17 cm) e de 
impermeabilização com aplicação de manta geotêxtil, no perímetro de aproximadamente 
170 m no pé do talude da lagoa de detenção. 
 
 
2.1.2. Ligações clandestinas de esgoto na lagoa de detenção da drenagem de águas 
pluviais do Canal Costa do Sol, em desacordo com a Licença Ambiental de Instalação 
n° 64/2012, contribuindo para a poluição da lagoa e do lençol freático na região, e 
aumentando o grau de contaminação por substâncias patológicas na Maré do Apicum. 
 



 

 

Fato 
 
O resultado da inspeção física, realizada nos dias 19, 23 e 24 de setembro de 2014, nos 
Bairros Aeroporto, Atalaia e Zona de Expansão de Aracaju/SE, com vistas a avaliar a 
qualidade da execução e o funcionamento da obra de construção do Canal Costa do Sol, 
objeto do Contrato de Execução n° 99.019/2012-O, celebrado entre a EMURB e a empresa 
HECA Comércio e Construções LTDA., CNPJ n° 13.173.885/0001-72, no valor de R$ 
5.995.017,61, apontou existência de ligações clandestinas de esgoto, sem tratamento, na 
lagoa de detenção, denominada bacia de amortecimento de cheias e infiltração, da drenagem 
de águas pluviais do Canal Costa do Sol. 

As ligações clandestinas de esgoto poluem a lagoa de detenção, o lençol freático da região, 
bem como aumentam o grau de contaminação por substâncias patológicas na Maré do 
Apicum (Corpo Receptor do Canal Costa do Sol). 

Segue registro fotográfico que aponta a existência de ligações clandestinas de esgoto na obra 
de drenagem de águas pluviais do Canal Costa do Sol: 

- Ligação de esgoto na lagoa de detenção, localizada no Conjunto Costa do Sol:  

  
23/09/2014 – Coordenada GPS: S 10° 59.451’;  

W 037° 03.599’ 
24/09/2014 – Coordenada GPS: S 10° 59.465; W 

037° 03.629’ 
    

- Destino final de esgoto lançado, indevidamente, no Canal Costa do Sol em direção às 
águas da Maré do Apicum: 

 



 

 

  

19/09/2014 – Coordenada GPS: S 10° 59.013’; W 037° 03.175’ 
 

De acordo com o projeto aprovado, a execução da obra do Canal Costa do Sol prevê a coleta 
de águas pluviais dos Bairros Aeroporto, Atalaia e Zona de Expansão, e lançamento final 
nas águas da Maré do Apicum, ambiente tipicamente de mangue, considerada, conforme a 
Lei nº 4.771/65 (Código Florestal Brasileiro), Área de Preservação Permanente (APP).                                                          

A APP é definida como "área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não 
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 
a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas".  

As ligações clandestinas de esgoto, sem tratamento, na lagoa de detenção da drenagem de 
águas pluviais do Canal Costa do Sol, além de contribuir para o aumento do grau de 
contaminação, contraria o disposto nos itens “9” e “12” da Licença Ambiental de Instalação 
n° 64/2012, de 29 de fevereiro de 2012, expedida pela Administração Estadual do Meio 
Ambiente de Sergipe – ADEMA: 

- Item 09: “Atender ao que preconiza a legislação ambiental pertinente, em especial a Lei n° 
4.771/65 que institui o Código Florestal, a Lei n° 11.428/06 e o Decreto n° 6.660/08 que 
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, o Decreto 
n° 750/93 que dispõe sobre a supressão a Mata Atlântica, além do previsto na Resolução 
CONAMA n° 369/06.” 

- Item 12: “O referido sistema deverá ser executado de forma a não permitir lançamento de 
águas servidas, de qualquer origem sem o devido tratamento, na forma da legislação 
vigente.”                                                                 

Situação similar já foi constatada pela CGU (Ordem de Serviço n° 161427), no mesmo Ente 
fiscalizado, por meio do Relatório de Auditoria HABITAR BRASIL BID n° 1126/OC-BR, 
datado de 29 de abril de 2005, constatação 5.1.2.4, item IV, onde se verificou, à época, que 
as águas da Maré do Apicum (Corpo Receptor), no Bairro Coroa do Meio, foram 
qualificadas como PRECÁRIA a GRAVE, com base nos Relatórios de controle de qualidade 
das águas, nos anos de 2002, 2003 e 2004, elaborados por Engenheiro Sanitarista Consultor 
Sênior - Professor Doutor da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  
##/Fato## 

 
 
 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Apesar do envio do Ofício n.º 26.055/2014 - CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de outubro 
de 2014, concedendo o prazo de dez dias para apresentar as justificativas ou esclarecimentos 
pertinentes e do Ofício n.º 27.606/2014 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 17 de outubro de 
2014, dilatando o prazo para 22 de outubro de 2014, o Município de Aracaju/SE não 
apresentou manifestação no prazo estabelecido.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Atuar junto à EMURB no sentido de adotar providências urgentes no 
sentido de conter o aumento dos efeitos impactantes no ecossistema da região. 
 
Recomendação 2: Atuar junto à EMURB no sentido de regularizar todas as ligações 
clandestinas na rede de drenagem pluvial, em cumprimento à condição estabelecida no item 
12 da Licença de Instalação nº 209/2002. 
 
Recomendação 3: Atuar junto à EMURB no sentido de avaliar a conveniência e 
oportunidade de implantar Sistema de Esgotamento Sanitário na região, coleta e tratamento. 
 
 
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. Presença de cláusula restritiva à competitividade no edital da Concorrência 
Pública n° 10/2011. 
 
Fato 
 
O Edital da Concorrência Pública n° 10/2011, assinado pela Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação de Obras da EMURB, CPF ***.556.645-**, que possui como 
objeto à execução da obra de construção do Canal Costa do Sol, Bairros Aeroporto, Atalaia 
e Zona de expansão de Aracaju/SE, no trecho compreendido entre a Estaca 0 a 36+3,80 (Av. 
Melício Machado); 0 a 12+5,79 (Entrada da Lagoa de Detenção); 0 a 4+4,95 (Saída da 
Lagoa de Detenção); 62+9,60 a 70,00 (Retorno a Melício Machado); Estaca 0 a 10+10 (Rua 
Poeta Manoel Bandeira), no valor orçado de R$ 5.827.822,78, estabelece a seguinte 



 

 

condição de participação na alínea “b” da Cláusula VI.2 – DAS CONDIÇÕES DE 
PARTICIPAÇÃO –:  

“(b) A empresa não cadastrada, interessada em participar da licitação, deverá junto a 
Comissão de Cadastramento, [(tel:(79)31791645)], comprovar: habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, até três dias 
úteis anteriores à data marcada para abertura das propostas.” 

De acordo com o artigo 22, § 1°, da Lei n° 8.666/93, a licitação na modalidade de 
Concorrência não exige um prévio cadastramento, a fim de comprovação de requisitos 
mínimos de qualificação, já que a mesma tem uma fase inicial de habilitação preliminar com 
este fim, conforme descrito: 

“Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial 
de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto.” 

A exigência para que os licitantes realizem cadastramento prévio à data estabelecida para o 
recebimento das propostas é obrigatória para a licitação na modalidade de Tomada de 
Preços, conforme dispõe o § 2° do art.22 da Lei 8.666/93: 

“Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação.” 

Essa exigência de comprovação de qualificação dos licitantes, até três dias úteis antes da 
data da abertura, na Concorrência Pública, além de ser vedada pela legislação, frustra o 
caráter competitivo da licitação, infringindo o art. 3º, § 1º, I, da Lei n° 8.666/93, ao permitir 
que sejam conhecidas, anteriormente à data da abertura da proposta, todas as empresas que 
participarão do certame, potencializando a formação de conluios e consequentes sobrepreços 
nas propostas.  
##/Fato## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 
 
Apesar do envio do Ofício n.º 26.055/2014 - CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 06 de outubro 
de 2014, concedendo o prazo de dez dias para apresentar as justificativas ou esclarecimentos 
pertinentes e do Ofício n.º 27.606/2014 – CGU-Regional/SE/CGU-PR, de 17 de outubro de 
2014, dilatando o prazo para 22 de outubro de 2014, o Município de Aracaju/SE não 
apresentou manifestação no prazo estabelecido.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
Não se aplica.  
 
##/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, tendo em vista que foram constatadas as seguintes irregularidades: 

tel:(79)31791645)]


 

 

 
- Obras de construção do Canal Costa do Sol, Bairros Aeroporto, Atalaia e Zona de 
expansão de Aracaju/SE, paralisadas, em função da falta de conclusão do processo de 
desapropriação da área da Lagoa de Detenção, podendo comprometer a estabilidade da 
bacia de amortecimento de cheias e infiltração e consequente funcionamento da drenagem 
na região; 
 
- Ligações clandestinas de esgoto na lagoa de detenção da drenagem de águas pluviais do 
Canal Costa do Sol, em desacordo com a Licença Ambiental de Instalação n° 64/2012, 
contribuindo para a poluição da lagoa e do lençol freático na região, e aumentando o grau 
de contaminação por substâncias patológicas na Maré do Apicum; 
 
- Presença de cláusula restritiva à competitividade no edital da Concorrência Pública n° 
10/2011. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411275 
Município/UF: Aracaju/SE 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 28.548.000,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 08/09/2014 a 07/10/2014   sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2049 - MORADIA DIGNA / 00AF - 
INTEGRALIZACAO DE COTAS AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL 
- FAR no município de Aracaju/SE. 
 
A ação fiscalizadora destinou-se a verificar o objetivo principal do Programa que é a 
produção de unidades habitacionais, visando à ampliação das oportunidades de acesso das 
famílias de baixa renda à casa própria, e, com isso, contribuir para a redução do déficit 
habitacional brasileiro das famílias que possuem uma renda familiar mensal na faixa de até 
três salários mínimos.  

A Fiscalização se deu sobre o Residencial Jaime Norberto da Silva, empreendimento do 
Programa Minha Casa Minha Vida na modalidade FAR, constituído de 369 unidades 
habitacionais. 

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. Descrição do objeto fiscalizado. 
 
Fato 
 
Em 09 de setembro de 2010, o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, representado 
pela Caixa Econômica Federal, firmou o Contrato de Compra e Venda de Imóvel e de 
Produção de Empreendimento Habitacional no Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV) com a empresa Impacto Construções e Montagens Ltda., CNPJ n° 
13.372.750/0001-36, no valor global de R$ 15.093.000,00, incluindo o custo do terreno, de 
R$ 604.516,50, para a construção do empreendimento Residencial Jaime Norberto, 



 

 

composto de 20 blocos com 360 apartamentos e 09 casas. O prazo para conclusão da obra 
era de 12 meses após a assinatura do contrato. 

A ação está inserida no âmbito do inciso II do artigo 2° e 6° da Lei n° 11.977, de 7 de julho 
de 2009, que disciplina o PMCMV, estando, deste modo, destinada a famílias com renda 
mensal de até 3 salários mínimos. 

Em 26 de setembro de 2011, foi assinada Ordem de Serviço para Trabalho Técnico Social, 
conforme documentado nos autos do Processo Social Caixa n° 2646.0297842-45/2009.  

Em 30 de março de 2012, foi efetuada pela Caixa a 18a e última liberação de recursos para a 
construtora Impacto Construções e Montagens Ltda e em 18 de abril de 2012 foi expedido 
pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização de Aracaju/SE o habite-se do 
empreendimento. 

Conforme ata da reunião de Assembleia Geral Ordinária do Condomínio Residencial Jaime 
Norberto, o condomínio foi formalmente implantado em 19 de maio de 2012. 

Por fim, em 05 de setembro de 2012, a Cooperativa de Trabalho da Área de Serviços 
Múltiplos de Sergipe Ltda. – COOPERMULT – realizou o “Concurso Jaime Norberto”, para 
marcar o encerramento do Trabalho Técnico Social. 

Fotos do empreendimento, tiradas em 02 de outubro de 2014, são apresentadas adiante: 

  
Portaria do empreendimento do PMCMV 
Residencial Jaime Norberto. 

Vista superior do empreendimento. 

  
Vista da entrada e estacionamento para 
visitantes. 

Parte dos 20 blocos que compõem o 
Residencial Jaime Norberto 



 

 

  
Sistema de abastecimento de água – caixa 
de água. Moradores não são tarifados 
pelos serviços de água e esgoto. 

Parte das nove moradias destinadas a 
idosos e portadores de necessidades 
especiais. 

  
##/Fato## 

2.1.2. Ação em curso pelo Ministério Público Federal tratando dos critérios de seleção 
e distribuição de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida pelo município de 
Aracaju/SE. 
 
Fato 
 
Em 20 de setembro de 2013, a Procuradoria da República no Estado de Sergipe ajuizou uma 
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela em desfavor, dentre outros, da 
Prefeitura de Aracaju/SE, em decorrência do Inquérito Civil n° 1.35.000.000160/2012-20, 
instaurado em 02 de fevereiro de 2012 para apurar “possíveis irregularidades decorrentes da 
falta de inscrição e distribuição de casas populares, do Programa Minha Casa, Minha Vida 
(PMCMV), a pessoas com deficiência em Sergipe”. 

Em 23 de janeiro de 2013, a Justiça Federal no Estado de Sergipe proferiu decisão, 
deferindo, em parte, a tutela antecipada e determinando o que segue: 

“a) à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Estado de Sergipe, que, 
em relação aos imóveis construídos (ou a construir) no âmbito do Programa Minha Casa, 
Minha Vida - PMCMV, nos municípios  

a.1) seja observada a devida transparência em todo o processo PMCMV, quanto à reserva 
de vagas para pessoas com deficiência e para pessoas idosas: cadastramento, seleção, 
reabertura de prazo de inscrição, possibilidade de defesa e impugnação, bem como ampla 
divulgação etc (nos termos do item "b" abaixo);  

a.2) seja indeferida qualquer listagem de possíveis beneficiários apresentada pelos entes 
públicos que não demonstrem terem atendido integralmente as regras de transparência (nos 
termos do item "b" abaixo)  

a.3) não seja encaminhada ao Ministério das Cidades qualquer listagem de possíveis 
beneficiários apresentada pelos entes públicos e que não demonstrem terem atendido 
integralmente as regras de transparência (nos termos do item "b" abaixo);  

a.4) sejam devolvidas as listagens inadequadas (aquelas que não observarem as regras de 
transparência: item "b" abaixo), de possíveis beneficiários, para que o ente público proceda 
às correções necessárias;  

b) aos Municípios de Aracaju-SE e São Cristóvão-SE, em relação aos imóveis construídos 
(ou a construir) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, para que:  



 

 

b.1) assegurem, de modo ininterrupto, que toda e qualquer pessoa com deficiência (ou 
grupo familiar do qual faça parte pessoa com deficiência) ou pessoa idosa, que preencha os 
requisitos legais, seja incluída no cadastro do PMCMV como possível beneficiária (o 
cadastro deve estar sempre aberto a novos interessados);  

b.2) garantam, em cada empreendimento, a reserva legal de 3% das habitações a serem 
construídas às pessoas com deficiência (ou grupo familiar do qual faça parte pessoa com 
deficiência), e mais 3% às pessoas idosas, uma vez que os percentuais são distintos, não se 
confundem e objetivam preservar os direitos humanos e fundamentais de ambos os grupos 
(pessoas com deficiência e pessoas idosas);  

b.3) organizem os cadastros respectivos, de cada empreendimento do PMCMV, de modo 
que ao serem preenchidas as reservas de 3% para pessoas com deficiência (ou grupo 
familiar do qual faça parte pessoa com deficiência), e mais 3% às pessoas idosas, as demais 
(pessoas com deficiência e pessoas idosas não contempladas) concorram em igualdade de 
condições na lista geral de interessados;  

b.4) divulguem, em sua página eletrônica oficial, e com observância das diretrizes da Lei de 
Acesso à Informação, ao menos o seguinte:  

I) informação à população de que é possível, de modo contínuo e ininterrupto, a toda 
pessoa com deficiência (ou grupo familiar do qual faça parte pessoa com deficiência) ou 
pessoa idosa, que preencha os requisitos legais, solicitar a sua inclusão no cadastro do 
PMCMV, por empreendimento específico;  

II) informação sobre quais os critérios de seleção e quais os documentos que devem ser 
apresentados pelos interessados, especialmente quando almejarem concorrer à reserva de 
vagas para pessoas com deficiência ou pessoas idosas;  

IV) informação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e por empreendimento, de 
como e quando será realizada a seleção dos contemplados, discriminando-se o total de 
unidades habitacionais e o quantitativo reservado a pessoas com deficiência (mínimo de 
3%) e a pessoas idosas (+ 3% no mínimo);  

V) informações especificando, nominalmente, quem está inscrito para as vagas destinadas 
às pessoas com deficiência e, em separado, às destinadas a pessoas idosas;  

b.5) impulsionem ampla e diferenciada divulgação toda vez que realizado novo 
empreendimento do PMCMV. A divulgação, nesses casos, deverá ocorrer na página 
eletrônica oficial do ente municipal e também mediante comunicado, no mínimo, ao 
Conselho Estadual e ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ao 
Conselho Estadual e ao Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos, aos veículos locais de 
comunicação, à Câmara de Vereadores e às entidades reconhecidas como de utilidade 
pública que atuem em defesa das pessoas com deficiência e ou pessoas idosas e 
demonstrem, formalmente, interesse em receber essas informações;  

b.6) estabeleçam sistemática própria pela qual, em caso de indeferimento de pedido de 
inclusão no Cadastro do PMCMV ou na verificação de dados efetuada pela Caixa 
Econômica Federal, seja oportunizado, ao pretendente, prazo para apresentar defesa e 
suprir eventual documentação faltante, bem como seja garantida a possibilidade de 
impugnação à relação de beneficiários;  



 

 

b.7) reabram prazo de inscrição aos interessados em qualquer empreendimento do PMCMV 
sempre que a seleção e/ou contemplação tiver sido concretizada sem a necessária e ampla 
divulgação a todos os possíveis pretendentes;  

b.8) apresentem, perante este Juízo Federal, no prazo de 30 (trinta) dias, no que se refere a 
empreendimentos já construídos e entregues, a relação dos beneficiários (pessoas com 
deficiência e pessoas idosas), informando quem são, que imóveis receberam e como foi o 
processo que as contemplou (especificar e comprovar a divulgação das etapas - do cadastro 
à entrega dos bens);  

b.9) reservem, nos empreendimentos em construção, tantas vagas quanto necessárias para 
suprir o percentual de 3% de unidades habitacionais a pessoas com deficiência e + 3% a 
pessoas idosas nos casos de não demonstração de processo transparente nos 
empreendimentos entregues (ou seja, as vagas reservadas e entregues sem critérios 
transparentes devem ser consideradas como não entregues).” 

Posteriormente, em 23 de julho de 2014, a Procuradoria da República no Estado de Sergipe 
reuniu-se com representantes da Prefeitura de Aracaju/SE e da Caixa Econômica Federal, 
tendo proposto o que segue, sem prejuízo dos pedidos efetuados na ação civil pública 
mencionada: 

“ a) O Município de Aracaju-SE prosseguirá em relação ao empreendimento Zilda Arns 
com todos os procedimentos em curso até a entrega das unidades, observando a legislação 
em vigor e se utilizado do cadastramento realizado em 2009, sendo que: o quantitativo de 
pessoas idosas foi atualizado pela data de nascimento; o quantitativo de pessoas com 
deficiência será revisto a partir de listagem de nomes a ser apresentada pelo Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Sergipe (a municipalidade verificará se 
os nomes apresentados constam do cadastro geral, de 2009, para, em caso positivo, 
proceder à realocação das pessoas com deficiência para a lista específica delas); 

b) O Município de Aracaju-SE compensará um total de 53 unidades (33 para pessoas com 
deficiência e 20 para pessoas idosas) a serem entregues no próximo empreendimento, em 
fase de execução, o residencial Santa Maria (total de 468 unidades), ressalvada a 
possibilidade de novo ajuste a respeito, caso pertinente; 

c) O Município de Aracaju-SE está em processo de elaboração do seu “Portal da 
Transparência” no qual fará constar os itens respectivos recomendados pelo MPF; bem 
como realizará divulgação em todos os seus órgão e setores vinculados, especialmente: 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREEAS) e Atendimento Bolsa Família etc. 

d) O Ministério público Federal não se opõe a que prossiga o procedimento em relação ao 
empreendimento Zilda Arns, desde que sejam bloqueadas, até posterior ajuste entre as 
partes, um total de 53 (cinquenta e três) unidades no empreendimento Residencial Santa 
Maria (total de 468 unidades). De qualquer forma, o Município de Aracaju-SE deve atender 
aos critérios defendidos na Ação Civil Pública em relação aos percentuais para idosos e 
pessoas com deficiência no empreendimento Zilda Arns.” 

  
##/Fato## 

2.1.3. Falhas na infraestrutura do empreendimento do PMCMV Residencial Jaime 
Norberto relacionadas com o sistema de drenagem e execução de calçamento e pisos da 
área externa. 



 

 

 
Fato 
 
Em vistoria in loco realizada em 02 de outubro de 2014, constatou-se falhas na execução da 
infraestrutura da obra de construção do empreendimento do PMCMV Residencial Jaime 
Norberto, conforme detalhado adiante: 

1) Falha do sistema de drenagem no entorno do empreendimento: 

Verificou-se que o muro lateral esquerdo do condomínio apresenta pontos de rachadura ao 
longo de sua extensão. Conforme se observou durante a vistoria, e também foi informado 
por moradores, os defeitos construtivos decorrem do inadequado sistema de drenagem nessa 
parte do empreendimento. 

 

  
Rachaduras em muro lateral esquerdo do empreendimento do PMCMV Residencial 
Jaime Norberto. 

  
Rachaduras em muro lateral esquerdo do empreendimento do PMCMV Residencial 
Jaime Norberto. 

  
Rachaduras em muro lateral esquerdo do empreendimento do PMCMV Residencial 
Jaime Norberto. 

 

Observa-se pela foto adiante que o terreno adjacente à lateral esquerda do condomínio está 
situado em posição mais elevada em relação ao empreendimento, de modo que, em época de 



 

 

chuva a água tende a escoar em direção ao muro do residencial. Apesar disso, não se adotou 
providências definitivas para adequar a drenagem no local. 

 
Terreno situado na lateral esquerda do Condomínio Residencial Jaime Norberto. 

 

Registre-se que em 25 de agosto de 2012, a Prefeitura de Aracaju publicou uma notícia em 
seu site na Internet informando de providências relacionadas com a queda desse muro. 
Trecho da notícia é reproduzido adiante: 

“PMA age com rapidez em queda de muro do Jaime Norberto - Uma equipe da Prefeitura 
de Aracaju, formada por diversos órgãos municipais, esteve na manhã deste sábado, 25, no 
Condomínio Residencial Jaime Norberto, no bairro Porto D’Antas, que teve derrubado 
parte do muro que o circunda. ‘A água da chuva formou uma lagoa no terreno vizinho e 
sem ter como desaguar correu em direção ao condomínio e empossou, causando a queda de 
cerca de cinco metros do muro’, disse o secretário municipal de Assistência Social e 
Cidadania, (...), que esteve no local”. 

  
Foto da reportagem: trecho do muro 
derrubado no Residencial Jaime 
Norberto (Foto: Ascom/Semasc/PM 
Aracaju) 

Foto da reportagem: recuperação do 
muro. (Foto: Silvio Rocha – Prefeitura de 
Aracaju). 

 

Ainda, os moradores do Residencial Jaime Norberto relataram outra falha na drenagem do 
empreendimento, esta localizada na área onde estão as casas para portadores de necessidades 
especiais e idosos. Em período de chuvoso, a água da chuva empossa as caixas de inspeção 
utilizadas no sistema de telefonia do condomínio.  



 

 

 
Moradias dos idosos e portadores de necessidades especiais. Conforme informação 
dos moradores, caixas de inspeções do sistema de telefonia estão empossando durante 
os períodos de chuva. 

 

2) Falhas na execução do muro do Condomínio Residencial Jaime Norberto. 

Além da falha relacionada com a drenagem informada no item anterior, constatou-se na 
vistoria in loco rachaduras também em outras laterais do muro que circunda o Residencial 
Jaime Norberto, conforme apresentado no registro fotográfico adiante, demonstrando haver 
falha na execução desse item do empreendimento.  

  
Rachaduras no muro lateral direito do empreendimento. 

  
Rachaduras no muro lateral direito do empreendimento. 

  
Rachaduras no muro lateral direito do empreendimento. 



 

 

  
Rachaduras no muro lateral direito do empreendimento. 

  
Rachaduras no muro lateral direito do 
empreendimento. 

Rachaduras no muro frontal do 
empreendimento. 

 

3) Falhas na amarração da cobertura dos quiosques. 

De acordo com informação prestada pelos morados do Condomínio Residencial Jaime 
Norberto, a execução da cobertura do quiosque não foi efetuada de forma adequada, 
resultando em destelhamento quando há ação do vento.  

  
Quiosques do Condomínio Residencial Jaime Norberto. 

 

4) Falhas em execução de trechos de pavimentação em paralelepípedo e em trechos de 
calçamento.  

Constatou-se falha na execução dos serviços de pavimentação, tendo em vista a existência 
de trechos com desníveis e outros danificados, indicando impropriedade na execução do 
serviço de colchão de areia, conforme se verifica nas fotos adiante: 



 

 

  
Trecho com falha no serviço de pavimentação. 

 
Trecho com falha no serviço de pavimentação. 

 

Ainda, verificou-se falha na calçada de concreto e defeitos em meio-fio indicando, pelo 
pouco decurso de tempo desde a entrega do empreendimento, inferior a dois anos, a 
execução dos serviços fora das normas técnicas e/ou utilização de material de baixa 
qualidade. 

 

  
Falhas em calçada do Condomínio Jaime Norberto. 

 
Defeitos do meio-fio em concreto do residencial Jaime Norberto. 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n° 054/2014 GIHABAJ, de 15 de outubro de 2014, a Caixa Econômica 
Federal apresentou a seguinte manifestação: 



 

 

 
“Recebemos o Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício n° 26.029/2014 – 
CGU-Regional /SE/CGU-PR, acerca dos resultados da fiscalização realizada por esta 
Controladoria Regional da União ao Residencial Jaime Norberto, executado no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida. 
Quanto as questões que envolvem a drenagem e o muro no entorno do empreendimento, 
informamos que, na ocasião dos trabalhos de recuperação do muro, a Construtora 
constatou que o curso natural das águas do terreno adjacente , que antes não atingia a área 
do empreendimento, havia sido alterado por intervenções de terraplenagem feitas naquele 
terreno, após a entrega do empreendimento, descaracterizando os aclives existes e 
direcionando as águas para o muro do condomínio. 
O muro foi recuperado e foram feitas intervenções no terreno vizinho, com anuência do 
proprietário, de modo a redirecionar as águas de chuva para os pontos de drenagem 
anterior. 
A construtora responsável pela execução dos serviços, obras e aplicação dos diversos 
materiais, tem atendido às reclamações pontuais dos adquirentes deste empreendimento, 
portanto, aguardamos a finalização do Relatório Definitivo para as providências que forem 
necessárias”. 
 
A Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, por sua vez, encaminhou o Ofício SEMINFRA n° 
290/2014, de 21 de outubro de 2014, com a seguinte manifestação: 
 
“Em atenção ao ofício em epígrafe, datado do último dia 09, solicitando informações para 
subsidiar resposta à Controladoria Regional da União em Sergipe, em virtude da 
fiscalização realizada no Programa Minha Casa Minha Vida – Residencial Jaime Norberto, 
informamos a Vossa Excelência que, após pesquisa nos arquivos da Coordenadoria de 
Obras Públicas da EMURB, foi constatado não haver nenhum contrato de obras firmado 
entre a EMURB e a firma Impacto Construções e Montagens Ltda, nem tampouco, 
relacionado com o empreendimento Residencial Jaime Norberto.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 
 
Inobstante a informação prestada pela Caixa de que “a construtora responsável pela 
execução dos serviços, obras e aplicação dos diversos materiais, tem atendido às 
reclamações pontuais dos adquirentes do empreendimento”,  a vistoria in loco efetuada pela 
CGU em 02 de outubro de 2014 foi acompanhada pelo encarregado do empreendimento e 
pelo subsíndico, que apresentaram as falhas para equipe de fiscalização. 
 
Ademais, o registro fotográfico que consta no campo “fato” demonstra a existência de 
rachaduras nos muros laterais esquerdo e direito do empreendimento do PMCMV 
Residencial Jaime Norberto e falhas em execução de trechos de pavimentação em 
paralelepípedo e em trechos de calçamento. 
 
Cabe registrar, ainda, que os moradores do Residencial Jaime Norberto relataram falha na 
drenagem do empreendimento localizada na área onde estão as casas para portadores de 
necessidades especiais e idosos. De acordo com os moradores, em período chuvoso, a água 
da chuva empossa as caixas de inspeção utilizadas no sistema de telefonia do condomínio.  
 



 

 

Conforme preceitua o artigo 618 do código civil, nos contratos de empreitada de edifícios, o 
empreiteiro responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança 
do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. 
 
Ainda, de acordo com o parágrafo segundo da cláusula sétima do contrato firmado entre a 
Caixa e a empresa Impacto Construções e Montagens ltda., CNPJ n° 13.372.750/0001-36, 
“após o recebimento definitivo do empreendimento pela Caixa, a construtora responderá 
pela solidez e segurança da obra executada na forma prevista pela lei”.  
 
No que atine à manifestação apresentada pela Prefeitura de Aracaju/SE, com efeito, a obra 
de construção do empreendimento Residencial Jaime Norberto coube à empresa Impacto 
Construções e Montagens ltda., sendo que o acompanhamento da obra coube à Caixa, nos 
termos do contrato firmado pela Caixa com a mencionada empresa.    
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Recomenda-se ao Ministério das Cidades diligenciar a Caixa a fim de 
verificar quais as medidas foram adotadas com vistas a cobrar a reparação das falhas na 
execução da infraestrutura da obra de construção do empreendimento do PMCMV 
Residencial Jaime Norberto, tendo em vista o prazo de responsabilidade técnica da empresa 
contratada.   
 
 
2.1.4. Moradias do empreendimento do PMCMV desocupadas ou ocupadas por não 
beneficiários. 
 
Fato 
 
Conforme informações prestadas por alguns moradores do empreendimento Residencial 
Jaime Norberto, cerca de 40% das moradias do condomínio não estão ocupadas pelos 
beneficiários definidos pela Prefeitura de Aracaju/SE, sendo que em torno de 10% dos 
imóveis estariam desocupados e disponíveis para venda ou aluguel e o restante já alugados a 
terceiros. 

A administração do condomínio não dispõe de relação atualizada com os efetivos moradores 
e não entregaram, até o término dos trabalhos de campo, 02 de outubro de 2014, a relação 
das residências ocupadas por não beneficiários ou desocupadas. 

Durante a vistoria in loco realizada em 02 de outubro de 2014, constatou-se a existência de 
moradia à venda ou locação, conforme demostrado na foto adiante: 

  
Anúncio de imobiliária em apartamento do Condomínio Residencial Jaime Norberto 
dispondo o imóvel para venda ou aluguel. 

  



 

 

Ademais, das verificações efetuadas pela equipe de fiscalização, constatou-se a publicação 
no Portal de Comércio Eletrônico OLX de um apartamento para venda no Residencial Jaime 
Norberto do Programa Minha Casa Minha Vida, pelo valor R$ 42.000,00.  

A equipe de fiscalização entrou em contato com o responsável pelo anúncio, que informou 
que o imóvel já havia sido vendido. Da conversa telefônica efetuada, não foi possível 
identificar o número do apartamento ou nome do beneficiário. 

O anúncio, ainda disponível no site OLX, foi publicado na Internet em 20/03/2014. 

De acordo com as regras do Programa Minha Casa Minha Vida definidas pela Lei n° 11.977, 
de 07 de julho de 2009, a venda de imóvel do programa só é permitida após a respectiva 
quitação, sendo que, nos termos do § 5° do artigo 6°_A do mencionado normativo, a 
subvenção econômica concedida pela União não se aplica no caso de quitação antecipada. 

Ainda, de acordo com o § 6° do artigo 6°_A da Lei n° 11.977, as cessões de direitos, 
promessas de cessões de direitos ou procurações que tenham por objeto a compra e venda, 
promessa de compra e venda ou cessão de imóveis do PMCMV somente são admitidas se os 
imóveis tiverem sido quitados. 

  
##/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 no campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomendamos que o Ministério das Cidades atue junto à Caixa no 
sentido de averiguar quais unidades do empreendimento estão em situação de ocupação 
irregular, com consequente aplicação de medidas corretivas e punitivas cabíveis. 
 
Recomendação 2: Recomendamos que o Ministério das Cidades faça a análise e a avaliação 
da recorrência deste tipo de falha no Programa e apresente proposições de melhorias efetivas 
no sentido de evitar e/ou minimizar o índice de ocupações irregulares. Como exemplo, 
citamos a instituição, pelo Ministério, de um indicador para medir a qualidade da ocupação 
das unidades entregues.  
 
 
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. Não disponibilização pela Prefeitura de Aracaju/SE de documentação solicitada, 
relativa à seleção de beneficiários do empreendimento do Programa Minha Casa 
Minha Vida Residencial Jaime Norberto. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Aracaju/SE não apresentou os documentos e informações, 
relacionados adiante, solicitados mediante Solicitação de Fiscalização n° 201411275-01, de 
11 de setembro de 2014 e reiterados mediante Ofício n° 24.091/2014-CGU-
Regional/SE/CGU-PR: 

“A Prefeitura está promovendo a divulgação do programa? Informar os meios utilizados 
(jornal, prefeitura, cartazes, alto falantes, rádio, tv, telefone, outros). 

Disponibilizar cadastro eletrônico dos candidatos que participaram do processo de 
hierarquização e seleção referente ao mencionado empreendimento, bem como a relação 
dos critérios aplicados. 

No caso da existência de critérios locais, eles foram aprovados pelo Conselho Local de 
Habitação ou pelo Conselho de Assistência Social? 

Informar se a Prefeitura encaminhou à Caixa com objetivo de confirmar se os beneficiários 
selecionados atendiam a renda permitida e não possuíam  impedimentos para participar do 
programa. Em caso positivo, apresentar documentação comprobatória. Em caso negativo, 
apresentar justificativa. 

Disponibilizar lista dos beneficiários com os respectivos endereços (n° da casa e da rua). 

Qual o meio usado para divulgar o resultado da seleção dos beneficiários (jornal, 
prefeitura, cartazes, alto falantes, rádio, tv, telefone, outros)? Apresentar documentação 
comprobatória. 

Informar se o município tem os seguintes projetos de infraestrutura do empreendimento. 

a. Rede de abastecimento de água 
b. Rede de esgotamento sanitário 
c. Rede elétrica 
d. Rede de drenagem 
e. Pavimentação 
f. Outros 

Informar se foram identificados problemas ou incompatibilidades nos projetos de 
infraestrutura detalhados nos subitens 07.1 a 07.6.” 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício n° 2454/2014/GABPGM, de 22 de outubro de 2014, a Prefeitura 
Municipal de Aracaju/SE apresentou a seguinte manifestação: 
 



 

 

“Em atendimento ao Ofício n° 26.031/2014-CGU-Regional/SE/CGU-PR, sirvo-me do 
presente para encaminhar manifestação exarada pela Secretaria Municipal da Família e da 
Assistência Social, órgão responsável pelo gerenciamento do Programa Minha Casa Minha 
Vida – Residencial Jaime Norberto, bem como da Secretaria Municipal da Infraestrutura.” 
 
Em anexo ao mencionado ofício, a Prefeitura de Aracaju/SE encaminhou o Ofício n° 
SEMINFRA n° 0290/2014, de 21 de outubro de 2014 e Ofício n° 1736/2014, de 15 de 
outubro de 2014, os quais estão integralmente reproduzidos adiante: 
 
Ofício SEMINFRA n° 290/2014, de 21 de outubro de 2014: 
“Em atenção ao ofício em epígrafe, datado do último dia 09, solicitando informações para 
subsidiar resposta à Controladoria Regional da União em Sergipe, em virtude da 
fiscalização realizada no Programa Minha Casa Minha Vida – Residencial Jaime Norberto, 
informamos a Vossa Excelência que, após pesquisa nos arquivos da Coordenadoria de 
Obras Públicas da EMURB, foi constatado não haver nenhum contrato de obras firmado 
entre a EMURB e a firma Impacto Construções e Montagens Ltda, nem tampouco, 
relacionado com o empreendimento Residencial Jaime Norberto.” 
 
Ofício n° 1736/2014, de 15 de outubro de 2014: 
“Acusamos o recebimento do Ofício n° 02347/2014, ref. GAB/PGM, datado em 09 de 
outubro de 2014, solicitando informações e documentos do empreendimento Residencial 
Jaime Norberto em virtude da Fiscalização realizada no Programa Minha Casa Minha 
Vida – Jaime Norberto. 
Em resposta, informamos que emitimos o Ofício n° 01654/2014 para Controladoria 
Regional da União no Estado de Sergipe, datado em 07 de outubro de 2014, com a 
documentação solicitada no Ofício 23127/2014 Ref. CGU-Regional/SE/CGU-PR, anexo.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em 08 de outubro de 2014, foi protocolizado na sede da Controladoria-Regional da União 
no Estado de Sergipe o Ofício n° 1654/2014. 
 
O mencionado ofício encaminhou resposta às questões de fiscalização, efetuadas durante o 
planejamento dos trabalhos, mediante Ofício n° 23.127/2014-CGU-Regional/SE/CGU-PR, 
de 11 de setembro de 2014, o qual foi reiterado por meio do Ofício n° 24.091/2014-CGU-
Regional/SE/CGU-PR, em 18 de setembro de 2014. 
 
Os trabalhos de campo relativos à fiscalização efetuada pela CGU enceram-se em 02 de 
outubro de 2014. 
 
Em 06 de outubro de 2014, foi protocolizado na Prefeitura de Aracaju/SE o Ofício n° 
26.031/2014-CGU-Regional/SE/CGU-PR encaminhando o relatório preliminar de 
fiscalização.    
 
Observe-se, portanto, que as informações referentes às questões efetuadas na fase inicial dos 
trabalhos (11 de setembro de 2014) somente foram disponibilizados após o encaminhamento 
do relatório preliminar de fiscalização (06 de outubro de 2014). 
 
Desse modo, não foi possível à CGU analisar e executar os trabalhos com o subsídio das 
informações de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE. 



 

 

 
Cabe registrar que o Ofício da Prefeitura de Aracaju/SE n° 2454/2014/GAB/PGM, de 22 de 
outubro de 2014, não contém manifestação específica acerca da falha apontada, que tratou 
da “não disponibilização pela Prefeitura de Aracaju/SE de documentação solicitada, 
relativa à seleção de beneficiários do empreendimento do Programa Minha Casa Minha 
Vida Residencial Jaime Norberto”. 

   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Membros de família de beneficiários sem o número de CPF e sem informação de 
renda no CadÚnico, porém, cadastrados na RAIS como possuidores de renda mensal 
igual ou superior a 1(um) salário. 
 
Fato 
 
Com vistas a averiguar o grau de confiabilidade dos dados inseridos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, efetuou-se levantamento para identificar 
as pessoas que simultaneamente atendessem aos seguintes requisitos: 1) inseridas no 
CadÚnico sem que constasse a informação de seus respectivos nos de CPF e sem informação 
de renda; 2) que integram ou integraram o núcleo familiar de beneficiário do 
empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Residencial Jaime 
Norberto; e 3) que constaram na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS – como 
detentores de renda igual ou superior a 1 (um) salário mínimo em período entre 2009 a 2013. 

Dos exames realizados, constatou-se um total de 56 pessoas que atendem aos requisitos 
informados, as quais estão relacionadas no quadro adiante: 

Quadro 1 – Pessoas que integram ou integraram unidade familiar de beneficiário do 
empreendimento Residencial Jaime Norberto cadastrados sem informação de CPF e sem 
informação de renda, as quais, entretanto, constaram no cadastro da RAIS em período entre 
2019 e 2013.  

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de 

Nascimento 

Data de 
atualização do 

Cadastro 
1 00093322941 16075337432 27101987 26042002 
2 00216976200 16382256111 16021992 23082009 
3 00232197423 16571687276 07101988 07122009 
4 00338544240 16580656914 28031979 23052009 
5 00338575120 16554842625 16041991 24012006 
6 00338575120 16205032814 01051988 24012006 
7 00371731623 16582750543 16041991 24012006 
8 00406667942 16235605057 17041990 27072010 
9 00484657208 16241009339 06071991 17122012 

10 00533709962 16244479123 04041991 17062009 
11 00674651707 16124883830 13031975 17062006 
12 00674672020 16253442741 27071991 07012006 
13 01078389667 20007478946 23041989 05082011 
14 01078470944 20003567707 16091994 05082011 
15 01078470944 16277884825 23011986 05082011 
16 01078569568 16203350630 20021992 27092012 
17 01078765235 20005837477 27061991 01082012 
18 01078765235 20006420421 15101992 01082012 



 

 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de 

Nascimento 

Data de 
atualização do 

Cadastro 
19 01079026215 16208150346 05051992 15062010 
20 01079044035 16152226377 06011951 05012012 
21 01079091114 16205032814 01051988 12082009 
22 01079091114 16554842625 16041991 12082009 
23 01079091114 16205032806 01041988 12082009 
24 01181399165 16026946889 05121992 04092012 
25 01181424100 16555813106 29041992 09082011 
26 01181462207 20005093680 08011993 20122012 
27 01181462207 20005103198 10071991 20122012 
28 01181581478 16450869527 15011973 27022012 
29 01181581478 16277208706 23111977 27022012 
30 01181581478 16207814976 06081987 27022012 
31 01181640822 12430122644 19011970 13122012 
32 01181645468 16032811426 02041989 19102012 
33 01181645468 16207210051 15041992 19102012 
34 01181658608 12422640097 02011970 22032012 
35 01181658608 16207982925 16061990 22032012 
36 01181686229 16028765687 22121990 14112009 
37 01213931436 16433008845 30111993 25072011 
38 01223317706 16609773565 18071992 16112012 
39 01225505364 16206776930 12091992 11092009 
40 01242249036 16435216658 30011987 06012012 
41 01259197514 16612266067 13101986 19082011 
42 01263630723 20319250134 12121992 03102012 
43 01266107380 20655349760 26041991 04012012 
44 01462038360 16450724944 27041955 16072011 
45 01465397965 16149491936 24081993 11062008 
46 01480512354 20004865744 17091985 16082012 
47 01790174627 16652847036 13041993 11062009 
48 02022505557 20665536555 13021987 27022013 
49 02190179998 16149491936 24081993 16042009 
50 02389907024 16382256111 16021992 12082011 
51 02402143908 16206776930 12091992 08042013 
52 02609850077 16361535054 25121992 20082010 
53 03014904570 20303842835 21121983 03102012 
54 03058568398 22806362856 28071973 19082011 
55 03140187190 20397044229 23041986 07122011 
56 03143170581 20397044229 23041986 09122011 

Fonte: Consulta base de dados do Governo Federal a membros de unidades familiares de beneficiários do 
empreendimento Residencial Jaime Norberto do Programa Minha Casa Minha.  
  
A existência de cadastro incompleto, sem a informação de CPF das pessoas maiores, 
dificulta a verificação, pelos gestores do PMCMV e pelos órgãos de controle, da veracidade 
das declarações prestadas pelos cidadãos, podendo gerar distorções no processo de seleção 
de beneficiários e comprometer a arrecadação dos recursos decorrentes das prestações 
mensais a cargo dos beneficiários, que estão limitados a 5% da renda bruta familiar mensal, 
nos termos do § 10° do artigo 8° do Decreto n° 7.499, de 16 de junho de 2011.  

Registre-se que o quantitativos de pessoas sem CPF no CadÚnico é maior que informado se 
se considerar aqueles que não constam na RAIS. A título de ilustração, efetuou-se consulta a 



 

 

pessoas que integram/integraram CadÚnico de beneficiários do Residencial Jaime Norberto 
e que em 2012 possuíam idade igual ou superior a 18 anos, tendo tal consulta retornado 146 
pessoas sem CPF cadastrado, de um total de 916 nomes (15,94%). 

  
##/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 no campo “fato”. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Resultado do cruzamento entre base da Deso e a base CadÚnico dos 
beneficiários do empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida Residencial 
Jaime Norberto. 
 
Fato 
 
Do cruzamento de dados entre a base de consumidores da Companhia de Saneamento de 
Sergipe – Deso – e a base do CadÚnico dos beneficiários do empreendimento do Programa 
Minha Casa Minha Vida Residencial Jaime Norberto, constatou-se que 84 membros de 
unidades familiares possuem outro imóvel cadastrado na mencionada companhia de 
saneamento, sendo que, desse total, 41 são os próprios beneficiários com uma moradia no 
Residencial Jaime Norberto. 

O quadro seguinte contém a lista dos membros de unidades familiares que possuem outro 
imóvel cadastrado na Deso. 

Quadro – Relação de pessoas que possuem cadastro de outro imóvel da Companhia de 
Saneamento de Sergipe. 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de 

Nascimento Beneficiário ? 

1 00070200580 16066425383 16051953 não 
2 00070202362 12107765148 01061964 não 
3 00070202362 16066210689 06041984 não 
4 00237192810 16222379185 03071966 não 
5 00326723811 20004287848 02041962 não 
6 00371718015 12750597767 19061971 sim 
7 00371718015 12523392625 26051974 não 
8 00406667942 16409250615 03041972 sim 
9 00442286007 16411705071 05061981 sim 

10 00442287593 20004317801 19121985 não 
11 00442287593 16587609253 03061991 sim 
12 00442287593 16109443183 18081956 não 
13 00526650036 12327562734 27071971 sim 
14 00745909280 12107649377 10041952 não 
15 01078351775 12681152765 01061982 não 
16 01078470944 12224853329 20031964 não 



 

 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de 

Nascimento Beneficiário ? 

17 01078470944 12224853329 20031964 não 
18 01078569568 12221658320 30061961 não 
19 01078569568 12734250766 10081960 não 
20 01078671761 12557479766 19031972 não 
21 01078674949 12534432364 06051973 sim 
22 01078737290 16017783859 31121988 não 
23 01081772034 12327562734 27071971 sim 
24 01181424100 16031490936 17121993 não 
25 01181469392 12107689557 15071961 não 
26 01181552613 16655483868 22091985 não 
27 01181557682 12229231253 10071966 sim 
28 01181572304 10727796620 14051939 não 
29 01181686229 12366391740 27101964 sim 
30 01213733472 16259782196 05121970 sim 
31 01213949998 12430233624 13021970 sim 
32 01221704230 20040346484 27061957 não 
33 01221704230 10265210426 04011957 não 
34 01221704230 12224820242 28111965 não 
35 1221704230 12366403404 25041968 sim 
36 01221777203 20026613942 27081981 sim 
37 01223334112 20303563154 04011951 sim 
38 01240424817 10265116187 17051946 não 
39 01243607939 16611147951 30051979 sim 
40 01252061196 20369848386 11101986 sim 
41 01252073879 20303268454 21091977 sim 
42 01258551764 20665546518 22061972 sim 
43 01259197514 12580921763 21051956 não 
44 01263612822 20005896759 16061992 não 
45 01263612822 20005126368 06051950 sim 
46 01263627420 12446080296 11071975 sim 
47 01263630723 12199841970 09041964 não 
48 01266107380 20003515774 15111987 não 
49 01266107380 20006911603 01101963 não 
50 01266149201 20361738638 01031978 sim 
51 01266156755 20006688297 05011964 sim 
52 01275267572 20005044256 24091940 não 
53 01278201165 12652556764 03051972 sim 
54 01285707842 12654938761 06051978 não 
55 01465397965 12722821763 17071974 sim 
56 01480287725 12627611765 04111976 não 
57 01480879304 20003563019 10031978 sim 
58 01528507835 12107706206 10061944 sim 
59 01720479003 16036988258 26021969 sim 
60 01752303580 12107649377 10041952 não 
61 01766499996 20303762386 22051979 sim 
62 01766517722 16259782196 05121970 sim 
63 02022505557 20369897565 08101980 não 
64 02059611776 12714872761 14071983 não 
65 02085203337 10262493974 16121948 não 



 

 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de 

Nascimento Beneficiário ? 

66 02113370212 16036988258 26021969 sim 
67 02113383543 12327562734 27071971 sim 
68 02148438743 20008186930 21071974 sim 
69 02190179998 12722821763 17071974 sim 
70 02458319831 20458014375 31071987 sim 
71 02519099488 12036666347 04101964 sim 
72 02519103345 20369927405 11111989 sim 
73 02521018635 12447958007 02021977 não 
74 02525947460 12369975611 01081963 não 
75 02565936478 12679734760 24021978 sim 
76 02698278463 16587609253 03061991 sim 
77 03014904570 20026702392 25081981 não 
78 03035834105 12805253762 04121981 sim 
79 03038948578 12613275768 30051981 sim 
80 03040568639 20005449132 03091982 não 
81 03058718039 12957134766 14121957 não 
82 03064274430 20007154865 16061937 não 
83 03064308866 20007154865 16061937 não 
84 03251865455 20303762386 22051979 sim 

Fonte: Planilha disponibilizada pela Deso em 25 de setembro de 2014 em resposta Ofício n° 24.269/2014-
CGU-Regional/SE/CGU-PR.  

Cabe registrar, por oportuno, que fato apontado pode significar que as pessoas listadas 
residiam de aluguel, porém mantiveram o cadastro ativo na Companhia de Saneamento de 
Sergipe. Portanto, a situação verificada não configura, de per si, desvios na ocupação dos 
imóveis (venda, abandono, aluguel) ou outra falha na condução do mencionado programa 
social. 

   
##/Fato## 

2.2.4. Resultado do cruzamento entre bases da Deso e da Energisa e a base CadÚnico 
dos beneficiários do empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida 
Residencial Jaime Norberto. 
 
Fato 
 
Do cruzamento de dados entre a base de consumidores da Companhia de Saneamento de 
Sergipe – Deso – e da concessionária de energia elétrica em Sergipe - Energisa - e a base do 
CadÚnico dos beneficiários do empreendimento do Programa Minha Casa Minha Vida 
Residencial Jaime Norberto, constatou-se o que segue: 

- 84 membros de unidades familiares possuem outro imóvel cadastrado na Deso, sendo que, 
desse total, 41 são os próprios beneficiários com uma moradia no Residencial Jaime 
Norberto. 

- 101 membros de unidades familiares possuem outro imóvel cadastrado na Energisa, sendo 
que, desse total, 50 são os próprios beneficiários com uma moradia no Residencial Jaime 
Norberto. 

- Dentre os beneficiários com uma moradia no Residencial Jaime Norberto, 14 possuem 
cadastro simultaneamente na Deso e na Energisa. 



 

 

O quadro seguinte contém a lista dos membros de unidades familiares que possuem outro 
imóvel cadastrado na Deso. 

Quadro – Relação de pessoas que possuem cadastro de outro imóvel da Companhia de 
Saneamento de Sergipe. 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de 

Nascimento Beneficiário ? 

1 00070200580 16066425383 16051953 não 
2 00070202362 12107765148 01061964 não 
3 00070202362 16066210689 06041984 não 
4 00237192810 16222379185 03071966 não 
5 00326723811 20004287848 02041962 não 
6 00371718015 12750597767 19061971 sim 
7 00371718015 12523392625 26051974 não 
8 00406667942 16409250615 03041972 sim 
9 00442286007 16411705071 05061981 sim 

10 00442287593 20004317801 19121985 não 
11 00442287593 16587609253 03061991 sim 
12 00442287593 16109443183 18081956 não 
13 00526650036 12327562734 27071971 sim 
14 00745909280 12107649377 10041952 não 
15 01078351775 12681152765 01061982 não 
16 01078470944 12224853329 20031964 não 
17 01078470944 12224853329 20031964 não 
18 01078569568 12221658320 30061961 não 
19 01078569568 12734250766 10081960 não 
20 01078671761 12557479766 19031972 não 
21 01078674949 12534432364 06051973 sim 
22 01078737290 16017783859 31121988 não 
23 01081772034 12327562734 27071971 sim 
24 01181424100 16031490936 17121993 não 
25 01181469392 12107689557 15071961 não 
26 01181552613 16655483868 22091985 não 
27 01181557682 12229231253 10071966 sim 
28 01181572304 10727796620 14051939 não 
29 01181686229 12366391740 27101964 sim 
30 01213733472 16259782196 05121970 sim 
31 01213949998 12430233624 13021970 sim 
32 01221704230 20040346484 27061957 não 
33 01221704230 10265210426 04011957 não 
34 01221704230 12224820242 28111965 não 
35 1221704230 12366403404 25041968 sim 
36 01221777203 20026613942 27081981 sim 
37 01223334112 20303563154 04011951 sim 
38 01240424817 10265116187 17051946 não 
39 01243607939 16611147951 30051979 sim 
40 01252061196 20369848386 11101986 sim 
41 01252073879 20303268454 21091977 sim 
42 01258551764 20665546518 22061972 sim 
43 01259197514 12580921763 21051956 não 
44 01263612822 20005896759 16061992 não 



 

 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de 

Nascimento Beneficiário ? 

45 01263612822 20005126368 06051950 sim 
46 01263627420 12446080296 11071975 sim 
47 01263630723 12199841970 09041964 não 
48 01266107380 20003515774 15111987 não 
49 01266107380 20006911603 01101963 não 
50 01266149201 20361738638 01031978 sim 
51 01266156755 20006688297 05011964 sim 
52 01275267572 20005044256 24091940 não 
53 01278201165 12652556764 03051972 sim 
54 01285707842 12654938761 06051978 não 
55 01465397965 12722821763 17071974 sim 
56 01480287725 12627611765 04111976 não 
57 01480879304 20003563019 10031978 sim 
58 01528507835 12107706206 10061944 sim 
59 01720479003 16036988258 26021969 sim 
60 01752303580 12107649377 10041952 não 
61 01766499996 20303762386 22051979 sim 
62 01766517722 16259782196 05121970 sim 
63 02022505557 20369897565 08101980 não 
64 02059611776 12714872761 14071983 não 
65 02085203337 10262493974 16121948 não 
66 02113370212 16036988258 26021969 sim 
67 02113383543 12327562734 27071971 sim 
68 02148438743 20008186930 21071974 sim 
69 02190179998 12722821763 17071974 sim 
70 02458319831 20458014375 31071987 sim 
71 02519099488 12036666347 04101964 sim 
72 02519103345 20369927405 11111989 sim 
73 02521018635 12447958007 02021977 não 
74 02525947460 12369975611 01081963 não 
75 02565936478 12679734760 24021978 sim 
76 02698278463 16587609253 03061991 sim 
77 03014904570 20026702392 25081981 não 
78 03035834105 12805253762 04121981 sim 
79 03038948578 12613275768 30051981 sim 
80 03040568639 20005449132 03091982 não 
81 03058718039 12957134766 14121957 não 
82 03064274430 20007154865 16061937 não 
83 03064308866 20007154865 16061937 não 
84 03251865455 20303762386 22051979 sim 

Fonte: Planilha disponibilizada pela Deso em 25 de setembro de 2014 em resposta Ofício n° 24.269/2014-
CGU-Regional/SE/CGU-PR.  

O próximo quadro contém a relação dos membros de unidades familiares que possuem outro 
imóvel cadastrado na Energisa. 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de Nascimento Beneficiário ? 

1 00067930611 16065505669 27011971 não 



 

 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de Nascimento Beneficiário ? 

2 00070200580 16066342348 01111981 não 

3 00070200580 16066425383 16051953 não 

4 00070202362 12366414449 11031965 não 

5 00070202362 12107765148 01061964 não 

6 00237192810 12430181012 13031969 não 

7 00371718015 12750597767 19061971 sim 

8 00371751144 16232900511 09111963 não 

9 00382354982 16407443955 21031975 sim 

10 00442287593 16109443183 18081956 não 

11 00484657208 12699236766 16021969 não 

12 00484657208 16379375598 11091951 não 

13 00484657208 20356281293 06041971 sim 

14 00674672020 12732805760 22061965 sim 

15 00745909280 12107649377 10041952 não 

16 01078362629 20652120274 19061974 não 

17 01078569568 12221658320 30061961 não 

18 01078569568 12734250766 10081960 não 

19 01078619174 20006841567 23061968 sim 

20 01078671761 12557479766 19031972 não 

21 01078765235 12732805760 22061965 sim 

22 01079044035 20304478029 13031925 não 

23 01081982861 12224822083 13011967 não 

24 01181424100 12121691105 30091965 sim 

25 01181469392 20004625891 15091963 não 

26 01181469392 12107689557 15071961 não 

27 01181572304 10727796620 14051939 não 

28 01181645468 16032808999 24071965 sim 

29 01181658608 12384618026 19071970 sim 

30 01181686229 12366391740 27101964 sim 

31 01213733472 12318978311 15121967 não 

32 01213820790 20007068748 22041974 sim 

33 01213949998 12430233624 13021970 sim 

34 01219289426 12224822083 13011967 não 

35 01221704230 20040346484 27061957 não 

36 01221704230 10265210426 04011957 não 

37 01221704230 12224820242 28111965 não 

38 01221704230 12366403404 25041968 sim 

39 01221725319 20003439326 04011980 sim 

40 01223317536 12362440550 28101969 sim 



 

 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de Nascimento Beneficiário ? 

41 01223317706 16609804436 23011975 não 

42 01223334112 20303563154 04011951 sim 

43 01225505364 12602854761 06121974 sim 

44 01235504328 16066718089 23071978 não 

45 01235515958 12534377649 08101974 sim 

46 01240424817 10265116187 17051946 não 

47 01241267405 20304508815 18101976 sim 

48 01243607939 16611147951 30051979 sim 

49 01250295351 16262273108 05061980 não 

50 01253698759 20947250268 13011967 não 

51 01253706107 12605231765 25041972 sim 

52 01255079410 20008071475 22041972 sim 

53 01258551764 20665546518 22061972 sim 

54 01259197514 12580921763 21051956 não 

55 01263612822 20005126368 06051950 não 

56 01263627420 12446080296 11071975 sim 

57 01263630723 12199841970 09041964 não 

58 01266149201 20361738638 01031978 sim 

59 01266156755 20006688297 05011964 sim 

60 01266223452 20005688684 14121972 sim 

61 01346384509 20361746096 15121970 sim 

62 01424174406 12327789771 17061962 não 

63 01474691129 20007554545 28051968 sim 

64 01480512354 12366366061 12011970 não 

65 01480879304 20003563019 10031978 sim 

66 01481487604 12617433767 15081966 sim 

67 01511910348 17028862605 15121964 não 

68 01528507835 12107706206 10061944 sim 

69 01720479003 16036949511 18081989 não 

70 01752303580 12107649377 10041952 não 

71 01766499996 20303762386 22051979 sim 

72 01766517722 12318978311 15121967 não 

73 01790174627 12318552403 02071966 sim 

74 01790185408 16477594790 08091977 sim 

75 01883528569 12557106765 02101972 sim 

76 02113370212 16036949511 18081989 não 

77 02148438743 20008186930 21071974 sim 

78 02226817565 12224822083 13011967 não 

79 02266278703 12384988419 28051972 sim 



 

 

Item Código da Unidade 
Familiar NIS da Pessoa Data de Nascimento Beneficiário ? 

80 02402143908 12602854761 06121974 sim 

81 02444826167 16262273108 05061980 não 

82 02518375996 20665575070 09121977 não 

83 02519099488 12036666347 04101964 sim 

84 02519099720 16343972588 12021974 sim 

85 02521018635 12447958007 02021977 não 

86 02525947460 12369975611 01081963 não 

87 02565932057 12569310931 04031976 sim 

88 02565936478 12679734760 24021978 sim 

89 02572100320 20361746096 15121970 sim 

90 02609850077 16523020828 25101968 sim 

91 02657239145 20947177234 30031986 sim 

92 02669231780 16262273108 05061980 não 

93 03014904570 17028859051 15071955 sim 

94 03034155506 12599543764 08091976 sim 

95 03035834105 12428057393 22051960 não 

96 03038948578 12613275768 30051981 sim 

97 03049719362 20093761222 16111955 não 

98 03058718039 12957134766 14121957 não 

99 03064274430 20007154865 16061937 não 

100 03064308866 20007154865 16061937 não 

101 03251865455 20303762386 22051979 sim 
Fonte: Planilha disponibilizada pela Energisa em 02 de outubro de 2014 em resposta Ofício n° 24.188/2014-
CGU-Regional/SE/CGU-PR.  

O próximo quadro apresenta a lista de beneficiários com uma moradia no Residencial Jaime 
Norberto que possuem cadastro em ambas as empresas concessionárias, Deso e na Energisa. 

Item Código da Unidade Familiar NIS da Pessoa Data de Nascimento 

1 00371718015 12750597767 19061971 
2 01181686229 12366391740 27101964 
3 01223334112 20303563154 04011951 
4 01243607939 16611147951 30051979 
5 01258551764 20665546518 22061972 
6 01263627420 12446080296 11071975 
7 01266149201 20361738638 01031978 
8 01480879304 20003563019 10031978 
9 01766499996 20303762386 22051979 

10 02148438743 20008186930 21071974 
11 02519099488 12036666347 04101964 
12 02565936478 12679734760 24021978 
13 03038948578 12613275768 30051981 
14 03251865455 20303762386 22051979 



 

 

Fonte: Planilha disponibilizada pela Energisa em 02 de outubro de 2014 em resposta Ofício n° 24.188/2014-
CGU-Regional/SE/CGU-PR e planilha disponibilizada pela Deso em 25 de setembro de 2014 em resposta 
Ofício n° 24.269/2014-CGU-Regional/SE/CGU-PR.  

Cabe registrar, por oportuno, que fato apontado pode significar que as pessoas listadas 
residiam de aluguel, porém mantiveram o cadastro ativo na Companhia de Saneamento de 
Sergipe e/ou na Deso. Portanto, a situação verificada não configura, de per si, desvios na 
ocupação dos imóveis (venda, abandono, aluguel) ou outra falha na condução do 
mencionado programa social. 

  
##/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, conforme se verifica pelas constatações apontadas nos aspectos relativos à 
seleção dos beneficiários e as falhas detectadas na infraestrutura do empreendimento do 
Residencial Jaime Norberto relacionadas com o sistema de drenagem pluvial e também na 
execução do calçamento e muros de proteção da área do condomínio. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411258 
Município/UF: Aracaju/SE 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 562127 
Unidade Examinada: ARACAJU PREF GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.841.913,78 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 18 a 30 de setembro de 2014 sobre 
a aplicação dos recursos do programa 1128 - Urbanização, Regularização Fundiária e 
Integração de Assentamentos Precários / 0634 - Apoio à Melhoria das Condições de 
Habitabilidade de Assentamentos Precários no município de Aracaju/SE. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de 
Assentamentos Precários. 

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. Falta de encerramento do Contrato de Repasse n° 0192779-45/2006, com 
apresentação da prestação de contas final do objeto e devolução dos recursos não 
utilizados, no montante de R$ 5.352.519,92. 
 
Fato 
 
A União, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica 
Federal-CAIXA, e o Município de Aracaju/SE, por intermédio da Secretaria Municipal do 
Planejamento e Orçamento – SEPLAN, celebraram em 14 de junho de 2006, o Contrato de 
Repasse n° 0192779-45/2006, no valor de R$ 5.841.913,78, sendo R$ 5.480.294,63 de 
recursos da União e R$ 361.619,15 de contrapartida municipal, com vistas à execução da 
Infraestrutura da área nova do Bairro Santa Maria, para construção de duzentos e cinquenta 
unidades habitacionais e dragagem do Canal Santa Maria no trecho compreendido entre a 
estaca 167 e a estaca 211 + 16,04m, no Município de Aracaju/SE, objeto do Programa 
Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. 



 

 

Em 07 de novembro de 2007, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB 
celebrou o Contrato n° 99.052/07-O com a empresa Torre Empreendimentos Rural e 
Construção LTDA., CNPJ n° 34.405.597/0001-76, declarada vencedora da Concorrência 
Pública n° 009/2007, no valor de R$ 5.360.010,84, para execução do objeto do Contrato de 
Repasse. 

A seguir, elaborou-se um quadro comparativo entre o valor contratado e o valor medido e 
aprovado pela CAIXA na execução do objeto do Contrato de Repasse em epígrafe, 
conforme Relatório de Acompanhamento de Engenharia-RAE, datado de 07 de abril de 
2010, às fls. 736 a 740 do Volume Técnico IV do Termo de Compromisso: 

Quadro – Comparativo entre os valores contratados e medidos pela CAIXA 

Descrição 
Valor 

Contratado 
(R$) 

Valor Medido pela 
CAIXA (R$) 

Serviços Preliminares 29.306,35 29.306,35 
Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação 2.596.375,79 1.916.436,65 
Rede de Distribuição de Água 84.122,54 79.129,56 
Rede Coletora de Esgoto 170.786,30 123.030,97 
Dragagem do Canal Santa Maria 2.191.218,39 0,00 
Canal, Gabião e Travessias 265.757,90 252.113,57 
Diversos 22.443,57 0,00 
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – 
CPMF. 

(20.368,04) (9.120,07) 

TOTAL 5.339.642,80 2.390.897,03 
Fonte: Relatório de Acompanhamento de Engenharia-RAE, de 07 de abril de 2010, às fls. 736 a 740 do 
Volume Técnico IV do Termo de Compromisso 

Decorridos quase quatro anos da elaboração do último RAE (fls. 736 a 740 do Volume 
Técnico IV), elaborado pelos Técnicos da CAIXA, o Município de Aracaju concluiu apenas 
a primeira meta referente às obras de infraestrutura da área nova do Bairro Santa Maria, 
constante do projeto aprovado. 

Em relação à segunda meta do objeto do Contrato de Repasse n° 192779-45/2006, 
Dragagem do Canal Santa Maria no trecho compreendido entre a estaca 167 e a estaca 
211 + 16,04m, verificou-se no documento à fl. 502 do Volume Principal II do Contrato de 
Repasse que a SEPLAN expediu em 03 de fevereiro de 2014, o Ofício n° 255/2014 à 
CAIXA, por meio do qual informou que as pendências de ajustes na documentação técnica e 
renovação do Licenciamento Ambiental poderiam ser solucionadas com a execução da 
dragagem do canal, prevista em outro contrato com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento-BID. 

Em 09 de abril de 2014, a EMURB celebrou o Contrato n° 99.009/2014-O, no valor de R$ 
15.740.623,51, com a mesma empresa executora do Contrato n° 99.052/07-O, que possui 
como objeto a Dragagem do Canal Santa Maria, no trecho compreendido entre a Estaca 0 e a 
Estaca 212, com recursos do BID, Fonte: 47 – Empréstimos Externos, Contrato de 
Financiamento do BID n° 2258/OC-BR. 



 

 

A Coordenação da GIGOV/AJ-CAIXA enviou e-mail a SEPLAN, em 11 de setembro de 
2014, propondo o encerramento do Contrato de Repasse com a devolução à União dos 
recursos não utilizados no objeto. 

Com vistas a verificar o atendimento da sugestão da Coordenação da GIGOV/AJ, solicitou-
se à SEPLAN informação sobre o encerramento do mencionado Contrato de Repasse, com a 
devolução à União dos recursos não utilizados no objeto, que se encontram aplicados na 
conta poupança vinculada n° 6.470.123-2, Agência n° 0059, com saldo, em 05/09/2014, no 
valor de R$ 5.352.519,92. No entanto, a SEPLAN não se manifestou sobre o assunto. 

Ante o exposto e considerando que a Dragagem do Canal Santa Maria será realizada com 
recursos do BID, a SEPLAN deve propor à CAIXA o encerramento do Contrato de Repasse 
n° 192779-45/2006, apresentar a prestação de contas final, bem como devolver à União os 
recursos não utilizados no objeto, que se encontram aplicados na conta poupança vinculada 
n° 6.470.123-2, Agência n° 0059, com saldo, em 05/09/2014, no valor de R$ 5.352.519,92.  
##/Fato## 

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

 
Análise do Controle Interno 
 
Não se aplica.  
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Atuar junto à SEPLAN no sentido de propor o encerramento do Contrato 
de Repasse n° 0192779-45/2006, com apresentação da prestação de contas final do objeto e 
devolução ao Ministério das Cidades dos recursos não utilizados, no montante de R$ 
5.352.519,92. 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados e considerando que a Dragagem do Canal Santa Maria 
será realizada com recursos do BID, conclui-se que a SEPLAN deve propor à CAIXA o 
encerramento do Contrato de Repasse n° 192779-45/2006, apresentar a prestação de contas 
final, bem como devolver os recursos não utilizados no objeto, que se encontram aplicados 
na conta poupança vinculada n° 6.470.123-2, Agência n° 0059, com saldo, em 05/09/2014, 
no valor de R$ 5.352.519,92. 



 

 

Ordem de Serviço: 201411335 
Município/UF: Aracaju/SE 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 772979 
Unidade Examinada: SECRETARIA ESTADO INFRAEST. DES. ENERG SUST. - 
SEINFRA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 5.455.738,85 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 09/09/2014 a 19/09/2014 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2035 - Esporte e Grandes Eventos Esportivos / Ação 
5450 - Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, 
Recreativo e de Lazer no município de Aracaju/SE. 
 
A ação fiscalizada destina-se a disponibilizar e modernizar áreas para a prática de esporte e 
lazer, assim como instalações e equipamentos adequados à prática esportiva, contribuindo 
para reduzir a exclusão e o risco social e para melhorar a qualidade de vida, mediante 
garantia de acessibilidade a espaços esportivos modernos.. 

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

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

2.1.1. Informação sobre os Contratos de Repasse n.º 336.120-54 e 390.183-40/2012. 
 
Fato 
 
Para a execução da obra de ampliação e modernização do Estádio Estadual Governador 
Lourival Baptista - Batistão, no município de Aracaju/SE, referente ao Programa de 
Trabalho nº 2781220355450 (Esporte e Grandes Eventos Esportivos), foram 
descentralizados recursos por meio dos Contratos de Repasse n.º 336.120-54/2010 e nº 
390.183-40/2012, firmados entre a União, por intermédio do Ministério do Esporte - ME, 
representado pela Caixa Econômica Federal - CAIXA e a Secretaria de Estado da 
Infraestrutura e do Desenvolvimento Energético Sustentável - Seinfra, nos dias 31 de 
dezembro de 2010 e 20 de dezembro de 2012, respectivamente. 
 



 

 

Para a execução do Contrato de Repasse nº 336.120-54/2010  referente à primeira etapa da 
obra, estabeleceu-se o valor de R$ 10.861.111,11, cabendo à contratante o montante de R$ 
9.750.000,00 e à contratada a contrapartida financeira no valor de R$ 1.111.111,11. 
 
O Contrato de Repasse n.º 390.183-40/2012 referente à segunda etapa da obra, objeto desta 
fiscalização, foi firmado inicialmente no valor de R$ 5.000.000,00, cabendo à contratante o 
montante de R$ 4.500.000,00 e à contratada a contrapartida financeira no valor de R$ 
500.000,00. O ajuste sofreu dois aditamentos, o primeiro, em 25 de novembro de 2013, para 
prorrogação de sua vigência até 30 de dezembro de 2014 e o segundo, em 13 de maio de 
2014, para aumento da contrapartida financeira em R$ 455.738,85. 
 

Para a segunda etapa da obra, foram repassados recursos federais no montante de R$ 
1.450.000,00 (aproximadamente 32,22% do total) e depositados, a título de contrapartida o 
valor de R$ 439.106,29 (aproximadamente 45,94% do total): 

 

Tabela – Repasse Federal e Ingresso de contrapartida financeira 

Repasse federal 

(R$) 

Data Contrapartida 

(R$) 

Data 

150.000,00 14/11/2013 3.651,26 20/09/2013 

1.100.000,00 29/04/2014 32.861,37 01/10/2013 

200.000,00 19/08/2014 17.125,06 05/11/2013 

  36.278,27 14/03/2014 

  43.757,94 08/04/2014 

  118.582,55 09/05/2014 

  27.479,43 02/09/2014 

  159.370,41 30/04/2014 

1.450.000,00  439.106,29  

Fonte: extratos bancários da conta vinculada ao Contrato de Repasse. 

 

A conta vinculada ao Contrato de Repasse n.º 390.183-40/2012 (conta nº 00647171-5, 
agência 0059) apresenta, em 11 de setembro de 2014, saldo de R$ 182.046,13, acrescido de 
rendimentos financeiros. 

 
Para execução dos Contratos de Repasse indicados a Seinfra contratou (Contrato nº 
07/2013), em 22 de maio de 2013, mediante prévia licitação na modalidade de Concorrência 
Pública (CP nº 03/2013), a empresa MRM Construtora Ltda. (CNPJ 13.578.869/0001-60), 
para executar a obra civil, no prazo de 15 meses e no valor de R$ 13.487.475,13, sendo R$ 



 

 

10.469.582,79 referente à primeira etapa e R$ 3.017.892,34 referente à segunda etapa da 
obra. 
 
A Seinfra ainda contratou (Contrato nº 28/2013), no âmbito do Contrato de Repasse n.º 
390.183-40/2012, em 12 de novembro de 2013, mediante prévia licitação na modalidade de 
Concorrência Pública (CP nº 12/2013), a empresa Alves Barreto Comércio e Construção 
Ltda. (CNPJ 13.004.833/0004-15), para execução dos serviços de instalações elétricas para 
iluminação das fachadas do Estádio, no prazo de seis meses e no valor de R$ 1.593.704,19. 
 
O Contrato nº 07/2013 permanece em execução e sofreu três aditivos pelos motivos a seguir 
indicados: 
 

Quadro – Aditivos ao Contrato nº 07/2013 
 
Aditivos ao contrato Data de 

assinatura 
Motivação 

Primeiro 28/08/2013 Alteração de valor final contratado (R$ 13.487.475,13) 
para adequação aos preços do SINAPI, passando para R$ 
13.486.829,37, sendo R$ 10.469.163,29 referente à 
primeira etapa e R$ 3.017.666,07 referente à segunda etapa 
da obra 

Segundo 11/11/2013 Acréscimo e supressão de serviços sem alteração do valor 
final contratado para adequação de projetos às exigências 
da Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Superintendência 
Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT de Aracaju. 

Terceiro 28/03/2014 Acréscimo e supressão de serviços com alteração do valor 
final contratado para R$ 17.010.920,83, sendo R$ 
13.148.886,17 referente à primeira etapa e R$ 
3.862.034,66 referente à segunda etapa da obra 

Fonte: Termos aditivos ao Contrato nº 07/2013 

 

Os serviços objeto do Contrato nº 28/2013 ainda não foram realizados, em função do atraso 
na execução do Contrato nº 07/2013, tendo sido efetuado pagamento à empresa contratada 
no valor de R$ 1.142.581,55, em 30 de abril de 2014, referente à aquisição de material para 
iluminação das fachadas do Estádio. 

 

Os contratos nº 07/2013 e nº 28/2013 apresentam 13,96% e 71,69% de execução física, 
respectivamente, conforme indicados a seguir: 

 

Tabela – Execução dos contratos nº 07/2013 e nº 28/2013 relativos à segunda etapa da obra 

 

 



 

 

Contrato nº07/2013 

Med. Valor (R$) Período 
% Exec. 

física 
Data de 

Pgto 
Recursos 
Federais Contrapartida 

1 36.512,63 20/08 a 31/08/2013 0,95% 08/10/2013   36.512,63 

2 17.125,06 01/09 a 30/09/2013 0,44% 08/11/2013   17.125,06 

3 66.359,34 01/10 a 30/10/2013 1,72% 18/12/2013 70.307,63   

4 29.512,38 01/11 a 30/11/2013 0,76% 24/01/2014 30.773,69   

5 13.973,23 01/12 a 31/12/2013 0,36% 20/02/2014 13.973,23   

6 71.223,72 01/01 a 31/01/2014 1,84% 14/03/2014 34.945,45 36.278,27 

7 43.757,94 01/02 a 28/02/2014 1,13% 09/04/2014   43.757,94 

8 24.520,44 01/03 a 31/03/2014 0,63% 05/05/2014 24.520,44   

9 118.582,55 01/04 a 15/04/2014 3,07% 13/05/2014   118.582,55 

10 36.916,95 16/04 a 30/04/2014 0,96% 23/05/2014 36.916,95   

11 53.118,76 01/05 a 31/05/2014 1,38% 30/07/2014 53.118,76   

12 5.962,06 01/06 a 30/06/2014 0,15%     5.962,06 

13 21.517,37 01/07 a 31/07/2014 0,56%     21.517,37 

Total 1 539.082,43   13,96%   264.556,15  279.735,88  

Contrato nº28/2013 

1 1.142.581,55 01/02 a 28/02/2014 71,69% 30/04/2014 983.211,14 159.370,41 

Total 2 1.142.581,55   71,69%       

Total 
Geral 1.681.663,98   30,82%   1.247.767,29  439.106,29  

Fonte: Extratos bancários da conta vinculada ao Contrato de Repasse e Boletins de Medição. 

 

O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 1.889.106,29, composto do 
repasse federal e contrapartida do município, correspondendo a 34,62% do total de volumes 
a serem aplicados na segunda etapa da obra - Contrato de Repasse nº 390.183-40/2012. 

 

A metodologia adotada na fiscalização foi constituída de análise documental, conciliações, 
acesso a sistemas informatizados e inspeção física do objeto da transferência voluntária. 

 



 

 

Os exames concentraram-se na verificação da documentação solicitada à Seinfra e à CAIXA 
acerca do Contrato de Repasse nº 390.183-40/2012 e na visita ao local da obra.  

  
##/Fato## 

2.1.2. Análise da atuação da fiscalização da Caixa Econômica Federal. 
 
Fato 
 
A Seinfra contratou (Contrato n.º 007/2013), em 22 de maio de 2013, mediante prévia 
licitação na modalidade Concorrência Pública (CP nº 03/2013), a empresa MRM 
Construtora Ltda. (CNPJ 13.578.869/0001-60), para executar a obra civil referente aos 
Contratos de Repasse nos 336.120-54/2010 e 390.183-40/2012, no prazo de 15 meses e no 
valor de R$ 13.487.475,13, sendo R$ 10.469.582,79 referente à primeira etapa e R$ 
3.017.892,34 referente à segunda etapa da obra. 
 
O Parecer Técnico datado de 18 de julho de 2013 apresenta a análise realizada pela Caixa 
Econômica Federal sobre o resultado da Concorrência Pública n.º 03/2013. O parecer 
apontou algumas inconsistências, conforme detalhado a seguir: 
 
a) A planilha de encargos sociais da empresa vencedora apresenta, em sua composição, 
o item Encargos complementares ou intersindicais (refeição, vale transporte, EPI e seguro), 
o que não é permitido pela legislação, de forma que o parecer indica a sua supressão da 
planilha; 
b) Ainda quanto aos encargos sociais da empresa vencedora, o seu percentual é de 
152,9245%, acima do máximo permitido na planilha de referência de preços SINAPI 
abr/2013, que é de 117,06%; 
c) Foram verificados alguns serviços iguais com preços distintos; 
d) Alguns serviços foram criados na base do Sistema de Orçamento de Obras de 
Sergipe - ORSE especificamente para a obra do Batistão, mas não apresentam a composição 
de preços detalhada; 
e) O item Administração Local não estava com a composição de preços aberta 
(detalhada); 
f) Foram verificados alguns serviços que apresentavam sobrepreço. 
 
O parecer técnico concluiu que só depois da reprogramação total da planilha vencedora, 
corrigindo os problemas apontados, o processo licitatório poderia ser aprovado, com a 
consequente emissão do Laudo de Análise Técnica de Engenharia – LAE. 
 
A Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Energético Sustentável - 
Seinfra encaminhou à Caixa Econômica Federal o material técnico retificado da empresa 
vencedora da licitação por meio do Ofício Seinfra n.º 267/2013, de 14 de agosto de 2013. A 
Caixa Econômica Federal realizou nova análise e emitiu o Laudo de Análise Técnica de 
Engenharia em 23 de agosto de 2013, que concluiu pela viabilidade do empreendimento sob 
os aspectos de engenharia, com pendências relativas à Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART de fiscalização da obra e a especificações técnicas de arquitetura, mas sem 
pendências quanto à planilha da empresa vencedora. 
 
Como resultado da revisão da planilha da licitante vencedora, por conta da atuação da 
fiscalização da Caixa Econômica Federal, foi assinado, em 28 de agosto de 2013, o 1º 



 

 

Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato n.º 007/2013, por meio do qual se rerratificou a 
planilha orçamentária de serviços, sem, contudo, ter havido alteração no valor do contrato. 
  
##/Fato## 

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

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

2.2.1. Ritmo lento na execução do Contrato n.º 07/2013, relativo à execução da obra de 
ampliação e modernização do Estádio Estadual Governador Lourival Baptista ? 
Batistão. 
 
Fato 
 
Após análise dos Relatórios de Acompanhamento de Engenharia – RAE da Caixa 
Econômica Federal, relativos às análises dos boletins de medição da 2ª etapa da obra de 
ampliação e modernização do Batistão, verificou-se que o ritmo de execução da obra está 
lento, conforme detalhado na tabela a seguir: 
 
Tabela: Ritmo de execução da obra 
 
Data da 
inspeção - 
RAE 

Boletim de 
Medição 

Previsto 
Acumulad
o (%) 

Executado 
Acumulad
o (%) 

Prazo 
decorrid
o da 
obra 

Prazo 
equivalen
te da 
obra 

Dias de 
atraso 

27/09/2013 02 - 1,21 - - - 
Sem RAE 04 - 1,60 - - - 

04/12/2013 05 - 3,93 - - - 
06/01/2014 08 - 4,95 - - - 
30/01/2014 10 - 5,41 - - - 
26/02/2014 12 18,19 7,77 259 35 224 
21/03/2014 14 20,23 9,22 282 42 240 
14/04/2014 16 25,41 10,03 306 45 261 
06/05/2014 18 33,48 10,91 328 49 279 
15/05/2014 20 41,98 11,87 337 53 284 
18/06/2014 22 54,36 13,24 371 60 311 
15/08/2014 25 79,97 13,96 429 63 366 

Fonte: Relatórios de Acompanhamento de Engenharia – RAE da Caixa Econômica Federal de Setembro/2013 
a Agosto/2014. 



 

 

 
Verifica-se que, conforme a data do último RAE, que o empreendimento acumula o 
equivalente a 366 dias de atraso, comparando-se o percentual previsto acumulado com o 
percentual executado acumulado, ou seja, tempo equivalente a um ano. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório Técnico de 22 de setembro de 2014, a Companhia Estadual de 
Habitação e Obras Públicas – CEHOP, responsável pela fiscalização da obra, manifestou-se 
nos seguintes termos: 
 
“3.1 A planilha orçamentária da Obra da Ampliação e Modernização do Estádio Estadual 
Governador Lourival Baptista em Aracaju/SE, objeto do contrato n.º 07/2013-SEINFRA, foi 
elaborada com 31 itens. Como os recursos disponíveis de repasse federal não comportavam 
a totalidade do contrato, esta planilha foi dividida em duas etapas. 
A 1ª etapa, contemplada na planilha do item 1 ao item 13, foi absorvida pelo Contrato de 
Repasse n.º 336120-54/2010, enquanto a 2ª etapa contempla a planilha do item 14 ao item 
31, e foi absorvida pelo Contrato de Repasse n.º 390.183-40/2012. 
Nessa separação, a 2ª etapa absorveu muitos itens que são serviços executados no final da 
obra, pelo fato de que esses serviços dependem de que outros serviços sejam anteriormente 
concluídos. Neste sentido, apresento como exemplo 3 itens representativos, tanto no 
cronograma do contrato original, como no cronograma após o aditivo: 
 
Cronograma original do contrato: 
Item Descrição do item Percentual de execução 

(%) 
15 Revestimento das fachadas (Brises) 33,25 
20 Impermeabilização das lajes de cobertura 9,11 
23 Placar full color 16,78 

 Total dos 3 itens 59,14 
 
Cronograma após aditivos: 
Item Descrição do item Percentual de execução 

(%) 
15 Revestimento das fachadas (Brises) 40,67 
20 Impermeabilização das lajes de cobertura 10,46 
23 Placar full color 13,11 

 Total dos 3 itens 64,24 
 
Conforme se observa acima, os 3 itens representam 59,14% na fase contratual e 64,24% 
após o aditivo, e como se observa, são itens finais da obra. 
 
3.2 Dos recursos destinados para o contrato 2ª etapa, no valor de R$ 3.071.666,07, R$ 
2.764.499,46 (90%) será repasse (federal) e R$ 253.166,60 (10%) será recurso de 
contrapartida do Estado. 
 
Até essa data foram repassados, de recurso federal, R$ 1.450.000,00, e pagos R$ 983.211,14 
à firma Alves Barreto pelo contrato n.º 28/2013 e R$ 264.556,15 pagos à MRM pelo 
contrato 07/2013. 



 

 

A MRM, neste período, já faturou R$ 539.082,43, que seria R$ 485.174,18 do recurso 
federal e R$ 53.908,25 do recurso de contrapartida do Estado. Como faltou do recurso 
federal, o Estado entrou com o restante do recurso, pagando R$ 246.880,48 como 
contrapartida do contrato. 
Se o débito ficasse aberto, aí é que a Contratada não investiria nesta etapa. Isso demonstra 
como os gestores estão atentos, no sentido de viabilizar a obra. 
 
3.3.O Contrato da MRM teve sua ordem de serviço em 12/06/2013, para um prazo de 
execução de 450 dias. Com o aditivo de 180 dias, o novo prazo de execução passará para 
630 dias.  
Um novo cronograma apresentado propõe a conclusão da obra para 30/12/2014, anterior ao 
novo prazo de execução. 
Como se vê, mesmo com o aditivo de valor e o novo prazo contratual, o atraso da obra à luz 
desses novos fatos deverá ser recalculado. 
O atraso de 366 dias, como afirma o RAE, deve estar vinculado ao cronograma antigo e a 
realidade da obra hoje é outra. 
 
3.4 Aditivo de Valor 
O contrato 07/2013-SEINFRA 2ª etapa sofreu um aditivo de valor de R$ 844.368,58, 
correspondente a 27,98% do valor original. Esse fato demanda em dilatação de prazo. 
 
3.5 As intercorrências que ocorreram e nos reportamos: 
 
3.5.1 O desembolso dos recursos repassados ocorreu da seguinte maneira: 
 
Datas Valores (R$) 
Em 12/11/2013 150.000,00 
Em 24/04/2014 1.100.000,00 
Em 15/08/2014 200.000,00 
Total 1.450.000,00 
 
Pagamentos de repasse em 11/13, 04/14 e 8/14 demonstra grande descompasso nas 
liberações de recursos, fato que gera incertezas ao contratante fechar contratos de valores 
elevados com terceiros. 
 
3.5.2 Interferência na obra: 
 
Durante o período da Copa do Mundo de 2014, o Estádio Estadual Governador Lourival 
Baptista (Batistão) esteve à disposição da FIFA para treinamentos da seleção da Grécia, sem 
que ninguém pudesse adentrar ao Estádio sem expressa autorização da segurança da FIFA. 
Dentro dessa ótica, pouquíssimos serviços puderam ser executados em suas partes externas, 
e nenhum em sua parte interna, implicando em desmobilização das equipes de trabalho. Isso 
ocorreu no final do mês de maio e começou a regularizar as novas contratações a partir de 
meados do mês de julho de 2014, provocando grande improdutividade nos meses de junho e 
julho do corrente ano. Como se observa, quase 60 dias improdutivos, e nem a Contratada 
nem o Contratante poderiam ter ingerência, eis outra razão de atrasos da obra”. 
  
 
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
No item 3.1, o gestor informa que a obra, de fato, não está com 366 dias de atraso, mas 
cumpre esclarecer que o que a fiscalização da Caixa aponta é o atraso equivalente, ou seja, 
caso a obra continue no ritmo que vem sendo conduzida desde seu início, passar-se-ão 366 
dias até que ela seja concluída. 
 
Em relação ao item 3.2, verifica-se que na Proposta referente ao Contrato de Repasse n.º 
390.183-40/2012 consta o seguinte Cronograma de Desembolso para o Ministério do 
Esporte: 
 
Parcela Mês de 

Desembolso  
Meta Valor do 

Repasse (R$) 
1 Novembro/2012 Meta n.º1 – Segunda etapa da ampliação 

e modernização do complexo do Ginásio 
Batistão, em Aracaju/SE. 

1.500.000,00 

2 Dezembro/2012 Meta n.º1 – Segunda etapa da ampliação 
e modernização do complexo do Ginásio 
Batistão, em Aracaju/SE. 

1.500.000,00 

3 Janeiro/2013 Meta n.º1 – Segunda etapa da ampliação 
e modernização do complexo do Ginásio 
Batistão, em Aracaju/SE. 

1.500.000,00 

 
No Cronograma de Desembolso foi definida apenas uma meta genérica, que é o próprio 
objeto do contrato de repasse, inviabilizando, desta forma, a verificação do seu cumprimento 
para efeito do desembolso de cada uma das três parcelas. Ademais, o Cronograma de 
Desembolso previa a liberação dos recursos em três meses consecutivos. Considerando-se 
que a data da ordem de serviço foi 12/06/2013, os recursos deveriam ter sido integralmente 
transferidos até o final do ano. Verificou-se, entretanto, que o primeiro desembolso, no valor 
de R$ 150.000,00, ocorreu somente em 12/11/2013, cinco meses após o início da obra, e que 
os demais ocorreram em 24/04/2014 (R$ 1.100.000,00) e 15/08/2014 (R$ 200.000,00). 
 
O gestor utiliza este atraso no desembolso como principal argumento para indicar que o 
problema no atraso no repasse de recursos, de responsabilidade do Concedente, impacta o 
ritmo de execução da obra, mas a tabela a seguir mostra que o cronograma de execução 
esteve atrasado já a partir da primeira etapa: 
 
Tabela – Cronograma Físico-Financeiro e Serviços Executados 
 

Mês 

Percentual Previsto/Executado 
Cronograma Físico-
Financeiro (2ª 
Rerratificação) Serviços Executados 

1º Mês 2,71% 0,95% 
2º Mês 2,71% 1,39% 
3º Mês 2,71% 3,11% 
4º Mês 9,64% 3,87% 
5º Mês 14,54% 4,23% 
6º Mês 18,28% 6,08% 



 

 

Mês 

Percentual Previsto/Executado 
Cronograma Físico-
Financeiro (2ª 
Rerratificação) Serviços Executados 

7º Mês 20,23% 7,21% 
8º Mês 25,93% 7,85% 
9º Mês 33,84% 10,92% 
10º Mês 42,17% 11,87% 
11º Mês 53,22% 13,25% 
12º Mês 64,08% 13,40% 
13º Mês 74,41% 13,96% 
14º Mês 88,74% 14,32% 
15º Mês 100,00% 23,45% 

   
O primeiro desembolso, no valor de R$ 150.000,00, ocorreu após a segunda medição. O 
valor total executado da obra até então era de R$ 53.637,69, sendo a parcela federal no valor 
de R$ 48.273,92. Sobraram, portanto, R$ 101.726,08 na conta corrente, além dos 
rendimentos resultantes da aplicação financeira. Este valor era suficiente para pagar as 
próximas três medições (3º, 4º e 5º mês), cujas parcelas federais (90% do valor medido) 
totalizaram R$ 98.860,46. A tabela acima, contudo, demonstra que, apesar de haver dinheiro 
em caixa, os serviços executados neste período não acompanharam o cronograma físico-
financeiro, de sorte que não se sustenta o argumento da CEHOP no sentido de que a obra 
atrasou por conta da inobservância, por parte do Ministério do Esporte, do cronograma de 
desembolso. 
 
No tocante ao item 3.3, o gestor cita o novo Cronograma Físico Financeiro, enviado à Caixa 
Econômica Federal em Setembro/2014, e que apresenta a seguinte programação: 
 

Mês 
Percentual 
Acumulado 

1º Mês 0,95% 
2º Mês 1,39% 
3º Mês 3,11% 
4º Mês 3,87% 
5º Mês 4,23% 
6º Mês 6,08% 
7º Mês 7,21% 
8º Mês 7,85% 
9º Mês 10,92% 
10º Mês 11,87% 
11º Mês 13,25% 
12º Mês 13,40% 
13º Mês 13,96% 
14º Mês 14,32% 
15º Mês 23,45% 
16º Mês 53,43% 
17º Mês 80,09% 
18º Mês 100,00% 



 

 

 
Este novo Cronograma Físico Financeiro utiliza-se, até o 15º mês, dos dados relativos ao 
que já foi executado da obra. Nos 15 primeiros meses, o percentual de execução da obra foi 
de 23,45%. Segundo o novo cronograma, nos últimos três meses, será possível executar 
76,55%, ou seja, em três meses, a empresa executará mais do que três vezes o que ela 
mesma executou em 15 meses. O gráfico a seguir ilustra o ritmo pretendido nos últimos 
meses do novo Cronograma Físico Financeiro: 
 
 
Gráfico: Cronograma Físico Financeiro Atualizado 

  
No item 3.4, o gestor informa que o aditivo de valor, que acresceu R$ 844.368,58 à 2ª etapa 
da obra, ensejaria dilatação de prazo. Entretanto, o 3º Termo Aditivo de Valor ao Contrato 
n.º 07/2013, de 28 de março de 2014, altera apenas o valor do contrato, ratificando 
expressamente, em sua cláusula terceira, todas as demais cláusulas e condições que não 
foram alteradas pelo instrumento. 
 
No item 3.5.1 o gestor repete o argumento da intempestividade na transferência dos recursos 
pelo Ministério do Esporte, tópico já abordado. 
 
No item 3.5.2, o gestor menciona o atraso na obra em decorrência da paralisação de quase 
todos os serviços por conta da utilização do Batistão como campo de treinamento pela 
seleção da Grécia na Copa do Mundo. Este atraso, entretanto, comprometeu apenas dois dos 
quinze meses decorridos desde o início da obra até a data desta fiscalização, de sorte que não 
se pode a ele computar o ritmo lento de execução da obra. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Edital da Concorrência n.º 12/2013 com cláusulas restritivas ao caráter 
competitivo do certame. Descumprimento do art. 3.º, §1º, inciso I, da Lei n.º 8.666/93. 
 
Fato 
 
A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável – Seinfra celebrou, 
em 20 de dezembro de 2012, o Contrato de Repasse n.º 390.183-40 (nº SICONV - 772979), 
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com o Ministério do Esporte, para a realização das obras referentes à segunda etapa da 
ampliação e modernização do complexo do Estádio Lourival Baptista, em Aracaju/SE. Em 
05 de junho de 2013, a Seinfra celebrou o Termo de Cooperação Técnica n.º 006/2013, por 
meio do qual transferiu à Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP a 
competência administrativa para a realização de licitação e gerenciamento da fiscalização do 
contrato referente à obra de execução de serviços de instalações elétricas para iluminação 
das fachadas do Estádio Lourival Batista.  
 
Para a contratação de empresa para a realização desta obra, que está prevista no Contrato de 
Repasse, foi realizada a Concorrência Pública n.º 12/2013, cujo edital data de 03 de julho de 
2013. Ao final do processo foi contratada a empresa Alves, Barreto Comércio e Construções 
Ltda. (CNPJ n.º 13.004.833/0004-15), com proposta no valor de R$ 1.593.704,19. 
 
Da análise do Edital da Concorrência n.º 12/2013, constatou-se exigência de caráter 
restritivo no item 9.1.4, referente à proposta financeira, que estabelece que a Planilha 
Orçamentária e Composições dos Preços Unitários deverão ser apresentadas em CD-ROM, 
em arquivo no formato ORSE e EXCEL e em envelope avulso conforme item 7.1.4. 
Também há exigência similar em relação ao item 9.1.7, transcrito a seguir: 
 
“9.1.7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO contendo todas as etapas de execução dos 
Serviços/Obras e respectivos valores de desembolso, para todos os itens constantes nas 
planilhas orçamentárias proposta, em arquivo no formato ORSE, e os percentuais de 
acordo com o Anexo VI.” 
 
A empresa Real Energy (CNPJ n.º 41.116.138/0001-38), sediada em Olinda/PE, enviou, em 
23 de julho de 2013, correspondência à Seinfra solicitando a impugnação do edital da 
Concorrência n.º 12/2013, por conta justamente das exigências dos itens 9.1.4 e 9.1.7 do 
edital, além do fato de as planilhas orçamentárias que fazem parte do edital estarem no 
formato do ORSE, software que a empresa afirma ter tentado baixar várias vezes sem 
sucesso, não tendo conseguido, portanto, abrir as planilhas orçamentárias e ficando 
impossibilitada de participar do certame licitatório.  
A CEHOP respondeu ao pedido em 30 de julho de 2013, negando o pedido de impugnação 
sob os seguintes argumentos: 
 
“Esclarecemos que o programa ORSE há mais de 10 anos está disponibilizado no mercado, 
e é utilizado por vários órgãos públicos, dentre os quais o Tribunal de Contas da União. 
Dessa forma, desconhecemos o pedido de impugnação, em razão de que não há ilegalidade 
no conteúdo do edital.” 
 
Em 27 de agosto de 2013, a empresa Alper Energia S. A. (CNPJ n.º 09.388.615/0002-92), 
sediada em São Paulo/SP, enviou correspondência à Comissão de Licitação solicitando 
esclarecimentos a respeito do item 9.1.4 do edital, afirmando que estava tentando abrir os 
arquivos da Planilha Orçamentária, Cronograma e Composição de Preços Unitários – todos 
no formato ORSE – mas estava dando erro. A empresa pergunta se seria obrigatória e 
desclassificatória a Composição de Preços Unitários, visto que “não há modelo e o programa 
fornecido pela CEHOP não é útil às licitantes”. 
 
A Comissão de Licitação respondeu à empresa informando que no site da CEHOP estariam 
disponíveis as Planilhas Orçamentárias, Cronograma e Composição de Preços Unitários nos 



 

 

formatos ORSE, EXCEL ou PDF. Além disso, a resposta da Comissão de Licitação incluiu 
o que segue: 
 
“A CEHOP desconhece os motivos que a licitante utilizou para julgar inútil o programa 
ORSE, considerando que o mesmo é utilizado em todas as licitações do Governo Estadual e 
de outras esferas da Administração Pública.” 
 
 
Verificou-se que nem a empresa Real Energy nem a empresa Alper Energia S.A. 
participaram do certame licitatório. Restou evidenciando, portanto, que não houve 
observância ao princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, 
assim como não foi observado o previsto no inciso I deste mesmo artigo, visto que foram 
admitidas, no ato de convocação, cláusulas ou condições que comprometeram, restringiram 
ou frustraram o caráter competitivo do certame. 
 
O ORSE é um software de orçamento mantido pela Companhia Estadual de Habitação e 
Obras Públicas de Sergipe, portanto, com acesso dificultado pela necessidade de 
conhecimento da operacionalização do sistema. Ademais, as recentes Leis de Diretrizes 
Orçamentárias têm estabelecido o Sinapi (Caixa) e o Sicro (Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes - DNIT) como referências oficiais de preços para elaboração e 
análise de orçamentos. Portanto, a utilização de outros sistemas referenciais, a exemplo do 
ORSE, é válida na medida em que o serviço não é contemplado pelo Sinapi, motivo pelo 
qual a exigência de apresentação pelas licitantes de planilhas de preços no formato ORSE 
não encontra respaldo legal e possui natureza restritiva. 
 
O sistema ORSE pode ser disponibilizado pela Administração para ser utilizado como 
ferramenta de elaboração de orçamentos, porém unicamente como alternativa ao uso de 
outros sistemas usualmente adotados. 
 
Em última análise, afigura-se indevido o procedimento, na medida em que a Administração 
Pública deve pautar seus atos na busca constante pelo interesse público, in casu, o 
estabelecimento de condições propícias à maior competitividade para obtenção da melhor 
proposta em termos de qualidade e economicidade. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Energético Sustentável 
apresentou, por meio do Ofício n.º 380/2014, de 16 de outubro de 2014, a seguinte 
manifestação: 
 
“Inicialmente é de se esclarecer que o Sistema ORSE é praticado nacionalmente e utilizado 
por Órgãos de Controles Internos e Externos, dentre os quais o Tribunal de Contas da União. 
 
É certo que não pode a Administração, em nenhuma hipótese, fazer exigências que frustrem 
o caráter competitivo do certame, mas, sim, garantir ampla participação na disputa 
licitatória, possibilitando o maior número possível de concorrentes, desde que tenham 
qualificação técnica e econômica para garantir o cumprimento das obrigações. 
 
Destarte inexiste violação ao princípio da igualdade entre as partes se os requisitos do edital, 
quanto à capacidade técnica, são compatíveis com o objeto da Concorrência. 



 

 

 
In casu, a exigência, prevista no Edital, nos itens 9.1.4 e 9.1.7, que estabelecem que as 
propostas financeiras e o cronograma financeiro sejam apresentados no FORMATO ORSE e 
EXCEL não é RESTRITIVA, abusiva ou ilegal, pois é uma forma de demonstrar que a 
Empresa poderá desenvolver os serviços em acordo com normas vigentes, haja vista que 
toda medição do Contrato deverá ser apresentada no FORMATO ORSE, quando se fala 
formato, em nenhum momento deve-se entender preço. 
 
Todos os nossos Editais são disponibilizados no site da CEHOP, não havendo obstáculo 
algum para acessá-lo. 
 
Na questão indagada, entendemos que o Edital foi elaborado com estrita observância às 
normas legais, aprovado pela Procuradoria Geral do Estado. Consolidando tal assertiva, 
compareceram quatro participantes ao certame, dentre os quais duas Empresas de outros 
Estados, a exemplo de Pernambuco e de São Paulo, demonstrando de fato o acesso que 
todos tiveram ao Edital e seus anexos, inclusive ao Programa ORSE. 
Em relação à utilização do sistema ORSE – Orçamento de Sergipe, destacamos a previsão 
presente na Instrução Normativa 507/2011: 
 

“Art. 30. O preço de referência é o parâmetro de admissibilidade da 
Concedente para aprovação do preço orçado e do contratado. 
§ 1º O custo de referência será obtido a partir das composições de 
custos unitários previstas no Projeto, menores ou iguais à mediana de 
seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e 
Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na 
internet, pela Caixa Econômica Federal e, no caso de obras e 
serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras 
Rodoviárias – SICRO”. 
 

O art. 34 e §1º do mesmo diploma legal estabelece: 
 

“Art. 34. Os aditivos ao Contrato Administrativo de Execução ou 
Fornecimento – CTEF relativos a quantitativos de serviços ou preços 
decorrentes de diferenças entre o projeto aprovado pela Concedente 
e a execução ou reajustamento/realinhamento de preços não 
acarretarão nova análise ou reprogramação no convênio por parte da 
Concedente. 
 
§1º Outros sistemas de referência poderão ser utilizados nos 
casos de incompatibilidade de adoção daqueles de que trata o §1º do 
art. 30 desta Portaria, devendo sua necessidade ser demonstrada por 
justificação técnica elaborada pelo órgão mantenedor do novo 
sistema, o qual deve ser aprovado pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e divulgado pela Internet” (grifo nosso). 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor aponta que as cláusulas 9.1.4 e 9.1.7, do edital, exigindo a apresentação de arquivos 
no formato do sistema ORSE não são abusivas, citando, como argumento, o §1º do art. 34 da 



 

 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU Nº 507, de 24 de novembro de 2011, com destaque 
para a possibilidade de utilização de outros sistemas de referência. Ocorre que, na 
continuação do parágrafo, consta que para que outro sistema de referência seja utilizado, 
deve ser demonstrada sua necessidade, por justificação técnica elaborada pelo órgão 
mantenedor do novo sistema, o qual deve ser aprovado pelo Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e divulgado pela internet.  
 
Não há nenhuma documentação, seja no processo licitatório, seja na manifestação do gestor, 
demonstrando a necessidade de utilização do Sistema ORSE, assim como não há nenhuma 
justificação técnica elaborada pela CEHOP, órgão mantenedor do sistema. 
 
O gestor ainda informa que seria comprovação de que não houve restrição à competitividade 
o fato de que teriam participado do certame licitatório quatro empresas, dentre as quais uma 
seria de Pernambuco e outra de São Paulo. De fato, conforme consta no Termo de 
Comparecimento da Concorrência n.º 12/2013, compareceram quatro empresas, sendo duas 
de Sergipe, uma de São Paulo e uma da Bahia. O gestor não se manifestou, entretanto, 
quanto às duas empresas que teriam deixado de participar do certame por não conseguirem 
cumprir as exigências do edital no sentido de apresentarem propostas no formato do Sistema 
ORSE, conforme apontado no campo fato deste relatório. 
 
Assim, verifica-se que, de fato, não houve observância ao princípio constitucional da 
isonomia, previsto no art. 3º da Lei n.º 8.666/93, assim como não foi observado o previsto 
no inciso I deste mesmo artigo, visto que foram admitidas, no ato de convocação, cláusulas 
ou condições que podem comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo do 
certame. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Pagamentos realizados no âmbito do Contrato nº 07/2013 por meio de conta não 
vinculada ao contrato de repasse. 
 
Fato 
 
Da análise financeira da execução do Contrato nº 07/2013, verificou-se a existência de 
pagamentos de reajustes à empresa MRM Construtora Ltda. (CNPJ 13.578.869/0001-60), 
com recursos estaduais por meio de conta não vinculada ao contrato de repasse (conta nº 
24400709-6, agência 0015), contrariando a legislação federal de Convênios e Contratos de 
Repasse. 

 

Tabela – Pagamentos realizados à empresa MRM Construtora Ltda por meio de conta não vinculada ao 
contrato de repasse.  

Medição Valor da NF (R$) 

9ª e 10ª 12.362,21 

11ª 4.222,94 

12ª 473,98 

13ª 1.710,63 



 

 

Total 18.769,76 

Fonte: Boletins de medição e Notas fiscais 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A SEINFRA se manifestou por meio do Ofício SEINFRA nº 380/2014, de 16 de outubro de 
2014 nos seguintes termos: 
 
“Quanto à questão apresentada, podemos afirmar que os pagamentos realizados por meio 
de conta não vinculada ao Contrato nº 07/2013, trata-se de pagamento de Reajuste 
Contratual, o qual não existe previsão no Contrato de Repasse. 
Se não há previsão contratual e como a despesa não pode ser realizada com Recursos do 
referido Contrato, não há que se falar, de passar os referidos pagamentos pela mesma 
conta, pois se assim ocorresse, geraria desconformidade na Prestação de Contas dos 
recursos repassados. 
O pagamento de Reajuste não altera o valor contratual, como também não requer a 
formalização de Termo Aditivo, tal pagamento é efetuado através de apostilamento de nota 
de empenho, conforme determina o art. 65, §8º, da Lei nº 8.666/1993, as expensas exclusiva 
do Estado, o que até pedimos vênia para discordar, haja vista que somente ocorre reajuste 
contratual quando há atraso, e tal atraso se deu pela falta de regularidade dos Repasses 
Federais. 
O §8º do art. 65 da Lei nº8.666/93 prevê os casos que não caracterizam alteração do 
contrato e, que por isso mesmo, dispensam a celebração de aditamento e podem ser 
formalizados por Apostilamento.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os pagamentos de reajustes contratuais dizem respeito aos valores formalmente contratados 
no âmbito do contrato de repasse, motivo pelo qual deverão ser executados na conta corrente 
vinculada, nos termos da legislação federal que rege a matéria. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Pagamento integral da empresa contratada, sem desconto da retenção do 
Imposto Sobre Serviços e não comprovação do recolhimento do Imposto de Renda em 
pagamentos efetuados no âmbito do Contrato nº 07/2013. 
 
Fato 
 
Da análise dos pagamentos efetuados no âmbito do Contrato nº 07/2013, verificou-se o 
pagamento integral da empresa contratada, sem desconto da retenção do Imposto Sobre 
Serviços, das faturas referentes à segunda e terceira medições efetuadas, conforme indicado 
a seguir: 

 

 

 

 



 

 

Quadro – Pagamentos integrais efetuados no âmbito do Contrato nº 07/2013 

Medição 
Valor autorizado 

(R$) 
Valor Pago 

(R$) ISS Pagamento 

2 11.749,09 11.749,09 428,13 08/11/2013 

3 70.307,63 70.307,63 1.658,98 18/12/2013 

Fonte: Extratos bancários e Notas Fiscais 

Não houve comprovação do recolhimento do imposto de renda pela empresa contratada. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A SEINFRA se manifestou por meio do Ofício SEINFRA nº 380/2014, de 16 de outubro de 
2014, nos seguintes termos: 
 
“Quanto ao pagamento integral da Empresa contratada, sem o desconto da retenção do 
Imposto Sobre Serviço e Contribuição para a Seguridade Social, informamos que os 
pagamentos foram realizados pela Empresa, conforme cópias dos demonstrativos, em 
anexo, folhas 39/53.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Da análise dos comprovantes de pagamentos encaminhados pela SEINFRA, não verificamos 
comprovação dos pagamentos do ISS, no valor de R$428,13, referente à segunda medição e 
R$ 1.658,98, referente à terceira medição, bem como não houve comprovação do 
recolhimento do imposto de renda pela empresa contratada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Ausência do registro complementar de ART em função de alterações 
contratuais. 
 
Fato 
 
A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. define, para efeitos legais, os responsáveis 
técnicos pelo empreendimento, obra ou serviço, sendo, portanto, um instrumento 
indispensável para assegurar à sociedade que as atividades técnicas são realizadas por um 
profissional habilitado, o qual assume os riscos oriundos da má execução ou a 
responsabilidade pelos danos que o empreendimento causar a terceiros, como dispõe o artigo 
186 do Código Civil. 

In casu, não foram registradas as complementações das Anotações de Responsabilidade 
Técnica-ART referentes às alterações promovidas nos projetos e orçamento do Contrato nº 
07/2013, em função de três aditamentos, em descumprimento à letra “a”, inciso I, do art. 10 
da Resolução CONFEA nº 1.025/2009, abaixo transcrita: 

 



 

 

Art. 10. Quanto à forma de registro, a ART pode ser classificada em: 
I – ART complementar, anotação de responsabilidade técnica do mesmo profissional que, 
vinculada a uma ART inicial, complementa os dados anotados nos seguintes casos: 
a) for realizada alteração contratual que ampliar o objeto, o valor do contrato ou a 
atividade técnica contratada, ou prorrogar o prazo de execução. 

Ressalte-se que a Súmula nº 260/2011 do Tribunal de Contas da União obriga o gestor a 
exigir a apresentação de ART: 

“É dever do gestor exigir apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
referente a projeto, execução, supervisão e fiscalização de obras e serviços de engenharia, 
com indicação do responsável pela elaboração de plantas, orçamento-base, especificações 
técnicas, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e outras peças 
técnicas.” 

##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A SEINFRA se manifestou por meio do Ofício SEINFRA nº 380/2014, de 16 de outubro de 
2014, nos seguintes termos: 
 
“Contrato nº 7/2013 - Existe uma ART nº 00005016902200000723 que trata da fiscalização 
do Contrato nº 07/2013 da 1ª e 2ª etapas, conforme cópias em anexo, folhas nº 54/56. 
Contrato nº 28/2013 – Existe uma ART de nº 00005016902200000823 que trata da 
fiscalização do Contrato, anexo fls. 58 e 59.” 
 
O fiscal da Obra se manifestou por meio de Relatório Técnico datado de 15 de outubro de 
2014, anexando ART nº 00005016902200000723 que trata da fiscalização do Contrato da 
obra referente às 1ª e 2ª etapas, ART nº 1000028989 que trata do aditivo de valor ao 
Contrato e ART de substituição nº 1000032823 referente ao Contrato da obra e de todos os 
quatro termos aditivos ao Contrato. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não foram apresentados comprovantes das Anotações de Responsabilidade Técnica 
referentes às alterações empreendidas nos projetos, bem como no orçamento relativamente 
aos segundo e terceiro aditivos ao Contrato nº 07/2013. Salienta-se que a ART nº 
1000032823 complementar à fiscalização do Contrato foi registrada intempestivamente, no 
dia 14 de outubro de 2014. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Execução do Contrato de Repasse não atualizada pela contratada no sistema 
SICONV. 
 
Fato 
 
Em consulta ao Sistema SICONV, verificou-se que a execução do Contrato de Repasse nº 
390.183-40/2012 não é tempestivamente atualizada pela contratada, como segue: 

 



 

 

- não inclusão dos atos e procedimentos relativos à formalização, execução, licitação, 
acompanhamento e prestação de contas, na aba “processo de execução”, como: edital da 
licitação nº 03/2013, preço estimado pela administração para execução do serviço das 
licitações nº 03 e 12/2013, proposta de cada licitante das licitações nº 03 e 12/2013, ART 
dos projetos, orçamento, execução, fiscalização das licitações nº 03 e 12/2013, planilhas 
contratadas; 
 
- não foram incluídos os aditivos 2 e 3 ao Contrato nº07/2013, na aba “contratos”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A SEINFRA se manifestou por meio do Ofício SEINFRA nº 380/2014 de 16 de outubro de 
2014, nos seguintes termos: 
 
“Quanto à atualização do Sistema de Convênios – SICONV informamos que: 
(...) Quanto aos procedimentos referentes ao Processo de Execução, ou seja, referente às 
Licitações, informamos que seguimos a orientação da Caixa Econômica Federal, 
informamos que enviamos cópias de todo o Processo Licitatório para Caixa Econômica 
Federal, conforme pode ser observado nas cópias dos ofícios ora anexados, folhas 
60/68.(...) 
Todos os termos aditivos do Contrato nº 07/2013 estão informados na Aba de 
Contrato/Subconvênio, em anexo, folhas 70/71. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não foram apresentados documentos ou argumentos que permitam elidir os fatos apontados, 
visto que não foram incluídas as informações no SICONV, como registrado e não 
contestado pelo gestor. Relativamente aos aditivos, após encaminhamento do Relatório 
Preliminar, houve registro dos das informações no SICONV, mas não a inclusão dos termos 
formalizados, a exemplo do primeiro aditivo que se encontra regularmente arquivado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Gestão e Fiscalização inadequadas da execução do Contrato de Repasse. 
 
Fato 
 
Fiscalizar tem o sentido de fazer diligências junto ao preposto do contratado, recomendar 
medidas saneadoras, proceder os devidos registros e comunicar aos gestores os casos de 
infração, suscetíveis de aplicação de pena pecuniária ou de rescisão contratual, entre outras 
atividades concernentes ao dever de acompanhar a execução do contrato sempre visando o 
interesse público, in casu, a aplicação correta dos recursos públicos e a efetividade do 
empreendimento, com a conclusão da obra. 

A par do exposto, considera-se que não houve fiscalização adequada da obra, tendo em vista 
os fatos apontados a seguir: 

- execução do contrato de repasse não atualizada no Sistema SICONV; 

- pagamento integral da empresa contratada, sem desconto da retenção do Imposto Sobre 
Serviços e não comprovação do recolhimento do Imposto de Renda; 



 

 

- atraso no cronograma de execução da obra; 

- ausência do registro complementar de ART’s em função de alterações contratuais; 

- pagamentos realizados à empresa contratada (Contrato nº 07/2013) por meio de conta não 
vinculada ao contrato de repasse; 

- medições foram aprovadas e atestadas, na sua integralidade, sem a contraprestação de 
determinados serviços, os quais foram posteriormente glosados pela CAIXA; 

- não constam do processo autuado na CAIXA, quaisquer registros de providências tomadas 
acerca do atraso da obra. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A SEINFRA se manifestou por meio do Ofício SEINFRA nº 380/2014, de 16 de outubro de 
2014 para os pontos indicados, os quais foram devidamente registrados em cada item 
específico do relatório. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os documentos ou argumentos apresentados pela SEINFRA e tratados nos itens específicos, 
não elidem os fatos apontados. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está adequada aos normativos referentes à execução de recursos federais de 
forma descentralizada. 
 
Como registrado em item específico do relatório, o empreendimento está com sua 
execução atrasada. 


