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Introdução 

 
        Introdução 
 
 
Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 11 Ações de Governo 
executadas no município de Antônio 
Cardoso/BA em decorrência da 40º Etapa do 
Programa de Fiscalização a partir de Sorteios 
Públicos. 
 
A fiscalização teve como objetivo analisar a 
aplicação dos recursos federais no Município 
sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
federais, estaduais, municipais ou entidades 
legalmente habilitadas, relativas ao período 
fiscalizado indicado individualmente, tendo sido 
os trabalhos de campo executados no período de 
23/02/2015 a 27/02/2015.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
sorteado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 11554 
Índice de Pobreza: 35,54 
PIB per Capita: 3.497,95 
Eleitores: 7888 
Área: 293 

 Fonte: Sítio do IBGE. 

 



 

 

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

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

Ministério Programa/Ação Fiscalizado Qt. 
Montante 

Fiscalizado por 
Programa/Ação 

MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

EDUCACAO BASICA 7 15.307.056,07 
Qualidade na Escola 1 602.238,15 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 8 15.909.294,22 
MINISTERIO DA 
INTEGRACAO 
NACIONAL 

Segurança Alimentar e 
Nutricional 

1 Não se Aplica 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA INTEGRACAO 
NACIONAL 

1 0,00 

MINISTERIO DA SAUDE Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

2 114.228,96 

Execução Financeira da 
Atenção Básica 

1 1.860.476,13 

GESTÃO DA SAÚDE 
MUNICIPAL 

1 Não se Aplica 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 4 1.974.705,09 



 

 

MINISTERIO DO 
DESENV. SOCIAL E 
COMBATE A FOME 

Bolsa Família 1 7.934.575,00 
Fortalecimento do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS) 

1 Não se Aplica 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E 
COMBATE A FOME 

2 7.934.575,00 

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO 

DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, TERRITORIAL 
SUSTENTAVEL E 
ECONOMIA 

1 Não se Aplica 

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO 

1 0,00 

TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 16 25.818.574,31 
 

Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados sobre 
os fatos relatados, tendo se manifestado em 06 de abril de 2015, 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 Antônio Cardoso/BA, no 
âmbito do 40º Sorteio de Municípios, constataram-se diversas falhas relativas à aplicação dos 
recursos federais examinados, demonstradas por Ministério e Programa de Governo. Dentre 
estas, destacam-se, a seguir, as de maior relevância quanto aos impactos sobre a efetividade 
dos Programas/Ações executados na esfera local. 

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

No que diz respeito à seara da educação detectou-se a ocorrência de um amplo espectro de 
problemas afetando a condução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, tais 
como: 

- desobediência ao quantitativo de nutricionistas previsto na resolução CFN nº 465/2010; 

- elaboração dos cardápios não atende os requisitos da Resolução FNDE nº 26; 

- aquisição de gêneros alimentícios acima do valor do mercado; 

- existência de instalações físicas inadequadas para o armazenamento e preparo dos alimentos;  



 

 

- aquisição de alimentação escolar sem o processo licitatório adequado; e 

- falta de merenda escolar no início dos anos letivos de 2013 e 2014, dentre outros.  

Quanto ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, foram verificados: 

- pagamento por serviço de transporte escolar não executado; 

- superfaturamento na contratação de serviço de transporte escolar; 

- reajustamento ilegal de contratos de prestação de serviços de transporte escolar; 

- subcontratação total da prestação de serviço de transporte escolar; 

- existência de veículos inadequados sendo utilizados no transporte de alunos do município; 

- ineficiência de controle da execução do serviço de transporte escolar. 

Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, foram identificados: 

- aplicação de recursos do FUNDEB com despesas em objetos diversos dos permitidos; 

- irregularidades em processos licitatórios para a utilização de recursos do FUNDEB.  

Para o Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica, foram 
identificadas deficiências na fiscalização da execução dos serviços de obras de construção do 
Espaço Educativo Infantil no município, além de inexistência de documentação 
comprobatória de execução do convênio com o FNDE.  

Dentre as ocorrências verificadas no âmbito dos programas a cargo do Ministério da Saúde 
destacam-se: 

- infraestrutura de Unidades de Saúde do município em desacordo com as recomendações do 
Ministério da Saúde; 

- descumprimento de carga horária pelos profissionais do Programa de Saúde da Família – 
PSF; 

- deficiência de equipamentos nas Unidades de Saúde da Família – USF;  

- pagamento aos Agentes Comunitários de Saúde abaixo do piso salarial; 

- deficiências no controle e distribuição de medicamentos; 

- utilização indevida de recursos da Atenção Básica; e  

- falta de efetividade do Conselho Municipal de Saúde. 

Quanto às ações pertinentes ao Ministério do Desenvolvimento Social, especificamente em 
relação ao Programa de Transferência de Renda diretamente às Famílias em Condição de 
Pobreza e Extrema Pobreza (Bolsa Família), verificou-se: 



 

 

- ocorrência de famílias beneficiárias do PBF com renda per capita familiar superior ao limite 
de meio salário mínimo permitido pela legislação para a permanência no Programa, inclusive 
com a composição de servidores municipais; 

- deficiência dos controles das condicionalidades do Programa; e  

- ineficiência da atuação do Órgão de Controle Social no município. 

 

 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201501451 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 364.644,00 
Prejuízo: R$ 6.290,94 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica/8744 - Apoio a Alimentação 
Escolar na Educação Básica no Município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Cumprir as normas e orientações relativas à execução do 
programa; Executar os recursos repassados pelo FNDE para a aquisição de gêneros 
alimentícios para a merenda escolar em conformidade com a legislação contábil, financeira e 
licitatória; Garantir a qualidade da alimentação fornecida; Fornecer contrapartida 
complementando os recursos federais recebidos; Disponibilizar informações ao gestor federal 
para cadastro de conselheiros, profissionais de nutrição e outras informações solicitadas. 

Na consecução dos trabalhos, foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao Município no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de janeiro 
de 2015, pelo Ministério da Educação.  

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 oferta de alimentação escolar. 
 
Fato 
 
Após análise das aquisições de gêneros alimentícios no exercício de 2013, constatou-se que, 
embora havendo o repasse regular de recursos do programa desde o mês de fevereiro, a 
Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso não forneceu alimentação escolar aos alunos da rede 
municipal de ensino. Nesse período, os recursos permaneceram aplicados e as aquisições 
ocorreram somente a partir do mês de junho daquele ano. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 

“O Município teve dificuldade para contratar profissional de nutrição, mas assim que foi 
selecionado e contratado tal profissional foi iniciado o procedimento para elaboração de 
cardápio de merenda escolar, e, após processo licitatório no qual foi adquirida a merenda 
escolar. 

Em seguida o Setor de Comissão de Licitação procurou agilizar com o processo licitatório. 
Portanto, em decorrência da situação informada houve pequeno atraso na aquisição da 
Merenda no ano de 2013, mas que ao longo da administração não mais se repetirá”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na justificativa apresentada, o município alegou que no exercício de 2013 teve dificuldade 
para contratar um profissional de nutrição e em função disso ocorreu atraso na elaboração do 
cardápio e na realização do processo licitatório. Informou ainda que tal situação não se 
repetirá. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar as medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos 
recursos relativos ao período em que houve interrupção no fornecimento de alimentação 
escolar e, caso não obtenha êxito, instaurar a tomada de contas especial. 
 
 
2.1.2. Número de nutricionistas contratados abaixo dos parâmetros legais previstos 
pelo CFN. 
 
Fato 
 
Consulta realizada no site do FNDE, em 10 de fevereiro de 2015, bem como documentação 
apresentada pela Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso, apontaram que o Município possui 
apenas um nutricionista responsável técnico no quadro técnico da área de nutrição. 

Informação disponível no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
acerca dos resultados finais do censo escolar 2014, registra que nesse ano o município contava 
com 2.518 alunos, sendo 418 alunos na educação infantil e 2.100 no ensino fundamental e 
EJA. 

De acordo com o artigo 10 da Resolução CFN n.º 465/2010, de 23 de agosto de 2010, a 
quantidade de nutricionistas deveria ser de quatro, com carga horária técnica semanal mínima 
de trinta horas cada um, conforme tabela abaixo: 

 

        Tabela 01 – Quantidade de nutricionistas necessários por aluno 



 

 

Categoria Nº de alunos Critério Nº de 
Nutricionistas 

Educação Infantil 
(creches 

+ 
pré-escola) 

 

418 
01 para cada 500 alunos ou 

fração 
01 

Educ. Fundamental 
+ 

EJA 
2.100 

01 RT + 02 QT para um 
Número de alunos entre 

1.001 e 2.500 
03 

TOTAL 2.518  04 
         Fonte: Conselho Federal de Nutrição – Resolução nº 465/2010 

 

A consulta à lista de nutricionistas, disponível no site do FNDE, revelou também que o registro 
se encontra no status “pendente” em função da não informação da carga horária do 
profissional contratado. Conforme o cadastro do nutricionista responsável técnico pelo PNAE 
a carga horária semanal do profissional é de trinta horas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 

“Infelizmente o município não tem condições (recursos) para assumir a contratação do número 
de Nutricionista conforme o critério estabelecido pela Resolução CFN n°465/2010 de 
23/08/2010, artigo 10. 

Estamos tomando medidas para contratar mais um profissional a fim de que possamos dar 
uma assistência melhor, colocando um Nutricionista para Educação Infantil e outro para o 
Ensino Fundamental e EJA. 

Sabemos que não é o ideal, mas pelo menos supre as duas categorias ou modalidades de 
Ensino deste município, e, nos comprometemos a contratar mais profissionais”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pelo gestor municipal ratifica a falha apontada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Verificar na emissão do parecer técnico referente à análise da prestação de 
contas do Pnae se o fato apontado foi corrigido. 
 
 
2.1.3. Cardápios elaborados não contêm os elementos que possam permitir cálculos 
sobre a cobertura nutricional mínima exigida pela legislação. 
 
Fato 
 



 

 

No curso dos trabalhos realizados para avaliação do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – Pnae no Município de Antonio Cardoso, procedeu-se à análise dos cardápios 
elaborados pelo profissional de nutrição responsável pelo programa naquele município para 
os anos-letivos de 2014 e 2015, segundo os requisitos estabelecidos na Resolução FNDE nº 
26, de 17 de junho de 2013. 

Após as verificações, foram constatadas as seguintes impropriedades: 

1. Os cardápios não informam os dados nutricionais e valores calóricos de todas as 
refeições previstas; 

2. Os cardápios não estão divididos por faixas etárias dos estudantes como exige o § 2º 
do artigo 14 da resolução. Foi elaborado um único cardápio para cada ano-letivo, 
contemplando todos os alunos atendidos pela rede municipal; 

3. Previsão de fornecimento de apenas uma refeição para as creches, em vez de duas, 
quando a unidade funcionar em período parcial, contrariando o artigo 14, § 2º, inciso 
I; e 

4. Os cardápios da alimentação escolar foram elaborados em desacordo com o § 2º do 
artigo 14, ou seja, não atendem às necessidades nutricionais estabelecidas na forma do 
disposto no Anexo III da referida resolução. 

A seguir apresenta-se um quadro com os valores de Kcal por refeição servida, conforme 
cardápio fornecido pelo município. 

Quadro 1 – Informações dos valores calóricos fornecidos pelo município de algumas 
refeições integrantes dos cardápios para os anos-letivos 2014 e 2015. 

Preparo 
Energia 
(Kcal) 

Mungunzá 479,40 
Leite achocolatado + biscoito maria 400,98 
Macarrão ao molho de almôndegas com legumes picados 360,46 
Macarrão ao molho de sardinhas com cenoura picada 388,44 
Arroz doce 373,31 
Cuscuz de milho com ovos mexidos + suco de frutas 327,48 
Feijão tropeiro com couve + arroz + melancia 434,74 
Farofa de cuscuz com carne moída + suco de frutas 381,80 
Bebida láctea + biscoito 342,60 

Fonte: Cardápio da alimentação escolar. 

Observa-se, dessa forma, que o valor calórico médio de cada refeição é de 387,69 Kcal. De 
acordo com a Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, artigo 14, § 2º, inciso I, o 
cardápio da alimentação escolar deverá ser programado de modo a suprir, quando oferecida 
uma refeição, no mínimo, 20% das necessidades nutricionais diárias dos alunos matriculados 
na pré-escola, ensino fundamental e EJA, e 30% das necessidades nutricionais diárias dos 
matriculados em creches.  

O Anexo III da Resolução nº 26/2013 estabelece os seguintes valores de referência de energia 
para os estudantes atendidos com uma refeição. 

Quadro 2 -  valores de referência de energia 



 

 

Categoria Idade Energia 
(Kcal) 

Creche 
7-11 meses 200 
1-3 anos 300 

Pré-escola 4-5 anos 270 

Ensino Fundamental 
6-10 anos 300 
11-15 anos 435 

Ensino Médio 16-18 anos 500 

EJA 
19-30 anos 450 
31-60 anos 435 

Fonte: FNDE - Resolução nº 26/2013. 

Observa-se assim, que os valores de energia fornecidos por refeição não são suficientes para 
atender às necessidades dos alunos do Fundamental 2 e EJA. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Os cardápios foram elaborados por profissional técnico, e obedeceu aos ditames legais, tendo 
cumprido seu objetivo social. 
Em 2014 e 2015 cumprimos o que estabelece o artigo 12 do capítulo V, do §1º, inciso II e 
fazendo visitas nas escolas visando avaliar as condições de armazenamento e/ou estoque de 
alimentos, padrão de higiene e segurança alimentar no ambiente escolar, sendo feitas 
inspeções e analises de caráter básico e/ou superficial nas cantinas a fim de diagnosticar 
limites e possibilidades do trabalho realizado pela equipe e delimitar as ações interventivas do 
profissional. Desde então continuamos com os trabalhos e tenho ciência da responsabilidade 
que me confere cumprir juntamente no que exige a Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 
2013, e buscando melhorar os serviços oferecidos aos munícipes.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Além das justificativas apresentadas, o gestor municipal anexou o cardápio elaborado para o 
ano de 2015. 
Observou-se, porém, que esse cardápio não é o mesmo apresentado à equipe de fiscalização 
por ocasião da realização dos trabalhos de campo.  No novo cardápio constam informações 
nutricionais e valores calóricos das refeições e está subdividido por faixas etárias. 
O Município não apresentou qualquer justificativa acerca do cardápio de 2014. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Verificar no parecer técnico referente à análise da prestação de contas do 
Pnae se o fato apontado foi corrigido. 
 
 
2.1.4. Aquisição de gêneros alimentícios com preços acima do mercado. 
 
Fato 
 



 

 

Em comparação realizada entre os preços da alimentação escolar adquirida por meio da 
dispensa de licitação nº 522/2013 e aqueles praticados no pregão presencial nº 04/2014, 
constatou-se um sobrepreço no valor de R$ 6.290,94. 

Na dispensa de licitação nº 522/2013, os produtos foram adquiridos junto à empresa Mercantil 
Alimentícia Cabral Ltda, CNPJ nº 32.621.658/0001-07, em 2 de outubro de 2013, conforme 
notas fiscais nº 776 e 778, no valor de R$ 11.850,54 e R$ 23.701,08, respectivamente. 

Para o fornecimento de itens semelhantes, a Prefeitura Municipal contratou, mediante pregão 
presencial nº 04/2014, o fornecedor J V X Comercial de Alimentos Ltda – ME, CNPJ nº 
13.607.494/0001-19. 

Para a análise foram utilizadas as notas fiscais nº 127, de 10 de março de 2014, no valor de 
R$ 43.964,40 e nº 131, de 23 de abril de 2014, no valor de R$ 7.417,85. 

A seguir apresenta-se uma tabela com os preços praticados na dispensa de licitação nº 
522/2013 e no pregão presencial nº 04/2014. 

 

   Tabela  02 – Comparativo de preços Dispensa 522/2013 e Pregão Presencial 04/2014. 

Produto Unid. 

Quantidades 
adquiridas 
Dispensa 
522/2013 

Preço 
Unitário  

Dispensa. 
522/2013 

Preço 
Unitário  

Pregão 
Presencial 

04/2014 

Diferença 
Preço 

Unitário 

Diferença 
Total 

Macarrão  Unid. 1800     1,35      1,20           0,15        270,00  

Biscoito Salgado Unid. 1500     2,45      1,84           0,61        915,00  

Leite de coco 200 ml Unid. 300     1,18      0,46           0,72        216,00  

Ervilha 200 g Unid. 450     1,45      0,98           0,47        211,50  

Óleo de soja 900 ml Unid. 90     3,30      2,72           0,58          52,20  

Almôndega lata 830 g Unid. 288     7,99  3,76 4,23   1.218,24  

Biscoito doce Unid. 600     2,55      1,84           0,71        426,00  

Sardinha 84 g Unid. 1800     2,65      1,85           0,80    1.440,00  

Açúcar cristal kg 360     1,60      1,55           0,05          18,00  

Achocolatado kg 210     7,90      4,95           2,95        619,50  

Leite em pó 200 g kg 450   18,00    15,99           2,01        904,50  

 Total    6.290,94  

     Fonte: dispensa de licitação nº 522/2013 e pregão presencial nº 04/2014. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Os gêneros alimentícios adquiridos pelo Município foram todos com os preços de mercado, 
dentro das especificações necessárias para uma boa prestação do serviço, em especial levando-
se em consideração que os valores seriam pagos após o fornecimento. 

Ressaltamos que os preços em que os produtos foram adquiridos pelo Município foram iguais 
aos preços praticados no ano anterior”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pelo gestor municipal sustenta que os gêneros alimentícios foram 
adquiridos a preço de mercado. Entretanto, não comprovou, por meio de notas fiscais, 
pesquisas de preços, ou quaisquer outros documentos, que os valores pagos pelos produtos 
adquiridos mediante a dispensa de licitação nº 522/2013 fornecidos pela empresa Mercantil 
Alimentícia Cabral Ltda, CNPJ nº 32.621.658/0001-07 estavam de acordo com a média de 
preços praticada pelo mercado local. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar as medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos valores 
relativos a despesas com preços acima da média de mercado. 
 
 
2.1.5. Falhas na armazenagem e fornecimento da alimentação escolar. 
 
Fato 
 
Em inspeção realizada nas escolas selecionadas para verificação das condições de 
armazenagem dos alimentos, preparo e fornecimento da alimentação escolar, revelou-se que 
as unidades de ensino apresentam as seguintes falhas: 

1. Os produtos ficam acondicionados em armários fechados, sem qualquer ventilação; 
2. As janelas de ventilação não estão protegidas por telas milimétricas de modo a impedir 

a infestação ou contaminação dos alimentos armazenados; 
3. Falta de controle do estoque dos produtos armazenados; e 
4. Inexistência de refeitórios. 

   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O Município busca uma qualidade melhor para todos os Alunos, Professores, Servidores da 
Educação em Geral. Porém a cada dia torna-se difícil atender as exigências contidas em Leis. 
As Escolas Municipais sobrevivem basicamente dos recursos do PDDE, PDDE Campo e PDE 



 

 

Escola. Conforme foi apresentado, a Prefeitura não dispõe de recursos para que possamos ter 
e manter uma qualidade melhor nos espaços físicos educacionais. 

Estamos buscando melhorar os espaços e procurando atender itens que tem como resolver 
com pequenos recursos.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pelo Gestor Municipal ratifica a irregularidade detectada e informa 
que dispõe de poucas fontes de recursos para atender as exigências legais. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Verificar na emissão do parecer técnico referente à análise da prestação de 
contas do Pnae se o fato apontado foi corrigido. 
 
 
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. Aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar em percentual abaixo de 
30% dos recursos repassados e sem justificativa para o ocorrido. 
 
Fato 
 
Da análise das despesas realizadas com recursos do Pnae nos exercícios 2013 e 2014, 
constatou-se a inobservância da previsão legal contida no artigo 14 da Lei nº. 11.947/2009 e 
artigo 24 Resolução FNDE nº. 26/2013 referente à aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, 
em no mínimo, 30% dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do Pnae. 

No exercício de 2013 foram repassados recursos no valor de R$ 192.860,00, desse valor, 
foram aplicados no programa R$ 168.734,66. No exercício, a aquisição de gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 
organizações foi da ordem de R$ 2.465,55, o que representa apenas 1,46% dos gastos no 
período. 

Em 2014, houve repasse de R$ 171.784,00, sendo aplicado no programa o valor de R$ 
197.628,47. Neste exercício a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações alcançou a importância de 
R$ 34.747,00, o que representa 17,58% dos gastos no período. 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Sobre a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Rural ou de organizações 
no âmbito de 2013 e 2014, procuramos atender o que determina a Resolução nº 26 de 17 de 
junho de 2013, seção II, art.24 onde discorre sobre percentual no mínimo 30% (trinta por 
cento) do valor repassado. 
Outrossim, levamos ao conhecimento que consideramos também de origem Agricultura 
Familiar: o beiju, a tapioca, a geleia, o tempero completo pois são produtos oriundos ou seja 
produzidos em Associações Comunitárias do município e com produtos colhidos na 
Agricultura local a exempli da mandioca que faz-se beiju e a tapioca. 
A partir desse ano de 2015 com certeza estaremos atentos ao atendimento do que determinam 
os marcos legais do PNAE.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na justificativa apresentada, o Gestor Municipal destaca que considera o beiju, a tapioca, a 
geleia e o tempero completo produtos da agricultura familiar e informa que no exercício em 
curso o município estará atento às normas do Pnae. 
Cabe destacar que os produtos citados foram computados pela equipe de fiscalização para o 
cálculo dos recursos aplicados na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura 
familiar nos exercícios de 2013 e 2014. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Falhas no processo de chamamento público de nº. 01/2014. 
 
Fato 
 
Da análise do processo administrativo nº 372/2014 referente à Chamada Pública nº. 1/2014, 
realizada para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, realizada pela 
Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso, constatou-se as seguintes falhas e inconsistências, 
contrárias a comandos previstos na Resolução FNDE nº. 26/2013: 

1- Ausência de pesquisas de preços, contrariando o artigo 24, § 1º e o artigo 29, § 1º, 
destacando-se que, a realização de dispensa de licitação para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar pressupõe a compatibilidade dos preços praticados 
com os vigentes no mercado local, o que não restou comprovado; 

2- O edital de chamada pública permaneceu aberto para recebimento de projetos de venda 
por 12 dias. A publicação ocorreu em 04 de abril de 2014 e a abertura das propostas, 
dia 15 de abril de 2014, contrariando o disposto no § 1º do artigo 26; 

3- O edital não exigiu a apresentação do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para Alimentação Escolar 
com assinatura de todos os agricultores participantes, contrariando o disposto no § 1º, 
inciso III do artigo 27; 

4- O edital não exigiu a apresentação da declaração de que os gêneros alimentícios a 
serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto 
de venda, contrariando o disposto no § 1º, inciso V do artigo 27; e 



 

 

5- Não consta no processo os projetos de venda de gêneros alimentícios da agricultura 
familiar, exigido pelo § 1º, inciso III do artigo 27, preenchido nos termos do § 5º do 
mesmo artigo. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Constata-se da simples observação do procedimento administrativo de chamamento público, 
mas com obediência aos prazos legais, inclusive os prazos recursais.   

Constata-se que houve erro material, nas datas apostadas durante o processo administrativo 
de contratação, mas que houve o regular cumprimento dos prazos determinados na Lei. 

Assim, o procedimento foi devidamente realizado, sendo obedecidos os prazos legais de 
maneira regular, ocorrendo apenas erro material ao postar as datas nos documentos.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pelo Município de Antonio Cardoso sustenta que houve erro na 
informação das datas consignadas no processo, porém não houve descumprimento dos prazos 
legais.  
O município não encaminhou nenhum documento que comprovasse a ocorrência do erro 
processual alegado.  
Cabe destacar, que a não observância do prazo mínimo de vinte dias, entre a abertura do edital 
da chamada pública e o recebimento dos projetos de venda dos produtores da agricultura 
familiar, objeto deste apontamento, está evidenciada por meio do exemplar do jornal no qual 
ocorreu a publicação, ata de recebimento das propostas e demais documentos apresentados 
pelos agricultores. 
Quanto às falhas ausência de pesquisas de preços, não exigência da apresentação do projeto 
de venda; e não exigência da apresentação da declaração de que os gêneros alimentícios a 
serem entregues são produzidos pelos agricultores familiares relacionados no projeto de 
venda, respectivamente, o gestor municipal não apresentou justificativas. 
  
 
 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Exigências no Edital que restringem a competitividade dos fornecedores. 
 
Fato 
 
Da análise dos pregões presenciais nº 07/2013 e nº 04/2014, constatou-se que, em ambos, os 
participantes do certame foram obrigados a recolher mediante Documento de Arrecadação 
Municipal-DAM, o valor de R$ 200,00, como item essencial para credenciamento do licitante. 

Tal procedimento contraria a Lei nº 8.666/1993, art. 32, § 5º, que o recolhimento de taxa para 
fornecimento do edital deverá ter seu valor limitado ao custo efetivo de reprodução gráfica da 
documentação fornecida.  



 

 

No caso sob análise, não constam nos processos as justificativas para fixação do valor do 
edital em R$ 200,00. 

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Contas da União acerca desse tema conforme 
decisão proferida no acórdão nº 1227/2009 – plenário, a seguir transcrita: 

“Abstenha de incluir clausulas em edital que venham a impor ônus desnecessários aos 
licitantes, (...) por implicar restrição ao caráter competitivo do certame, em violação ao art. 
3o, caput, da Lei 8.666/1993”. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O Município cobrou dos interessados apenas a taxa de confecção do edital, conforme 
facultado pela legislação. 

Deve ser destacado, que foi realizada uma pesquisa de preços cobrados para confecção e 
disponibilização de edital de licitação, onde encontramos diversos valores sendo praticados, 
desde o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) que foi cobrado pelo Município de Planaltino, 
R$500,00 (quinhentos reais) cobrado pelo Município de Maragogipe e R$200,00 (duzentos 
reais) cobrado pelo Município de Riacho de Santana. 

Com base na pesquisa de preços, onde foi encontrado diversos preços, o Município resolveu 
aplicar uma taxa de confecção do edital no importe de R$200,00 (duzentos reais), a qual não 
impediu a participação de diversas empresas no certame, e manteve a possibilidade de 
concorrência e favorecimento ao poder público.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
De acordo com a justificativa apresentada pelo Município de Antonio Cardoso, o valor de R$ 
200,00, cobrado dos interessados em participar dos pregões nº 07/2013 e 04/2014 corresponde 
à confecção do edital. 
O município não informou a quantidade de folhas reproduzidas com o respectivo custo ou o 
valor referente à gravação de mídias. 
Observou-se, que o edital com os anexos do pregão nº 07/2013 tem 28 folhas e o pregão nº 
04/2014 tem 29 folhas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Não realização do devido processo licitatório. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso, por meio da dispensa de licitação nº 522/2013, 
procedimento administrativo nº 893/2013, de 1 de outubro de 2013, adquiriu alimentação 
escolar no valor de R$ 35.551,62. 

De acordo com o Parecer Jurídico nº 1480/2013, de 26 de setembro de 2013, o procedimento 
destinou-se a compra de alimentação escolar por preço inferior ao constante em licitação, cujo 



 

 

resultado não foi homologado por falhas constantes em decisão final. Esse fato ocasional, 
segundo o parecer, motivou uma situação emergencial, fato este que justificaria a dispensa de 
licitação. 

Cabe destacar, que no exercício de 2013 a administração já havia realizado os pregões nº 06 
e 07, cujo lote 01 de ambos os processos referia-se aos itens adquiridos pela dispensa sob 
análise. O pregão nº 06/2013, de 09 de agosto de 2013 foi considerado fracassado, e, portanto 
cancelado. O pregão nº 07/2013, de 28 de agosto de 2013, foi realizado, porém o lote 01 foi 
anulado em razão da verificação de uma diferença de preços entre os certames de 
aproximadamente R$ 24.000,00. 

Da análise do pregão nº 07/2013, constatou-se que não houve a realização de pesquisa prévia 
de preços. 

Após análise, constatou-se que a dispensa de licitação nº 522/2013 apresenta as seguintes 
irregularidades: 

1. Não houve comunicação, dentro de três dias, à autoridade superior, para ratificação e 
publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias; 

2. Não contém a caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a 
dispensa; 

3. Não contém as razões da escolha do fornecedor; e 
4. Não contém a justificativa do preço. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O Município ao decretar o fracasso da licitação, o fez em razão dos preços serem superiores 
aos praticados no mercado, inclusive, constata-se que os preços que foram praticados na 
licitação seriam danosos ao erário público. 

Desta maneira, todos os atos da administração buscou preservar e garantia a economicidade 
nas compras, procurando produtos com preços inferiores, e, ainda, garantindo a continuidade 
na prestação dos serviços de natureza essencial. 

Assim, o procedimento administrativo teve como objetivo garantir ao erário público a 
realização de compras a preços bons, e, abaixo dos praticados pelas empresas que participaram 
do certame fracassado.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pelo gestor municipal não aborda as irregularidades apontadas 
nesta constatação. 
Restringe-se a justificar a realização da dispensa de licitação nº 522/2013 como modo de 
preservar e garantir a economicidade nas compras, sem apresentar, contudo, justificativas dos 
preços contratados, a razão da escolha do fornecedor, e a caracterização da situação 
emergencial ou calamitosa. 



 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Cardápios não apresentados ao CAE para apreciação. 
 
Fato 
 
Após reunião realizada em 26 de fevereiro de 2015 com quatro membros do Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar de Antonio Cardoso, bem como realização de criteriosa 
análise das atas de reuniões do mencionado conselho, constatou-se que o Gestor Municipal 
não encaminhou para conhecimento daquele órgão de acompanhamento e fiscalização os 
cardápios elaborados para os exercícios de 2014 e 2015, em descumprimento ao §10, artigo 
14, da Resolução FNDE nº 26/2013. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Os cardápios foram elaborados por profissional técnico capacitado, sendo reproduzidos e 
estando fixado nas cantinas das escolas, visando o perfeito cumprimento por parte das 
merendeiras, bem como permitindo o acesso e fiscalização por parte dos munícipes. 

Bem como estamos enviando cópia do cardápio para apreciação e fiscalização por parte dos 
membros do CAE, até mesmo para que possam avaliá-lo através das suas visitas de 
acompanhamento das realizações das atividades”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese às justificativas apresentadas pelo gestor municipal, não consta nos registros de 
reuniões do Conselho de Alimentação Escolar de Antonio Cardoso o recebimento dos 
cardápios elaborados para os exercícios de 2014 e 2015. 
O município não apresentou prova documental do envio dos cardápios para o CAE. 
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Aquisição de produtos em desacordo com o cardápio elaborado pelo profissional 
de nutrição. 
 
Fato 
 
Da análise das despesas realizadas com recursos do PNAE nos exercícios 2013 e 2014, 
constatou-se a inobservância da previsão legal contida no artigo 19 da Resolução FNDE nº. 
26/2013, que trata da aquisição de gêneros alimentícios no âmbito do PNAE. Segundo esse 
normativo, a aplicação dos recursos do programa deve obedecer ao cardápio planejado pelo 
nutricionista. Entretanto, no exercício de 2013, foram adquiridos diversos produtos não 
previstos no cardápio da alimentação escolar. 

A seguir apresenta-se um quadro contendo itens adquiridos pelo município não previstos no 
cardápio elaborado pelo nutricionista para o ano de 2013. 



 

 

Quadro 03 - Produtos não previstos no cardápio de 2013. 

Fornecedo
r 

Nota 
Fiscal 

Data Produto 
Quan

t. 
Valor 

Unitário 
Valor 
Total 

HF 
Comercial 
de Papeis 

Ltda 

1512 06/06/13 Pipoca pc c/10x100g 63 13,18 830,34 
1565 27/06/13 Manteiga 500g cx c/12x500g 2 83,98 167,96 

1565 27/06/13 
Mistura bolo chocolate 400g cx 

c/12x400g 
2 33,90 67,80 

1565 27/06/13 
Mistura bolo laranja 400g cx 

c/12x400g 
2 33,90 67,80 

1565 27/06/13 Paçoquita amendoim pct c/56x1 6 14,38 86,28 
1519 11/06/13 Pé de moleque pct 800g 48 7,20 345,60 

J.C. de 
Freitas 
Lima 

7 16/08/13 

Farinha de mandioca fdo 1x10x1k 2 50,41 100,81 
Café 2 de julho 250g fdo 4 55,20 220,78 

Bolacha recheada chocolate 
Nikito cx 

5 35,91 179,55 

Refresco pó laranja Maratá cx 
1x15 30g 

6 7,38 44,28 

Refresco pó uva Maratá cx 1x15 
30g 

4 7,38 29,52 

Mingau nutribom aveia sachet 
230g cx 

2 79,78 159,56 

Milho de pipoc sinhá 500g fd 3 38,55 115,65 
Goiabada Tambaú 600g cx 2 62,49 124,98 

Refrigerante Schin guaraná 2l pct 2 21,27 42,54 
Refrigerante Schin laranja 2l pct 2 21,27 42,54 

Pipoca Plinc 30x40g fd 2 11,29 22,58 
Total 2.648,57 

Fonte: Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso 

Dentre esses produtos, observa-se a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional tais 
como refrigerantes e refrescos artificiais, que são proibidos pelo artigo 22 da Resolução FNDE 
nº. 26/2013. 

 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O cardápio anual conforme indicado pelo nutricionista, foi seguido com os respectivos 
alimentos adquiridos para merenda escolar. 

Sendo que a aquisição dos alimentos em desacordo com cardápio elaborado pelo profissional 
de nutrição, tais alimentos foram adquiridos em caráter excepcional apenas para comemoração 
de datas festivas: semana da criança, São João entre outros”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

A manifestação apresentada pelo gestor municipal ratifica a irregularidade apontada nesta 
constatação, concernente à aquisição produtos em desacordo com o cardápio elaborado pelo 
setor de nutrição vinculado à Secretaria Municipal de Educação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Não aplicação de teste de aceitabilidade durante o período examinado. 
 
Fato 
 
Após análise dos cardápios elaborados para os exercícios 2013 e 2014, constatou-se que novos 
alimentos foram introduzidos na alimentação escolar servida aos alunos da rede pública 
municipal no ano-letivo de 2014. Nesses casos, a Resolução FNDE nº 26/2013, artigo 17, 
recomenda que se proceda à aplicação de testes de aceitabilidade, de modo a permitir aferir-
se a receptividade do alunado quanto às alterações propostas. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Nas reuniões mensais com Gestores Escolares são apresentados à Secretária, sua Equipe e 
Nutricionista os itens, os quais os alunos não aceitam bem, mas, não ocorrem em todas as 
Unidades, às vezes Escola X, não aceita um produto enquanto Escola Y, aceita, são situações 
que se divergem, as quais procuramos adaptar o cardápio. 

No ano de 2014 algumas Escolas solicitaram que trocassem o suco de caju por outro sabor, 
enquanto outra(s) escola(s) solicitava o sabor de caju. 

Afirmamos que 99% dos itens são aceitos pelos alunos. Embora tal índice de aceitação, os 
menos aceitos são os oriundos da Agricultura Familiar por ser produtos produzidos ou 
colheitados (sic) por seus familiares, os quais já são consumidos nas refeições do dia a dia, 
como exemplo: beiju, tapioca, abóbora, batata doce etc. 

Assim, procuramos identificar os itens que são aceitos pelos alunos, de forma a garantir uma 
alimentação aos estudantes de qualidade”. 
 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pelo gestor municipal ratifica a irregularidade apontada nesta 
constatação quanto a não realização do teste de aceitabilidade previsto na Resolução FNDE 
nº 26/2013, artigo 17. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Falta de capacitação dos membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE. 
 
Fato 
 
Buscou-se junto à Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso, mediante Solicitação de 
Fiscalização 201501451/001, de 10 de fevereiro de 2015, item 25, comprovação de que o 



 

 

Município realizou nos exercícios de 2013 e 2014, em parceria com o FNDE, a capacitação 
dos membros do Conselho de Alimentação Escolar – CAE envolvidos na execução do Pnae e 
no controle social, prevista na Lei nº 11.947/2009, artigo 17, inciso IV. 

Em resposta, o Município informou que “alguns integrantes participaram de uma palestra 
no ano de 2013 e 2014, (sic) Projeto Tece Acontece do Banco Santander e tem acompanhado 
através de leituras informativos do PNAE”. 
Consulta realizada em 4 de março de 2015 no site http://www.avante.org.br/tece-e-acontece, 
revelou que as palestras ocorreram no ano de 2013, no âmbito do Projeto Tece e Acontece, 
cujo objetivo é “contribuir para o fortalecimento e articulação institucional dos conselhos 
municipais de promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Com vistas a uma 
atuação mais efetiva no campo da educação infantil, o projeto atua em dez municípios baianos 
e dissemina esse processo junto aos outros 9 municípios baianos integrantes do Programa de 
Educação Infantil do Santander e beneficiários do Programa ProInfância”. 

Observa-se que o conteúdo do Projeto Tece e Acontece não se caracteriza como uma 
capacitação visando à melhor operacionalização do Programa e atuação do CAE, conforme 
estabelecido no artigo 60 da Resolução/FNDE nº 26/2013.   
Constatou-se, dessa forma, que a Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso não promoveu a 
capacitação dos conselheiros do CAE, conforme determinam as normas do PNAE. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Alguns Membros do Conselho participaram de eventos de capacitação informativa proferida 
pelo Projeto Tece Acontece do Banco Santander, além da realização leituras sobre o PNAE. 

Os encontros desse Projeto aconteceram em uma sala da Secretaria Municipal de Educação 
onde o tema central foi trabalho infantil, mas também se discutiu sobre o Conselho. 

Estamos cobrando do Conselho do PNAE maior atuação dos membros, cronograma de 
reuniões e visitas às Escolas. 

A indicação e/ou eleição para eleger membros para compor os Conselhos é fácil e que torna-
se difícil é a participação e atuação efetiva desses membros”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pelo gestor municipal ratifica a irregularidade apontada, à medida 
que, em termos gerais, reproduz os argumentos empregados nesta constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.9. Atuação deficiente do Conselho de Alimentação Escolar no acompanhamento da 
execução do Pnae. 
 
Fato 
 
Para fins de avaliação das atividades de acompanhamento e fiscalização desenvolvidas pelo 
Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Antonio Cardoso, nomeado por meio do 



 

 

Decreto Municipal nº 384, de 03 de fevereiro de 2011, procedeu-se à análise do livro de atas 
de reuniões realizadas pelo CAE em 2013 e 2014, constatando-se a atuação deficiente do 
Conselho, contrariando o disposto no artigo 19 da Lei nº 11.947/2009 e artigo 35 da Resolução 
FNDE nº 26/2013, nos seguintes termos: 

a) Não houve elaboração de um planejamento para ações de acompanhamento da execução 
do PNAE pelo Conselho; 

b) Não participou dos processos licitatórios realizados em 2013 e 2014 para aquisição de 
gêneros alimentícios; 

c) Não realizou visitas às escolas para fiscalização da quantidade e qualidade da merenda 
oferecida aos alunos;  

d) Não atuou na verificação das condições de armazenamento dos alimentos nas escolas; e 

e) As atas não registram a realização de reuniões específicas para apreciação das prestações 
de contas dos exercícios de 2012 e 2013, com a participação de, no mínimo, 2/3 (dois terços) 
dos conselheiros titulares, conforme previsto no artigo 35, inciso VI da Resolução FNDE nº 
26/2013. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 

“Torna-se difícil assegurar que os Conselheiros tenham efetiva participação e atuação 
conforme o artigo 19 Lei n°11.947/2009 e artigo 35 da Resolução FNDE n°26/2013. 

Já se encontra elaborado os cronogramas de visitas as Escolas assim com cronogramas de 
Reuniões, especificando objetivos a serem alcançados, e esta secretaria se compromete a 
cobrar mais a participação dos conselheiros. 

O objetivo das visitas feitas pelos Conselheiros nas escolas é fiscalizar se realmente as 
merendeiras estão cumprindo as atividades orientadas pelo nutricionista, tais como 
cumprimento do cardápio, armazenamento dos produtos, higienização dos mesmos e do 
ambiente, bem como a qualidade e a quantidade dos produtos oferecidos. 

Nas reuniões discute-se sobre o estatuto do Conselho, a perfeita qualidade dos alimentos, a 
construção do cardápio feita pelo nutricionista, à compra dos alimentos até a distribuição nas 
escolas, se realmente estão usando os 30% da agricultura familiar e se está sendo devidamente 
aplicado adequadamente os recursos destinados ao CAE. 

Ressalte-se, ainda que as reuniões ocorrem regularmente.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pelo Gestor Municipal ratifica as irregularidades detectadas e 
informa as medidas corretivas que serão adotadas, tais como elaboração de cronogramas de 



 

 

reuniões do conselho e de visitas às escolas a fim de verificar o cumprimento do cardápio, o 
armazenamento dos produtos e a qualidade e a quantidade dos produtos oferecidos aos alunos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.10. Falhas na composição do Conselho de Alimentação Escolar. 
 
Fato 
 
Para verificação da composição do Conselho de Alimentação Escolar do Município de 
Antonio Cardoso, solicitou-se a apresentação da documentação comprobatória do 
atendimento a todos os incisos do art. 34 da Resolução nº 26/2013.  

Até o encerramento dos trabalhos de campo, a Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso não 
apresentou as atas das assembleias específicas realizadas em cada entidade, para escolha de 
seus representantes no CAE.   
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O Conselho do CAE é formado com seus Membros representativos de Órgãos conforme o 
determinado com atuação para o quadriênio 2011 a 2015. Com atuação até 03 de fevereiro de 
2015. 

Mediante o encontrado não tínhamos mais como alterar, ou seja, solicitar de cada Entidade 
representativa atas das assembleias realizadas para escolha de seus representantes. 

Sobre a Nova Constituição do Conselho do CAE, nomeados através do Decreto n°10/2015 de 
05 de fevereiro de 2015, os membros foram indicados pelos seus Órgãos competentes através 
de ofício seguido de Ata de eleição.   

As cópias não foram encaminhadas no período de 23 a 27/02/2015, em que ocorreu a 
fiscalização, porque os membros sorteados pela equipe - CGU- para informações do CAE 
pertenceram à gestão do quadriênio 2011 a 2015, o qual foi constituído na gestão anterior. 

Segue cópia das Atas de eleição das Entidades, como também cadastro dos Novos Membros 
do CAE.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pelo Gestor Municipal ratifica a irregularidade detectada. 
  
##/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. 
No período fiscalizado ocorreram irregularidades que causaram dano ao erário como a 
aquisição de gêneros alimentícios com preços acima do mercado.  
Dentre as falhas que não causaram dano ao erário destacamos a ocorrência de interrupção no 
fornecimento da alimentação escolar aos alunos da rede municipal, falhas na elaboração do 
cardápio, fornecimento de alimentação escolar em desacordo com o cardápio, falhas na 
armazenagem e fornecimento da alimentação escolar nas unidades escolares fiscalizadas, 



 

 

aquisição de produtos em desacordo com o cardápio elaborado pelo profissional de nutrição, 
deficiência na capacitação dos membros do CAE e atuação deficiente do CAE. 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201501530 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 328.301,31 
Prejuízo: R$ 366.496,14 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 a 27 de fevereiro 2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 0969 - Apoio ao Transporte 
Escolar na Educação Básica no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
 
A ação fiscalizada destina-se a garantir a oferta do transporte escolar aos alunos do ensino 
básico público, residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter 
suplementar, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de modo a garantir-lhes o 
acesso e a permanência na escola. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2013 a 30 de janeiro 
de 2015, pelo Ministério da Educação. 

A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA firmou contrato para o transporte escolar de 
alunos e professores, sob o nº 447/2013, em 03 de maio de 2013, com a empresa Maria do 
Carmo Miranda Alves ME, com vigência até dezembro de 2014, custeados com recursos do 
PNATE, FUNDEB, PETE  e próprios.. 
 

 

 

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. Pagamento por dias de transporte escolar superior ao executado, no valor de R$ 
117.983,24. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA firmou contrato para o transporte escolar de 
alunos, sob o nº 447/2013, em 03 de maio de 2013, com a empresa Maria do Carmo Miranda 
Alves ME, com vigência de 240 dias, originário do Pregão Presencial nº 02/2013. 
A proposta apresentada pela empresa vencedora do certame consta os seguintes quantitativos 
e valores por rota: 
Quadro  – Proposta vencedora do Pregão Presencial nº 02/2013. 

Roteiros Veículo Preço Km Diário* Km Mês** Valor R$ 

1 Ônibus R$ 2,80 74 1628 4558,40 

2 Ônibus R$ 2,80 74 1628 4558,40 

3 Ônibus R$ 2,30 28 616 1416,80 

4 Ônibus R$ 2,30 28 616 1416,80 

5 Ônibus R$ 2,80 74 1628 4558,40 

6 Van R$ 3,60 12 264 950,40 

7 Van R$ 3,60 12 264 950,40 

8 Ônibus R$ 3,10 42 924 2864,40 

9 Ônibus R$ 3,10 42 924 2864,40 

10 Van R$ 1,80 24 528 950,40 

11 Van R$ 1,80 24 528 950,40 

12 Ônibus R$ 3,77 28 616 2322,32 

13 Ônibus R$ 3,77 28 616 2322,32 

14 Van R$ 3,59 30 660 2369,40 

15 Ônibus R$ 2,60 44 968 2516,80 

16 Ônibus R$ 2,60 44 968 2516,80 

17 Van R$ 3,60 14 308 1108,80 

18 Van R$ 3,60 14 308 1108,80 

19 Van R$ 3,00 10 220 660,00 

20 Van R$ 3,00 10 220 660,00 

21 Van R$ 1,90 80 1760 3344,00 

22 Van R$ 1,90 80 1760 3344,00 

23 Van R$ 3,00 20 440 1320,00 

24 Van R$ 3,00 20 440 1320,00 

25 Van R$ 2,80 36 792 2217,60 

26 Van R$ 2,80 30 660 1848,00 

27 Van R$ 2,80 30 660 1848,00 

28 Van R$ 2,80 36 792 2217,60 

29 Van R$ 3,56 6 132 469,92 

30 Van R$ 3,00 12 264 792,00 

31 Van R$ 3,60 12 264 792,00 

32 Passeio R$ 0,50 200 - 2200,00 

33 Passeio R$ 0,50 200 - 2200,00 



 

 

Roteiros Veículo Preço Km Diário* Km Mês** Valor R$ 

34 Ônibus R$ 2,68 35 770 2063,60 

35 Ônibus R$ 2,68 35 770 2063,60 

36 Ônibus R$ 2,80 74 1628 4558,40 

37 Ônibus R$ 3,30 24 528 1742,40 

38 Ônibus R$ 3,30 24 528 1742,40 

39 Ônibus R$ 3,00 24 528 1584,00 

40 Ônibus R$ 3,00 24 528 1584,00 

Valor mensal para 22 dias letivos*** 80.875,96 
Fonte: Proposta vencedora do Pregão Presencial nº 02/2013. 
* Ida e volta. 
** Considerando que cada mês tenha vinte e dois dias letivos. 
*** O valor constante da planilha é R$ 80.875,00. 
Tomando-se por base o valor mensal de R$ 80.875,00 para 22 dias letivos, tem-se que o valor 
diário seria de R$ 3.676,13. 
A empresa contratada não possuía nenhum veículo registrado no Renavan em dezembro de 
2013, sublocando integralmente o contrato. Foram firmados 23 contratos de sublocação com 
terceiros para execução dos quarenta roteiros. 
O contrato foi aditivado inicialmente em 02 de janeiro de 2014 por mais 240 dias e em 02 de 
setembro de 2014 por mais 120 dias, sem alteração de valores cobrados por quilometro 
rodado. 
Os calendários escolares do município executados nos anos de 2013 e 2014 constavam do 
seguinte quantitativo de dias letivos em cada mês: 
Quadro – Dias letivos extraídos dos calendários de 2013 e 2014. 

Meses Dias Letivos - 2013 Dias Letivos - 2014 
Fevereiro - 20 

Março 20 19 
Abril 22 20 
Maio 22 21 
Junho 16 08 
Julho 22 14 

Agosto 23 22 
Setembro 22 23 
Outubro 22 23 

Novembro 21 20 
Dezembro 10 10 

Anual 200 200 
Fonte: Calendários escolares dos anos letivos de 2013 e 2014 disponibilizados pela Secretaria Municipal de 
Educação. 
Ressalta-se que o edital do Pregão Presencial nº 02/2013, em seu item 2.15, deixa explícito 
que os valores mensais propostos são apenas estimativos, conforme transcrição a seguir: 

“2.15 Os quilômetros previstos nas tabelas que compõem o Anexo I do presente edital são 
estimados, podendo a administração municipal utilizar os veículos locados por 
quilometragem de acordo com sua conveniência não cabendo aos licitantes a cobrança do 
efetivo uso da quilometragem global licitada.” 
Da verificação dos pagamentos durante a vigência do contrato nº 447/2013 e aditivos, de maio 
de 2013 a dezembro de 2014, verificou-se a prática de pagamento mensal do transporte escolar 
por 22 dias letivos, independente da quantidade de dias em que o serviço foi prestado. 
Constatando-se pagamento sem que tenha havido a utilização dos veículos locados, conforme 
detalhado no quadro abaixo: 
Quadro – Comparativo entre o quantitativo de dias letivos versus  faturados. 



 

 

Meses 2013  2014 
 Dias Letivos Dias Pagos Dias Letivos Dias Pagos 

Fevereiro -  20 22 
Março   19 22 
Abril   20 22 
Maio 22 22 21 22 
Junho 16 22 * * 
Julho 22 22 14 22 

Agosto 23 22 22 22 
Setembro 22 22 23 22 
Outubro 22 22 23 22 

Novembro 21 22 20 22 
Dezembro 10 22 ** ** 

Anual 158 176 190 198 
Fonte: Calendários escolares dos anos de 2013 e 2014. 
*Único mês em que não foram pagos os 22 dias letivos 
** informações não disponibilizadas 

Do quadro anterior verifica-se que foram pagos por dezoito diárias em 2013, e oito em 2014, 
sem a devida prestação do serviço, dessa forma, o custo dos veículos locados por dia letivo, 
referente aos quarenta roteiros, é de R$ 3.676,13, resultando num prejuízo de R$ 95.579,38, 
equivalente aos 26 dias em que o serviço não foi prestado. 
No mês junho de 2014, houve oito dias letivos, conforme calendário disponibilizado, que 
totalizaria R$ 29.409,04 devidos à contratada, no entanto foi efetuado pagamento no valor de 
R$ 51.813,00, sendo pago indevidamente o valor de R$ 22.403,96. 
Assim, o prejuízo total referente ao pagamento por dias em que não houve a prestação do 
serviço, nos exercícios de 2013 e 2014, totaliza R$ 117.983,24.   
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da manifestação, datada de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 

“A quantidade de dias letivos pagos ao transporte escolar terceirizado foi de acordo com os 
dias em que ocorreram as atividades escolares, que foram devidamente contabilizados, e cujos 
serviços foram executados. 
Vejamos que não houve contabilização no relatório dos dias em que foram desenvolvidas 
atividades aos sábados, vez que nestes dias são realizadas atividades inerentes ao projeto de 
atividades físicas e culturais desenvolvidas nas escolas e que geralmente aos sábados possuem 
reuniões e apresentações na sede do município, mobilizando alunos de todas as regiões do 
município, e, que devem e necessitam ser transportados. 
Destaca-se, que tal projeto foi tão bem desenvolvido que no seu encerramento tivemos a 
presença de representantes do Estado e da União que verificaram que o mesmo foi realizado 
e executado com total presteza. 
Além disso, constata-se que houve mudança no calendário escolar, tendo sido o mesmo 
ampliado até em 16 (dezesseis) dias letivos regulares, para uma melhor adaptação e execução 
da atividade final que é um melhor ensino aos munícipes. 
Ainda, houve o período de recuperação até conselho de classe e o encerramento final das 
atividades escolares, período em que é mantido o transporte escolar de maneira regular, tanto 
conduzindo os alunos, quanto os professores até o seu local de exercício das atividades. 
Se não bastasse, o transporte escolar foi constantemente utilizados em atividades extra-
curriculares realizadas aos sábados e algumas vezes aos domingos, e, ainda, o transporte foi 



 

 

regularmente utilizado para a locomoção dos estudantes do EJA – educação de jovens e 
adultos e do TOPA, programa de alfabetização. 
Bem como houve utilização do transporte para deslocamento de professores aos sábados, nos 
quais foram realizados atividades de formação de professores do PACTO – programa nacional 
de alfabetização na idade certa e do programa de formação continuada de professores do 
ensino fundamental I. 
Destarte, verifica-se, ainda, que os pagamentos referentes ao transporte escolar foram 
regularmente realizados, conforme calendário escolar, da necessidade das atividades 
desenvolvidas, inclusive com o período de recuperação e demais atividades escolares.” 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
 Não prospera a informação de que todos os alunos da rede municipal, que utilizam o 
transporte escolar, foram transportados aos sábados para participarem de reuniões e 
apresentações culturais na sede do município, tendo em vista que não há espaço físico na sede 
do município suficiente para todos os alunos beneficiários do transporte escolar, mais de mil 
alunos. Vale lembrar que há apenas uma escola na sede do município.  
Não foram disponibilizados documentos que comprovem a realização de atividades com todo 
o alunado aos sábados e nos dezesseis dias excedentes aos duzentos dias letivos mencionados 
na manifestação. O município teve dificuldades de cumprir os duzentos dias letivos do ano de 
2014, sendo registrado oito sábados letivos já computados nos pagamentos considerados 
regulares. 
Ademais, a norma que regulamenta o transporte escolar restringe o uso do transporte apenas 
para alunos, não devendo considerar o transporte de professores. 
 
Não há controle da prestação dos serviços, tanto é que nas planilhas mensais que integram as 
faturas não constam registros dos hodômetros dos veículos locados.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar as medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos valores  
valores pagos sem a devida realização dos serviços. 
 
 
2.1.2. Pagamento por serviços não comprovados, no exercício de 2014, gerando 
superfaturamento de R$ 169.812,90. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA firmou contrato para o transporte escolar de 
alunos, sob o nº 447/2013, em 03 de maio de 2013, com a empresa Maria do Carmo Miranda 
Alves ME, com vigência de 240 dias, originário do Pregão Presencial nº 02/2013. 
Durante a execução do contrato a Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA não realizou 
registro de utilização dos veículos locados, impossibilitando a verificação da veracidade das 
informações contidas nas planilhas de transporte escolar apresentadas juntamente com as 
notas fiscais de serviços. Não havendo controle verifica-se a impossibilidade do pagamento 
de quilometragem excedente. Para o veículo que realiza o roteiro cinco foram pagos 
mensalmente, durante oito meses, um excedente de 3.256 km sem que fosse apresentado 
nenhum tipo de registro desse excedente. 



 

 

Da análise dos pagamentos efetuados em 2014 durante a vigência do contrato nº 447/2013, 
verificou-se pagamentos de valores superiores aos contratados para diversos veículos, 
conforme demonstrado no quadro a seguir: 
Quadro – Valores excedentes ao contratado e não comprovados. 

Roteiro* 
**Valor 
Mensal 

Feverei ( 
R$) 

Março   
( R$) 

Abril     
( R$) 

Maio  
( R$) 

Julho 
( R$) 

Agosto 
( R$) 

Setemb 
( R$) 

Outub. 
( R$) 

Nov. 
( R$) 

Prejuízo 
( R$) 

1 
4558,40 9116,80 9116,80 9116,80 9116,80 8837,03 8837,03 8837,03 8837,03 6140,15 36929,87 

2 
4558,40 9116,80 9116,80 9116,80 9116,80 9116,80 9116,80 9116,80 9116,80 6140,15 38048,95 

5 
4558,40 13675,20 13675,20 13675,20 13675,2 13675,2 13675,2 13675,2 13675,2 4558,40 72934,4 

6 
950,40 1382,10 - 1382,10 1382,10 1382,10 1382,10 1382,10 1382,10 - 3021,9 

7 
950,40 1382,10 - 1382,10 1382,10 1382,10 1382,10 1382,10 1382,10 - 3021,9 

10 
950,40 - - - - - - 1000,40 1000,40 - 100 

11 
950,40 - - - - - - 1000,40 1000,40 - 100 

12 
2322,32 - 3483,38 - - - - - - - 1161,06 

13 
2322,32 - 3483,38 - - - - - - - 1161,06 

17 
1108,80 - - 1170,99 1170,99 1170,99 1170,99 1170,99 1170,99 - 373,14 

18 
1108,80   1170,99 1170,99 1170,99 1170,99 1170,99 1170,99  373,14 

19 
660,00   1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00  3960 

20 
660,00   1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00 1320,00  3960 

26 
1848,00  2772,00        924 

27 
1848,00  2772,00        924 

29 
469,92   939,84 939,84 939,84 939,84 939,84 939,84  2819,52 

Total de valores pagos sem comprovação da prestação dos serviços 
R$ 169.812,90 

*foram efetuados pagamentos em valores exatos, em todos os meses de 2014, aos contratados para os roteiros 
que não constam no quadro. 
**Considerando a quilometragem contratada para vinte e dois dias letivos. 
Fonte: Planilhas de serviços prestados mensais que integram as faturas pagas. 
A prefeitura não forneceu uma relação destes veículos locados com seus respectivos roteiros, 
demonstrando que não havia controle da administração sobre a utilização dos veículos, bem 
como não demonstrou ter exercido o controle sobre a quilometragem percorrida por cada um. 
Apenas juntou a cada fatura, planilhas mensais de serviços prestados, com a quantidade de 
quilômetros a ser faturada, sem informar qual o veículo prestou o serviço, e a informação do 
hodômetro constando quilometragens iniciais e finais de cada veículo em cada um dos meses 
faturados. 
Vale lembrar que o município possui frota própria de nove veículos, sendo que três destes 
foram adicionados à frota em dezembro de 2013, sem que tenha sido reduzido roteiros dos 
veículos locados em 2014. 



 

 

Da leitura do quadro anterior, verifica-se que foram pagos R$ 169.812,90 por quilometragem 
excedente sem comprovação, resultando em prejuízo. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da manifestação, datada de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Conforme já explanado, todos os serviços de transporte escolar foram prestados de maneira 
regular, sendo fiscalizados pelo chefe do setor de transporte e pelas diretoras escolares, de 
forma a comprovação da regular prestação de serviços, inclusive controlando a quantidade de 
viagens realizadas em cada roteiro. 
Assim, todas as viagens eram verificadas para somente após ser autorizado e efetuado o 
pagamento, destacando-se que houve roteiros em que foi necessário a realização de mais 
viagens por turno, em especial as rotas que faziam viagens para Feira de Santana, onde 
aumentou a quantidade de professores e de alunos que necessitam e fazem uso de tal 
transporte. (sic) 
 
Desta maneira, os valores faturados e pagos foram referentes aos serviços devidamente 
prestados ao Município, e que foram fiscalizados pela administração, de maneira que os 
pagamentos foram regulares.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Foram sublocados 23 veículos para executarem os quarenta roteiros, sendo que dois são 
veículos de passeio em período integral para realização de atividades da Secretaria de 
Educação, restando 21 veículos para os 38 roteiros restantes, donde se verifica que dezenove 
desses veículos assumiram roteiros nos turnos matutino e vespertino, sendo que apenas dois 
prestaram serviços no turno noturno. 
A Secretaria Municipal de Educação não apresentou nenhum tipo de registro de 
acompanhamento da utilização dos veículos locados. Não informou a correlação entre os 
veículos locados e os roteiros. Não houve disponibilização de informações de retiradas dos 
hodômetros dos veículos. Não houve comprovação de que fora efetuado  controle sobre as 
viagens faturadas. Dessa forma, os pagamentos por quilômetros excedentes não teve amparo 
documental. 
Quanto ao argumento que houve roteiros em que foi necessária a realização de mais viagens 
por turno, em especial as rotas que faziam viagens para Feira de Santana, onde aumentou a 
quantidade de professores e de alunos que necessitam e fazem uso de tal transporte não foi 
suportado por documentação que comprovasse tal assertiva. 

A título de ilustração o veículo responsável pelo roteiro nº 05, Sede do Município – Feira de 
Santana, utilizado somente no período noturno, com quilometragem diária estimada em 74 
km para uma viagem completa de ida e volta. Em oito dos dez meses de vigência do contrato 
em 2014 foram pagos para esse veículo mensalmente a quantidade exata de 4.884 km, 
equivalentes a 66 viagens de idade e volta, ou seja, três viagens por dia letivo, demonstrando 
a falta de controle da utilização dos veículos. Para percorrer este percurso leva-se em média 
40 minutos com o trânsito sem apresentar congestionamento, o que demonstra a 
impossibilidade deste veículo ter realizado mais de uma viagem diária, tendo em vista que os 



 

 

alunos e professores transportados teriam que estar nos locais indicados antes do início das 
aulas. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar as medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos valores  
valores pagos sem a devida realização dos serviços.  
 
 
2.1.3. Pagamento ilegal por reajuste do contrato nº 447/2013 do Pnate, no valor de R$ 
78.700,00. 
 
Fato 
 

Conforme autorização datada de 02 de dezembro de 2013, para alteração do termo do contrato 
nº 447/2013, de 03 de maio de 2013, cujo objeto trata-se da contratação de empresa para o 
transporte escolar de alunos da rede municipal e estadual do município de Antônio 
Cardoso/BA, a comissão de licitação propõe impropriamente o reajuste do referido contrato 
em R$ 78.700,00, em favor da empresa Maria do Carmo Miranda Alves de Lima – ME, tendo 
parecer jurídico em concordância. Contudo, só foi citada como justificativa que o transporte 
escolar passou por alguns ajustes administrativos que necessitam de aditivo contratual, para 
que os serviços essenciais sejam mantidos sem interrupções, porém não foi apresentado 
demonstrativo de custos que ratificasse a referida alteração. Destaca-se a ausência de boletim 
de medição ou qualquer outro controle diário para consolidação mensal, que demonstre a 
utilização dos transportes pelos usuários residentes em zona rural que comprove a alteração 
dos custos viabilizando a referida alteração.  

Ademais, no contrato nº 447/2013, a Cláusula Terceira “Do valor, forma de pagamento, 
reajustamento e atualização monetária” especifica: “Reajustamento de Preço: NÃO SERÁ 
APLICADO.”, que ratifica a impropriedade na alteração do seu valor.  

A partir do pagamento, efetuado com recursos do Programa Estadual  de Transporte Escolar 
- PETE-BA, verificou-se que o Termo de Alteração Contratual nº 01 do contrato nº 447/2013, 
nada mais foi que uma autorização para transporte dos alunos para a recuperação escolar de 
2013. 

Vale lembrar que foram pagos em 30 de dezembro de 2013, esses mesmos vinte e dois dias 
letivos, com recursos do MDE. 

Foram mantidos trinta e nove roteiros do transporte escolar dos alunos em recuperação, 
demonstrando que não houve aprovação de alunos no município. 

O valor devido, acaso o serviço tenha sido executado, seria de no máximo, R$ 22.056,78, se 
mantidos todos os roteiros, para os seis dias letivos da recuperação. O calendário escolar de 
2013, transcrito abaixo, mostra que foram limitados a seis dias letivos o período de 
recuperação escolar: 

 



 

 

Quadro – Calendário escolar de dezembro de 2013. 

Atividades Período 

Término do Ano Letivo 13 de dezembro de 2013 

Resultados Parciais do Rendimento Escolar dos Estudantes 16 de dezembro de 2013 

Estudos de Recuperação e Avaliação Final 16 a 19 de dezembro 2013 

Conselho de Classe 20 de dezembro de 2013 

Resultado Final 23 de dezembro de 2013 

Fonte: Calendário escolar elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Antônio 
Cardoso/BA. 

Também não há informação acerca da utilização da frota própria do município, que poderia 
ter sido utilizada para transporte dos alunos em recuperação, tendo em vista a brusca redução 
do número de alunos a ser transportados na “recuperação escolar” de 2013. 

Foi pago indevidamente em 20 de janeiro de 2014 o valor de R$ 78.700,00, na conta bancária 
nº 28.361-4 do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE-BA. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da manifestação, datada de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O contrato de prestação de serviço de transporte escolar sofreu aditivo em razão da 
necessidade crescente de transporte de estudantes para as universidades e cursos na cidade de 
Feira de Santana e que sofreu alterações na execução do contrato, em razão do aumento 
significativo da qualidade de usuários do serviço ocorrido entre o período em que o 
procedimento foi realizado e as datas de prestação de serviço. 
Destarte, o aditivo contratual ocorreu por solicitação do Município, buscando a manutenção 
da prestação do serviço público de caráter essencial, buscando as melhores condições para o 
erário público, tais como manutenção da qualidade do serviço prestado aos munícipes, 
manutenção dos preços no mesmo valor licitado. 
Assim, esclarecemos que o contrato foi aditivado, buscando manter a regular prestação do 
serviço de caráter essencial, além de manter as melhores condições para o Município como a 
relatado, tais como qualidade da prestação do serviço e preços iguais aos constantes no 
contrato.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação o gestor não justificou o fato de o Termo Aditivo ter sido denominado 
de reajuste e ao mesmo tempo terem sido quitadas duas faturas, em duplicidade, referentes a 
vinte e dois letivos do mês de dezembro. 
Também não houve justificativas para a descrição dos serviços na planilha anexa à Nota Fiscal 
de Serviços nº 126, de 30 dezembro de 2013, constar que foram prestados os serviços de 
transporte escolar no mês de dezembro de 2013 dos alunos em recuperação escolar.  



 

 

Não basta afirmar que o Termo Aditivo fora firmado para manter a regular prestação do 
serviço e que houve aumento no número de alunos transportados sem comprovar esse 
aumento, nem ao menos comprovar que exerceu algum controle sobre a utilização dos 
veículos locados. 

Ademais foram mantidos os mesmos 23 contratos de sublocação para execução dos mesmos 
quarenta roteiros contratados. 

O que ocorreu de fato foi a emissão de Nota Fiscal de Serviços para saque do saldo da conta 
do PETE-BA ao final do exercício de 2013, sem que houvesse a prestação do serviço. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar as medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos valores  
valores pagos sem a devida realização dos serviços. 
 
 
2.1.4. Utilização de veículos inadequados para o transporte de alunos. 
 
Fato 
 
Na inspeção aos veículos utilizados no transporte escolar no município constatou-se que 
alguns deles têm trafegado com alguns equipamentos em estado de conservação insatisfatório 
ou apresentando defeitos, afetando a segurança dos estudantes durante a realização do 
transporte residência-escola-residência.  

Dentre os veículos utilizados no transporte dos alunos da rede municipal de ensino, verificou-
se que a maioria, como as vans, os micro-ônibus e ônibus, não atendem às determinações 
contidas no artigo 136 do Código Nacional de Trânsito, voltadas à segurança dos passageiros, 
principalmente aquelas atinentes à inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios de segurança; pintura na faixa horizontal na cor amarela, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico escolar em preto; e cintos de segurança 
em número igual à lotação; inexistência de tacógrafo; pneus desgastados acima da 
quilometragem de uso; inexistência de controles de consumo de combustíveis ou de peças por 
quilometragem objetivando as manutenções preventivas, ou de consumo de combustíveis, 
entre outros.  

Constatou-se também diversas infrações de trânsito cometidas pelos motoristas, evidenciadas 
em consultas realizadas no site do Departamento de Trânsito do Estado da Bahia, através das 
Carteiras Nacionais de Habilitação - CNH dos motoristas e dos Certificados de Registro de 
Licenciamento de Veículos - CRLV dos veículos. No entanto, não foram realizados processos 
administrativos para apuração de responsabilidade ou apresentados controles de pontuação na 
CNH decorrentes das infrações para providências cabíveis. Ressalta-se que o motorista 
infrator coloca em risco todos os usuários. 

Destaca-se quanto aos transportes escolares locados, que em decorrência do término do 
contrato e o atraso no inicio do ano letivo de 2015, não foi possível proceder à inspeção em 
todos os veículos. Também não foram disponibilizados controles de vistorias, conforme item 
2.7 do edital do contrato nº 447/2013. “2.7 Para a execução dos serviços objeto desta 
licitação, os veículos a serem locados devem ser inspecionados pelo Departamento de 
Transportes do Município, vedada qualquer justificativa em contrária, visando à verificação 



 

 

das conformidades dos equipamentos obrigatórios de segurança, mediante o que estabelece 
a legislação, além da verificação da parte mecânica, elétrica, chaparia, pintura, etc., de cada 
veículo.” 

 

 

  

Foto 01 – Ônibus de placa KNM-5083, Antônio 
Cardoso/BA -  Inexistência de faixa amarela 

Foto 02 – Ônibus de placa KNM-5083, Antônio 
Cardoso/BA -  Pneus desgastados 

  

Foto 03 – Ônibus de placa JKM-6237, Antônio 
Cardoso/BA -  Indícios de estar em manutenção a 

meses. 

Foto 04 – Ônibus de placa JKM-6237, Antônio 
Cardoso/BA -  Improviso de madeira no feixe de 
mola  

  

Foto 05 – Ônibus de placa JSW-5753, Antônio 
Cardoso/BA -  Pneus desgastados (transporte 

próprio) 

Foto 06 – Ônibus de placa JSW-5753, Antônio 
Cardoso/BA -  Extintor descarregado e fora do 

padrão 



 

 

  

Foto 07 – Ônibus de placa NYW-56798, Antônio 
Cardoso/BA - Para-brisa trincado. 

Foto 08 – Ônibus de placa NYW-56798, Antônio 
Cardoso/BA - Morosidade de manutenção corretiva 

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do expediente s/n, datado de 1º de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Os veículos que prestaram serviço no transporte escolar foram regularmente inspecionados 
no inicio do contrato firmado e periodicamente para verificação das condições físicas e 
mecânicas para o exercício das atividades. 
Destaca-se que os veículos se encontram dentro da norma determinadas no Código de Trânsito 
Brasileiro, de maneira que atende a todos os requisitos legais e exigências do Município. 
Os veículos encontram-se todos com documentação em dias, sem multas, além de toda 
manutenção preventiva. Quanto à ausência de pneus novos constatada, ressalte-se que os 
veículos estavam com pneus com condições de uso, aptos a desempenhar as suas atividades, 
e, ainda, estamos realizando procedimento licitatório para realização da manutenção dos 
veículos, garantindo-lhe sempre excelentes condições de uso. 
Assim, estamos fiscalizando a manutenção das condições de uso dos veículos terceirizados, 
bem como estamos adequando o serviço público a uma melhor condição de manutenção dos 
veículos próprios.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Embora o gestor em sua manifestação tenha relatado regularidade nas condições mecânicas 
dos veículos próprios e contratados para execução do programa, evidenciamos através dos 
registros fotográficos que os mesmos não se encontram dentro das normas determinadas no 
código nacional de trânsito, colocando em situação de risco principalmente os usuário/alunos.  
Quanto às infrações apontadas e evidenciadas cometidas pelos motoristas denotam o nível de 
comprometimento de segurança para com os usuários/alunos mais uma vez, motivos de 
situação de risco.  
Portanto na afirmativa de que os veículos, quando do inicio do contrato e, periodicamente 
foram submetidos à inspeção veicular, destaca-se que não houve apresentação de certidões ou 
qualquer documentação similar. 
Por fim, o gestor apresenta possibilidade de melhoria na fiscalização do contrato e adequação 
de manutenção nos veículos próprios. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 



 

 

Recomendação 1: Adotar providências junto ao gestor municipal para que os veículos 
utilizados no transporte escolar atendam às determinações do Código  de Trânsito Brasileiro, 
especialmente os arts. 136 a 139, monitorando as providências implantadas pelo gestor.  
 
Recomendação 2: Comunicar o fato ao Departamento Estadual de Trânsito do respectivo 
estado, para que a clientela local do programa seja atendida com a necessária segurança. 
 
 
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. Divergência do quantitativo de dias letivos para cálculos da planilha de custo 
orçamentário elevando à estimativa e o valor contratual.  
 
Fato 
 

Em análise ao processo licitatório n.º 596/2013, especificamente na minuta do edital do pregão 
presencial nº 02/2013, de 15 de abril de 2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA, com o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços de transporte 
escolar para os alunos da rede municipal e estadual de ensino, verificou-se que nos autos não 
constam informações quanto ao quantitativo de dias letivos para cálculos da planilha de custo, 
onde apurou-se através do calendário escolar de 2013, um quantitativo de 176 dias, sendo 
divergente em 18 dias, pois baseado no calendário, com o período efetivo do contrato a partir 
de sua assinatura em 03 de maio de 2013, obtêm-se 158 dias até o encerramento do exercício 
letivo. Assim, alterou-se a estimativa do valor global do contrato em R$ 90338,04.  

Quadro 01: Valores demonstrativos após correções. 

Valor Global 
estimado em 176 
dias letivos 

Valor Global 
calculado em 158 dias 
letivos 

Divergência do 
valor global 
estimado 

Valor do contrato 
com base em 158 
dias letivos 

Valor contratado 
com base em 176 
dias letivos 

976.307,24 885.969,20 90.338.04 580.837,56 646.937,28 

Fonte: Levantamento realizado a partir da planilha de custo estimado proporcional aos dias 
letivos e a situação real com base na proposta vencedora e os dias letivos efetivos. Destaca-se 
que a divergência de valores ocorre devido erro de somatório. 

Quadro 02: Planilha de Custo Orçamentário Estimado dos Roteiros para o Transporte 
Escolar 

Linhas Descrição do Roteiro Tipo KM 
diário 

Preço 
p/KM 

Preço Global 
(R$) 



 

 

01 Feira de Santana, km 14, Entrada da 
Caboronga, Santo Estevão Velho, 
Sede (ida e Volta) 

Ônibus 74 3,90 50.793.36 

02 Feira de Santana, km 14, Entrada da 
Caboronga, Santo Estevão Velho, 
Sede (ida e Volta) 

Ônibus 74 3,90 50.793.36 

03 Olieiro, Santo Estevão Velho (ida e 
volta) 

Ônibus 28 3,90 19.219,20 

04 Olieiro, Santo Estevão Velho (ida e 
volta) 

Ônibus 28 3,90 19.219,20 

05 Sede do Município a Feira de 
Santana (ida e volta) 

Ônibus 74 3,90 50.793,36 

06 Entroncamento da Caboronga. 
Escola Água Viva, Povoado Iêda / 
Barradas (ida e volta) 

VAN 12 3,60 7.603,20 

07 Entroncamento da Caboronga. 
Escola Água Viva, Povoado Iêda / 
Barradas (ida e volta) 

VAN 12 3,60 7.603,20 

08 Caboronga, Santo Estevão Velho, 
Sede (ida e volta) 

Ônibus 42 3,60 28.828,80 

09 Caboronga, Santo Estevão Velho, 
Sede (ida e volta) 

Ônibus 42 3,60 28.828,80 

10 Iêda Barradas, Froja, Nejido, Santo 
Estevão Velho (ida e volta) 

VAN 24 3,60 15.206,40 

11 Iêda Barradas, Froja, Nejido, Santo 
Estevão Velho (ida e volta) 

VAN 24 3,60 15.206,40 

12 Poço, Tocos, Santa Cruz, Santo 
Estevão Velho (ida e volta) 

Ônibus 28 3,90 19.219,20 

13 Poço, Tocos, Santa Cruz, Santo 
Estevão Velho (ida e volta) 

Ônibus 28 3,90 19.219,20 

14 Cabana Nova, Cabana Velha, Oleiro 
(ida e volta) 

VAN 30 3,60 19.008,00 

15 Salgado, Limoeiro, Posto Fiscal, 
Sede (ida e volta) 

Ônibus 44 3,90 30.201,60 

16 Salgado, Limoeiro, Posto Fiscal, 
Sede (ida e volta) 

Ônibus 44 3,90 30.201,60 

17 Maxixe, Sede (ida e volta) VAN (28 
lugares) 

14 3,60 8.870,40 

18 Maxixe, Sede (ida e volta) VAN (28 
lugares) 

14 3,60 8.870,40 

19 Fazenda Lagoa, Sede (ida e volta) VAN (28 
lugares) 

10 3,60 6.366,00 

20 Fazenda Lagoa, Sede (ida e volta) VAN (28 
lugares) 

10 3,60 6.366,00 

21 Feira de Santana, Poço (ida e volta) VAN (28 
lugares) 

80 3,60 50.688,00 

22 Feira de Santana, Poço (ida e volta) VAN (28 
lugares) 

80 3,60 50.688,00 

23 Santa Barbara, Poço (ida e volta) VAN 20 3,60 12.672,00 
24 Santa Barbara, Poço (ida e volta) VAN 20 3,60 12.672,00 
25 Peri, Poço (ida e volta) VAN 36 3,60 22.809,60 
26 Santo Antônio, Poço (ida e volta) VAN  30 3,60 19.008,00 
27 Santo Antônio, Poço (ida e volta) VAN  30 3,60 19.008,00 
28 Boa Vista, Cabana Nova, Candeal 

(ida e volta) 
VAN 36 3,60 22.809,60 

29 Santo Estevão Velho, Km 28 (ida e 
volta) 

VAN 06 3,60 3.801,60 

30 Santo Estevão Velho, Travessão, 
Bananeiras (ida e volta) 

VAN 12 3,60 7.603,20 



 

 

31 Santo Estevão Velho, Travessão, 
Bananeiras (ida e volta) 

VAN 12 3,60 7.603,20 

32 Carro inspeção escolas rotas, zona 
rural, povoados e distritos 

Carro 
Passeio (05 

lugares) 

200 2,20 77.440,00 

33 Carro inspeção escolas rotas, zona 
rural, povoados e distritos 

Carro 
Passeio (05 

lugares) 

200 2,20 77.440,00 

34 Oleiro, Cabana Nova, Sítio Novo, 
Limoeiro Santo Estevão Velho (ida 
e volta) 

Ônibus 35 3,90 16.473,60 

35 Oleiro, Cabana Nova, Sítio Novo, 
Limoeiro Santo Estevão Velho (ida 
e volta) 

Ônibus 35 3,90 16.473,60 

36 Antônio Cardoso, Feira de Santana 
(ida e volta) 

Ônibus 74 3,90 50.793,36 

37 Posto Fiscal, Km 28,  Santo Estevão 
Velho, Sede (ida e volta) 

Ônibus 24 3,90 16.476,60 

38 Posto Fiscal, Km 28,  Santo Estevão 
Velho, Sede (ida e volta) 

Ônibus 24 3,90 16.476,60 

39 Pernambuco, Queimadas, Sede (ida 
e volta) 

Ônibus 24 3,90 16.476,60 

40 Pernambuco, Queimadas, Sede (ida 
e volta) 

Ônibus 24 3,90 16.476,60 

Total     976.307,24 

 

Quadro 03: Demonstrativo da Variação dos 18 dias letivos divergentes com base no 
Calendário Escolar 

Linhas Descrição do 
Roteiro 

Tipo KM 
diário 

Preço 
p/KM 

Preço Global 
(R$) com 

base em 176 
dias 

Preço Global 
(R$) com 

base em 158 
dias 

01 Feira de Santana, 
km 14, Entrada da 
Caboronga, Santo 
Estevão Velho, 
Sede (ida e Volta) 

Ônibus 74 2,80 36.467,20 32.737,60 

02 Feira de Santana, 
km 14, Entrada da 
Caboronga, Santo 
Estevão Velho, 
Sede (ida e Volta) 

Ônibus 74 2,80 36.467,20 32.737,60 

03 Olieiro, Santo 
Estevão Velho 
(ida e volta) 

Ônibus 28 2,30 11.334,40 10.175,20 

04 Olieiro, Santo 
Estevão Velho 
(ida e volta) 

Ônibus 28 2,30 11.334,40 10.175,20 

05 Sede do 
Município a Feira 
de Santana (ida e 
volta) 

Ônibus 74 2,80 36.467,20 32.737,60 

06 Entroncamento da 
Caboronga. 
Escola Água Viva, 
Povoado Iêda / 

VAN 12 3,60 7.603,20 6.825,60 



 

 

Barradas (ida e 
volta) 

07 Entroncamento da 
Caboronga. 
Escola Água Viva, 
Povoado Iêda / 
Barradas (ida e 
volta) 

VAN 12 3,60 7.603,20 6.825,60 

08 Caboronga, Santo 
Estevão Velho, 
Sede (ida e volta) 

Ônibus 42 3,10 22.915,20 20.571,16 

09 Caboronga, Santo 
Estevão Velho, 
Sede (ida e volta) 

Ônibus 42 3,10 22.915,20 20.571,16 

10 Iêda Barradas, 
Froja, Nejido, 
Santo Estevão 
Velho (ida e volta) 

VAN 24 1,80 7.603,20 6.825,60 

11 Iêda Barradas, 
Froja, Nejido, 
Santo Estevão 
Velho (ida e volta) 

VAN 24 1,80 7.603,20 6.825,60 

12 Poço, Tocos, 
Santa Cruz, Santo 
Estevão Velho 
(ida e volta) 

Ônibus 28 3,77 18.578,56 16.678,48 

13 Poço, Tocos, 
Santa Cruz, Santo 
Estevão Velho 
(ida e volta) 

Ônibus 28 3,77 18.578,56 16.678,48 

14 Cabana Nova, 
Cabana Velha, 
Oleiro (ida e 
volta) 

VAN 30 3,59 18.955,20 17.016,60 

15 Salgado, 
Limoeiro, Posto 
Fiscal, Sede (ida e 
volta) 

Ônibus 44 2,60 20.134,40 18.075,20 

16 Salgado, 
Limoeiro, Posto 
Fiscal, Sede (ida e 
volta) 

Ônibus 44 2,60 20.134,40 18.075,20 

17 Maxixe, Sede (ida 
e volta) 

VAN (28 
lugares) 

14 3,60 8.870,40 7.963,20 

18 Maxixe, Sede (ida 
e volta) 

VAN (28 
lugares) 

14 3,60 8.870,40 7.963,20 

19 Fazenda Lagoa, 
Sede (ida e volta) 

VAN (28 
lugares) 

10 3,00 5.280,00 4.740,00 

20 Fazenda Lagoa, 
Sede (ida e volta) 

VAN (28 
lugares) 

10 3,00 5.280,00 4.740,00 

21 Feira de Santana, 
Poço (ida e volta) 

VAN (28 
lugares) 

80 1,90 26.752,00 24.016,00 

22 Feira de Santana, 
Poço (ida e volta) 

VAN (28 
lugares) 

80 1,90 26.752,00 24.016,00 

23 Santa Barbara, 
Poço (ida e volta) 

VAN 20 3,00 10.560,00 9.480,00 

24 Santa Barbara, 
Poço (ida e volta) 

VAN 20 3,00 10.560,00 9.482,00 



 

 

25 Peri, Poço (ida e 
volta) 

VAN 36 2,80 17.740,80 15.926,40 

26 Santo Antônio, 
Poço (ida e volta) 

VAN  30 2,80 14.784,00 13.272,00 

27 Santo Antônio, 
Poço (ida e volta) 

VAN  30 2,80 14.784,00 13.272,00 

28 Boa Vista, Cabana 
Nova, Candeal 
(ida e volta) 

VAN 36 2,80 17.740,80 15.926,40 

29 Santo Estevão 
Velho, Km 28 (ida 
e volta) 

VAN 06 3,56 3.759,36 3.374,88 

30 Santo Estevão 
Velho, Travessão, 
Bananeiras (ida e 
volta) 

VAN 12 3,00 6.336,00 5.688,00 

31 Santo Estevão 
Velho, Travessão, 
Bananeiras (ida e 
volta) 

VAN 12 3,00 6.336,00 5.688,00 

32 Carro inspeção 
escolas rotas, zona 
rural, povoados e 
distritos 

Carro 
Passeio (05 

lugares) 

200 0,50 17.600,00 15.800,00 

33 Carro inspeção 
escolas rotas, zona 
rural, povoados e 
distritos 

Carro 
Passeio (05 

lugares) 

200 0,50 17.600,00 15.800,00 

34 Oleiro, Cabana 
Nova, Sítio Novo, 
Limoeiro Santo 
Estevão Velho 
(ida e volta) 

Ônibus 35 2,68 16.473,60 14.820,40 

35 Oleiro, Cabana 
Nova, Sítio Novo, 
Limoeiro Santo 
Estevão Velho 
(ida e volta) 

Ônibus 35 2,68 16.473,60 14.820,40 

36 Antônio Cardoso, 
Feira de Santana 
(ida e volta) 

Ônibus 74 2,80 36.467,20 32.737,60 

37 Posto Fiscal, Km 
28,  Santo Estevão 
Velho, Sede (ida e 
volta) 

Ônibus 24 3,30 13.939,20 12.513,60 

38 Posto Fiscal, Km 
28,  Santo Estevão 
Velho, Sede (ida e 
volta) 

Ônibus 24 3,30 13.939,20 12.513,60 

39 Pernambuco, 
Queimadas, Sede 
(ida e volta) 

Ônibus 24 3,00 12.672,00 11.376,00 

40 Pernambuco, 
Queimadas, Sede 
(ida e volta) 

Ônibus 24 3,00 12.672,00 11.376,00 

Total      646.937,28   580.837,56 

Fonte: Base de dados da proposta vencedora.   



 

 

Os Recursos Orçamentários correram por conta das Fontes de Recursos: Próprios da Educação 
(25%), Fundeb (40%), QSE, Convênio com o Estado da Bahia, Recursos Ordinários e 
Programas da Educação do PNATE.  
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do expediente s/n, datado de 1º de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação:  
“A quantidade de dias letivos pagos ao transporte escolar terceirizado foi de acordo com os 
dias que ocorreram as atividades escolares, que foram devidamente contabilizados, e cujos 
serviços foram executados. 
Vejamos que não houve contabilização no relatório dos dias em que foram desenvolvidas 
atividades aos sábados, vez que nestes dias são realizadas atividades inerentes ao projeto de 
atividades físicas e culturais desenvolvidas nas escolas e que geralmente aos sábados possuem 
reuniões e apresentações na sede do município, mobilizando alunos de todas as regiões do 
município, e, que devem e necessitam ser transportados. 
Destaca-se, que tal projeto foi tão bem desenvolvido que no seu encerramento tivemos a 
presença de representantes do Estado e da União que verificaram que o mesmo foi realizado 
e executado com total presteza. 
Além disso, constata-se que houve mudança no calendário escolar, tendo sido o mesmo 
ampliado até em 16 (dezesseis) dias letivos regulares, para uma melhor adaptação e execução 
da atividade final que é um melhor ensino aos munícipes. 
Ainda, houve o período em  que é mantido o transporte escolar de maneira regular, tanto 
conduzindo os alunos, quanto os professores até o seu local de exercício das atividades. 
Destarte, verifica-se que os pagamentos referentes ao transporte escolar foram regularmente 
realizados, conforme calendário escolar, necessidade das atividades desenvolvidas, inclusive 
com o período de recuperação e demais atividades escolares.”  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
No que pese ao referido argumento de que o transporte escolar terceirizado, realizado 
concomitantemente com o desenvolvimento das atividades escolares, entendemos que as 
atividades escolares estão previstas para serem desenvolvidas no período correspondente ao 
ano letivo de 200 dias, incluídos os dias de sábados.  Contudo, para o transporte escolar, nos 
casos de necessidade de adequação da prestação de serviço extras, se faz necessário 
comunicados prévios, além dos controles de registros diários de deslocamentos por itinerários, 
quilometragem percorridas, relação nominal de usuários/alunos beneficiários, para que estes 
controles venham servir de parâmetro de medição para o pagamento mensal. Contudo, entre 
outras, estas documentações não foram apresentadas, tais como: Proposta ou alteração do 
calendário escolar letivo, registros de realizações dos eventos e convocações do transporte 
escolar por itinerários e turnos extras.  
Destaca-se que nem todos os itinerários foram utilizados de forma extraordinária, assim 
verifica-se falha na elaboração de dados estimativos para a contratação de empresas na 
prestação de serviço do transporte escolar no município de Antônio Cardoso/BA.   
 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Subcontratação total da prestação de serviço de transporte escolar dos alunos e 
professores da rede municipal e estadual de ensino do município de Antônio 
Cardoso/BA, contrariando o item 1.5 do edital do contrato nº 447/2013. 



 

 

 
Fato 
 
Da análise do contrato nº 447/2013, de 03 de maio de 2013, com a finalidade de prestação de 
serviços de transporte escolar no município de Antônio Cardoso/BA, foram identificados à 
subcontratação junto a pessoas físicas da totalidade destes serviços pela empresa vencedora 
do certame, a Maria do Carmo Miranda Alves de Lima – ME, de CNPJ nº 08.064.738/0001-
24. Foram disponibilizados para verificação os subcontratos dos veículos utilizados para o 
transporte escolar contendo as características dos mesmos, inclusive informações como: 
marca, ano, modelo, proprietário, capacidade e placa policial, totalizando dos 23 subcontratos 
de locação de veículos firmados com particulares. 
 
Considerando o item 1.5. do Edital do Contrato nº 447/2013: “1.5. É vedada a subcontratação 
parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, acessão ou transferência, total ou 
parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se 
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com 
terceiros.” A existência desses diversos subcontratos em poder da Prefeitura Municipal de 
Antônio Cardoso/BA, firmados entre a Contratada e diversos proprietários particulares de 
veículos com objetivo de transportar alunos da rede municipal e estadual de ensino do referido 
município, denota descumprimento contratual e a execução do objeto do contrato. 

Destacamos apuração do valor global da subcontratação totalizada em R$ 1.829.389,00, com 
base no valor do dia útil de cada veículo contratado multiplicado pelos dias letivos, assim 
considerando 158 dias letivos do ano de 2013 e os 200 dias letivos para o ano de 2014. 
 
Quadro 04: Demonstrativo de apuração dos valores subcontratados com transporte escolar 
ano letivo 2013 e 2014. 

Valor do subcontrato 
por dia útil ano 2013 

Valor do subcontrato 
por dia útil ano 2014 

Valor ano 2013 com 
base 158 dias letivos 

Valor  ano 2014 com 
base em 200 dias letivos 

 270,00 270,00 42.660,00 54.000,00 
150,00 150,00 23.700,00 30.000,00 
220,00 220,00 34.760,00 44.000,00 
230,00 230,00 36.340,00 46.000,00 
270,00 270,00 42.660,00 54.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
100,00 100,00 15.800,00 20.000,00 
270,00 270,00 42.660,00 54.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
270,00 270,00 42.660,00 54.000,00 
600,00 600,00 94.800,00 120.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
250,00 270,00 42.660,00  54.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
250,00 250,00 39.500,00 50.000,00 
250,00 250,00 39.500,00 50.000,00 
250,00 250,00 39.500,00 50.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
270,00 270,00 42.660,00 54.000,00 
160,00 160,00 25.280,00 32.000,00 
  807.380,00 1.022.000,00 



 

 

Fonte: Valores extraídos dos contratos de locação (subcontratos), com a empresa vencedora.  
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do expediente s/n, datado de 1º de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“No tocante ao quanto determinado no item 1.5 do edital, que determina a proibição da 
subcontratação, no caso em apreço, a empresa permaneceu atuando em nome próprio, tendo, 
tão somente, locado os veículos a fim de efetivar o serviço contratado. 
Portanto, não há o que se falar em sub-rogação contratual, vez que o serviço foi devidamente 
executado, em nome da empresa contratada. Ademais, o Município solicitou cópia dos 
documentos de forma a comprovar a regularidade da documentação tanto dos veículos quanto 
dos motoristas, vez que foi apresentada a documentação em dia dos veículos e dos motoristas, 
conforme já apresentado a fiscalização. 
Em caso análogo, o TCM/BA, através do Conselho F. V., em decisão prolatada em 23 de julho 
de 2013, afirma que é legal a permanência do exercício do serviço, conforme transcrevemos 
abaixo: 
“PROCESSO TCM Nº 86443-11- TERMNO DE OCORRÊNCIA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO. 
DENUNCIADO: Sra. L. F. P. – Ex-Prefeita Municipal de Capim Grosso 
INTERESSADO: 23ª INSPETORIA REGIONAL. 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011. 
RELATOR: Cons. F. V. 
 
 (...) 
4 – IRREGULARIDADES, DEFESA E APRECIAÇÃO. 
4.1 – Referente à contratação de Prestação de Serviços, pela empresa TRANSLOMA – 
Transporte e Locação de Máquinas e Veículos, Obras e Empreendimentos Ltda., na locação 
de veículos com motorista para atender no transporte escolar da rede municipal de ensino do 
Município de Capim Grosso-BA. 
4.1.1 – O item 11.6, do Edital de Pregão Presencial 008/2011, Processo Administrativo 
026/2011, à folha 230, estabelece que “o contratado não transferirá o todo ou em parte os 
fornecimentos do objeto do Contrato a ser celebrado, ficando o mesmo proibido de 
subcontratação ou sub-rogação do instrumento contratado a ser firmado”. 
Observou-se que a empresa ganhadora da licitação, a TRANSLOMA, não possui nenhum 
veículo cadastrado, conforme solicitação de Certidão Negativa de débitos de IPVA, através 
CNPJ da referida empresa, junto ao site da SEFAZ-BA. Logo, se a registrada na JUCEB, o 
“transporte escolar”, e sendo impossível subcontratar ou sub-rogar o objeto contratado com a 
Administração Pública de Capim Grosso para terceiros, como pode ter sido possível à empresa 
cumprir o contrato se não existem veículos cadastrados em seu nome? 
  
Às folhas 399 e 400 aparece à justificativa, da representante legal do Poder Executivo Dr.ª A. 
D. M. P., argumenta que não houve subcontratação. “A empresa simplesmente locou veículo 
para realização do serviço, que foi realizado em seu nome, e não em nome de terceiros”. 
Volvendo à situação posta em análise, primeiramente percebe-se, pela análise dos documentos 
que instruem o expediente, que o edital do Pregão nº 008/2011, veda expressamente, no seu 
item 11.6, a subcontratação ou sub-rogação do objeto a ser contratado.  
Contudo, conforme informação ofertada pela 23ª Inspetoria Regional de Controle Externo, a 
empresa vencedora do certame não detém veículos próprios, de modo a cumprir o objeto que 
foi contratado pela Administração Pública, qual seja, o transporte escolar. 



 

 

Neste sentido, conforme elucidação no Relatório elaborado pela equipe de Inspeção da 
presente Corte de Contas, muito embora seja proibida a subcontratação, no caso em apreço, a 
empresa permaneceu atuando em nome próprio, tendo, tão somente, locado veículos a fim de 
efetivar o serviço contratado.  
Portanto, não há o que se falar em sub-rogação contratual, vez que o serviço foi devidamente 
executado, em nome da empresa contratada. Ademais, os itens 2.5 e 2.6 do Edital do Pregão 
em comento foi observado, vez que foi apresentada a documentação em dia dos veículos. 
Destarte, conforme orientação do TCM-BA, acima transcrita, e uma vez apurado que o serviço 
foi devidamente prestado em nome próprio pela contratada, que era responsável pela 
fiscalização, execução do serviço, mantendo todo contato e responsabilidade com o poder 
público, sempre mantendo uma boa prestação de serviço.  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Observa-se que a empresa não só firmou contrato de locação dos veículos, mais também dos 
motoristas, alguns sendo o proprietário, transferindo de forma indireta toda prestação de 
serviço, terceirizando o contrato nº 447/2013, de 03 de maio de 2013, com a finalidade de 
prestação de serviços de transporte escolar no município de Antônio Cardoso/BA. Destaca-se 
que a própria Prefeitura interage no processo de subcontratação que detém uma via dos 
contratos em seu poder como forma de garantida de sua execução. Ademais reafirmamos a 
existência prévia no referido contrato da proibição de possível subcontratação em seu item 1.5 
“É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, 
acessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum 
compromisso assumido por aquela com terceiros.”. Onde nos entendimentos do TCU, a 
subcontratação ocorre quando o contratado entrega parte da obra, serviço ou fornecimento a 
terceiro estranho ao contrato, para que execute em seu nome parcela do objeto contratado. O 
contratado pode subcontratar parte da obra, serviço ou fornecimento, desde que dentro dos 
limites permitidos pela Administração no ato convocatório e no contrato. A subcontratação 
não libera o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais. Devem ser adotadas as 
medidas previstas nos arts. 78, inciso VI, e 79, inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993, no caso de 
subcontratação de serviços vedados no edital ou no contrato. Decisão 473/1999 Plenário. 
Assim mantemos esta constatação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Irregularidade na contratação de prestação de serviço de transporte escolar dos 
alunos e professores da rede municipal e estadual de ensino do município de Antônio 
Cardoso/BA. 
 
Fato 
 
Em análise do processo licitatório n.º 596/2013, edital do pregão presencial nº 02/2013, de 15 
de abril de 2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA, com o objetivo 
de contratar empresa para prestação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede 
municipal e estadual de ensino, tendo como empresa vencedora Maria do Carmo Miranda 
Alves de Lima – ME, CNPJ nº 08.064.738/0001-24, identificou-se que a realização do trâmite 
do processo do pregão ocorreu apenas em uma tarde do dia 03 de maio de 2013, envolvendo 
a abertura das propostas, habilitação, julgamento, homologação, parecer jurídico, assinatura 
do contrato nº 447/2013, e emissão de ordem de serviço. 
Verificou-se também a existência de diversos contratos em poder da Prefeitura Municipal de 
Antônio Cardoso/BA, firmados entre a empresa vencedora, Maria do Carmo Miranda Alves 



 

 

de Lima – ME, CNPJ nº 08.064.738/0001-24, e proprietários particulares de veículos, com 
objeto de transportar alunos da rede municipal e estadual de ensino do referido município. 
Identificou-se na prestação de contas do exercício de 2013 do Pnate, que a emissão do 
empenho nº 319/2013, referente ao contrato nº 447/2013, ocorreu em 02 de maio de 2013, ou 
seja, um dia anterior ao da realização do certame licitatório e da assinatura do referido 
contrato. 
Desta forma constata-se a existência de realização da prestação de serviço de transporte 
escolar no período de 08 de março a 02 de maio de 2013, sem o referido respaldo contratual, 
que em consequência promoveu-se a irregularidade na realização do certame licitatório 
objetivando a regularidade da prestação do serviço.  
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do expediente s/n, datado de 1º de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Constata-se da simples observação do procedimento administrativo de contratação que o 
mesmo foi realizado em sessão única, mas com obediência aos prazos legais, inclusive os 
prazos recursais. 
Constata-se que houve erro material, nas datas apostadas durante o processo administrativo 
de contratação, de maneira que as datas foram apostadas de maneira errada, vez que consta 
em ata de licitação a data 03 de abril de 2013, enquanto em outros documentos constam a data 
de 03 de maio de 2013. 
Assim, o procedimento foi devidamente realizado, sendo obedecidos os prazos legais de 
maneira regular, ocorrendo apenas erro material ao postar as datas nos documentos”.  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Na sua manifestação a unidade aponta para um erro material de digitação, contudo ratificamos 
como falha grave o fato do empenho ser emitido em data anterior ao do dia da realização do 
certame licitatório, associando ao fato da realização dos procedimentos de habilitação, 
abertura das propostas, julgamento, homologação, parecer jurídico, inclusive, a assinatura do 
contrato nº 447/2013, e a emissão de ordem de serviço ocorrem apenas na tarde do dia 03 de 
maio de 2013. Destaca-se a existência dos 23 subcontratos de transporte escolar com período 
de execução de 08 de março a 31 de dezembro de 2013, contratados pela empresa vencedora 
para a referida execução contratual.  
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Ineficiência do controle de execução do serviço de transporte escolar no 
município. 
 
Fato 
 
Em entrevista com o responsável pelo Setor de Transporte em 26 de fevereiro de 2015, sobre 
a atuação da Prefeitura Municipal de Antônio Cardos/BA na operacionalização e controle da 
prestação dos serviços contratados de transporte escolar, que obtiveram-se relatos de situações 
que demonstram a precariedade no acompanhamento deste serviço, a saber:  

1. Inexistência de servidor designado por portaria para fiscalização da execução dos 
serviços de transportes escolar contratado, sendo a responsabilidade para o Chefe do 
Setor de Transporte; 

2. A planilha apresentada mensalmente para efeito de pagamento dos roteiros/itinerários 
realizados pelos veículos contratados é uma reprodução da proposta vencedora, e 



 

 

inexiste controle diário de utilização que possa ser consolidada e considerada para 
medição mensal;  

3. Não há controle sobre a substituição dos veículos, em especial quanto à adequação do 
veículo substituto, roteiros modificados e alteração de motoristas;  

4. Ineficácias dos controles de abastecimento dos veículos próprios, pois apenas são 
anotadas as datas e os quantitativos de litros abastecidos por veículo;  

5. Dois veículos próprios parados por pendências de autorização para realização de 
manutenção corretiva, conforme orçamentos de manutenções apresentados; 

6. Recebimento e utilização de dois veículos novos no exercício de 2014 sem adequação 
ao itinerário dos contratados para redução de custos;  

7. Não há controle quanto à superlotação dos veículos e a utilização dos mesmos para 
transportar passageiros que não são alunos. 

  
Destaca-se a impossibilidade de localização de todos os veículos do contrato devido à sua 
rescisão em 31 de dezembro de 2014, bem como, não foi possível a realização das entrevistas 
com os usuários, pois o ano letivo de 2015 ainda não tinha iniciado. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do expediente s/n, datado de 1º de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O serviço de transporte escolar foi devidamente fiscalizado pelo chefe do setor de transporte 
do Município, além de ser fiscalizado também pelos diretores escolares. 
Saliente-se, que quando houve falhas na prestação dos serviços, tais foram imediatamente 
repassadas pelos diretores das escolas, nas funções de controlador da boa prestação do serviço 
aos munícipes. 
Destarte, foi realizado um controle na prestação dos serviços, porem conforme sugestões e 
indicações, de forma a garantir um maior controle dos serviços prestados, e, adequando ao 
quanto sugerido por este órgão.”  
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar da narrativa do gestor quanto ao acompanhamento da realização dos serviços de 
transporte escolar, seja aos veículos próprios ou aos contratados, não foi apresentado registro 
documental que retificasse os itens questionados, tais como: controles de itinerário/km 
percorrido por veículo diariamente detalhando os usuários/alunos beneficiários, objetivando 
aferição da lotação; registro de ocorrências e adoção de medidas saneadoras quando das 
avarias dos veículos contratados, inclusive dos próprios, ou ausência/falta dos condutores; 
adequação de itinerários dos veículos próprios recebidos aos roteiros dos veículos contratados, 
buscando redução de custos do contrato; designação e apresentação de relatório mensal do 
fiscal do contrato.   
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Impropriedade nos prazos de prorrogações dos 1º e 2º Termos Aditivos do 
Contrato nº 447/2013, proposto pela comissão de licitação.  
 
Fato 



 

 

Observou-se impropriedade na autorização em 02 de janeiro de 2014, para alteração do termo 
do contrato nº 447/2013, de 03 de maio de 2013, cujo objeto trata-se da contratação de empresa 
para o transporte escolar de alunos e professores da rede municipal e estadual do município 
de Antônio Cardoso/BA, onde a comissão de licitação propõe e é autorizada pelo gestor a 
prorrogação através do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 447/2013, por um prazo de 240 dias, 
quando o ano letivo compreende em 200 dias. 

Destaca-se que uma nova prorrogação foi proposta e autorizada em 1º de setembro de 2014, 
por meio do 2º Termo Aditivo ao referido contrato por mais um período de 120 dias, 
totalizando em 360 dias a contratação da prestação de serviço do transporte escolar para o ano 
letivo de 200 dias.  
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do expediente s/n, de 1º de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Os contratos administrativos foram prorrogados, conforme faculta a legislação em vigor, e 
levando-se em consideração as melhores condições para o Município. 
Destaca-se, que a prorrogação do contrato administrativo ocorreu buscando a melhor 
prestação do serviço, inclusive nas melhores condições para o Município, sendo, portanto, 
benéfico ao erário público a sua prorrogação, conforme orientação doutrinária abaixo 
transcrita. 
“Destarte impedir que a prorrogação se processe porque não foi prevista no instrumento 
convocatório, quando por meio dela a Administração Pública pode conseguir preços e 
condições mais vantajosas é excessivo formalismo, especialmente ente o fato inconteste de 
que a Lei Federal das licitações e Contratos da Administração Pública NÃO EXIGE, NO 
CASO, ESSE COMPORTAMENTO.” (Diógenes Gasparini. Prazo e Prorrogação do 
Contrato de Serviços Continuado publicado na Revista Diálogo Jurídico – número 14- de 
junho/agosto 2002) 1 Manual do TCU – “Licitações e Contratos” – Orientações Básicas – 3 
ª Ed.. 2006, p. 331.” 
Assim, entende-se que o contrato foi prorrogado em razão de haver necessidade na prestação 
dos serviços, além de ter sido verificada as melhores condições ao erário público.”  
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação o gestor não justificou o fato apontado, onde se questiona quanto ao ano 
letivo está compreendido em 200 dias, tendo o contrato duas prorrogações de 240 e 120 dias 
respectivamente, que totalizaram em 360 dias de prestação de serviço de transporte escolar no 
exercício de 2014.  
 
 
 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.6. Divergência entre o quantitativo de alunos que utilizam o transporte escolar com 
o informado no Educacenso.  
 
Fato 



 

 

Com base na planilha do resultado final do Censo Escolar da Educação Básica 2013 – 
Educacenso e em confronto com as informações repassadas pela Secretaria Municipal de 
Educação do município de Antônio Cardoso/BA, referente ao exercício de 2014, constatou-
se uma divergência de aproximadamente 185 alunos. Contudo, não observamos instrumento 
contratual com objetivo de adequar ou suprimir os roteiros pré-definidos na contratação, pois 
em decorrência da divergência torna-se possível a existência de superlotação e/ou baixa 
lotação, situação relatada em entrevistas com motoristas dos transportes próprios. 

Destaca-se que não foi possível entrevistar os alunos por ainda não ter iniciado o ano letivo 
de 2015, tão pouco os motoristas dos veículos contratados, pois o contrato já estava expirado.  

Ressalta-se que não consta nos autos a lotação necessária para cada roteiro para adequação do 
tipo de veículo a ser contratado, bem como inexiste controles diários de usuários para 
consolidação mensal, objetivando a obtenção dados estatísticos para futuras contratações ou 
adequação de veículo em cada roteiro, para que possa atender com eficácia e permita uma 
avaliação da prestação dos serviços e do efetivo atendimento as diretrizes do Programa de 
Governo. 

Quadro 05: Demonstrativo de usuários que se utilizam do transporte escolar para o 
deslocamento do percurso residência-escola-residência.  

Escola Localidade Quantitativo de Usuários 

Educacenso Dados Fornecidos 
pelo Semed 

Colégio Estadual Antônio Carlos 
Magalhães 

Rural 254 188 

E.M. Eraldo Tinoco Rural 34 57 

E.M. Iêda Barradas Carneiro Rural 4 0 

E.M. Artur Teles Rural 25 25 

E.M. Costa e Silva Rural 59 58 

E.M. São Vicente Rural 45 31 

E.M. Santa Rita Rural 62 0 

E.M. Santo Estevão Velho Rural 69 55 

E.M. Olavo Bilac Rural 38 39 

E. Rural da Sede Urbana 123 152 

E. Teresinha Neuman Rural 15 23 

E. João Teles de Carvalho Rural 101 64 

E.M. Luiza Pires de Jesus Rural 19 0 

E.M. do Moco Rural 14 Não Informado 

E.M. Gregorio Souza Estrela Rural 155 63 

E.M. Rio Branco Rural 16 17 

E.M Olavo Lobo Rural 33 53 

Centro Educ. Infantil Prof.ª Geane 
Freitas de Carvalho  

Rural 35 0 

E. Dom Pedro II Rural 37 36 



 

 

E. Agua Viva Rural 18 20 

Centro Educacional Prof.º Fernando 
Barreiros Dantas 

Rural 437 438 

Total  1593  1408 

Fonte: Dados extraídos do Censo 2013 e da resposta a SF 201501530-02 de 13 de fevereiro 
de 2015, referente ao quantitativo de alunos que utilizaram o transporte escolar no exercício 
de 2014. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do expediente s/n, datado de 1º de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“A quantidade de alunos do Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães que utilizam o 
transporte escolar em 2013 corresponde ao número 188, sendo que em 2014, o número de 
alunos é de 225, enquanto no ano de 2015, o total de alunos é de 226, conforme dados 
informamos por esta instituição de ensino.  
Os alunos da Escola Ieda Barradas Carneiro, Santa Rita, Luzia Pires, Rio Branco e Centro 
Educacional Geane Freitas de Carneiro não utilizaram transporte escolar no ano de 2013”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Considerando as relações dos alunos beneficiários do transporte escolar apresentada na 
resposta e atualizando a planilha inicial a diferença existente reduziu para 185 beneficiários. 
Contudo não houve manifestação quanto aos quantitativos por roteiros, nem se ocorre baixa 
ou superlotação nos transportes.  
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.7. Manutenção de itinerários após recebimento de veículos próprios.  
 
Fato 
 
Observou-se que alguns itinerários definidos para execução do contrato nº. 447/2013, na 
prestação de serviço de transporte escolar, coincidem com os percorridos pelos veículos 
próprios do município, inclusive entre si. Mesmo com o recebimento dos transportes próprios 
em 2013 e 2014, o gestor manteve os mesmos quantitativos de linhas contratadas sem 
nenhuma demonstração da real necessidade. 
 
O quantitativo de alunos usuários do transporte escolar é inferior ao informado no Censo, 
conforme item específico neste relatório. Como a estimativa do contrato procedeu-se com 
base nos dados do Censo, constata-se que não houve a real adequação dos tipos de veículos 
para cada itinerário de acordo com o quantitativo de usuários gerando a manutenção de linhas 
contratadas desnecessariamente.   
 
Quadro 06: Relação de itinerários dos veículos sob o contrato nº 447/2013, de 03 de maio de 
2013, para transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual de ensino. 

Linhas Descrição do Roteiro Tipo KM diário 
01 Feira de Santana, km 14, Entrada da Caboronga, Santo 

Estevão Velho, Sede (ida e Volta) 
Ônibus 74 



 

 

02 Feira de Santana, km 14, Entrada da Caboronga, Santo 
Estevão Velho, Sede (ida e Volta) 

Ônibus 74 

03 Olieiro, Santo Estevão Velho (ida e volta) Ônibus 28 
04 Olieiro, Santo Estevão Velho (ida e volta) Ônibus 28 
05 Sede do Município a Feira de Santana (ida e volta) Ônibus 74 
08 Caboronga, Santo Estevão Velho, Sede (ida e volta) Ônibus 42 
09 Caboronga, Santo Estevão Velho, Sede (ida e volta) Ônibus 42 
10 Iêda Barradas, Froja, Nejido, Santo Estevão Velho (ida e 

volta) 
VAN 24 

11 Iêda Barradas, Froja, Nejido, Santo Estevão Velho (ida e 
volta) 

VAN 24 

12 Poço, Tocos, Santa Cruz, Santo Estevão Velho (ida e volta) Ônibus 28 
13 Poço, Tocos, Santa Cruz, Santo Estevão Velho (ida e volta) Ônibus 28 
14 Cabana Nova, Cabana Velha, Oleiro (ida e volta) VAN 30 
15 Salgado, Limoeiro, Posto Fiscal, Sede (ida e volta) Ônibus 44 
16 Salgado, Limoeiro, Posto Fiscal, Sede (ida e volta) Ônibus 44 
17 Maxixe, Sede (ida e volta) VAN (28 lugares) 14 
18 Maxixe, Sede (ida e volta) VAN (28 lugares) 14 
19 Fazenda Lagoa, Sede (ida e volta) VAN (28 lugares) 10 
20 Fazenda Lagoa, Sede (ida e volta) VAN (28 lugares) 10 
21 Feira de Santana, Poço (ida e volta) VAN (28 lugares) 80 
22 Feira de Santana, Poço (ida e volta) VAN (28 lugares) 80 
23 Santa Barbara, Poço (ida e volta) VAN 20 
24 Santa Barbara, Poço (ida e volta) VAN 20 
25 Peri, Poço (ida e volta) VAN 36 
26 Santo Antônio, Poço (ida e volta) VAN  30 
27 Santo Antônio, Poço (ida e volta) VAN  30 
28 Boa Vista, Cabana Nova, Candeal (ida e volta) VAN 36 
29 Santo Estevão Velho, Km 28 (ida e volta) VAN 06 
30 Santo Estevão Velho, Travessão, Bananeiras (ida e volta) VAN 12 
31 Santo Estevão Velho, Travessão, Bananeiras (ida e volta) VAN 12 
34 Oleiro, Cabana Nova, Sítio Novo, Limoeiro Santo Estevão 

Velho (ida e volta) 
Ônibus 35 

35 Oleiro, Cabana Nova, Sítio Novo, Limoeiro Santo Estevão 
Velho (ida e volta) 

Ônibus 35 

36 Antônio Cardoso, Feira de Santana (ida e volta) Ônibus 74 
37 Posto Fiscal, Km 28,  Santo Estevão Velho, Sede (ida e 

volta) 
Ônibus 24 

38 Posto Fiscal, Km 28,  Santo Estevão Velho, Sede (ida e 
volta) 

Ônibus 24 

39 Pernambuco, Queimadas, Sede (ida e volta) Ônibus 24 
40 Pernambuco, Queimadas, Sede (ida e volta) Ônibus 24 

Total    

  Fonte: Dados extraídos da proposta vencedora.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do expediente s/n, datado de 1º de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de 
Antônio Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Os veículos recebidos pelo município, através do “Programa Caminho da Escola” foram 
colocados em áreas onde não houve licitação para o transporte, bem como no apoio a áreas 
onde o número de alunos aumentou.  
Em razão do exposto, os veículos próprios foram utilizados de maneira devida, para garantir 
uma melhor prestação de serviço aos municipes, porem sem conseguir infelizmente, a 



 

 

quantidade de veículos terceirizados, face ao aumento de alunos que fazem o uso do 
transporte, bem como a necessidade de inclusão de rotas novas onde o transporte necessitou 
ser implantado. 
Por final, estamos implantando medidas de forma a otimizar a melhor prestação de serviço e 
fazer tudo o possível para diminuir os custos referente a prestação de serviço de transporte 
escolar”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme edital do pregão presencial nº 02/2013, objetiva a contratação de empresa para 
atender o transporte escolar dos alunos da rede municipal e estadual do município de Antônio 
Cardoso/BA, entende-se que houve um levantamento prévio com base no censo escolar de 
todas as áreas do município, cuja cobertura totalizou-se na necessidade de quarentas linhas. 
Portando não procede a justificativa de área sem ter sido licitada.  
Quanto ao aumento do alunado, observou-se que no edital não houve previsão demonstrativa 
do quantitativo de usuários por área ou percursos (linhas). Item fundamental para definição 
do tipo de transporte quanto ao quantitativo de lugares necessários para o atendimento da 
demanda. Ressalta-se a inexistencia de controle de usuários/beneficiários, a ineficiência da 
fiscalização, pela falta de registros da lotação assistida, se ideal, ou superlotação, tanto por 
parte do municípío, quanto pelo preposto da contratada, bem como, a falta de adequação dos 
transportes para atender a demanda.  visto que alguns roteiros são realizados por mais de um 
veículo.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.8. Falhas na Execução do Pregão Presencial nº 02/2013 para contratação dos 
serviços de transporte escolar. 
 
Fato 
 

A Prefeitura de Antônio Cardoso/BA realizou em 03 de maio de 2013 o Pregão Presencial nº 
02/2013, às 14:00hs, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviço de transporte escolar de alunos e professores da sua rede municipal  e estadual de 
ensino, no regime de execução parcelado por preço unitário por quilômetro rodado, através 
do menor preço por lote (quarenta roteiros), conforme especificado no anexo I do edital. 

No edital do Pregão Presencial nº 02/2013, a Administração Municipal estabeleceu que a 
licitação fosse realizada no tipo menor preço por lote, sendo que os quarenta roteiros a serem 
contratados constaram de um único lote, ou seja, foi executada, na prática, licitação por menor 
preço global, quando deveria ser por lote. A disputa entre os interessados nos quarenta 
roteiros, que, para possibilitar uma maior participação, deveriam ser divididas por lotes em 
uma licitação por “menor preço”, promoveria o caráter competitivo do certame como exigido 
na Lei nº 8.666/93. 

No anexo I estão relacionados os roteiros e demais características, contudo faltou inserir a 
quantidade mínima de assentos para cada veículo e quantidade de passageiros a serem 
transportados, informação fundamental para formulação das propostas dos licitantes. Dos 
quarenta roteiros, apenas nos roteiros dezessete a 22 houve a especificação que cada Van 
deveria ter capacidade de 28 assentos. 

Outro item importante que também não constou no edital, foi à necessidade de comprovação 
de tempo máximo de uso de cada veículo, por exemplo, a Cartilha do Transporte Escolar, 



 

 

elaborada pelo Ministério da Educação, recomenda para que o transporte de alunos seja mais 
seguro, o ideal é que os veículos da frota tenham no máximo sete anos de uso. 
Em virtude da ausência da comprovação de tempo máximo de uso dos veículos locados, 
verificaram-se contratações de veículos sem condições de serem utilizados no transporte 
escolar: 
Quadro: veículos com mais de 12 anos de uso. 

Veículo Placa Fabricação/Modelo Tempo de uso em 2013* 
Ônibus JLE 9665 1991/1991 22 anos 
Ônibus KNM 5083 2001/2001 13 anos 
Ford Del Rey 
Belina GL 

JMG 7588 1990/1990 23 anos 

Ônibus JKW 6237 1994/1995 18 anos 
Ônibus BWC 9943 1994/1995 18 anos 
Ônibus JKZ 8394 1989/1989 24 anos 
Ônibus HWE 4912 2000/2000 13 anos 
VW/KOMBI JLC 6420 1993/1994 19 anos 
Ônibus MPJ 7416 1993/1993 20 anos 
VW/KOMBI JMF 2286 1995/1995 18 anos 
Ônibus GPD 4890 1992/1993 20 anos 

   *Considerando o modelo do veículo. 
Fonte: Vinte e três contratos de sublocações. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da manifestação, datada de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Os veículos que prestaram serviço no transporte escolar foram regularmente inspecionados 
no inicio do contrato firmado e periodicamente para verificação das condições físicas e 
mecânicas para o exercício das atividades, bem como tendo sido verificadas as suas 
capacidade de transporte de passageiros. 
 
Destaca-se que os veículos se encontram dentro da norma determinados no Código de Trânsito 
Brasileiro, de maneira que atende a todos os requisitos legais e exigências do Município, 
ressaltando que quando houve necessidade de veículos com capacidade ampliada de 
passageiros foi constada tal informação no item especifico do edital. 
 
Os veículos encontram-se dentro das capacidades determinadas, e todos com documentação 
em dias, sem multas, além de toda manutenção preventiva.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Não houve manifestação quanto às falhas na execução da licitação, seja pela realização do 
tipo menor preço global, ou, por não determinar que os licitantes informasse o número mínimo 
de assentos para cada roteiro contratado. 
  
##/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 verificadas falhas sem dano ao erário, tais como: 



 

 

- Divergência do quantitativo de dias letivos para cálculos da planilha de custo orçamentário 
elevando à estimativa e o valor contratual. 
- Subcontratação total da prestação de serviço de transporte escolar dos alunos e professores 
da rede municipal e estadual de ensino do município de Antônio Cardoso/BA, contrariando o 
item 1.5 do edital do contrato nº 447/2013. 
- Para obter o edital, foi exigido valor incompatível com o custo de reprodução gráfica.   
- Ineficiência do controle de execução do serviço de transporte escolar no município. 
- Impropriedade nos prazos de prorrogações dos 1º e 2º Termos Aditivos do Contrato nº 
447/2013, proposto pela comissão de licitação.  
- Utilização de veículos inadequados para o transporte de alunos. 
- Divergência entre o quantitativo de alunos que utilizam o transporte escolar com o informado 
no Educacenso.  
- Manutenção de itinerários após recebimento de veículos próprios. 
- Pagamento por dias de transporte escolar superior ao executado. e 
- Falhas na Execução do Pregão Presencial nº 02/2013 para contratação dos serviços de 
transporte escolar. 
As seguintes falhas ocorreram com dano ao erário: 
- Pagamento ilegal por reajuste do contrato nº 447/2013 do Pnate, no valor de 78.700,00. 
- Pagamento por dias de transporte escolar superior ao executado, no valor de R$ 117.983,24. 
- Pagamento por serviços não comprovados, no exercício de 2014, gerando superfaturamento 
de R$ 169.812,90. 
 
 
 
 
  



 

 

Ordem de Serviço: 201501473 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 14.412.010,75 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 0E36 - Complementação da 
União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - Fundeb no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Assegurar a participação da União, a título de 
complementação, na composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb, de forma a garantir, no 
âmbito dos Estados onde o valor per capita do Fundo encontrar-se abaixo do valor mínimo 
nacional por aluno/ano, o alcance desse valor mínimo nacional. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de janeiro 
de 2015, pelo Ministério da Educação.  

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. Pagamento indevido com recursos do Fundeb 40% em serviços não realizados em 
prédio que não é de uso exclusivo em atividades do ensino básico. 
 
Fato 
 
Na análise dos gastos do Fundeb, por amostragem, referente ao exercício de 2014, identificou-
se o pagamento à empresa GMP Construtora Civil e Cia. Ltda., CNPJ 10.806.369/0001-40, 
no valor de R$ 67.000,00, referente à despesa na reforma do prédio onde funciona o 
atendimento do ensino fundamental, conforme discriminado no Processo de Pagamento nº 
425, de 28 de fevereiro de 2014, e na Nota Fiscal nº 055. 



 

 

O referido pagamento objetiva remunerar a empresa favorecida, em face da execução de 
serviços celebrados pelo Contrato nº 216/2014, de 03 de fevereiro de 2014, no valor global de 
R$ 143.732,00, oriundo da Licitação nº 19/2014, Convite nº 10/2014, pelo qual está prevista 
a aplicação de duas fontes de recursos: Fundeb 40% e Educação 25%. 

Por meio de inspeção “in loco”, realizada em 25 de fevereiro de 2015, constatou-se que 
diversos serviços contratados não foram executados na quantidade medida, caracterizando o 
pagamento a maior no montante de R$ 48.630,19, conforme discriminado na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Diferença entre quantidades e valores executados e pagos: 

Item Descrição Unid 
Quantidades Valores (R$) Diferença 

Execut. Paga Execut Pago (R$) 
2.1 Contrapiso m² 171,14  352,00  21.775,85  44.788,48  23.012,63 

2.2 
Piso cerâmico esmaltado 
30x30cm, assentada c 
argamassa colante 

m² 101,37  352,00  5.341,19  18.546,88  13.205,69 

2.3 
Cerâmica assentada com 
argamassa colante, 
juntas a prumo 

m² 28,42  79,30  1.157,83  3.230,68  2.072,85 

4.1 

Vidro cristal comum 
liso, colocado em 
caixilho, com massa, 
e=6mm 

m² 0,00   2,00  0,00   255,00  255,00 

4.2 Vidro temperado incolor m² 13,27  39,30  5.140,80  15.224,82  10.084,02 
Valores Totais (R$) 33.415,67 82.045,86 48.630,19 

Fonte: Planilha da proposta de preços da empresa GMP Construtora Civil e Cia. Ltda., vencedora do Convite nº 
10/2014. 

 
Quadro 1 – Registro fotográfico de alguns serviços não executados: 

  
Secretaria Municipal de Educação 

Circulação sem colocação do piso cerâmico 
Data: 25 de fevereiro de 2015 

Secretaria Municipal de Educação 
Abertura sem colocação de vidro temperado 

Data: 25 de fevereiro de 2015 

 
Em análise aos demais pagamentos da Secretaria de Educação, referentes à obra mencionada, 
constatou-se mais dois pagamentos, os quais, somados ao realizado com recursos do Fundeb, 
atingem o montante de R$ 130.400,00, correspondente a 90,72% do valor contratual, restando 
um saldo a pagar de R$ 13.332,00, que é menor que o valor do pagamento por serviços não 
realizados. 
 
Tabela 2 – Processos de pagamento referentes ao Contrato nº 216/2014: 

Processo de Pagamento Fonte de Recurso Valor Pago (R$) Percentual do Contrato 
Nº 425, de 28/02/2014 FUNDEB 40% 67.000,00 46,61% 
Nº 555, de 12/03/2014 MDE 25% 38.400,00 26,72% 



 

 

Nº 990, de 12/05/2014 MDE 25% 25.000,00 17,39% 
Valor Total Pago (R$) 130.400,00 90,72% 

Fonte: Processos de pagamentos nºs 425, 555 e 990 da Sec. Municipal de Educação, exercício de 2014. 

 
Frisa-se que, apesar de constar na licitação, no contrato de empreitada, nas notas de empenho 
e de liquidação e no documento fiscal que no prédio em reforma funciona o atendimento do 
ensino fundamental, verificou-se, na verdade, que no local funciona a Secretaria Municipal de 
Educação, evidenciando que a despesa com recurso do Fundeb não está sendo aplicada 
exclusivamente no ensino básico. 

   
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas, a fim de preservá-las: 
“No prédio acontecem diversas atividades direcionadas para o ensino fundamental, desde 
salas de aula, até as Oficinas de Capoeira, Canto Coral, Acompanhamento Pedagógico e 
Pintura do Programa Mais Educação (Aluno de Tempo Integral) da Escola Municipal Ieda 
Barradas Carneiro 50 (cinqüenta) alunos e Escola Municipal Rural da Sede 109 (cento e nove) 
alunos. 

Na última sala do lado direito está às turmas do 1° ano matutino e vespertino da Escola 
Municipal Rural da Sede, sendo ministrado pela Professora G. M. C. P. 

O Prédio também atende a Grupo de Estudos de Diretores, reuniões, formação do Programa 
PACTO/PNAIC – Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa que atende a turma de 
1°, 2° e 3° ano da Educação Básica. 

O prédio é ocupado por uma equipe de professores que acompanha e, avalia todo trabalho 
Pedagógico desenvolvido na Educação Básica. 

Apenas uma sala do prédio não é usada exclusivamente para a educação fundamental, que é a 
sala usada pela secretária de educação e seu corpo administrativo.” 
   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar da informação da unidade examinada de que apenas uma sala não é usada 
exclusivamente para a educação fundamental, a usada pela secretária, resta esclarecer o 
funcionamento dos demais ambientes utilizados como apoio às atividades da Secretaria 
Municipal de Educação. São mencionadas atividades extras realizadas com alunos de duas 
escolas que se localizam próximo ao prédio da Secretaria e anexadas à sua manifestação fotos 
do auditório e de uma sala com carteiras estudantis e alunos presentes, no entanto, quando da 
visita da fiscalização da CGU esta sala se encontrava vazia, sem mobília voltada para 
atividades com alunos, não sendo comprovada a utilização dos demais ambientes do prédio 
reformado com recursos do Fundeb em atividades exclusivamente do ensino fundamental. 

Ademais, quanto ao pagamento por serviços não realizados, a unidade examinada não 
apresentou manifestação.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ao FNDE: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia e ao Ministério Público Estadual; 
 



 

 

Recomendação 2: Ao FNDE: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o 
planejamento da capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, 
da Lei 11.494/2007; 
 
Recomendação 3: Ao INEP: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação 
dos resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007. 
 
 
2.1.2. Inobservância de impedimento legal de participantes na licitação para reforma 
do prédio da Secretaria Municipal de Educação. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso realizou o Processo Licitatório nº 19/2014, 
referente ao Convite nº 10/2014, tendo como objeto a execução de serviços de reforma de 
prédio onde funciona o atendimento do ensino fundamental, sendo declarada vencedora a 
empresa GMP Construtora Civil e Cia. Ltda., CNPJ 10.806.369/0001-40, com a qual foi 
celebrado o Contrato nº 216/2014, de 03 de fevereiro de 2014, no valor global de R$ 
143.732,00. Deste valor, foi efetuado o pagamento de R$ 67.000,00 com recursos do Fundeb 
40%, correspondendo a 46,61% do contrato. 

Ocorre que na realização do referido processo licitatório, a Comissão de Licitação deixou de 
observar o impedimento legal constante na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa 
Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/BA, de duas 
licitantes: a empresa vencedora, GMP; e a empresa Primazia Construtora Civil Ltda., CNPJ 
12.603.230/0001-24, por possuírem em seu quadro o mesmo responsável técnico, Engenheira 
Civil de CPF ***.837.475-**. Cabe frisar que nas referidas certidões emitidas pelo 
CREA/BA, tanto da empresa GMP quanto da empresa Primazia, consta de forma clara que é 
vedada por força do Artigo 335 do Código Penal e dos Artigos 90 e 94 da Lei nº 8.666/93 a 
participação em licitação ou apresentação de propostas onde licitem simultaneamente as 
pessoas jurídicas: GMP Construtora Civil e Cia. Ltda. e Primazia Construtora Civil Ltda., por 
possuírem o mesmo responsável técnico na área de engenharia civil, sendo somente permitida 
a participação em consórcio quando o edital facultar. 

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O certame foi devidamente realizado, tendo sido convidadas 04 (quatro) empresas, porém só 
03 (três) compareceram. 

Analisando detalhadamente o procedimento, constata-se que não houve favorecimento a 
nenhuma das empresas, vez que a empresa que ficou em segundo lugar apresentou preço bem 
próximo ao praticado pela empresa vencedora. 

Assim, resta comprovado que houve preservação do interesse público, vez que os preços 
tiveram redução significativa. 

Destacamos, ainda, que a empresa vencedora foi notificada para retomar e dar continuidade 
ao processo final de execução da obra contratada, e, que acaso não cumpra serão tomadas as 
medidas legais cabíveis.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a empresa licitante que ficou em segundo lugar ter apresentado proposta de preço 
com valor próximo ao da empresa licitante vencedora, não há que se falar em preservação do 
interesse público por redução significativa do preço contratado. Trata-se da inobservância por 
parte da Comissão de Licitação do impedimento legal explícito da participação de duas 
licitantes no mesmo certame por apresentaram Certidão de Registro emitida pelo CREA/BA 
indicando um mesmo profissional como responsável técnico, sendo uma delas declarada 
vencedora do certame. Ademais, ambas as empresas deveriam ser inabilitadas pela Comissão 
de Licitação, restando apenas uma proposta válida, o que inviabilizaria o procedimento 
licitatório, pois conforme jurisprudência do Tribunal de Contas da União os convites devem 
conter no mínimo três propostas válidas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ao FNDE: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia e ao Ministério Público Estadual; 
 
Recomendação 2: Ao FNDE: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o 
planejamento da capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, 
da Lei 11.494/2007; 
 
Recomendação 3: Ao INEP: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação 
dos resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007. 
 
 
2.1.3. Falta de capacitação dos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundeb. 
 
Fato 
 
Buscou-se junto à Prefeitura Municipal de Antonio Cardoso, mediante Solicitação de 
Fiscalização 201501473/001, de 10 de fevereiro de 2015, item 28, comprovação de que o 
Município realizou nos exercícios de 2013 e 2014, em parceria com o FNDE, a capacitação 
dos membros do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb – Cacs. Em resposta, o Município 
informou que houve apenas um encontro para esclarecimentos das ações e atribuições do 
conselho.  

Os membros do conselho, nomeados pelo Decreto nº 102/2014, de 26 de março de 2014, 
revelaram que não receberam treinamento para o exercício de suas atribuições, o que ocasiona 
dificuldades de atuação, em especial no que diz respeito às atribuições relacionadas à análise 
dos demonstrativos financeiros apresentados pelo gestor municipal. 

Por oportuno, cabe destacar que em situação similar, o Tribunal de Contas da União, por meio 
do Acórdão nº 901/2012 – TCU – Plenário, considerou impropriedade a insuficiência de 
capacitação dos membros do Fundeb, por inviabilizar o objetivo proposto aos referidos 
conselhos, dando ciência da constatação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE para adoção de providências saneadoras.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 



 

 

 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 

“No Município há grande dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para o desempenho 
das atividades de conselheiro do FUNDEB, porém buscamos orientá-los da importância do 
exercício das atividades, acompanhamento os trabalhos realizados pelo executivo. 

Destaca-se que estamos buscando parcerias com alguns institutos com o fito de melhor 
qualificar os membros do Conselho do FUNDEB, através de palestras e orientações 
ministradas por técnicos.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pelo Gestor Municipal ratifica a irregularidade detectada e informa 
as medidas corretivas que serão adotadas. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ao FNDE: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e 
ao Ministério Público Estadual.   
 
Recomendação 2: Ao FNDE: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o 
planejamento da capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, 
da Lei 11.494/2007. 
 
Recomendação 3: Ao INEP: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação 
dos resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007.  
 
 
2.1.4. Atuação deficiente do Conselho de Acompanhamento Social do Fundeb. 
 
Fato 
 
Para fins de avaliação das atividades de acompanhamento e fiscalização desenvolvidas pelo 
Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Fundeb – Cacs, do Município de Antonio Cardoso, procedeu-
se à análise do livro de atas de reuniões realizadas nos exercícios de 2013 e 2014 e entrevista 
com três membros da atual composição do conselho, nomeados pelo Decreto nº 102/2014, de 
26 de março de 2014. Dessa forma, pôde-se constatar que o Conselho não exerceu suas 
atribuições referentes à supervisão do censo escolar anual e da elaboração da proposta 
orçamentária anual, contrariando o disposto no artigo 24, § 9º da Lei nº 11.494/2007.   
 
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“O conselho, assim como qualquer outro órgão de participação popular, possui algumas 
inconsistências, em virtude do desinteresse da população em geral, porém buscamos a todo 
momento incentivar a participação de todos. 



 

 

Tem-se buscado o incentivo, participação e colaboração, informando que um Conselho 
atuante e participativo é um grande parceiro para se obter uma educação de melhor qualidade. 

As reuniões têm como objetivos assegurar o acompanhamento dos demonstrativos e relatórios 
que são apresentados pelo Poder Executivo a disposição dos conselheiros para garantir à 
aplicação adequada dos recursos destinados a manutenção da educação, bem como cobrar 
melhorias para a educação do município.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Inicialmente, cabe salientar que as falhas aqui apontadas se referem à atuação do Cacs quanto 
a sua atribuição de supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta 
orçamentária anual sobre a aplicação dos recursos do Fundeb.  
Da leitura das atas do conselho, das declarações da presidente do Cacs e das justificativas 
apresentadas pelo gestor municipal, observa-se que o Cacs não exerceu suas atribuições. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ao FNDE: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e 
ao Ministério Público Estadual.   
 
Recomendação 2: Ao FNDE: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o 
planejamento da capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, 
da Lei 11.494/2007.  
 
Recomendação 3: Ao INEP: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação 
dos resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007.  
 
 
2.1.5. Remuneração de professores abaixo do piso salarial. 
 
Fato 
 
No curso dos trabalhos realizados para avaliação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - Fundeb no Município 
de Antonio Cardoso, constatou-se que nos exercícios de 2013 e 2014 o município pagou aos 
professores remuneração abaixo do piso salarial, fixado pelo Ministério da Educação, 
descumprindo a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008. 

Em 2013, o valor do piso salarial foi fixado em R$ 1.567,00, porém, nos meses de janeiro até 
junho daquele exercício, o município pagou para os professores classificados no nível N1 o 
valor de R$ 1.451,00. 

Em 2014, embora o valor fixado pelo ministério para o piso salarial do magistério fosse R$ 
1.697,00, o município pagou nos meses de janeiro até julho o valor de R$ 1.567,00. A partir 
de agosto de 2014, por meio da Lei nº 07/2014, de 09 de setembro de 2014, o salário dos 
professores recebeu um reajuste mensal de 1,5%, válido para os meses de agosto, setembro, 
outubro e novembro. No mês de dezembro o reajuste foi de 2,32%. 



 

 

Dessa forma, o valor recebido pelos professores nesse período foi de R$ 1.590,51 em agosto, 
R$ 1.614,00 em setembro, R$ 1.637,52 em outubro, R$ 1.661,02 em novembro e R$ 1.699,55 
em dezembro. Verifica-se assim, que mesmo recebendo esses reajustes, exceto no mês de 
dezembro, em todos os outros, o município pagou o salário dos professores com valores 
abaixo do piso nacional fixado pelo Ministério da Educação.   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Os professores do Município são os melhores remunerados de toda nossa região, ressaltando-
se que não possuímos nenhum que receba salário bruto inferior ao piso salarial determinado. 

Informamos que possuímos um orçamento difícil, em face de um plano de cargos e salários 
arcaico e cuja atualização impera em negociação que está sendo feita com o sindicato da 
categoria. 

Assim a dificuldade em atender a Lei n°11.738 de 16 de julho de 2008, ou seja, o cumprimento 
do piso nacional fixado pelo Ministério de Educação ocorre porque os recursos do Fundeb 
não são suficientes para cobrir a folha de pessoal da Educação sendo completados pelo FPM. 

São fatores que emperram o cumprimento: 

01. Plano de Cargos e Salários atrasado, com valores altos como adicional (qüinqüênio) 
de 10% calculado no salário integral dos Profissionais de Educação; 

02. Número de alunos considerável significativo que cai a cada ano. 

Merece destaque, que possuímos orçamento aberto demonstrando a APLB e aos munícipes as 
possibilidades de pagamento aos professores, informando que ocorre aporte de recursos 
ordinários para complemento do pagamento destes profissionais. 

Assim, informamos e demonstramos que os professores do Município recebem salário bruto 
superior ao base determinado pela legislação, ressaltando que estamos implementando 
medidas para cumprimento imediato da lei.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pelo Gestor Municipal ratifica a irregularidade detectada e relata 
as dificuldades do município para pagar o piso salarial dos professores fixado pelo Ministério 
da Educação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ao FNDE: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e 
ao Ministério Público Estadual.   
 
Recomendação 2: Ao FNDE: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o 
planejamento da capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, 
da Lei 11.494/2007.  
 
Recomendação 3: Ao INEP: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação 
dos resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007.  
 



 

 

 
2.1.6. Atraso por mais de trinta dias do pagamento de 1/3 de férias aos servidores. 
 
Fato 
 
No curso dos trabalhos realizados para avaliação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação - Fundeb no Município 
de Antonio Cardoso, a partir da análise dos processos de pagamento disponibilizados pelo 
município, bem como reunião com membros do Conselho do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
Fundeb – Cacs e em consulta aos professores da rede pública localizados nas escolas 
selecionadas na amostra, constatou-se que até o mês fevereiro de 2015 o gestor municipal não 
efetuou o pagamento do 1/3 de férias dos professores.   
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 

“O Município passa por dificuldades financeiras com a crescente redução das verbas 
repassadas pelo governo federal e estadual.  

Porém, compromissados e demonstrando as dificuldades aos órgãos de fiscalização e de 
representação das categorias, foi firmado acordo de forma que foi pago décimo terceiro no 
prazo legal e o 1/3 férias em data posterior. 

Ressalte-se que o valor referente a 1/3 de férias já foram pagos aos Servidores.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A justificativa apresentada pelo Gestor Municipal ratifica a irregularidade detectada e informa 
que o pagamento do terço de férias dos professores já foi realizado, porém não apresentou 
quaisquer comprovantes. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ao FNDE: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e 
ao Ministério Público Estadual.   
 
Recomendação 2: Ao FNDE: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o 
planejamento da capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, 
da Lei 11.494/2007.   
 
Recomendação 3: Ao INEP: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação 
dos resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007.  
 
 
2.1.7. Favorecimento de empresa em processo licitatório para capacitação pedagógica. 
 
Fato 
 



 

 

A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA contratou, por meio de inexigibilidade, para 
a prestação de serviços de capacitação de gestores e professores da rede municipal de ensino 
na jornada pedagógica, a empresa Valdemir da Silva Lopes - ME, CNPJ nº 08.989.384/0001-
29, no valor total de R$62.000,00. Em análise à documentação apresentada, verificou-se 
algumas incongruências a saber: 
 
a) O art. 25 da Lei 8.666/93, Parágrafo 1º, que trata do assunto de inexigibilidade de licitação, 
traz a seguinte afirmação: “Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa 
cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros 
requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial 
e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.”  (Grifo Nosso)  
Não há nos autos do processo de inexigibilidade nº 07/2013, documentos que comprovem o 
atendimento pela empresa contratada dos pré-requisitos elencados na norma. Não há estudos, 
experiências ou publicações, por exemplo, decorrentes de desempenho anterior à sua 
contratação pelo município. A lei de licitações, inclusive, ao citar a expressão “empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade”, manifesta que o campo de atuação de uma empresa 
que venha a participar de um processo de inexigibilidade deva ser o mais específico possível 
com o objeto contratado, corroborado com o inciso II, desse mesmo artigo, quando traz ainda 
a afirmação “de natureza singular”.  Consultando o cadastro de pessoa jurídica da empresa 
Valdemir da Silva Lopes - ME, verifica-se que a sua atividade econômica é bastante extensiva, 
de caráter generalista, indo desde serviços de organização de feiras, congressos e exposições 
até a distribuição de água por caminhões, transporte escolar e coleta de resíduos não-
perigosos, por exemplo. No entanto, em visita ao seu respectivo endereço, vê-se que a empresa 
Valdemir tem os seus serviços voltados notadamente para área contábil-financeira, conforme 
pode ser visualizado mediante registro fotográfico abaixo: 

 

 
Frente da empresa Valdemir da Silva Lopes – ME, em Santo Estêvão/BA. 

 



 

 

b) Ainda que com atividade econômica tão diversa, a empresa Valdemir da Silva Lopes - ME, 
conforme consulta a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) até 31 de dezembro de 
2013, período este que engloba a execução do objeto, apenas possuía 09 (nove) empregados 
vinculados à empresa, sendo, oito como “Assistente Administrativo” e um como “Motorista 
de Entrega”, conforme código CBO – Classificação Brasileira de Ocupações nºs 411010 e 
782310, respectivamente. Vê-se, portanto, que a referida empresa não possui nenhum 
empregado voltado às atividades de educação/pedagogia, apesar de afirmar que “atua” 
também nessa área; 
 
c) No intuito de demonstrar que o preço de contratação dos serviços estava dentro dos 
praticados no mercado, além de dar “ares” de legalidade ao processo, consta no processo de 
inexegibilidade nº 07/2013 pesquisa de preços a mais duas empresas que supostamente 
também atuam no mesmo ramo de atividade. Foram, portanto, apresentadas proposta de 
preços das empresas Jonas Lopes Serviços Ltda, CNPJ nº 13.493.381/0001-30, no valor total 
de R$74.000,00 e Criativas Marketing & Propagandas Ltda - ME, CNPJ nº 13.438.118/0001-
48, no valor total de R$71.000,00. No entanto, em relação a esta última, consta no cadastro da 
Receita Federal o relacionamento do Srº  V. da S. L. como contador da empresa Criativas, 
sendo que a empresa, que leva o seu nome, é também uma das participantes no certame 
licitatório em comento; 
 
d) Na documentação apresentada pela Prefeitura consta como responsável pela organização 
da Jornada Pedagógica - 2013 a empresa Valdemir da Silva Lopes - ME, entretanto, nos 
registros do evento consta o nome de outra entidade como organizadora do evento, 
denominado SER – Centro de Estudos e Formação Profissional, CNPJ nº 08.942.585/0001-
70. Em visita ao seu respectivo endereço, encontramos o local com ares de abandono, e, 
segundo entrevistas com pessoas da localidade, a mesma não funciona há pelo menos dois 
anos. No telefone informado na placa de publicidade não foi possível completar a ligação, 
pois o número é dado como inexistente. Em consulta ao cadastro da Receita Federal - RF, o 
SER encontra-se com o status de “baixada”. Na linguagem contábil ou fiscal, é o mesmo que 
dizer que o registro da empresa foi cancelado. Ademais, seguem registros fotográficos: 

 



 

 

 
Frente do Centro de Estudos e Formação Profissional – SER, 
em Feira de Santana/BA. 

 

 
Certificado Jornada Pedagógica – Editado. 

 
e) O contrato de nº 90/2013 firmado entre o município de Antônio Cardoso e a empresa 
Valdemir da Silva Lopes – ME, estabelece no item “b”, cláusula quinta, que a contratada deve 
assumir integralmente a responsabilidade pela direção e supervisão dos trabalhos, além de 
assumir todas as despesas para completa execução dos serviços, inclusive mão-de-obra. 
Entretanto, em resposta à Solicitação de Fiscalização/FUNDEB nº 02, observa-se que as 
funções de gerenciamento do evento ficaram sob a responsabilidade do SER e as pessoas 



 

 

integrantes da equipe técnica-administrativa foram da própria Secretaria Municipal de 
Educação. Registre-se ainda que o referido contrato não prevê a subcontratação dos serviços 
prestados; 

 
f) Apesar do período de férias escolares durante o período de fiscalização “in loco”,  foi 
possível o contato com alguns profissionais de ensino da rede municipal, e questionou-se 
acerca do evento “Jornada Pedagógica”, realizada no período de 26, 27 e 28 de fevereiro de 
2013. Todos afirmaram que houve apenas um palestrante “de fora” no dia de abertura dos 
trabalhos e que as demais ações do evento foram conduzidas pela própria Secretaria Municipal 
de Educação, inclusive em relação às palestras. 

Diante do exposto, vê-se que a empresa Valdemir da Silva Lopes – ME apenas “emprestou” 
seu nome jurídico e demais documentos contábil-fiscais para dar formalidade à sua 
contratação pela Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso, em um processo simulado. 
Percebe-se que o evento foi conduzido e organizado pela própria Secretaria Municipal de 
Educação de forma direta, e indireta, a um custo, presume-se, muito mais baixo do que foi 
efetivamente pago.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de Ofício s/nº, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“O procedimento administrativo foi regularmente realizado, vez que foram obedecidas todas 
as regras determinadas, tendo sido escolhida uma empresa que já efetuou a prestação de tais 
serviços em outros Municípios da região. 
Tal evento teve o comando do secretário de educação, porém orientação, coordenação da 
empresa contratada, que reiteramos já realizou tal tipo de evento em diversos outros 
municípios.  
O valor do contrato está dentro dos preços de mercado, vez que houve fornecimento de 
alimentação aos participantes do evento, confecção e distribuição dos brindes, realização de 
várias oficinas temáticas com profissionais específicos e capacitados para prestar as 
orientações legais, além do que frise-se o evento foi realizado pelo período de 03 (três) dias 
consecutivos. 
Deve ser destacado que o serviço foi regularmente prestado pela empresa contratada, mas 
que realizou a outorga de alguns serviços a profissionais existentes no mercado, que 
inclusive, passou pela confecção e distribuição dos alimentos, confecção dos certificados, 
porém mantendo todos sobre o controle e ordem da empresa contratada. 
Assim, houve escolha da empresa por parte do Secretário de Educação, a qual realizou o 
evento dentro das condições exigidas pelo contratante, porém ressaltamos que após a 
realização do evento, o gestor municipal exonerou o secretário de educação, vez que 
considerou os gastos para realização de tal evento excessivos. 
Por final, após a realização de tal evento, o gestor municipal exigiu que seja realizado 
processo licitatório para aquisição e contratação de serviços, de maneira que a lei seja 
obedecida da melhor maneira possível.” 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

As considerações apresentadas pelo gestor municipal não refutam nenhum dos pontos 
presentes na constatação. Limita-se a argumentos genéricos, não trazendo nada de novo que 
possa esclarecer os fatos apontados diante das inúmeras evidências relacionadas. O gestor, por 
exemplo, reitera que a empresa contratada já prestou esse tipo de serviço em diversos 
municípios, mas nem no processo licitatório ou durante as atividades de campo desta 
fiscalização, tampouco neste momento de apresentação de sua defesa, apresentou quaisquer 
elementos que comprovem, pelo menos, essa situação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e ao 
Ministério Público Estadual. 
 
Recomendação 2: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o planejamento da 
capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, da Lei 
11.494/2007.  
 
Recomendação 3: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação dos 
resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007. 
 
 
2.1.8. Sobrepreço/superfaturamento na aquisição de combustível. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA realizou, em 2013 e 2014, os seguintes 
procedimentos licitatórios para aquisição de combustível para as suas Secretarias, incluindo a 
Secretaria Municipal de Educação: 
- Convite nº 03/2013, com valor estimado em R$79.000,00; 
- Pregão Presencial nº 01/2013, com valor estimado em R$500.000,00; 
- Pregão Presencial nº 01/2014. Com valor estimado em R$720.000,00. 
 
Tomando como base apenas o valor do óleo diesel, fez-se uma comparação entre os preços 
contratados, à época, pela Prefeitura e os de referência para a região em que se situa o 
município, conforme dados disponíveis no site da Agência Nacional de Petróleo- ANP. Entre 
outras atribuições, tem a ANP a responsabilidade de acompanhar a evolução dos preços dos 
combustíveis. 
 
Nas tabelas a seguir, pode-se verificar que os valores contratados não foram os mais 
vantajosos para a administração, gerando sobrepreço, e consequentemente, superfaturamento 
no valor de cada litro de óleo diesel pago pelo município: 
 
 
 
 
 
 
 

A) DIESEL COMUM 



 

 

 
Tabela - Convite nº 03/2013 

Período 
referência 

Preço final 
contratado 

Preço médio 
ANP 

Sobrepreço 
(%) 

Superfaturamento 
por litro  

Janeiro 
2013 

R$2,350 R$1,998  +17,61 R$0,352 

Fontes: Ata de Julgamento. Processo de Pagamento. ANP. 
 
Tabela - Pregão nº 01/2013 

Período 
referência 

Preço final 
contratado 

Preço médio 
ANP 

Sobrepreço 
(%) 

Superfaturamento 
por litro  

Abril 2013 R$2,250 R$2,215  +1,58 R$0,035 
Fontes: Ata de Julgamento. Processo de Pagamento. ANP. 
 
Tabela - Pregão nº 01/2014 

Período 
referência 

Preço final 
contratado 

Preço médio 
ANP 

Sobrepreço 
(%) 

Superfaturamento 
por litro  

Janeiro 
2014 

R$2,700 R$2,366  +14,11 R$0,334 

Fontes: Ata de Julgamento. Processo de Pagamento. ANP. 
 
 
 

B) DIESEL S 10 

Tabela - Pregão nº 01/2014 
Período 

referência 
Preço final 
contratado 

Preço médio 
ANP 

Sobrepreço 
(%) 

Superfaturamento 
por litro  

Janeiro 
2014 

R$3,050 R$2,525  +20,79 R$0,525 

Fontes: Ata de Julgamento. Processo de Pagamento. ANP. 
 
Registre-se, por fim, que o preço médio definido pela ANP, com a aplicação do devido desvio 
padrão, tomou por base ampla pesquisa realizada em postos de gasolina da microrregião de 
Feira de Santana/BA, da qual o município de Antônio Cardoso/BA faz parte. Segundo banco 
de dados da ANP, foram pesquisados, à época, a seguinte quantidade de postos: 
- 2013/janeiro: 112; 
- 2013/abril: 105; 
- 2014/janeiro: 90 (diesel comum) e 16 (diesel S 10).  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de Ofício s/nº, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Os combustíveis adquiridos pelo Município foram todos com os preços de mercado, dentro 
das especificações constantes no certame, em especial de que os valores seriam pagos à 
prazo, o que no mercado de combustíveis faz com que os preços sofram alterações conforme 
a forma de pagamento. 



 

 

Ressaltamos que os preços em que os combustíveis foram adquiridos pelo Município foram 
iguais aos preços praticados pela mesma empresa no ano de 2012 durante a validade da carta 
convite 03/2013, tendo após o pregão 01/2013, o preço sofrido diminuição ao que vinha sendo 
praticado. 
No tocante ao preço médio apresentado pela ANP para o comércio de diesel na região de 
Antônio Cardoso, devemos salientar que tal preço é obtido pela média dos valores de postos 
que ficam localizados em BR, que não possuem interesse em comercializar combustíveis com 
entes públicos, vez que sequer participaram do procedimento licitatório. 
Assim, o procedimento licitatório ocorreu dentro dos ditames legais, sendo obedecidos os 
preços praticados na região de Antônio Cardoso, inclusive com as especificidades do produto 
a ser adquirido e das condições de pagamento.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Como pôde ser visto anteriormente, a média definida pela ANP levou por base uma pesquisa 
bastante ampla e não apenas contemplou postos localizados em BR. A média de preço definida 
pela ANP, órgão oficial de referência, sequer foram levados em consideração quando da 
definição dos preços iniciais de contratação. Vê-se, portanto, que os preços pagos pelo gestor 
não foram o mais vantajosos para a Administração.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e ao 
Ministério Público Estadual. 
 
Recomendação 2: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o planejamento da 
capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, da Lei 
11.494/2007. 
 
Recomendação 3: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação dos 
resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007. 
 
 
2.1.9. Direcionamento em licitação para aquisição de combustível. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA realizou, em 2013 e 2014, os seguintes 
procedimentos licitatórios para aquisição de combustível para as suas Secretarias, incluindo a 
Secretaria Municipal de Educação: 
- Convite nº 03/2013, de 25.01.2013; 
- Pregão Presencial nº 01/2013, de 15.04.2013; 
- Pregão Presencial nº 01/2014, de 27.01.2014. 

 
Segundo os débitos lançados na conta corrente do Fundeb, os gastos da Secretaria de Educação 
foram nos montantes de R$142.979,53 (cento e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e 
nove reais, cinquenta e três centavos) em 2013 e R$57.770,00 (cinquenta e sete mil, setecentos 
e setenta reais) em 2014. Em todos os certames licitatórios sempre se sagrou vencedora a 
empresa KLAM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 
10.632.629/0001-08. 

 
Em análise à documentação apresentada, verificou-se algumas incongruências a saber: 
 



 

 

a) A empresa KLAM apresentava em seu quadro societário, no período compreendido entre 
9 de fevereiro de 2009 e 2 de maio de 2013, os senhores A. C. N. dos S. (Sócio-Adminstrador) 
e K. V. N. dos S. S.. Em análise ao banco de dados da Receita Federal, identificou-se que estes 
são, respectivamente, irmão e filho da atual vice-prefeita do município, que na ocasião de 
realização do Convite nº 03/2013, Pregão nº 01/2013 e Pregão nº 01/2014 , acumulava também 
o cargo de Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos. Até no próprio edital dos 
pregões em referência, trazia a vedação de vínculo de parentesco, conforme item 15.13 abaixo:  

“(...) 

 
(...)” 
 

b) No intuito de demonstrar que o preço de contratação dos serviços estava dentro dos 
praticados no mercado, além de dar “ares” de legalidade ao processo, consta na Carta Convite 
nº 03/2013 a participação de mais duas empresas. Foram convidadas as empresas Anguera 
Derivados de Petróleo Ltda - ME, CNPJ nº 09.369.027/0001-20, situada no município de 
Anguera/BA, e MLE Comércio de Combustíveis e Transportes Ltda, CNPJ nº 
09.437.159/0001-42, situada no município de Ipacaetá/BA. No entanto, em relação a esta 
última, consta no cadastro da Receita Federal o relacionamento do Srº  M. V. N. dos S. S., 
também filho da atual vice-prefeita, como ex-sócio dos quadros da empresa; 
 
c) O Item 15.21, constante do edital do Pregão nº 01/2014, apresenta-se em desacordo com os 
termos do Artigo 3º, Parágrafo Primeiro, Inciso l, da Lei 8.666/93. Esta traz a proibição aos 
agentes públicos de admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 
naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, de forma a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia e da seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração. Eis a cláusula restritiva presente no edital: 
 

“(...) 

 
(...)” 
 

d) Identificação no certame referente ao Pregão nº 01/2014, de cobrança de cópia de edital em 
valor superior ao custo de sua reprodução gráfica, correspondente ao valor de R$200,00, em 
desacordo com o Artº 5º, Inciso III, da Lei 10.520/2002. Eis a documentação presente nos 
autos do processo: 



 

 

 

Diante do exposto, vê-se que a empresa KLAM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 
SERVIÇOS LTDA foi beneficiada na realização dos certames anteriormente citados, havendo 
nítido direcionamento nos processos licitatórios com a única finalidade de beneficiá-la. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de Ofício s/nº, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação, editada apenas no nome de pessoas citadas, 
a fim de preservá-las: 
 
“O Município adquire combustíveis sempre em obediência aos procedimentos licitatórios, 
tendo adquirido durante o período emergencial de início de mandato eletivo, através de carta 
convite, e após através de pregão presencial, que obedeceram as regras legais. 
Destacamos que a empresa vencedora do certame foi a mesma que fornecia combustíveis e 
lubrificantes desde a gestão anterior, conforme documentos comprobatórios em anexo. 
A empresa vencedora adquiriu o edital, tendo comparecido a sessão, e apresentando 
documentos demonstrando que não havia nenhum impedimento quanto a sua participação no 
certame e/ou contratação pelo poder público. 
Nos documentos apresentados constam como sócios das empresas que participaram do 
certame as seguintes pessoas: Klam Comércio de Combustíveis e Serviços LTDA – ME, tem 
como sócios E. R. S. e M. S. L.; MLE Comércio de Combustíveis, Serviços e Transportes 
LTDA – EPP tem como sócios M. V. de B. S. e D. S. C.; os quais não possuem nenhum vínculo 
de parentesco com os gestores municipais. 
Quanto a exigência de capital social mínimo, tal consta da legislação em vigor, que exige 
como capital social mínimo para participação dos certames, bem como para a assinatura de 
contratação. 



 

 

No tocante a exigência de que a empresa funcione e tenha sede no município se deu em 
obediência ao princípio da economicidade, vez que se o produto fosse adquirido em outro 
município, traria enormes gastos ao erário público, vez que a cada necessidade de 
abastecimento dos veículos, os mesmos teriam que se locomover e consequentemente gastar 
combustível para ter que adquirir o serviço. 
Quanto a cobrança da taxa de confecção do edital, informamos que foi realizada uma 
pesquisa de preços cobradas para confecção e disponibilização de edital de licitação, onde 
encontramos diversos valores sendo praticados, desde o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) 
que foi cobrado pelo Município de Planaltino, R$500,00 (quinhentos reais) cobrado pelo 
Município de Maragogipe e R$200,00 (duzentos reais) cobrado pelo Município de Riacho de 
Santana. 
Com base na pesquisa de preços, onde foi encontrado diversos preços, o Município resolveu 
aplicar uma taxa de confecção do edital no importe de R$200,00 (duzentos reais), a qual não 
impediu a participação de diversas empresas no certame, e manteve a possibilidade de 
concorrência e favorecimento ao poder público. 
Assim, resta demostrado que o procedimento licitatório seguiu todas as regras legais, 
obedecendo o princípio da impessoalidade, economicidade, entre outros, sempre buscando o 
melhor resultado para o erário público.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As considerações apresentadas pelo gestor municipal não refutam nenhum dos pontos 
presentes na constatação. Os argumentos agora apresentados tentam justificar fatos em que as 
evidências mostram ser bastante diferentes. Viu-se que termos do próprio edital de licitação 
foram desrespeitados, além de se tentar explicar situações em que a lei e diversos julgados do 
Tribunal de Contas da União dizem o contrário. A análise dos documentos deixa bem claro 
que à época de realização dos certames, a empresa vencedora ainda se encontrava vinculada 
a sócios-parentes da atual administração, e, ainda que na condição de ex-sócio, tal fato 
demonstra, de início, infração ao princípio constitucional da moralidade, em que, aliado às 
demais evidências constatadas, diferentemente do que justifica o gestor, em nenhum momento 
se buscou o melhor resultado para o erário público. Em relação à cobrança para aquisição do 
edital, a lei é bem clara que a taxa para a sua aquisição não pode ser superior ao custo de sua 
reprodução e/ou cópias, portanto, não cabe pesquisa de preços para definição de um valor de 
edital a ser cobrado de possíveis interessados em uma licitação, mas obediência ao que 
estabelece a legislação vigente sobre o assunto. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e ao 
Ministério Público Estadual. 
 
Recomendação 2: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o planejamento da 
capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, da Lei 
11.494/2007. 
 
Recomendação 3: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação dos 
resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007. 
 
 
2.1.10. Despesas consideráveis com combustível em período de recesso escolar. 
 



 

 

Fato 
 
O calendário escolar do município de Antônio Cardoso/BA, conforme documentos 
disponibilizados pela Prefeitura, foi estabelecido em 2013 e 2014 nas seguintes datas: 
a) Ano Letivo/2013: início em 04 de março de 2013. 
b) Ano Letivo/2014: início em 03 de fevereiro de 2014. 

 
No entanto, identificou-se pagamento de despesas com combustível, mais especificamente 
óleo diesel, em período anterior à data estabelecida para início do período escolar, mediante 
débitos na conta do Fundeb (Ag. 1133-9, C/C nº 24.365-5, Banco do Brasil), conforme 
discriminado a seguir: 

 
Quadro – Débitos conta Fundeb 

Exercício 2013 Exercício 2014 
DATA VALOR (R$) DATA VALOR (R$) 
15/02 3.000,00 10/01 2.000,00 
15/02 5.000,00 10/01 1.750,00 

 14/01 2.500,00 
14/01 2.000,00 
30/01 2.000,00 
30/01 2.800,00 
30/01 1.257,00 

Fonte: Extratos Bancários. 

O município possui, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, apenas veículos tipo 
ônibus e micro-ônibus que utilizam óleo diesel, os quais são utilizados mais especificamente 
no transporte de alunos da rede pública municipal de ensino. Não caberia, portanto, a 
realização dessas despesas em períodos anteriores ao início do ano letivo, tendo em vista o 
curso das férias escolares. Além do que, considera-se muito alto os valores envolvidos para o 
período. Registre-se ainda a inexistência nos processos de pagamento, a exemplo dos de nº 
251 e 252/2013 e 196 e 197/2014, referentes ao período, de comprovantes/vouchers de 
abastecimento que dessem suporte aos valores pagos, aliada à descrição genérica nos 
documentos constantes dos referidos processos. 
 
Por fim, verificou-se junto à Prefeitura, os controles de combustível nos demais meses 
referentes aos exercícios em tela. Assim, por meio da Solicitação de Fiscalização – SF nº 
201501473/002 , requereu-se, aleatoriamente, que o ente municipal disponibilizasse os 
comprovantes/vouchers de abastecimento dos meses de maio e novembro de 2013 e 2014. Em 
resposta à SF, não houve fornecimento da documentação solicitada, apenas alguns poucos 
registros feitos “à mão”, o que evidencia o descontrole no abastecimento dos veículos, e 
impede a verificação se os veículos estavam efetivamente atuando no transporte escolar no 
município.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de Ofício s/nº, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No tocante as despesas com combustíveis no período de recesso escolar, tais ocorreram em 
virtude da realização de eventos e atividades, tais como campeonatos esportivos, transporte 



 

 

de universitários, os quais possuem atividades sendo desenvolvidas durante o mês de janeiro 
e fevereiro. 
Assim, o uso de combustível nos veículos próprios para transporte dos municípios se deu em 
razão da necessidade de transporte dos munícipes para os eventos realizados, bem como para 
o transporte de universitários, sendo mais econômico aos cofres públicos, que usasse da frota 
própria, vez que o único gasto que ocorreria é o abastecimento.”    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Mesmo diante das inúmeras “atividades” informadas pelo gestor em sua defesa, em nenhuma 
delas houve comprovação de que de fato tais eventos aconteceram. Não há menção, sequer, 
de quais veículos foram utilizados. O gestor se limita a argumentos genéricos, que não foram 
considerados suficientes para solucionar a falha descrita, pelos motivos acima mencionados.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e ao 
Ministério Público Estadual. 
 
Recomendação 2: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o planejamento da 
capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, da Lei 
11.494/2007. 
 
Recomendação 3: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação dos 
resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007. 
 
 
2.1.11. Despesas com pagamento de juros nos recolhimentos previdenciários do Fundeb. 
 
Fato 
 
Na análise dos gastos do Fundeb, por amostragem, referente ao exercício de 2014, identificou-
se recolhimentos ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, com acréscimo de juros 
e multa, onerando indevidamente os recursos do Fundo no montante de R$13.450,95, 
conforme valores abaixo discriminados. 

 
Quadro – Pagamento de juros e multa na conta do Fundeb 

DATA Nº PROC. 
PAGAMENTO 

VALOR (R$) 

20/01/2014 109 627,17 
20/01/2014 107 100,19 
20/01/2014 108 2.196,24 
20/01/2014 124 4.993,58 
20/01/2014 123 246,86 
20/01/2014 125 1.724,71 
20/01/2014 162 100,19 
23/07/2014 1524 683,43 
30/07/2014 1542 907,84 
30/09/2014 1937 249,48 
30/09/2014 1919 1.038,17 
30/09/2014 1928 583,09 

 TOTAL 13.450,95 



 

 

   Fonte: Processos de Pagamento. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de Ofício s/nº, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Os valores devidamente desembolsados a título de juros estão sendo devolvidos ao erário 
público.”    
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Como não houve comprovação de restituição à conta do Fundeb dos valores pagos 
indevidamente, mas apenas a expressão de um desejo futuro de assim fazer, fica mantida a 
presente constatação.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Comunicar o fato ao Tribunal de Contas Estadual/Municípios e ao 
Ministério Público Estadual. 
 
Recomendação 2: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar o planejamento da 
capacitação dos membros dos conselhos de que trata o inciso II do artigo 30, da Lei 
11.494/2007. 
 
Recomendação 3: Utilizar os resultados das fiscalizações para subsidiar a avaliação dos 
resultados do Fundeb preceituada no inciso VI do art. 30  da Lei 11.494/2007. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 
não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado.  
No período fiscalizado ocorreram irregularidades que causaram dano ao erário como a 
aquisição de combustível com sobrepreço, pagamentos de despesas com combustíveis 
realizados em período de recesso escolar, pagamento de juros por atraso nos recolhimentos de 
encargos previdenciários e pagamento de serviços de engenharia não realizados. 
Dentre as falhas que não causaram dano ao erário destacamos a realização de procedimento 
licitatório para prestação de serviços de capacitação pedagógica, no qual se constatou a 
ocorrência favorecimento de empresa participante, direcionamento em licitação realizada 
para aquisição de combustível, irregularidades relacionadas ao Cacs, pagamento do salário 
dos professores em valores abaixo do piso nacional e atraso no pagamento do terço de férias 
dos professores.  



 

 

Ordem de Serviço: 201502861 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO 
EDUCACIONAL PROF FERNANDO BARREIRO DANTAS  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 66.710,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 – Educação Básica/ 0515 – Dinheiro Direto na 
Escola para a Educação Básica no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se ao atendimento, com recursos suplementares, a escolas públicas 
estaduais, distritais e municipais que oferecem a educação básica nas diversas modalidades, 
bem como as escolas de educação especial mantidas por entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando à melhoria da infraestrutura física e pedagógica, à autonomia gerencial dos 
recursos e à participação coletiva na gestão e no controle social, melhorando o funcionamento 
das unidades educacionais e propiciando ao aluno ambiente adequado, salutar e agradável para 
a permanência na escola, concorrendo para o alcance da elevação do desempenho escolar. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de janeiro 
de 2015, pelo Ministério da Educação. 

 

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

 

 



 

 

3. Conclusão 
 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201502862 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
GREGORIO SOUZA ESTRELA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 47.010,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 – Educação Básica / 0515 - Dinheiro Direto na 
Escola para a Educação Básica no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a atendimento, com recursos suplementares, a escolas públicas 
estaduais, distritais e municipais que oferecem a educação básica nas diversas modalidades, 
bem como as escolas de educação especial mantidas por entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando à melhoria da infraestrutura física e pedagógica, à autonomia gerencial dos 
recursos e à participação coletiva na gestão e no controle social, melhorando o funcionamento 
das unidades educacionais e propiciando ao aluno ambiente adequado, salutar e agradável para 
a permanência na escola, concorrendo para o alcance da elevação do desempenho escolar. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de janeiro 
de 2015, pelo Ministério da Educação. 

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

 

 

3. Conclusão 



 

 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201502863 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
COSTA E SILVA  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 44.770,01 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 – Educação Básica / 0515 – Dinheiro Direto na 
Escola no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se ao atendimento, com recursos suplementares, a escolas públicas, 
estaduais, distritais, e municipais que oferecem a educação básica nas diversas modalidades, 
bem como as escolas de educação especial mantidas por entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando melhoria de infraestrutura física e pedagógica, à autonomia gerencial dos 
recursos, participação coletiva na gestão e no controle social, melhorando o funcionamento 
das unidades educacionais e propiciando ao aluno ambiente adequado, salutar e agradável para 
a permanência na escola, concorrendo para o alcance da elevação do desempenho escolar. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de janeiro 
de 2015, pelo Ministério da Educação.   

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. Falha operacional com ocorrências de cheques do PDDE devolvidos por 
impedimento do pagamento.  
 
Fato 
 
Conforme documentação complementar disponibilizada no último dia dos trabalhos de campo 
da equipe da CGU, especificamente a referente à conta: 37.772-4; agência: 1133-9; Banco do 
Brasil S/A, observou-se no referido extrato bancário a ocorrência de devolução de cheques 
por impedimento de pagamento conforme relacionados no quadro abaixo:  
 
Quadro 1: Relação de cheques devolvidos 

Nº 
Cheque 

Data 
Apresentação 

Valor Data da 
devolução 

Data da 
reapresentação 

850004 24/11/2014 4.476,80 25/11/2014 08/12/2014 
850005 24/11/2014 4.961,30 25/11/2014 08/12/2014 

850006 24/11/2014 4.751,90 25/11/2014 08/12/2014 

850007 28/11/2014 4.476,80 01/12/2014 Não reapresentado 
850019 28/11/2014 4.961,30 01/12/2014 Não reapresentado 
850020 28/11/2014 4.751,90 01/12/2014 Não reapresentado 

Fonte: Extratos Bancários apresentados 

Observa-se a coincidência dos valores caracterizando duplicação na emissão de cheques 
referente aos mesmos objetos, visto que não constam no extrato suas reapresentações, ou 
outras despesas que comprovassem sua realização. 

Ressalta-se a inexistência de registros/declaratório de nulidade ou inutilidade das folhas dos 
cheques 850008, 850015 e 850018, pois não consta em extrato, bancário tampouco na 
documentação disponibilizada como prestação de contas.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Ressaltamos que os cheques foram pagos mediante de resolução das pendências apresentadas 
junto á assinatura. Os cheques foram substituídos por nós, aplicando os mesmos valores, deu-
se por, entendermos que continham defeitos na assinatura. Contudo, após a emissão dos 
cheques de números: 850007; 850019 e 850020 visualizou-se que deveria comparar ao Banco 
para regularizar a assinatura, pois, as mesmas não existiam. 
Após regularizar a assinatura, os cheques nºs 850007, 850019 e 850020 foram retidos por nós 
e os cheques nº 850004, 850005 e 850006, foram disponibilizados para os fornecedores 
novamente. 
Quanto à finalidade dos cheques nºs 850007, 850019 e 850020, estamos de posse dos mesmos 
para realização de inutilização. 
Cabe salientar para fins de registro, que os cheques nºs 850008, 850015 e 850018 estão 
devidamente baixados.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
Observa-se que o gestor da EEx, não dispõe de domínio suficiente para gerenciar o programa 
PDDE com a devida eficácia, onde segundo consta na justificativa, procedeu a duplicação na 
emissão de cheques inutilmente gerando dúvidas quanto aos quantitativos de materiais 
adquiridos e a veracidade das transações comerciais realizadas. Quanto aos cheques (nºs 
850007, 850019 e 850020) de posse do mesmo, não houve apresentação declaratória de sua 
inutilização, assim como, não houve a comprovação de que os cheques nºs 850008, 850015 e 
850018 foram baixados.  
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 
está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado, 
exceto, no que diz respeito à utilização de cheques conforme constatação 2.2.1. - Falha 
operacional com ocorrências de cheques do PDDE devolvidos por impedimento do 
pagamento. 



 

 

Ordem de Serviço: 201502864 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL 
SANTO ESTEVAO VELHO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 43.610,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 a 27 de fevereiro de 2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 – Educação Básica / 0515 - Dinheiro Direto na 
Escola para a Educação Básica no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a atendimento, com recursos suplementares, a escolas públicas 
estaduais, distritais e municipais que oferecem a educação básica nas diversas modalidades, 
bem como as escolas de educação especial mantidas por entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando à melhoria da infraestrutura física e pedagógica, à autonomia gerencial dos 
recursos e à participação coletiva na gestão e no controle social, melhorando o funcionamento 
das unidades educacionais e propiciando ao aluno ambiente adequado, salutar e agradável para 
a permanência na escola, concorrendo para o alcance da elevação do desempenho escolar. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2013 a 31 de janeiro 
de 2015, pelo Ministério da Educação. 

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

 

 

3. Conclusão 



 

 

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



 

 

Ordem de Serviço: 201502379 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Convênio - 656745 
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 602.238,15 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 27/02/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 1448 - Qualidade na Escola / 09CW - Apoio à 
Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica no município de Antônio 
Cardoso/BA. 

A ação fiscalizada destina-se a Apoiar iniciativas destinadas a contribuir para o 
desenvolvimento e universalização da educação básica com qualidade. 

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. Deficiência da fiscalização na execução dos serviços, contribuindo para a 
descontinuidade da utilização do Espaço Educativo Infantil, prejudicando o público 
alvo. 
 
Fato 
 
A fiscalização na execução das obras de construção do Espaço Educativo Infantil, Tipo C, 
objeto do Convênio nº 657710/2009 (SIAFI nº 656745), celebrado entre o município de 
Antônio Cardoso/BA e o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, não 
decorreu de forma eficiente, haja vista a ocorrência de fatos que contribuíram para a 
paralisação das atividades do Espaço, consequentemente, está comprometendo o atingimento 
do objetivo do Programa pela falta de disponibilização para a comunidade. 
Em análise à documentação referente à execução das obras, disponibilizada no Sistema 
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC 
constata-se o registro de observações feitas por empresa credenciada pelo FNDE durante 
vistoria ao empreendimento, nas quais constam informações dos seguintes problemas 
executivos: 



 

 

a) Implantação executada em desconformidade com o projeto, em terreno com desnível de 
mais de 2,5 metros em relação à entrada da obra, tendo sido realizada uma contenção que por 
sua vez não foi satisfatória para conter os empuxos do solo, com isso houve um rompimento 
dessa contenção causando a queda do muro, que se apoiava sobre essa alvenaria de pedra e 
um deslize de terra, causando o afundamento dos pisos próximos ao reservatório, 
comprometendo a estrutura do Castelo D´água e do Bloco de Serviço, que são as estruturas 
mais próximas ao deslize de terra; 
b) A Impermeabilização das fundações não foi executada ou está em desconformidade com a 
especificação, pois as vigas baldrames dos blocos da Creche I e II não foram 
impermeabilizadas de maneira satisfatória, apresentando infiltrações na base da parede; 
c) Os revestimentos foram executados em desconformidade com o projeto, pois a fachada está 
com cores diferentes das especificadas no memorial descritivo; 
d) A Impermeabilização do telhado não foi executada ou está em desconformidade com a 
especificação, pois as calhas de cobertura apresentam infiltrações, motivando a danificação 
da pintura em suas proximidades; 
e) Instalações de combate e prevenção a incêndio executadas em desconformidade com o 
projeto ou não executadas. O serviço não foi executado. 
Durante inspeção “in loco” realizada em 25 de fevereiro de 2015 pela fiscalização da CGU, 
constatou-se que a Unidade de Ensino Infantil, apesar de concluída, encontrava-se 
indisponível aos usuários devido, principalmente, aos problemas técnicos na estrutura de 
contenção, responsável pela sustentação do terreno onde foi implantada a edificação. 
Constatou-se ainda, além da confirmação dos problemas registrados no SIMEC pela empresa 
credenciada do FNDE, a existência de serviços executados em desconformidade com os 
especificados e outros danificados. 
De acordo com informações da diretora da unidade escolar inspecionada, o Espaço Educativo 
Infantil funcionou durante boa parte do ano letivo de 2014, apesar de apresentar alguns 
problemas de ordem construtiva causadores de transtornos e limitação de sua utilização, tais 
como vazamento de águas pluviais de forma torrencial provenientes das calhas da cobertura, 
interdição do sanitário masculino devido ao refluxo e falta de escoamento das águas servidas 
e funcionamento precário ou ineficaz de alguns pontos de utilização de eletricidade, 
evidenciando a deficiência na fiscalização das obras por parte da Prefeitura Municipal de 
Antônio Cardoso/BA. 
No entanto, no segundo semestre de 2014 ocorreu o tombamento de parte do muro de arrimo, 
que foi construído em alvenaria de pedra argamassada, causando o desmoronamento do muro 
de alvenaria localizado no fundo da área do Espaço Educativo Infantil e o deslizamento de 
parte do aterro, com o consequente recalque da pavimentação das áreas localizadas nas 
adjacências do muro tombado, em particular no entorno do castelo d’água e do bloco de 
serviços. 

Em função dos danos oriundos do desmoronamento de parte do muro de arrimo, no intuito de 
preservar a segurança dos usuários, o Espaço deixou de funcionar, tendo sido elaborado por 
engenheiro civil contratado pela Prefeitura um relatório técnico, datado de 07 de agosto de 
2014, no qual é apresentado um diagnóstico sobre o incidente ocorrido no empreendimento. 

Devido a esta paralisação foi feita denúncia ao FNDE, o qual realizou vistoria através de 
empresa credenciada, conforme registrado em relatório disponibilizado no Sistema Integrado 
de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação – SIMEC. Com base 
nesse registro de vistoria, o FNDE solicitou ao gestor municipal, por meio do Ofício nº 
6456/2014 – CGIMP/DIGAP/FNDE/MEC, de 31 de outubro de 2014, que informasse as 
medidas tomadas para solução dos problemas com vistas a recolocar em funcionamento o 
Espaço Educativo Infantil, sob pena de devolução dos recursos transferidos ao município por 
meio do Convênio nº 657710/2009. 



 

 

 

  
Fachada principal – Obra concluída – Espaço de 

Educ. Infantil – Pov. Santo Estêvão Velho 
Data: 25 de fevereiro de 2015  

Muro de arrimo tombado – Espaço de Educação 
Infantil no Povoado Santo Estêvão Velho 

Data: 25 de fevereiro de 2015 

 

  
Muro do fundo tombado – Espaço de Educação 

Infantil no Povoado Santo Estêvão Velho 
Data: 25 de fevereiro de 2015  

Castelo D’água – Espaço de Educação Infantil no 
Povoado Santo Estêvão Velho 
Data: 25 de fevereiro de 2015 

 

  
Pintura de laje danificada devido a infiltração 

Espaço de Educ. Infantil - Santo Estêvão Velho 
Data: 25 de fevereiro de 2015 

Castelo d’água - impermeabilização deficiente 
Espaço de Educ. Infantil - Santo Estêvão Velho 

Data: 25 de fevereiro de 2015 

 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Não houve manifestação da unidade para esse item. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve exigir justificativa do município quanto aos fatos apontados 
e emitir parecer conclusivo, enviando-o à CGU, quanto à adequabilidade dos materiais 
empregados e serviços executados, exigindo, conforme o caso, a correção dos mesmos ou o 
ressarcimento ao erário de eventual economia em virtude das mudanças realizadas pelo 
executor; 
 
Recomendação 2: O FNDE deve exigir da prefeitura a demonstração da execução dos serviços 
pagos e emitir parecer conclusivo, enviando-o à CGU, quanto à adequação dos serviços 
executados. Se necessário, instaurar o devido processo de Tomada de Contas Especial. 
 
 
2.2 Parte 2 
 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para 
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

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

2.2.1. Falta de disponibilização de documentação comprobatória da execução do 
Convênio celebrado com o FNDE, que tem por objeto a Construção de Espaço Educativo 
Infantil, Tipo C, no povoado de Santo Estêvão Velho, município de Antônio Cardoso/BA. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA não apresentou a documentação 
comprobatória da execução do Convênio nº 657710/2009 (SIAFI nº 656745), celebrado entre 
o município e o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, que tem por 
objeto a construção do Espaço Educativo Infantil, Tipo C, no povoado Santo Estêvão Velho. 
Em que pese ter sido requerida, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201502379/001, 
de 10 de fevereiro de 2015, documentação referente ao convênio mencionado, a qual deveria 
se encontrar arquivada pelo município de Antônio Cardoso/BA à disposição dos órgãos de 
controle interno, conforme preconiza a legislação, a Prefeitura informou por meio do Ofício 
nº 40/2015, de 23 de fevereiro de 2015, subscrito pelos Secretários de Administração e da 
Educação, “que não possui nenhum documento solicitado, vez que o convênio foi firmado na 
gestão anterior, e quando a atual gestão assumiu, não encontrou nenhum documento referente 
aos convênios”. 
Ainda de acordo com o citado ofício, em razão da ausência da documentação referente ao 
Convênio 657710/2009, foi protocolada representação ao Ministério Público Federal e 



 

 

ajuizada Ação Civil Pública, além de terem sido comunicados sobre essa ausência, o 
Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia, bem como foi notificada a ex-gestora para fornecer tais documentos. 
Frisa-se que no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 
Educação, no Módulo Obras 2.0, constam algumas informações e cópia digitalizada de parte 
da documentação solicitada e não disponibilizada pelo município. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Enquanto a falta de documentação comprobatória da execução do Convênio com FNDE para 
construção de Espaço Educativo Infantil, Tipo C foram ajuizadas Ação Civil Pública contra a 
Ex-Gestora, bem como Ações judiciais contra empresa Somaza, responsável pela execução 
da obra. 
Destaca-se que o Município, através da sua atual gestão não possui nenhum documento 
referente a realização da referida obra, objeto de convênio com o FNDE, porém tendo obtido 
informação acerca da construtora responsável, já identificada acima, a qual foi devidamente 
notificada para realizar as correções na obra, face as incongruências apontadas em 
fiscalização. Porém tal empresa, não se manifestou, de maneira que foram ajuizadas ações na 
Justiça Federal, com o objetivo de responsabilizá-la pelos danos causados ao erário público. 
Quanto às informações solicitadas restou impossibilitada seu fornecimento, vez que o 
Município não possui, tendo inclusive informado tal condição ao TCM, FNDE, MP, MPF, 
entre outros, cujas cópias foram fornecidas aos técnicos fiscalizadores. 
De outra forma, o Município além de tomando as medidas legais cabíveis para responsabilizar 
a empresa contratada para executar a obra, ainda, está tomando as medidas legais para sanar 
as irregularidades existentes na obra e dar pleno uso ao patrimônio público. 
Está em elaboração planilha orçamentária para realização de conserto da obra, faltando perícia 
judicial para início do procedimento licitatório”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação apresentada pela Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA corrobora a 
falta de disponibilização da documentação comprobatória da execução do convênio para 
construção do Espaço Educativo Infantil no povoado Santo Estêvão Velho. Em que pese o 
atual gestor municipal ter reafirmado que não possui a documentação solicitada e tomou 
providências administrativas e judiciais no intuito de obtê-la, o dever de guarda de toda 
documentação comprobatória das despesas pelo município persiste. 
 
 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 
não foi devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado, 
especialmente em relação à guarda da documentação comprobatória das despesas e a 



 

 

fiscalização na execução das obras, causando a indisponibilidade do Espaço Educativo ao 
público alvo e consequente falta de atingimento do objetivo pretendido. 
  



 

 

Ordem de Serviço: 201501867 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: CERB  
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 27/02/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2069 - Segurança Alimentar e Nutricional / 12QC - 
Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água no município de Antônio 
Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Ação 12QC - Implantação de Obras e Equipamentos para 
Oferta de Água.  No âmbito desta OS serão fiscalizados sistemas coletivos de abastecimento 
viabilizados por meio de convênios. 

O Convênio nº 769228/2012 celebrado entre o Ministério da Integração Nacional e o Governo 
do Estado da Bahia, com interveniência da Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos 
Hídricos da Bahia – CERB, contempla a implantação de sistemas de abastecimento de água 
em diversas comunidades rurais do semiárido baiano, sendo apresentado neste relatório os 
resultados da ação na localidade de Coroá, no município de Antônio Cardoso/BA.  

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. Unidade Examinada Atualizada: Governo do Estado da Bahia - CNPJ nº 
13.937.032/0001-60. 
 
Fato 
 
O escopo das ações da fiscalização do Programa “Segurança Alimentar e Nutricional”, Ação 
“Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água”, no âmbito do 40º Sorteio dos 
Municípios realizadas no município de Antônio Cardoso/BA, sofreu alteração da Unidade 
Examinada inicialmente prevista, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, 
CNPJ 13.221.247/0001-80, para o Governo do Estado da Bahia, CNPJ 13.937.032/0001-60. 
A União, por intermédio do Ministério da Integração Nacional, representado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Regional, celebrou em 13 de junho de 2012 o Convênio nº 769228/2012 
com o Estado da Bahia, com interveniência da Companhia de Engenharia Ambiental e 
Recursos Hídricos da Bahia – CERB, CNPJ 13.529.136/0001-35, e da Secretaria do Meio 
Ambiente, CNPJ 05.467.476/0001-50, tendo como objeto a implantação de sistemas coletivos 
de captação, armazenamento e distribuição de água para consumo humano em comunidades 
rurais do semiárido baiano, no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e 
Uso da Água – Água para Todos, no valor total de R$ 167.383.090,93. 
A Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia – CERB disponibilizou 
o Boletim da 10ª Medição (Final) referente ao Contrato nº 048/2013, celebrado com a empresa 
Roble Serviços Ltda., no valor global atualizado de R$ 3.392.991,79, no qual se verifica que 
foram medidos serviços em diversas localidades de diversos municípios do Estado da Bahia. 
Em relação ao município de Antônio Cardoso/BA, verificou-se que foram aplicados R$ 
77.726,64 na localidade de Coroá, para a implantação de um Sistema Simplificado de 
Abastecimento de Água – SSAA a partir de poço da CERB com dessalinizador, conforme 
croqui da concepção do sistema disponibilizado pela CERB. 
  
##/Fato## 

2.2.2. Falta de comprovação da titularidade do terreno onde foi implantado o Sistema 
Simplificado de Abastecimento de Água da localidade Coroá, no município de Antônio 
Cardoso/BA. 
 
Fato 
 
A Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia – CERB executou a 
implantação do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água – SSAA a partir de poço 
profundo existente, com dessalinizador, o qual faz parte do objeto do Convênio nº 
769228/2012, celebrado com a Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR do Ministério 
da Integração Nacional. 

Durante inspeção “in loco” verificou-se que o SSAA foi implantado de acordo com o desenho 
do “as built” da concepção do sistema que a CERB disponibilizou à Prefeitura Municipal de 
Antônio Cardoso/BA, anexo ao Termo de Transferência de Responsabilidade nº 2963, de 27 
de agosto de 2014. 

Constatou-se ainda que os serviços foram executados com boa qualidade e não foram 
detectadas divergências com os itens contidos na planilha de medição, tanto em relação aos 
quantitativos quanto às descrições, bem como em relação às informações contidas no desenho 
do “as built” e a Ficha de Sistema (SI), formulário com dados do SSAA fornecido ao 
município em anexo ao Termo de Transferência de Responsabilidade. 



 

 

Verificou-se que o SSAA encontra-se em funcionamento e que o operador recebeu o devido 
treinamento, em 22 de janeiro de 2014, conforme Formulário de Controle de Treinamento, 
subscrito pelo operador e pelo Gerente do Núcleo Regional da CERB. 
 

  
SSAA de Coroá - Captação (Poço, Casa de 

Proteção do Quadro Elétrico, Cerca) 
Data: 24 de fevereiro de 2015 

SSAA de Coroá - Distribuição (Casa do 
Dessalinizador, Bebedouro, Reservatórios) 

Data: 24 de fevereiro de 2015 

 
Contudo, não foi disponibilizada a relação de famílias beneficiadas e a documentação 
comprobatória da titularidade da área onde está implantado o SSAA de Coroá. Cabe frisar que 
durante a inspeção “in loco”, realizada em 24 de fevereiro de 2015, em companhia do 
responsável pela operação, um morador da localidade compareceu à área onde está instalado 
o poço e construída a casa de bombas, sendo apresentado pelo operador como o proprietário 
do terreno. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio da Carta nº 02.105/2015-DP, de 01 de abril de 2015, a Companhia de Engenharia 
Hídrica e de Saneamento da Bahia – CERB, nova denominação da Companhia de Engenharia 
Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia, Sociedade de Economia Mista vinculada à 
Secretaria de Infraestrutura Hídrica e de Saneamento do Estado da Bahia, apresentou a 
seguinte manifestação: 
“A fiscalização realizada por esta respeitável Controladoria no Município de Antônio 
Cardoso/BA, no âmbito do Programa de Segurança alimentar, concluiu que “não foi 
disponibilizada a relação de famílias beneficiadas e a documentação comprobatória da 
titularidade da área onde está implantado o SSAA de Coroá”. 
Pois bem, segue em anexo a lista dos responsáveis pelos domicílios na localidade de Coroá, 
num total de 29 (vinte e nove) lares. Quanto à área em que houve a implementação do SSAA, 
a Portaria n° 496, de 31 de outubro de 2013, da lavra do Ministério da Integração Nacional, 
assim dispôs (grifos nossos): 

Art. 2°. O ente beneficiário deverá apresentar os seguintes documentos, 
juntamente com a prestação de contas final da aplicação dos recursos: 

I - comprovação da propriedade do(s) imóvel(is) onde forem instalados os 
sistemas coletivos de abastecimento de água, por meio de um dos seguintes 
documentos: 

a) certidão do Cartório de Registro de Imóveis competente; ou 

b) Termo Judicial de Imissão Provisória na Posse; ou 
c) cópia da publicação na Imprensa Oficial dos Decretos Declaratórios de 
Utilidade Pública dos imóveis e declaração dos respectivos possuidores ou 



 

 

proprietários anuindo com a instalação, funcionamento, uso e acesso público aos 
equipamentos de que trata esta Portaria. 

Em face disso, no dia 21 de agosto do ano de 2014 o Governador do Estado da Bahia 
declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra objeto de 
fiscalização no presente expediente, consoante se verifica na cópia do Decreto Estadual 
n° 15.387 em anexo. Nesse sentido, os possuidores e/ou proprietários da área onde está 
implantado o SSAA de Coroá serão devidamente discriminados por oportunidade da prestação 
final de contas, na conformidade da Portaria-MIN acima transcrita.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A unidade examinada apresentou a relação de famílias beneficiadas e o Decreto Estadual nº 
15.387, de 21 de agosto de 2014, que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
a área de terra onde foi implantado o poço e a casa de bombas do SSAA de Coroá, no 
município de Antônio Cardoso/BA. Em relação às famílias beneficiadas, verifica-se que se 
encontra em conformidade com o estimado na comunidade, contudo, quanto à titularidade do 
terreno onde foi implantado o SSAA, verifica-se que foi concluída após a conclusão e entrega 
do Sistema ao município, ocorrida em 27 de janeiro de 2014, o que, em determinada época, 
colocou em risco de litígio o dispêndio de recursos na área, portanto a falta de comprovação 
de titularidade do terreno ocorreu durante a fase de execução de parte do objeto do Convênio 
nº 769228/2012. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos 
não foi devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado, 
especialmente quanto à tempestividade da comprovação de titularidade da área de 
implantação do objeto conveniado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201501971 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 27/02/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família no município de 
Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a realizar acompanhamento da execução da Estratégia de Saúde 
da Família utilizando as fiscalizações feitas por intermédio dos Sorteios Públicos de 
Municípios, enfatizando-se a atuação da prefeitura e das Equipes de Saúde da Família - ESF. 

 

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. Unidades de Saúde não dispõem de infraestrutura completa. 
 
Fato 
 
Das visitas efetuadas às Unidades Básicas de Saúde Sede, Santo Estevão Velho, Oleiro, e 
Olavo Lobo, constatou-se que elas não dispõem de infraestrutura completa para atendimento 
ao público, conforme segue: 
 
Quadro: Itens de infraestrutura faltantes nas UBS 

Item / UBS Sede Santo Estevão 
Velho 

Oleiro Olavo Lobo 

Sala de Inalação   X X 
Sala de Coleta  X  X 
Sala de Curativos  X   
Sala de Observação  X  X 
Consultório com Sanitário    X 



 

 

Sala Multiprofissional de 
Atendimento à Demanda 
Espontânea 

X X  X 

Sala de Adm. E Gerência X X X X 
Sala de Atividades Coletivas X X  X 
Consultório com Equipamento 
Odontológico 

 X   

Fonte: visita ao local. 

Os itens de infraestrutura citados fazem parte das recomendações emitidas por meio da 
Portaria MS nº 2.488, de outubro de 2011, e das especificações do manual de infraestrutura 
do Departamento de Atenção Básica/SAS/MS. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: “No que tange a situação das Unidades de 
Saúde da Sede, de Santo Estevão Velho, Oleiro e Olavo Lobo (tendo em vista que todas essas 
Unidades relacionadas dependem de alguma reforma até mesmo de ampliações) cumpre 
informar que a administração pública estará pleiteando junto ao Ministério da Saúde através 
do Programa REQUALIFICA UBS a reforma e ampliação desses estabelecimentos de saúde 
tão logo seja possível a adesão ao programa via sistema. 

Cumpre esclarecer, que os itens de infraestrutura citados fazem parte das “recomendações” 
previstas em Portaria, contudo a estrutura destas Unidades sinalizadas não inviabiliza o êxito 
no desenvolvimento do processo de trabalho da equipe, fato comprovado através das notas 
obtidas no PMAQ (Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica). 

Fonte de Comprovação: Relatório das notas obtidas pelas Unidades de Saúde citadas no 
PMAQ (Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade da Atenção Básica)”. 
 
O Gestor apresentou o seguinte documento. 
 



 

 

 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Apesar do Gestor ter apresentado documento que mostra uma avaliação acima da média das 
unidades de saúde, ele ratifica que essas unidades não possuem uma infraestrutura completa 
para atendimento à população. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Acionar a Secretaria Estadual de Saúde no sentido de verificar se a situação 
detectada pela CGU persiste ou se já foi regularizada nos termos do disposto na Portaria nº 
2.488/2011 (Anexo I, Da infraestrutura e funcionamento da Atenção Básica, itens I e II), na 
Portaria nº 2.226/2009 (Anexo) e na RDC nº 50/2002 - ANVISA. Caso persista a situação, 
adote providências junto ao município para que haja adequação à legislação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.1.2. Descumprimento da carga horária semanal prevista para atendimento pelos 
profissionais do Programa Saúde da Família - PSF.  
 
Fato 
 
Da análise procedida na documentação disponibilizada pela Secretaria de Saúde do município 
de Antônio Cardoso/BA, foi identificado que nenhum profissional que atua no PSF cumpre a 
jornada de 40 horas semanais. 

No item das atribuições específicas dos profissionais que compõe o Bloco de Atenção Básica, 
do Pregão nº 02/2014, mediante o qual foram contratados os profissionais da Estratégia de 
Saúde da Família, a carga horária exigida é de 40 horas semanais para os profissionais do PSF. 

Foram solicitadas as folhas de frequências dos meses julho e novembro de 2014 e janeiro de 
2015. Conforme registro nas folhas de frequência, os profissionais preencheram como se 
segue:  

a) USF Santo Estevão Velho 

Julho de 2014 

Cargo Horário Atendimento 

Enfermeira 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Médico 08:00 às 16:00 1 dia por semana 

Técnica em enfermagem 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 5 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal Não foi possível verificar o horário  

Novembro de 2014 

Cargo Horário Atendimento 

Enfermeira 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Médica 08:00 às 16:00 
a cada 2 semanas 3 dias de 
atendimento 

Técnica em enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 5 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal Não foi possível verificar o horário  

Janeiro de 2015 

Cargo Horário Atendimento 

Enfermeira 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Médica 08:00 às 16:00 
a cada 2 semana 3 dias de 
atendimento 

Técnica em enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 5 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal Não foi possível verificar o horário  

Fonte: Folhas de frequência dos profissionais da USF Santo Estevão Velho 

Não foram disponibilizadas as frequências da auxiliar em saúde bucal. 

b) USF Ângelo Mário de Carvalho 



 

 

Julho de 2014 
Cargo Horário Atendimento 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Enfermeira 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Médico 08:00 às 16:00 2 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 17:00 4 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 14:00 4 dias por semana 

Cirurgiã-dentista Não foi possível verificar o horário    

Novembro de 2014 

Cargo Horário Atendimento 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Enfermeira 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Médico 08:00 às 16:00 2 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Cirurgiã-dentista Não foi possível verificar o horário    

Janeiro de 2015 

Cargo Horário Atendimento 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Enfermeira 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Médico 08:00 às 16:00 2 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 16:00 5 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 15:30 3 dias por semana 

Fonte: Folhas de frequência dos profissionais da USF Ângelo Mário de Carvalho 

c) USF Olavo Lobo 

Julho de 2014 

Cargo Horário Observação 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 12:00 e 12:30 às 15:00 3 dias por semana 

Enfermeira 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Médico 08:00 às 16:00 2 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Novembro de 2014 

Cargo Horário Observação 

Cirurgiã-dentista     

Enfermeira 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Médico 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 3 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Janeiro de 2015 

Cargo Horário Observação 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 3 dias por semana 



 

 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Médica 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 3 dias por semana 

Enfermeira 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Fonte: Folhas de frequência dos profissionais da USF Olavo Lobo 

d) USF Oleiro 

Julho de 2014 

Cargo Horário Observação 

Enfermeira 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 3 dias por semana 

Médico Não foi possível verificar o horário  

Auxiliar em Saúde Bucal Não foi possível verificar o horário  

Novembro de 2014 

Cargo Horário Observação 

Enfermeira 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 16:00 3 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Médico 08:00 às 16:00 2 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal Não foi possível verificar o horário  

Janeiro de 2015 

Cargo Horário Observação 

Enfermeira 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 16:00 3 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 16:00 4 dias por semana 

Médico 08:00 às 16:00 2 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal Não foi possível verificar o horário  

Fonte: Folhas de frequência dos profissionais da USF Oleiro 

e) USF Sede 

Julho de 2014 

Cargo Horário Observação 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Médica 08:00 às 12:00 e 13:00 às 14:00 4 dias por semana 

Enfermeira 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 4 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 07:30 às 12:00 5 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00   

Auxiliar de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00   

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 12:00 e 13:00 às 15:00 3 dias por semana 

Novembro de 2014 



 

 

Cargo Horário Observação 

Técnica de Enfermagem 07:30 às 12:00   

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00   

Médica 08:00 às 14:00 4 dias por semana 

Enfermeira 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 4 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Cirurgiã-dentista 08:00 às 12:00 e 13:00 às 15:00 3 dias por semana 

Janeiro de 2015  

Cargo Horário Observação 

Enfermeira 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Técnica de Enfermagem 08:00 às 12:00 e 13:30 às 16:00 4 dias por semana 

Médica 08:00 às 14:00 4 dias por semana 

Auxiliar em Saúde Bucal 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00   

Cirurgiã-dentista Não foi possível verificar o horário  

Fonte: Folhas de frequência dos profissionais da USF Sede 

Verifica-se que nenhum profissional atendeu as quarenta horas semanais exigidas no pregão. 
Apesar de haver profissionais que atenderam cinco dias por semana, não foi observado o 
intervalo para almoço, fazendo 8 horas seguidas de trabalho. 

O fato apontado caracteriza desvio da finalidade do atendimento do programa e malversação 
do dinheiro público, com prejuízos ao atendimento da clientela do PSF. 

Cabe esclarecer, que as falhas apontadas, contrariam os princípios e diretrizes gerais da 
atenção básica que norteiam o programa, definidos no anexo I da Portaria MS/GM de nº 2.488 
de 21 de outubro de 2011.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas e aos seus números de CPF, a fim de preservá-las: “A Secretária Municipal de Saúde 
tomou as medidas cabíveis: 

� NOTIFICOU a Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde, 
responsável pela contratação dos Profissionais (Médicos, Dentistas e Enfermeiros) 
para prestação de serviços, sobre a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária; 

� Publicou Portaria 065/2015 que dispõe sobre o horário de funcionamento das 
Unidades de Saúde da Família e sinaliza a punição correspondente ao não 
cumprimento da carga horária. 

Fonte de Comprovação: cópia da Notificação encaminhada, Portaria devidamente publicada 
em Diário Oficial e notificação enviada pela cooperativa aos profissionais”. 

 

 

 



 

 

O Gestor apresentou os seguintes documentos: 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor ratifica o fato apontado, inclusive tomando providências para regularizar a situação. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Determinar ao gestor municipal que controle a frequência dos profissionais 
do PSF, de forma a cumprir a jornada semanal preconizada pela Portaria nº 2.488/2011 (Anexo 
I, Especificidades da Estratégia de Saúde da Família, item V). 
 
Recomendação 2: Realizar a suspensão da transferência dos recursos financeiros 
relativamente às equipes cujos profissionais descumpram a carga horária semanal prevista.  
 
 
 
 
2.2 Parte 2 



 

 

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

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

2.2.1. Falta de equipamento odontológico em Unidade de Saúde da Família - USF com 
equipe de saúde bucal cadastrada. 
 
Fato 
 
Em visita à Unidade de Saúde da Família Santo Estevão Velho, no município de Antônio 
Cardoso/BA, verificou-se a inexistência de equipamentos odontológicos para que a equipe 
cadastrada realizasse a prestação dos serviços à população. 

Durante todo o período de 2014, existia uma equipe cadastrada, formada por uma cirurgiã-
dentista e uma auxiliar em saúde bucal. 

Em entrevista realizada com a Secretária de Saúde do município, houve a informação que esta 
equipe realiza somente ações educativas com a população, mas que não há uma atuação efetiva 
no tratamento odontológico devido à falta dos equipamentos. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: “Vimos informar que foi realizada a 
licitação para aquisição dos equipamentos odontológicos necessários para implementar o 
Consultório Odontológico da USF Santo Estevão Velho bem como já foi realizada a 
solicitação dos equipamentos odontológicos a empresa ganhadora da licitação. 

Fonte de Comprovação: segue cópia da licitação e solicitação de equipamentos 
odontológicos”. 
O Gestor apresentou a seguinte documentação. 



 

 

 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor confirma o fato apontado e solicita, da empresa vencedora do certame, os materiais 
odontológicos. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Não pagamento do Piso salarial aos Agentes Comunitários de Saúde. 
 
Fato 
 
A Lei nº 12.994, de 17 de junho de 2014, que incluiu o art. 9º-A na Lei nº 11.350, de 05 de 
outubro de 2006, que rege as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 
estabeleceu para esses profissionais o piso salarial nacional no valor de R$ 1.014,00. 
Analisando as folhas de pagamentos dos profissionais da saúde, constatou-se que o gestor 
municipal não está pagando o que determina a lei. 
Foi possível verificar que no pagamento realizado em dezembro de 2014, referente à folha de 
pagamento do mês anterior, o valor bruto recebido pelos ACS foi de R$ 868,80. 
Através do Ofício nº 91/2014, sem data, o Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do 
Centro Leste Bahia (SINDRACS – Centro Leste Bahia) requereu ao gestor municipal o envio 
de lei municipal que atualizasse os salários dos ACS do município de Antônio Cardoso/BA. 
Dessa forma, o gestor ainda não está pagando aos ACS o que determina a lei do piso salarial.  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas e aos seus números de CPF, a fim de preservá-las: “Até o momento não recebemos 
valores de repasse que permitissem o cumprimento do Piso Salarial dos ACS. Sendo assim, 
após Vossa sinalização, estamos nos ajustando a fim de fazer cumprir as determinações 
contidas na Lei 12.994 de 17 de Junho de 2014, independente da contrapartida da União.  

Fonte de Comprovação: Ofício encaminhado ao Ministério da Saúde solicitando aumento 
do repasse”.  
O Gestor apresentou o seguinte documento. 
 

 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor ratifica o fato apontado. Ademais, cabe ao gestor municipal, nos termos da Portaria 
nº 2.488/2011 (Das Responsabilidades, item IV, contribuir com o financiamento tripartite da 
Atenção Básica), não podendo se valer apenas dos recursos federais para custeio da folha de 
pessoal da Estratégia de Saúde da Família. 
  
##/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: 201501241 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 114.228,96 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 06/03/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção 
Básica em Saúde no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Apoio à assistência farmacêutica básica mediante transferência 
de recursos a estados e municípios destinados ao custeio dos medicamentos de uso na atenção 
básica presentes na RENAME vigente, além do custeio direto pelo MS das insulinas e 
contraceptivos. 

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. Controles de estoque e distribuição deficientes. 
 
Fato 
 
Na verificação procedida ao estoque de medicamentos provenientes do Programa de 
Assistência Farmacêutica Básica, realizada no almoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde 



 

 

e nas quatro Unidades de Saúde da Família do Município de Antônio Cardoso/BA, verificou-
se que não foram efetuados controles efetivos de entradas e saídas desses medicamentos até o 
ano de 2014. 
O almoxarifado central e as Unidades de Saúde não possuem fichas de prateleiras, os controles 
locais de estoques e de aviamento das receitas são falhos, não registrando todas as entregas 
aos pacientes nos livros específicos, e as Unidades de Saúde não recolhem a segunda via de 
todos os pedidos efetuados ao almoxarifado central. Tais fatos impossibilitaram a verificação 
do quantitativo de medicamentos estocados e dispensados pela farmácia. 
O controle eficiente dos estoques e das entregas dos medicamentos é de primordial 
importância, pois facilita a consolidação das informações relativas à movimentação mensal 
dos medicamentos, bem como viabiliza a verificação e a confiabilidade dos movimentos 
diários, além de evitar a ocorrência de desvios de estoques. Nesse sentido, a Portaria GM/MS 
nº 4.217/2010, no art. 10, atribui ao município a responsabilidade pela organização dos 
serviços e pela execução das atividades farmacêuticas, entre as quais a seleção, a 
programação, a aquisição, o armazenamento (incluindo controle de estoque e dos prazos de 
validade dos medicamentos), a distribuição e também a dispensação dos medicamentos e 
insumos sob sua responsabilidade. 
A deficiência nos controles de estoque dificulta o controle na entrada de medicamentos 
adquiridos pelo município, como por exemplo, as aquisições realizadas através do Pregão 
Presencial nº 06/2014, tendo como objeto a aquisição de medicamentos e materiais 
hospitalares. O município licitou o valor de R$ 3.151.200,00, e de acordo com os processos 
de pagamentos, a aquisição de medicamentos somou R$ 153.279,10. Sem um controle efetivo, 
há a possibilidade de retirada de medicamentos sem documentação comprobatória.  
O Secretário Municipal de Saúde juntamente com o Coordenador da Farmácia Básica 
Municipal são os responsáveis pela gestão da Assistência Farmacêutica Básica no município. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: “A Central de Abastecimento Farmacêutico 
(CAF) de Antônio Cardoso funciona em um prédio anexo à Secretaria Municipal de Saúde, 
com uma recepção com balcão onde é realizada a entrada e saída de medicamentos e uma sala 
grande climatizada com armários fechados e prateleiras de aço onde ficam os produtos para 
serem distribuídos para as Unidades de Saúde. Vale ressaltar que cada Unidade de Saúde da 
Família possui uma Farmácia Básica específica.  
Todo o controle de estoque (entrada e saída) está sob a responsabilidade da Farmacêutica e 
sua técnica, que realizavam o controle através de cadernos.  
No momento em que foram sinalizadas as constatações pelos Técnicos da CGU tomamos 
conhecimento da necessidade de reformulação do controle de entrada e saída de medicações, 
bem como o método utilizado para aquisição de medicamentos a fim de suprir as Unidades de 
Saúde. 
Cientes da importância do controle eficiente do estoque e das distribuições, a fim de facilitar 
a consolidação das informações relativas à movimentação mensal dos medicamentos, bem 
como viabilizar a verificação e a confiabilidade dos movimentos diários, permitindo evitar a 
ocorrência de desvios de estoque, realizamos alterações essenciais neste processo de trabalho. 
Sendo assim, foram “abolidos” os cadernos e implantadas Planilhas Específicas de Controle 
de Estoque e Mapa Diário de Solicitação de Medicamentos. 



 

 

No momento estamos realizando o balanço de todo o estoque de medicamentos da CAF bem 
como das Unidades de Saúde, assim que esse processo for concluído, iremos iniciar esse 
método de controle mais rigoroso e eficiente. 
Gostaríamos de expressar a importância de tal evento que proporcionou a nossa gestão 
condições de visualizar ações a serem revisadas e assim melhorar a prestação dos nossos 
serviços aos usuários do SUS.  
Fonte de Comprovação: modelo em anexo das Planilhas Específicas de Controle de Estoque 
e Mapa Diário de Solicitação de Medicamentos”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor ratifica o fato apontado, inclusive tomando providências para melhorar o controle 
dos estoques. 
  
##/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: 201501899 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 1.860.476,13 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 06/03/2015 sobre a 
aplicação dos recursos da programação 0106 - Execução Financeira da Atenção Básica no 
município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Realização de gastos voltados à expansão da estratégia de 
Saúde da Família e da rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção 
básica resolutiva, de qualidade, integral e humanizada. 

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

2.1 Parte 1 
 
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. Desvio de objeto na aplicação de recursos destinados à atenção básica no 
montante de R$ 12.947.40. 
 
Fato 
 
Foi verificado que o Gestor Municipal está utilizando os recursos do Programa de Atenção 
Básica (PAB), depositados na conta corrente n.º 624.001-3, agência 3801 da Caixa Econômica 
Federal, para pagamentos vinculados à área da Vigilância Sanitária. 
No art. 11, da Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, são elencadas as estratégias 
que utilizam os recursos do PAB, entre eles estão: saúde da família, agentes comunitários de 
saúde e saúde bucal. 
Conforme exposto na Tabela a seguir, o valor total utilizado na Vigilância Sanitária foi de R$ 
12.947,40. 
 
Tabela 1 – Recursos do PAB utilizados na Vigilância Sanitária 

Data Valor (R$) Processos de Pagamento 

30/01/2014 1.417,51  94 a 105 



 

 

25/02/2014 84,00  189 

30/04/2014 103,72  353 a 355 

10/10/2014 5.598,90  810 

12/12/2014 5.743,27  1002 

Total 12.947,40    
Fonte: Processos de pagamentos 
 
Importante esclarecer que o município recebeu no exercício de 2014 o valor de R$ 95.980,66 
para ser destinado à manutenção do Programa de Vigilância Sanitária.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas e aos seus números de CPF, a fim de preservá-las: “Na oportunidade, ressaltamos que 
os processos de pagamentos a seguir (94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
189, (...), 353, 354, 355, (...), 810, (...) e 1002), estão com e a sub-função errada, onde lê (304 
– Vigilância Sanitária) deveria ser (301 – Atenção Básica). Embora a sub-função esteja errada 
os processos de pagamentos, acima mencionados não caracterizam como desvio de finalidade 
na aplicação de recursos, uma vez que a despesa é classificada pela fonte de recursos.  

Verificamos também que no caso do processo de pagamento (560), a solicitação de pagamento 
foi feita com a conta bancária da Vigilância Sanitária, mas o banco fez a transferência com a 
conta da Atenção Básica, segue em anexo comprovante de devolução de recursos, sanando 
assim a pendência mencionada. 

Fonte de Comprovação: Ofício de solicitação de transferência de valor da conta da 
Vigilância para a conta do PAB e comprovante da transferência”. 
 
O gestor apresentou os seguintes documentos: 

 



 

 

 



 

 

 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Os processos apontados no fato apresentaram desvio no objeto do programa. Apesar de o 
Gestor apresentar justificativas que eliminariam esses desvios, os documentos dos processos 
demonstram o contrário. Os processos 94 a 105, 189 e 353 a 355 apresentam no histórico das 
notas de empenho a descrição que é para atender a despesas com juros e multas da sub-função 
“Vigilância Sanitária”, sem especificar quais juros e multas são esses. Os processos 810 e 
1002 possuem no histórico das notas de empenho a descrição de pagamentos de vencimentos 
e salários dos servidores da vigilância epidemiológica, além de conter as folhas de pagamentos 
informando a função de agente de endemias.   
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Encaminhar expediente ao gestor municipal de forma a cientificar-lhe que 
no Relatório de Fiscalização elaborado pela CGU estão registradas constatações de 
impropriedades que poderão ser sanadas mediante a celebração do Termo de Ajuste Sanitário-



 

 

SAS, com a finalidade de se promover a devolução dos recursos gastos indevidamente à conta 
corrente do Bloco de Atenção Básica. 
 
Recomendação 2: Certificar-se de que os recursos eventualmente devolvidos à conta do Bloco 
da Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde-FMS sejam oriundos do Tesouro do próprio 
município. 
 
Recomendação 3: Comunicar ao Conselho Municipal de Saúde para que acompanhe o 
cumprimento dessa notificação. 
 
 
2.1.2. Pagamentos indevidos com recursos da Atenção Básica com locação de veículos 
no total de R$ 10.850,00. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos de pagamentos realizados pelo gestor municipal, verificou-se o 
pagamento de despesa com locação de veículos que não são utilizados pelos profissionais da 
saúde da família. 
O pagamento realizado no valor de R$ 12.400,00 à empresa Brúzio Comércio e Serv. 
Empresariais, CNPJ 08.989.384/0001-29, nota fiscal nº 342, refere-se à locação dos veículos 
com as seguintes placas: HMR 1662, HIX 1714, HMR 1731, NTE 0843, JSD 1184, JRV 7740, 
NZG 0183 e JMG 7588. 
Conforme informação prestada pela Secretária Municipal de Saúde, o único veículo utilizado 
pela atenção básica é o de placa JSD 1184. 
O aluguel apresentado para apenas um veículo seria o valor de R$ 1.550,00. 
Desta forma, foram pagos indevidamente com os recursos da Atenção Básica, o aluguel de 
sete veículos, totalizando R$ 10.850,00. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: “Os pagamentos referentes à locação de 
veículos para prestação de serviços sofrem variação, conforme a necessidade da manutenção 
do atendimento de saúde aos munícipes.  
Em razão disto, há meses em que é necessário aumentar à quantidade de veículos que prestam 
serviço a saúde. 
Porém, independente da variação da necessidade de veículos, sempre foi mantido fixo 04 
(quatro) veículos, conforme já informado aos prepostos da CGU quando em visita ao 
município, estando tais veículos fixos, nas Unidades Básicas de Saúde da Sede, Santo Estevão 
Velho, Oleiro e Poço, sendo que durante alguns meses em decorrência do aumento da 
população flutuante, vez que nos períodos de festas, recebemos muitos visitantes. 
Os demais veículos que constam na nota fiscal nº. 342, que servem à secretaria de saúde 
ficaram lotados na Unidade Mista de Saúde localizada na sede do município, bem como 
serviram para dar apoio aos serviços prestados pelas Unidades Básicas de Saúde, conforme a 
necessidade diária. 
Desta forma, todos os veículos locados pela saúde são destinados a prestação de serviços na 
atenção básica, ressaltando-se, inclusive que no mês de fevereiro quando da fiscalização in 
loco realizada pelos técnicos da CGU foi constatado que havia 04 (quatro) veículos 



 

 

exclusivamente à disposição das Unidades de Saúde da Família, conforme placas informadas 
e veículos apresentados (JSD-1184; JRB-9179; ECG-8243; JPL-9659). 
Assim, informamos e esclarecemos que todos os veículos constantes na nota fiscal prestavam 
serviço à atenção básica de saúde, alguns fixos nas unidades e outros em apoio às unidades, 
conforme a demanda, de maneira que não houve pagamento irregular, conforme acima 
demonstrado”. (sic) 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor não apresentou documentos que comprovassem os serviços que os veículos 
realizaram pela Secretaria da Saúde. Nos trabalhos de campo, houve a informação de que 
apenas quatro veículos eram utilizados na Atenção Básica.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Encaminhar expediente ao gestor municipal de forma a cientificar-lhe que 
no Relatório de Fiscalização elaborado pela CGU estão registradas constatações de 
impropriedades que poderão ser sanadas mediante a celebração do Termo de Ajuste Sanitário-
SAS, com a finalidade de se promover a devolução dos recursos gastos indevidamente à conta 
corrente do Bloco de Atenção Básica. 
 
Recomendação 2: Certificar-se de que os recursos eventualmente devolvidos à conta do Bloco 
da Atenção Básica do Fundo Municipal de Saúde-FMS sejam oriundos do Tesouro do próprio 
município. 
 
Recomendação 3: Comunicar ao Conselho Municipal de Saúde para que acompanhe o 
cumprimento dessa notificação. 
 
 
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. Valores pagos a maior à cooperativa no montante de R$ 25.117,48. 
 
Fato 
 
A administração municipal de Antônio Cardoso/BA contratou parte dos seus profissionais do 
PSF por intermédio da Cidade Cooperativa de Trabalho de Profissionais da área de Saúde, 
CNPJ 13.753.836/0001-09.  
Essa cooperativa foi vencedora do Pregão nº 02/2014, que teve como objeto a contratação dos 
profissionais do Programa Saúde da Família (PSF) e do Núcleo de Atenção à Saúde da Família 
(NASF). 
Em análise às folhas de pagamentos desses profissionais, verificou-se que nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 2014 foram pagos valores maiores que os contratados. 



 

 

De acordo com os extratos bancários da conta do PAB, c/c. 624001-3 e ag. 3801 da CEF, os 
valores creditados na conta da cooperativa para pagamentos desses profissionais foram de R$ 
104.783,31, por mês, totalizando R$ 314.349,93.  
Os valores para o NASF sempre foram de R$ 8.534,00 por mês, mais a dedução do imposto 
devido de R$ 128,01. O que daria nos três meses um valor líquido total de R$ 25.217,97.  
Nos processos de pagamentos foram encontradas divergências de valores pagos, apenas, aos 
profissionais do PSF. De acordo com os relatórios de serviços apresentados, o valor total bruto 
de R$ 97.845,00 não foi somado de forma correta. O valor correto seria R$ 89.345,00. 

 
Relatório de serviço no mês de outubro de 2014 

 
 



 

 

 
Relatório de serviço no mês de novembro de 2014 

 
 
 



 

 

 
Relatório de serviço no mês de dezembro de 2014 

 
Se não ocorressem as divergências, o valor total devido seria R$ 268.035,00, conforme tabela 
abaixo.   
 
Tabela – Pagamentos realizados aos profissionais do PSF 

Cargo  Outubro   Novembro   Dezembro  
Médica Ginecologista      4.000,00              4.000,00           4.000,00  

Médica Pediatra      5.000,00              5.000,00           5.000,00  
Médico Cardiologista      5.000,00              5.000,00           5.000,00  

Psiquiatra   10.000,00            10.000,00        10.000,00  
Dentista      2.805,00              2.805,00           2.805,00  
Dentista      2.805,00              2.805,00           2.805,00  
Dentista      2.805,00              2.805,00           2.805,00  
Dentista      2.805,00              2.805,00           2.805,00  

Enfermeira              2.875,00  
Enfermeira      2.875,00              2.875,00           2.875,00  
Enfermeira      2.875,00              2.875,00           2.875,00  
Enfermeira      2.875,00              2.875,00           2.875,00  
Enfermeira      2.875,00              2.875,00           2.875,00  
Enfermeira      2.875,00              2.875,00           2.875,00  
Enfermeira      2.875,00              2.875,00           2.875,00  
Enfermeira      2.875,00              2.875,00    

Médica      8.500,00              8.500,00           8.500,00  
Médico      8.500,00              8.500,00           8.500,00  
Médico      8.500,00              8.500,00           8.500,00  
Médico      8.500,00              8.500,00           8.500,00  
Total   89.345,00            89.345,00        89.345,00  

Fonte: Processos de pagamentos 



 

 

Após os ajustes e deduzindo os impostos devidos, os valores corretos que deveriam ser 
debitados da conta, nos três meses, seriam R$ 264.014,48, do PSF, e R$ 25.217,97, do NASF, 
totalizando R$ 289.232,45. 
Com isso, o valor debitado a maior foi de R$ 25.117,48.  
 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação, editada apenas quanto ao nome de pessoas 
citadas e aos seus números de CPF, a fim de preservá-las: “Diante da sinalização do erro, o 
Setor Contábil da Secretaria de Saúde realizou conferência das planilhas e constatou o erro no 
cálculo e imediatamente NOTIFICOU a cooperativa para realizar a devolução do valor R$ 
25.117,48 no prazo de 15 dias. A cooperativa informa que realmente foi um erro no cálculo e 
pede desculpas pelo ocorrido e se compromete a ter mais atenção na conferência da Nota 
Fiscal, bem como está tomando as medidas legais para restituir o valor. 

Fonte de Comprovação: Notificação enviada para cooperativa”. 
 
O Gestor apresentou o seguinte documento 
 

 
 
  
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação prestada pelo Gestor ratifica o fato apontado. Apesar de confirmar o problema 
o gestor não apresentou ainda a comprovação do respectivo ressarcimento.    
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Inobservância de impedimento legal de participantes em licitação para reforma 
da Unidade de Saúde da Família do Oleiro. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso realizou o Processo Licitatório nº 27/2014, 
referente ao Convite nº 16/2014, tendo como objeto a execução de serviços de Reforma do 
PSF do Oleiro, localizado na zona rural do município, sendo declarada vencedora a empresa 
JMV Construtora Civil Ltda., CNPJ 11.606.470/0001-10, com a qual foi celebrado o Contrato 
nº 285/2014, de 05 de março de 2014, no valor global de R$ 31.500,00, tendo como fonte de 
recursos as transferências do SUS. 
Ocorre que na realização do referido processo licitatório, a Comissão de Licitação deixou de 
observar o impedimento legal constante na Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica 
emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/BA, de duas licitantes: 
as empresas GMP Construtora Civil e Cia. Ltda., CNPJ 10.806.369/0001-40; e Primazia 
Construtora Civil Ltda., CNPJ 12.603.230/0001-24, por possuírem em seu quadro o mesmo 
responsável técnico, Engenheira Civil de CPF ***.837.475-**. Cabe frisar que nas referidas 
certidões emitidas pelo CREA/BA, tanto da empresa GMP quanto da empresa Primazia, 
consta de forma clara que é vedada por força do Artigo 335 do Código Penal e dos Artigos 90 
e 94 da Lei nº 8.666/93 a participação em licitação ou apresentação de propostas onde licitem 
simultaneamente as pessoas jurídicas GMP Construtora Civil e Cia. Ltda. e Primazia 
Construtora Civil Ltda., por possuírem o mesmo responsável técnico na área de engenharia 
civil, sendo somente permitida a participação em consórcio quando o edital facultar. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“No tocante ao processo licitatório nº. 27/2014, ao analisarmos detalhadamente constatamos 
que apesar ter sido colacionados cópia de documento referente ao mesmo responsável técnico 
junto ao CREA-BA para as empresas GMP Construtora Civil e Cia Ltda. e Primazia 
Construtora Civil Ltda., nenhuma destas empresas lograram êxito no certame. 
Verifica-se que após análise da proposta de preços, a empresa ganhadora do certame foi 
completamente diversa das apontadas, tendo sido vencedora a JMV Construtora Civil Ltda. – 
ME. 
Destarte, a participação de tais empresas no certame não provocou dano ou transtorno, vez 
que ambas agiram de boa-fé, vez que inclusive perderam na fase da proposta de preço. 
Assim, não restando demonstrado nenhum prejuízo ao certame, vez que a empresa vencedora 
foi diversa da apontada na notificação, e, uma vez agindo a administração com boa-fé, tendo 
primado em alcançar a proposta mais vantajosa ao município, requer seja desconsiderado tal 
observação, informando, ainda, que nomeou nova comissão licitante e já a notificou para que 
tenha mais atenção a tais documentos nos processos licitatórios futuros”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

 

 
Em que pese nenhuma das duas empresas licitantes que apresentaram Certidão de Registro e 
Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA/BA indicando um mesmo profissional como 
responsável técnico ter logrado êxito no certame, não fica comprovada a atuação de boa-fé de 
ambas, ressaltando-se que não foi afirmada a má-fé para nenhuma delas, da mesma forma não 
exime a inobservância por parte da Comissão de Licitação do impedimento legal explícito da 
participação de ambas no mesmo certame. Ademais, ambas as empresas deveriam ser 
inabilitadas pela Comissão de Licitação, restando apenas uma proposta válida, o que 
inviabilizaria o procedimento licitatório, pois conforme jurisprudência do Tribunal de Contas 
da União os convites devem conter no mínimo três propostas válidas. 
  
##/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: 201501777 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 27/02/2015 sobre a 
aplicação dos recursos da programação 0153 - GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL no 
município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a verificar a consistência e elaboração do Plano Municipal de 
Saúde e do Relatório de Gestão da Saúde. Para recebimento de recursos federais na área da 
saúde, os municípios devem contar com: Fundo de Saúde; Conselho de Saúde, com 
composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438, de 7/8/2012; Plano Municipal de 
Saúde; Relatórios de Gestão que permitam o controle da conformidade da aplicação dos 
recursos repassados com a programação aprovada. 

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. O Plenário do Conselho de Saúde não se reúne, no mínimo, a cada mês 
 
Fato 
 
Constatou-se que o Conselho Municipal de Saúde não se reuniu nos meses de fevereiro, 
março, junho e novembro de 2014, conforme registros do livro de Atas de Reunião, 
caracterizando o descumprimento do inciso IV da Quarta Diretriz da Resolução CNS nº 
453/2012. 
“IV - o Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada mês e, 
extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta 
e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias”.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: “O Conselho Municipal de Antônio Cardoso 
é constituído conforme os critérios estabelecidos na Resolução 453, de 10 de Maio de 2012. 
A vagas são distribuídas da seguinte forma: 

a) 50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 
b) 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 
c) 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou 
sem fins lucrativos. 

O CMS é composto por 16 (dezesseis) membros, sendo 08 (oito) titulares e 08 (oito) suplentes, 
e apesar de termos estabelecido por unanimidade e registrado em ata, a primeira terça feira de 
cada mês para realização da reunião ordinária, encontramos inúmeras dificuldades em 
conseguir quórum legal. 

Dessa forma por diversas ocasiões são necessárias a realização de reuniões extraordinárias, 
bem como ofertar lanches e disponibilizar carro para “pegar” os conselheiros, como forma de 
atrativo para o comparecimento às reuniões. 

Contudo, muitas vezes esses atrativos não são suficientes e obedecendo ao estabelecido em 
Regimento Interno, após 03 (três) faltas não justificadas em reuniões ordinárias o Conselho 
delibera pela mudança do membro representante da Entidade e encaminha novo ofício 
solicitando indicação de novo representante para compor o Conselho.  

Vale ressaltar que a atual gestão tem consciência do papel fundamental do Conselho 
Municipal de Saúde na garantia do controle social dentro do Município, contudo não temos 
como “obrigar’ os Conselheiros a comparecerem às reuniões, sejam ordinárias ou 
extraordinárias, somente podemos fazer as substituições respaldadas pelo Regimento 
Interno”. 

 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor ratifica que o CMS não se reuniu, pelo menos, uma vez por mês. 
 
 
 



 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Os conselheiros não receberam capacitação para desempenho de suas atividades 
 
Fato 
 
De acordo com as Diretrizes Nacionais para Capacitação de Conselheiros de Saúde, de 2002, 
compete, aos estados e municípios, desenvolver o projeto de capacitação de conselheiros 
adequando-o a sua realidade. 
Constatou-se que ao longo do exercício de 2014 não foram oferecidas capacitações para os 
Conselheiros. Em resposta ao item ‘g’ da Solicitação de Fiscalização nº 201501777/001, de 
10 de fevereiro de 2015, a Secretária Municipal de Saúde informou que “O CMS não possui 
capacitação e que já foi solicitado em reuniões da CIB e CIR contudo o CES (Conselho 
Estadual de Saúde) não disponibiliza e nem informa prazo para realização”.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: “Reafirmamos que existe (desde que a atual 
gestão assumiu em 2013) a necessidade imediata de Capacitação dos Conselheiros Municipais 
de Saúde, contudo após diversas sinalizações junto a CIR, a CIB, o COSEMS e o próprio CES, 
fomos informados que o CES não está disponibilizando os Profissionais para irem aos 
Municípios realizarem a Capacitação. 

Em 2014, ainda em contato com o CES durante um evento em Salvador/Ba, falamos 
diretamente com Elizabete Morais (Secretária Executiva do CES/Ba) nos prontificamos a 
pagar o deslocamento e a diária para que os Profissionais do Estado viessem a Antônio 
Cardoso e fomos informados que não seria possível. 

Tentamos de outra maneira, informamos que possuímos no quadro de profissionais 02 (duas) 
enfermeiras que já foram capacitadas em outro Município e indagamos ao CES se elas 
poderiam realizar a capacitação, fomos informados que não teria valor legal. 

Sendo assim registramos todas as tentativas nas reuniões da CIR e descobrimos que essa é a 
realidade dos 26 Municípios da Regional de Feira de Santana”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O fato apontado é ratificado pelo Gestor. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. O Relatório Anual de Gestão não foi encaminhado ao CMS durante o primeiro 
ano de gestão em curso 
 
Fato 
 
De acordo com o § 3º do art. 6º da Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, o Relatório 
de Gestão deve ser enviado ao Conselho Municipal de Saúde - CMS até o dia 30 de março do 
ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo, por 
meio do SARGSUS. Nesse caso, o Relatório Anual de Gestão, período de janeiro a dezembro 
de 2013, deveria ser encaminhado até 30 de março de 2014 ao CMS.  
No item 12.2.1, Informações do Gestor, apesar de constar, no Sistema de Apoio ao Relatório 
de Gestão – SARGSUS, como data de envio do relatório ao CMS o dia 06 de janeiro de 2015, 



 

 

há uma observação que o relatório foi enviado em dezembro de 2014, ou seja, após o prazo 
estipulado na portaria citada anteriormente. 
Na reunião realizada pelos membros do CMS, em 09 de dezembro de 2014, é possível verificar 
que o relatório foi apresentado e aprovado, por unanimidade, neste dia.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: “Durante o primeiro trimestre de 2014 
participamos de uma Oficina na Regional de Saúde (leia a extinta DIRES) com os Técnicos 
do Estado (Salvador) que informaram sobre a Pactuação de Indicadores, segundo eles os dados 
seriam pactuados com Estado e enviados ao Governo Federal no segundo trimestre do ano 
(tardiamente), e que depois de pactuados os dados iriam “migrar” diretamente para o banco 
de dados do SARGSUS, sendo assim nós não deveríamos “fechar” o sistema até que os dados 
aparecessem. 

É de conhecimento que se fecharmos o sistema SARGSUS não há mais condições de editar 
os dados inseridos. 

“A Pactuação acabou ocorrendo em meados de Setembro e os Municípios ficaram aguardando 
a “migração” dos dados dos indicadores de saúde pactuados para o SARGSUS que nunca 
ocorreu, inclusive as ‘tabelas” não estavam aparecendo para a análise e comentários. 

Os gestores ligavam entre si para saber quem já havia conseguido concluir o SARGSUS e se 
algo havia aparecido no sistema. 

No terceiro trimestre de 2014, este assunto já estava em pauta na CIR, pois os Municípios 
queriam fechar o SARGSUS (que já estava digitado no sistema e os indicadores em aberto) 
visto que o prazo já tinha esgotado há vários meses. 

Fomos orientados a aguardar orientações do Estado. Somente em meados de novembro após 
questionarmos a Secretária Executiva da CIR, fomos comunicados que pelo fato dos dados 
não terem migrado diretamente para o sistema, deveríamos digitar os indicadores e fechar o 
SARGSUS. Esse foi o verdadeiro motivo da demora no fechamento do SARGSUS. 

Esperamos que esse fato lamentável não ocorresse novamente e que possamos em Março/2015 
apresentar o SARGSUS referente ao ano de 2014 ao CMS. 

Vale deixar registrado que o CMS estava ciente de toda esta problemática envolvendo o envio 
deste instrumento de gestão. 

Fonte de comprovação: Declaração da Presidente do Conselho Municipal de Saúde de 
Antônio Cardoso”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Gestor apresentou o seguinte documento. 



 

 

 

 
.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor ratifica o fato apontado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. O Relatório Anual de Gestão do ano anterior não tem conteúdo conforme 
legislação 
 
Fato 
 
Analisando o Relatório Anual de Gestão, período de janeiro a dezembro de 2013, constatou-
se falta de informações exigidas na Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013. 
Os itens 5 e 6 não foram preenchidos de forma correta. No caso do item 5, programa anual de 
saúde, não foram informados os objetivos, diretrizes e a execução orçamentária. Já no caso do 
item 6, apesar de existirem as metas para 2013, não foram informados os resultados apurados. 
No § 1º do art. 6º da Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, enumera os itens que serão 
contemplados no relatório de gestão, entre eles aparecem as diretrizes, objetivos e indicadores 
do Plano de Saúde e as metas da PAS previstas e executadas. 
 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: “O Relatório Anual de Gestão é o 
instrumento de planejamento que apresenta os resultados alcançados com a execução da 
Programação Anual de Saúde, apurados com base no conjunto de ações, metas e indicadores 
desta, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e 
às Programações seguintes. 

Ao inserirmos os dados no RAG - Relatório Anual de Gestão 2013, não preenchemos os itens 
sinalizados, visto que elaborávamos a Programação Anual de Saúde em conjunto com os 
Profissionais de Saúde do Município e participação do Conselho Municipal de Saúde em 
instrumento próprio, contudo atendendo a todos os critérios estipulados em Portaria sobre as 
informações necessárias. 

Sendo assim foi anexado ao SARGSUS a PAS (Programação Anual de Saúde) ao invés de 
preencher os itens citados. 

Cientes de que isso não poderá mais ocorrer, iremos a partir do próximo SARGSUS inserir os 
dados da PAS devidamente no Sistema, conforme Vossa orientação. 

Fonte de Comprovação: Segue a Programação Anual de Saúde (PAS) que está no anexo do 
SARGSUS 2013”. 
  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor ratifica que o conteúdo do Relatório Anual de Gestão não foi elaborado conforme 
prevê a legislação. 
  
##/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: 201501637 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Execução Direta  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 7.934.575,00 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 27/02/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do Programa 2019 - Bolsa Família / 8442 - Transferência de Renda 
Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 
2004) no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a verificar a veracidade dos dados cadastrais das famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família; a conformidade da renda per capita das famílias 
estabelecida na legislação do Programa; o cumprimento das condicionalidades das áreas da 
educação e saúde; a implementação de Programas/Ações municipais complementares ao 
Bolsa Família; e a atuação da Instância de Controle Social. 

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

2.1 Parte 1 
 
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. Família beneficiária do PBF com renda per capita familiar superior ao limite de 
meio salário mínimo permitido pela legislação para a permanência no Programa. 
 
Fato 
 
Do cruzamento da Folha de Pagamento do Programa Bolsa Família de janeiro de 2015, com 
o Cadastro Único de Programas Sociais – CadÚnico – (base de dezembro de 2014) e dados 
do Governo Federal de aposentados e Pensionistas do INSS de fevereiro de 2015, constatou-
se que o aposentado/pensionista do INSS integra família beneficiária do Programa Bolsa 
Família com renda superior ao limite previsto na Portaria MDS n° 617, de 11 de agosto de 
2010, de meio salário mínimo.  
 
 
 



 

 

 

Código 
Familiar 

NIS 
N° de 

integrantes 
da família 

Data da 
última 

atualização 

Data 
Admissão 

Rendimen
to Bruto 
no último 
mês (R$)1 

Renda per 
Capita 

Familiar 
(R$)2 

3375220812 20129264207 1 13/07/2012 
20/11/1998 
18/10/2006 

788,00 
788,00 

1.576,00 

1 – Benefícios da Previdência Social em razão da Aposentadoria por Idade e Pensão por Morte Previdenciária. 
2 – Per capita familiar, apurada em Base de Dados do Governo Federal, considerando o rendimento de um salário 
mínimo referente ao benefício de aposentadoria e um salário mínimo referente ao benefício de pensão por morte 
previdenciária.  

 
Registre-se que em visita à residência da beneficiária, a equipe foi informada que atualmente 
a mesma reside no município de Feira de Santana/BA. 
 
Em consulta ao Sibec – Sistema de Benefícios ao Cidadão, no site da CAIXA, verificou-se 
que os benefícios encontram-se na situação de “liberados”, tendo ocorrido troca de 
responsável legal. Já no Cadastro Único, aparecem 02 famílias com Códigos Familiares 
diferentes e nenhum vínculo entre elas, conforme dados a seguir:  
 

Código 
Familiar 

NIS Parentesco 
Data 

Nascimento 

Data 
última 

atualização 
no 

Cadastro 
Único 

Renda Per 
Capita 

Declarada 

03375220812 20129264207 
Titular 

responsável 
09/10/1943 13/07/2012 R$ 0,00 

 

Código 
Familiar 

NIS Parentesco 
Data 

Nascimento 

Data última 
atualização 
no Cadastro 

Único 

Renda Per 
Capita 

Declarada 

 
03647761885 

20146135312 
Titular 
Responsável 

15/10/1985 
 

03/06/2013 
 

R$ 25,00 23630534763 Filha 27/08/2010 
23630534755 Enteada 27/08/2010 

 
 
 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Em resposta ao item 1 do relatório prévio da CGU do órgão Ministério de Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, referente ao NIS 20129264207, o benefício foi transferido para o 
NIS 20146135312. Vale salientar que a beneficiária de NIS 20129264207 informou que 
nunca sacou o benefício.” 
 
 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 



 

 

Análise do Controle Interno 
 
A despeito de a Prefeitura ter informado a realização da transferência do benefício, 
mantemos nossa constatação para que a Senarc/MDS tome ciência do fato e verifique junto 
ao Agente Operador do PBF, a possibilidade de existirem códigos familiares diferentes, no 
caso de substituição do responsável para a mesma família, conforme critica apresentada para 
essa situação no Sibec.  
 
Além disso, é necessário que a Senarc verifique a ocorrência de inserção de dados no 
Cadastro Único inverídicos, tendo em vista que verificou-se que a data de nascimento da 
enteada e filha da família de código familiar 03647761885 é a mesma e, no Cadastro Único, 
os nomes dos pais da enteada são os mesmos da filha. Embora a beneficiária não tenha 
sacado os benefícios do Programa, os mesmos encontram-se liberados no sistema Sibec para 
pagamento.  
 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Acompanhar a atualização cadastral realizada pelo gestor local e o  processo 
de repercussão automática de gestão de benefícios,  monitorando o cancelamento, conforme 
o caso. 
 
Recomendação 3: Requisitar ao gestor local que proceda à atualização cadastral da família 
beneficiária apontada no Relatório de Fiscalização, de forma a refletir a real composição 
familiar e renda per capita, por meio de visita domiciliar e apresentação de documentação de 
identificação dos integrantes da família. 
 
 
2.1.2. Subdeclaração na última atualização cadastral dos rendimentos de membros de 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família provenientes de vínculo empregatício 
com a Prefeitura Municipal. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de identificar famílias beneficiárias recebendo indevidamente os benefícios 
do Programa Bolsa Família no município de Antônio Cardoso/BA, foi realizado um 
cruzamento das bases de dados da Folha de Pagamento do PBF de janeiro de 2015, da RAIS 
de 2013 e do Cadastro Único de dezembro de 2014. Tal procedimento selecionou famílias 
com pelo menos um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura e renda per capita 
familiar superior a R$ 154,00, considerando apenas os rendimentos desses membros para o 
cálculo dessa renda. 
 
A partir desse cruzamento de dados, foi realizada uma comparação dos resultados com a folha 
de pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal referente a dezembro de 2014, de 
forma a verificar a permanência do vínculo empregatício. 
 
Como resultado, constatou-se que 11 famílias, listadas no quadro adiante, estão recebendo os 
benefícios do Programa de forma indevida, tendo em vista que subdeclararam a renda familiar 
quando da atualização cadastral, devendo ser aplicado o disposto nos artigos 34 e 35 do 
Decreto n° 5.209, de 17 de setembro de 2004. 



 

 

 

Código 
Familiar 

NIS 

N° de 
integra
ntes da 
família 

Data da 
última 

atualizaç
ão 

Data 
Admis

são 

Rendime
nto 

Bruto no 
último 

mês 
(R$)1 

Renda per Capita 
Familiar (R$) 

CadÚnic
o RAIS2 

773797564 16014767569 6 
08/12/20

14 
02/01/2

013 724,00 14,00 237,98 

634210203 12612036859 5 
06/03/20

14 
13/03/2

000 1.018,43 136,00 182,24 

3440537250 12868126059 2 
01/07/20

14 
01/04/2

013 725,00 0,00 317,44 

2615079310 19018282505 4 
25/07/20

14 
12/04/2

004 868,80 0,00 186,45 

634202448 16190322515 6 
06/05/20

14 
10/05/1

994 941,20 116,00 212,82 

464644097 16250866826 4 
09/07/20

14 
12/04/2

004 796,40 26,00 212,46 

634164848 16424408011 3 
16/10/20

14 
15/01/2

013 868,80 27,00 260,65 

1324334193 16616678424 4 
03/01/20

14 
14/04/2

011 1.064,00 84,00 287,17 

1113936630 19001663780 6 
08/12/20

14 
13/03/2

000 868,80 12,00 239,18 

1113936630 20622907802 6 
08/12/20

14 
01/02/2

013 724,00 12,00 239,18 

3400398926 16250858815 3 
11/03/20

14 
17/10/2

013 748,66 20,00 175,15 
1 – Rendimento bruto auferido pelo servidor no mês de dezembro de 2014 (desconsiderou-se auxílios e indenizações). 
2 – Per capita familiar, apurada com base nas informações da RAIS, calculada considerando apenas os rendimentos auferidos 
pelo vínculo com a prefeitura municipal no exercício de 2013. 

 
Quanto à família de código n° 1324334193, constatou-se mediante entrevista efetuada com a 
equipe da CGU o que segue: 

- Não consta no CadÚnico o dado do cônjuge da beneficiária de NIS n° 16616678424, 
o qual possui rendimento mensal bruto de R$ 2.308,09 (dado de dezembro de 2014); 
- Consta o dado de moradora de NIS n° 20061147006 que já não reside na moradia da 
beneficiária. 

 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“Em resposta ao item 2, referente aos NIS 16014767569, 12612036859,  12868126059, 
19018282505, 16424408011, 16250858815, 16250866826, estão em situação de 
averiguação, já sendo realizadas visitas in loco. 
Ainda em resposta ao item 2, referente ao NIS 16190322515, o benefício foi transferido para 
o NIS 16600231778. Já o NIS 16616678424, o benefício foi transferido para o NIS 
16546593808. Com relação ao NIS 19001663780, foi feira a atualização cadastral ficando a 
critério do MDS o cancelamento ou não do benefício. Já o NIS 20622907802 e o NIS 
19001663780, estamos aguardando as pessoas responsáveis para fazer a atualização 
cadastral.” 
 
  
 
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

 

 
A despeito de a Prefeitura ter informado estar procedendo a realização das visitas domiciliares, 
para alguns casos, e ter realizado a transferência de benefícios, em outros, mantemos nossa 
constatação para que a Senarc/MDS tome ciência do fato e possa acompanhar o processo de 
repercussão automática de benefícios, acompanhar o cancelamento e avaliar a pertinência de 
reaver os valores recebidos indevidamente, quando for o caso.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Requisitar ao gestor local para proceder a atualização cadastral dos 
beneficiários apontados no Relatório de Fiscalização, de forma a refletir a atual renda dos 
integrantes do grupo familiar. 
 
Recomendação 2: Acompanhar a atualização cadastral realizada pelo gestor local e o  processo 
de repercussão automática de gestão de benefícios,  monitorando o cancelamento, conforme 
o caso. 
 
Recomendação 3: Quantificar o potencial valor pago indevidamente e promover ação para 
reaver os valores, quando averiguado, no processo apuratório, dolo do beneficiário, em 
consonância com os artigos 34 e 35 do Decreto n° 5.209, de 17.9.2004. 
 
 
2.1.3. Famílias beneficiárias do PBF que possuem em sua composição servidores 
municipais com renda per capita familiar superior ao limite de meio salário mínimo 
permitido pela legislação para a permanência no Programa. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de identificar famílias beneficiárias recebendo indevidamente os benefícios 
do Programa Bolsa Família no município de Antônio Cardoso/BA, foi realizado um 
cruzamento das bases de dados da Folha de Pagamento do PBF de janeiro de 2015, da RAIS 
de 2013 e do Cadastro Único de dezembro de 2014. Tal procedimento selecionou famílias 
com pelo menos um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura e considerou apenas 
os rendimentos desses membros. 
 
A partir desse cruzamento de dados, foi realizada uma comparação dos resultados com a folha 
de pagamento dos funcionários da Prefeitura Municipal referente a dezembro de 2014, de 
forma a verificar a permanência do vínculo empregatício. 
 
Como resultado, constatou-se que 13 famílias, listadas no quadro adiante, estão recebendo os 
benefícios do Programa de forma indevida, tendo em vista que possuem renda per capita 
familiar superior a meio salário mínimo, limite estabelecido para a permanência das famílias 
no Programa, em conformidade com o art. 6° da Portaria n° 617/2010. 
 
 
 
 
 

Código 
Familiar 

NIS N° de 
integra

Data da 
última 

atualização 

Data 
Admissão 

Rendimento 
Bruto no último 

mês (R$)1 

Renda per 
Capita 

Familiar (R$) 



 

 

ntes da 
família 

464643104 
164132027

43 2 27/01/2014 12/04/2004 1.018,43 671,55 

1830287834 
128554860

78 2 12/02/2014 07/01/2013 893,46 400,02 

3756462480 
163645142

60 2 25/07/2014 02/01/2013 1.012,60 401,57 

2464981370 
164244096

46 3 23/07/2013 10/05/1994 1.652,00 403,63 

2201606358 
204052397

39 2 03/11/2014 11/12/2012 754,05 539,57 

3626311155 
170109468

31 4 25/07/2013 02/05/1985 1.831,20 1198,33 

3626311155 
202187578

61 4 25/07/2013 17/02/1994 3.309,88 1198,33 

1861022670 
170207112

09 3 01/11/2013 14/08/1982 1.273,04 507,03 

4016372984 
170578563

40 4 17/07/2014 13/03/2000 893,46 446,48 

4016372984 
170474514

96 4 17/07/2014 17/02/1994 1.013,60 446,48 

2081748347 
162508482

91 3 01/10/2014 30/09/2011 868,80 411,01 

1647992907 
164408230

60 2 20/08/2013 01/02/2013 948,00 531,1 

3288591928 
204052404

43 2 17/12/2012 12/04/2004 821,06 452,01 
1 - Rendimento bruto auferido pelo servidor no mês de dezembro de 2014 (desconsiderou-se auxílios e indenizações). 
2 – Renda per capita familiar, apurada com base nas informações da RAIS, calculada considerando apenas os rendimentos 
auferidos pelo vínculo com a prefeitura municipal no exercício de 2013. 

 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“ Em resposta ao item 3, referente ao NIS 16413202743 o benefício foi transferido para o 
NIS 12489414757, o NIS 16424409646 o benefício foi transferido para o NIS 16015001799, 
NIS 16440823060 teve o benefício transferido para o NIS 16364427392, o NIS 
20405240443 teve o benefício transferido para o NIS 20129254686. Já os NIS 17010946831 
e 20218757861 foram transferidos para o NIS 23624590983 e o NIS 17020711209 foi 
transferido para o NIS 20350000462. 
Ainda em resposta ao item 3, os NIS 12855486078, 16364514260, 17057856340, 
17047451496, tiveram os seus cadastros atualizados, ficando a critério do MDS o 
recebimento ou não dos seus respectivos benefícios. Já os NIS 20405239739 e 
16250848291, foram excluídos do sistema por não apresentarem perfil para o recebimento 
do devido benefício. 
Contudo, venho informar que essas famílias para as quais os benefícios foram transferidos, 
são famílias já cadastradas no CadÚnico há tempos com perfil para recebimento do referido 
benefício, com renda inferior a meio salário mínimo.” 
 
  
 
 
 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 



 

 

 
A despeito de a Prefeitura ter informado da realização de atualização cadastral dos 
beneficiários listados, mantemos nossa constatação para que a Senarc/MDS tome ciência do 
fato e possa acompanhar o processo de repercussão automática de benefícios, acompanhar o 
cancelamento e avaliar a pertinência de reaver os valores recebidos indevidamente, quando 
for o caso.  
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Acompanhar a atualização cadastral realizada pelo gestor local e o  processo 
de repercussão automática de gestão de benefícios,  monitorando o cancelamento, conforme 
o caso. 
 
Recomendação 2: Quantificar o potencial valor pago indevidamente e promover ação para 
reaver os valores, quando averiguado, no processo apuratório, dolo do beneficiário, em 
consonância com os artigos 34 e 35 do Decreto n° 5.209, de 17.9.2004. 
 
 
2.1.4. Registro de frequência no Sistema Projeto Presença dos alunos beneficiários do 
Programa Bolsa Família pelo gestor municipal em desacordo com os encontrados nos 
diários de classe, impactando o acompanhamento das crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade.  
 
Fato 
 
Para verificação da consistência dos dados alimentados no Sistema Projeto Presença do 
Ministério da Educação, definiu-se uma amostra aleatória de 75 (setenta e cinco) alunos 
dependentes de beneficiários do Programa Bolsa Família em 5 (cinco) escolas do município 
de Antônio Cardoso/BA, tendo-se confrontado tais dados com os registros nos diários de 
classes no meses de outubro e novembro de 2014. 

Verificou-se, inicialmente, que, para todos os 75 alunos da amostra, houve o lançamento 
integral da frequência no sistema informatizado Projeto Presença. 

Entretanto, ao se analisar os diários de classe dos alunos, constataram-se, divergências entre 
as frequências verificadas nos diários de classe analisados e as frequências informadas pelo 
gestor municipal no Sistema Projeto Presença. As divergências encontradas estão 
demonstradas nos quadros 1, 2, 3 e 4: 

Quadro - ESCOLA MUNICIPAL ÁGUA VIVA 

NIS do 
aluno/IDADE 
em março de 

2015 

Outubro/2014 Novembro/2014 
Frequência 

Apurada nos 
Diários de 
Classe (%) 

Frequência 
informada no 

Sistema Projeto 
Presença (%) 

Frequência 
Apurada nos 

Diários de Classe 
(%) 

Frequência informada 
no Sistema Projeto 

Presença (%) 

16293488122 
(10 anos) 

76,92 
(3 faltas em 13 

aulas) 
99 

70,59 
(5 faltas em  17 

aulas) 
99 

16673751879 
(7 anos) 

61,54 99 99 99 



 

 

NIS do 
aluno/IDADE 
em março de 

2015 

Outubro/2014 Novembro/2014 
Frequência 

Apurada nos 
Diários de 
Classe (%) 

Frequência 
informada no 

Sistema Projeto 
Presença (%) 

Frequência 
Apurada nos 

Diários de Classe 
(%) 

Frequência informada 
no Sistema Projeto 

Presença (%) 

(5 faltas em  13 
aulas) 

16675994973 
(10 anos) 

81,25 
(3 faltas em 16 

aulas) 
99 99 99 

Fonte: Diários de classe da Escola Municipal Água Viva. 

Quadro - ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II 

NIS do 
aluno/IDADE 
em março de 

2015 

Outubro/2014 Novembro/2014 
Frequência 

Apurada nos 
Diários de 
Classe (%) 

Frequência 
informada no 

Sistema Projeto 
Presença (%) 

Frequência 
Apurada nos 

Diários de Classe 
(%) 

Frequência informada 
no Sistema Projeto 

Presença (%) 

16490248647*1 

(8 anos) 

76,47 
(4 faltas em 17 

aulas) 
99 

58,82 
(7 faltas em 17 

aulas) 
99 

16284751460*2 

(10 anos) 
99 99 

76,47 
(4 faltas em 17) 

99 

16314425310 
(8 anos) 

0 99 0 99 

16157459078 
(12 anos) 

99 99 
82,35 

(3 faltas em 17) 
99 

*1 Cursa o 2° ano do ensino fundamental, porém no Sistema Projeto Presença não consta informação da 
série. 
*2  Cursa o 2° ano do ensino fundamental, porém no Sistema Projeto Presença consta como se o aluno 
cursasse o 1° ano do ensino fundamental. 

Fonte: Diários de classe da Escola Municipal Dom Pedro II. 

 

Quadro - ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE 

NIS do 
aluno/IDADE 
em novembro 

2013 

Outubro/2014 Novembro/2014 
Frequência 

Apurada nos 
Diários de 
Classe (%) 

Frequência 
informada no 

Sistema Projeto 
Presença (%) 

Frequência 
Apurada nos 

Diários de Classe 
(%) 

Frequência informada 
no Sistema Projeto 

Presença (%) 

16672643118*1 

(7 anos) 

66,67 
(7 faltas em 21 

aulas) 
99 99 99 

21226702181*1 

(8 anos) 

66,67 
(5 faltas em 15 

aulas) 
99 99 99 

16656042563*1 

(10 anos) 

83,33 
(3 faltas em 18 

aulas) 
99 

80,00 
(3 faltas em 15 

aulas) 
99 

*1 Cursa o 2° ano do ensino fundamental, porém no Sistema Projeto Presença não consta informação da 
série. 

Fonte: Diários de classe da Escola Municipal São Vicente. 

 



 

 

Quadro - ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA 

NIS do 
aluno/IDADE 
em novembro 

2013 

Outubro/2014 Novembro/2014 
Frequência 

Apurada nos 
Diários de 
Classe (%) 

Frequência 
informada no 

Sistema Projeto 
Presença (%) 

Frequência 
Apurada nos 

Diários de Classe 
(%) 

Frequência informada 
no Sistema Projeto 

Presença (%) 

16661060558*1 

(8 anos) 

27,27 
(8 faltas em 11 

aulas) 
99 

71,43 
(4 faltas em 14 

aulas) 
99 

16657337559 

(10 anos) 

77,78 
(4 faltas em 18 

aulas) 
99 99 99 

16475821412*1 

(9 anos) 

83,33 
(3 faltas em 18 

aulas) 
99 99 99 

*1 Cursa o 2° ou 3° ano do ensino fundamental, porém no Sistema Projeto Presença não consta informação 
da série. 

Fonte: Diários de classe da Escola Municipal Santa Rita. 

 

No município visitado, a alimentação das informações do Sistema Projeto Presença é 
centralizada na prefeitura, cabendo ao técnico responsável pela condicionalidade da educação 
efetuar, a partir dos dados dos diários de classe, o registro da frequência dos alunos no Sistema 
Projeto Presença. 

 
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No registro de frequência do Sistema Projeto Presença dos alunos beneficiários do 
Programa Bolsa Família das Escola Municipais de Antônio Cardoso: Escola Municipal Água 
Viva; Escola Municipal Dom Pedro II, Escola Municipal São Vicente; Escola Municipal 
Santa Rita, houve divergência na assiduidade, devido às informações não fornecidas em 
tempo hábil pelas Unidades Escolares citadas, assim, foram alimentados no Sistema com a 
porcentagem de frequência adequada, para que não venha a prejudicar o beneficiário 
(aluno(a)). 
Correlacionando os quadros 2; 3 e 4 do NIS n° 16490248647; NIS n° 16672643118; NIS n° 
21226702181; NIS n° 16661060558, não foram localizados pelo site do 
www.educacenso.inep.gov.br. 
No quadro 2 referente a Escola Municipal Dom Pedro II no campo NIS do aluno/idade em 
março de 2015 o site citado acima e o Sistema Presença site: 
frequenciaescolarpbf.mec.gov.br, não foi alimentado até a presente data do decorrente ano. 
Já no ano letivo 2014 no quadro 2 o NIS n° 16284751460 o(a) aluno(a) cursou o 2° ano do 
Ensino Fundamental I indicado no censo, portanto no Sistema Projeto Presença consta que 
o mesmo cursa o 1° ano do Ensino Fundamental I. Para o quadro 3 da Escola Municipal São 
Vicente o NIS n° 16656042563 o(a) educando(a)  cursou o 2° ano do Ensino Fundamental 
I, porém no Sistema Projeto Presença não consta informação da série. E no quadro 4 da 
Escola Municipal Santa Rita o NIS n° 16657337559 e o NIS 16475821412 no campo NIS 
do aluno/idade em novembro 2013 os alunos encontram-se cadastrados no ano letivo 2013 



 

 

em classe Ensino Fundamental I (09 anos) Multisseriada e já no ano letivo 2014 cursaram o 
2° e 3° ano (multiseriada) consta no Educacenso e no Sistema Projeto Presença não consta 
a informação da série. 
Entretanto, foram sinalizados os itens supracitados ao técnico responsável pela digitação e 
alimentação dos mesmos para as devidas correções. 
A Secretaria Municipal de Educação está qualificando os coordenadores para fiscalizar a 
entrega de dados e regularizar o Sistema Projeto Presença juntamente com o responsável 
pela alimentação e digitação do Sistema.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor ratifica o fato apontado e informa a adoção de medidas para a atualização e o 
adequado lançamento dos dados no Sistema Projeto Presença. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1:  Encaminhar ao Ministério da Educação, para ciência e providências 
cabíveis,  a relação de alunos que tiveram registro integral de frequência no Projeto Presença 
mesmo não tendo atingindo a frequência mínima exigida pelo Programa. 
 
Recomendação 2: Orientar a prefeitura acerca da importância para atingimento dos objetivos 
do Programa Bolsa Família de registrar de forma fidedigna os dados de frequência escolar dos 
alunos beneficiários no Sistema Presença. 
 
 
2.1.5. Registro de frequência no Sistema Projeto Presença de alunos não localizados nas 
escolas. 
 
Fato 
 
Para verificação da consistência dos dados alimentados no Sistema Projeto Presença do 
Ministério da Educação, definiu-se uma amostra aleatória de 75 alunos dependentes de 
beneficiários do Programa Bolsa Família em 5 escolas do município de Antônio Cardoso/BA, 
tendo-se confrontado tais dados com os registros nos diários de classes no meses de outubro 
e novembro de 2014. 

Verificou-se, inicialmente, que, para todos os 75 alunos da amostra, houve o lançamento 
integral da frequência no sistema informatizado Projeto Presença. 

Entretanto, ao se analisar os diários de classe dos alunos, que, em alguns casos, houve a 
mudança de aluno da escola sem que fosse efetuada a devida atualização do Sistema Projeto 
Presença; em outros, alunos da amostra não foram localizados, conforme detalhado adiante: 

- Alunos com mudança de escola: 

Oito dentre os quinze alunos que compuseram a amostra do Centro Educacional Professor 
Fernando Barreiros Dantas, portanto 53,33%, mudaram para a Escola Estadual Antônio Carlos 
Magalhães, conforme detalhado no quadro adiante: 



 

 

Quadro – Alunos que estudam na Escola Estadual Antônio Carlos Magalhães, embora, no 
Sistema Projeto Presença, eles constem como matriculados no Centro Educacional Professor 
Fernando Barreiros Dantas. 

Item NIS n° 
1 20622909627 
2 16590657417 
3 16284778091 
4 16466799124 
5 20085049551 
6 16250840916 
7 20350000608 
8 20622909104 

Fonte: Consulta a alunos no Sistema Educacenso 2014, mantido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

Identificou-se, ainda, que uma aluna (6,67%) da amostra de 15 alunos do Centro Educacional 
Professor Fernando Barreiros Dantas, NIS n° 16600303426, mudou-se para o município de 
Feira de Santana/BA. 

- Alunos da amostra não localizados: 

O quadro adiante relaciona os alunos não localizados que compuseram a amostra das Escolas 
Água Viva, Dom Pedro II, Municipal São Vicente e Santa Rita:  

Item 
Escola Água 

Viva 
Escola Dom Pedro 

II 
Escola Municipal São 

Vicente 
Escola Municipal 

Santa Rita 
1 16160321626 16322731069 16462951401 20061228197 
2 16169391171 16682513578 16107221906 20350146130 
3 20129255593 20702120566 16431905823 16464101804 
4 20129255941 16678215169 21219674518 20350146785 
5 16589060674 16639096154 16413345803 16159566114 
6 20362840339 16517670360 20085047370 16681438432 
7 20129255453 16666553382 16288644324 16488480457 
8 20061228715 21220653405 16395889525 16634410373 
9 16284914785 16339303367 16239509478   
10     16638159403   
11     21211788085   

 Total 9 alunos  9 alunos 11 alunos 8 alunos  
% 

Não 
Localizado 

60,00% 60,00% 73,33% 53,33% 

Fonte: Diários de Classe das Escolas Água Viva, Dom Pedro II, Municipal São Vicente e Santa Rita. 

No município visitado, a alimentação das informações do Sistema Projeto Presença é 
centralizada na prefeitura, cabendo ao técnico responsável pela condicionalidade da educação 
efetuar, a partir dos dados dos diários de classe, o registro da frequência dos alunos no Sistema 
Projeto Presença. 

 

 

 



 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
“ Em observância ao registro de frequência no Sistema Projeto Presença de alunos(as) não 
localizados nas Escolas, observa-se uma imperícia no trato com as atualizações do Sistema 
Projeto Presença, sendo que a Secretaria Municipal de Educação está corrigindo esta 
situação e tomando as devidas providências para otimizar esses serviços. 
Os NIS n° 16590657417; NIS n° 20085049551 e NIS n° 20350000608 não foram 
localizados no educacenso, quanto aos alunos de NIS n° 20622909627; NIS n° 
16284778091; NIS n° 16466799124; NIS n° 16250840916 e 20622909104 eles estavam 
cursando o Ensino Médio na Escola Estadual Antônio Carlos Magalhães no município de 
Antônio Cardoso e são alunos oriundos do Centro Educacional Professor Fernando Barreiros 
Dantas, porém não são beneficiários do Programa Bolsa Família, por isso não constam no 
Sistema Projeto Presença. 
A aluna de NIS 16600303426 não foi identificada no Sistema Educacenso, possível causa é 
a incoerência de organização dos dígitos. 
Em relação aos alunos não localizados das Escolas Água Viva, Dom Pedro II, São Vicente 
e Santa Rita, conforme exposto na tabela supracitada no texto nos itens 4 e 5 da tabela da 
Escola Água Viva, segundo indicado no Diário de Classe, não foram identificados no 
Educacenso. Os alunos de NIS 16160321626 e 16169391171, ambos 5° ano, estavam 
matriculados na Escola Água Viva no ano de 2014, os alunos de NIS 20129255941 e 
20362840339, ambos do 7° ano, estavam matriculados no Centro Educacional Professor 
Fernando Barreiros Dantas no ano de 2014, a aluna de NIS 201292554735 estava 
matriculada no Centro Educacional Professor Fernando Barreiros Dantas no ano de 2014, 
cursando 9° ano. A aluna 20061228715, - item 8 da tabela, não possui vínculo estudantil no 
município, e o aluno de NIS 16284914785, cursou o 4° ano, em turma multisseriada na 
Escola Água Viva, no ano de 2014. 
Com relação aos alunos não localizados na Escola Municipal Dom Pedro II, conforme a 
tabela de pesquisa no Diário de Classe, observa-se que: o aluno de NIS 16639096154 cursou 
o 4° ano, bem como o(a)s aluno(a)s de NIS 16666553382, 21220653405, 16339303367, 
foram localizados no Educacenso no ano de 2014, como alunos matriculados na Escola 
Municipal João Teles cursando 3° ano do Ensino Fundamental. Os estudantes de NIS 
16322731069, 16682513578, 20702120566, 16678215169 e 16517670360 não foram 
identificados no Sistema Educacenso. 
De acordo com as informações elencadas na tabela de pesquisa do Diário de Classe, sobre 
os alunos não localizados na Escola Municipal São Vicente, concluiu-se:  os estudantes de 
NIS 16462951401, 21219674518, 2121178885, foram identificados no Sistema Educacenso 
cursando o 4°, 3° e 5° anos consecutivamente, na Escola São Vicente, os estudantes de NIS 
16107221906, 16395889525, 16638159403, cursaram o 7°, 6° e 8°anos, durante o ano de 
2014, na Escola Costa e Silva, quanto aos estudantes de NIS 16431905823, 20085047370, 
estavam matriculados na Escola Gregório Souza estrela, cursando o 6° ano e o Eixo IV da 
EJA, no ano de 2014, porém não foi encontrado registros do(a) aluno(a) de NIS 1641334583, 
também observa-se que os alunos de NIS 16288644324 e 16239509478, não possui vínculo 
estudantil no município, conforme pesquisa realizada no Sistema Educacenso. 
Sobre os alunos não encontrados na Escola Santa Rita, sinalizados na tabela, conforme 
pesquisa realizada em Diários de Classe, concluiu-se que durante o ano de 2014 este quadro 
apresenta a seguinte situação: o aluno de NIS 20061228197 cursos o 5° ano na Escola 
Municipal de Santo Estevão Velho, os alunos de NIS 2035146130, 20350146785 e 



 

 

16159566114 estavam matriculados na Escola Santa Rita, cursando o 4° ano e 2° e 3° anos 
em turmas multiseriadas, durante o ano de 2014, a aluna de NIS 16634410373 cursou o 7° 
ano no Centro Educacional Professor Fernando Barreiros Dantas. 
As pesquisas e resultados colhidos para as justificativas apresentadas neste documento são 
respaldadas em dados do Educacenso nas versões 2013/204, e da Secretaria Municipal de 
Educação, Observa-se casos em que os estudantes não estão sinalizados no Sistema Projeto 
Presença porque não são beneficiários do Bolsa Família.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor ratifica o fato apontado, tendo também informado que Secretaria Municipal de 
Educação está tomando providências para aperfeiçoar o lançamento dos registros no Sistema 
Projeto Presença. 
Ainda, foi apresentado pelo gestor o detalhamento do vínculo dos alunos listados, contudo, 
cabe ressaltar tais alunos compõem a amostra aleatória definida pela CGU, podendo, 
portanto, haver mais inconsistências na base de dados do Sistema Projeto Presença. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Orientar a prefeitura acerca da importância para atingimento dos objetivos 
do Programa Bolsa Família de registrar de forma fidedigna os dados de frequência escolar dos 
alunos beneficiários no Sistema Presença. 
 
Recomendação 2: Encaminhar ao Ministério da Educação, para ciência e providências 
cabíveis,  a relação de alunos que tiveram registro integral de frequência mas não estavam 
matriculados na escola informada no Projeto Presença. 
 
 
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. Atuação deficiente do Órgão de Controle Social. 
 
Fato 
 
As atribuições de Controle Social do Programa Bolsa Família (PBF) no município de Antônio 
Cardoso/BA são exercidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, conforme 
estabelece a Portaria da Secretaria de Desenvolvimento Social n° 02, de 02 de março de 2013.  

Os membros do CMAS foram definidos mediante o Decreto Municipal n° 105/2014, de 28 de 
março de 2014. 



 

 

Durante o exercício de 2014, o mencionado conselho reuniu-se seis vezes, tendo tratado do 
PBF numa única oportunidade, por ocasião da reunião realizada em 11 de junho de 2014, 
registrada na Ata n° 21, conforme se verificou da leitura do livro de atas do CMAS. 

O quadro a seguir apresenta o resumo das reuniões realizadas pelo CMAS durante o exercício 
de 2014. 

Quadro – Reuniões realizadas pelo CMAS durante o exercício de 2014. 

N° da 
Ata 

Data Assunto tratado 

17 04.02.2014 
“Análise e aprovação do demonstrativo físico financeiro de 2012. Aplicação 
dos saldos financeiros.” 

18 12.02.2014 
“Análise e aprovação da prestação de contas do co-financiamento do Governo 
do Estado do exercício de 2013 e reprogramação dos saldos financeiros para 
o exercício de 2014.” 

19 23.04.2014 
“Análise e aprovação do Plano de Ação para o co-financiamento do Governo 
Federal.” 

20 21.05.2014 
“Análise e aprovação do Plano de Ação para o co-financiamento do Governo 
do Estado.” 

21 11.06.2014 
“Análise e aprovação do relatório de acompanhamento da condicionalidade e 
o projeto de erradicação da pobreza.” 

22 09.12.2014 
“Análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento Físico de 2013 e do 
I, II e III trimestre do exercício de 2014.” 

Fonte: Livro de atas do CMAS. 

Embora o CMAS tenha se reunido para analisar e aprovar o Relatório de Acompanhamento 
da Condicionalidade do PBF, a reunião não faz nenhuma menção a dificuldades verificadas, 
problemas, impropriedades, nem mesmo a aspectos positivos relacionados à gestão das 
condicionalidades do PBF. A íntegra da Ata n° 21 é reproduzida adiante: 

“Aos onze dias do mês de junho de 2014, às nove horas reuniram-se na sede da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Cultural e Esporte na Praça da 
Matriz s/n, os membros do CMAS para discutir, analisar e aprovar a seguinte pauta: 
1) Análise e aprovação do Relatório de Acompanhamento das Condicionalidades do 
Programa Bolsa Família; 2) Análise e aprovação do projeto de Erradicação da 
Pobreza; 3) O que ocorrer. A reunião foi iniciada pela Presidente (...), que deu as 
boas-vindas aos conselheiros e passou a palavra para a Coordenadora do Programa 
Bolsa Família, que realizou a apresentação do relatório do Acompanhamento das 
Condicionalidades após a verificação, análise e a constatação do efetivo 
funcionamento, garantindo as famílias a cumprir a condicionalidade, aprovam por 
unanimidade o Relatório do Acompanhamento da Condicionalidade. Em seguida a 
Secretária Nadja Paulino realizou a explanação sobre o Projeto de Erradicação da 
Pobreza que após discussão e análise foi aprovado por unanimidade. Sem mais nada 
a tratar no momento a reunião foi encerrada e eu, Secretária Executiva do Conselho, 
lavrei esta ata que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos presentes.” 

Cabe registrar que a Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA não disponibilizou o 
mencionado Relatório de Acompanhamento das Condicionalidades elaborado pelo CMAS, 
embora a Unidade tenha sido instada a fazê-lo por meio da Solicitação de Fiscalização da 



 

 

CGU n° 201501637/001, de 10 de fevereiro de 2015, a qual requereu, no item “6” o que segue: 
“documentação comprobatória da atuação do órgão de Controle Social nos exercícios de 
2013 e 2014: resoluções, solicitações, memorandos, ofícios, relatórios de visitas, relatórios 
de análises e quaisquer outros documentos que demonstrem o acompanhamento financeiro, 
orçamentário e da execução do Programa Bolsa Família”. 

Houve, no entanto, a disponibilização de um Relatório de Acompanhamento das 
Condicionalidades, assinado pela Coordenadora do Programa Bolsa Família, cujo teor é 
reproduzido adiante: “Em relação às condicionalidades, o acompanhamento da frequência 
escolar, com base no bimestre de setembro de 2014, atingiu o percentual de 92,6%, para 
crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que equivale a 1.593 alunos acompanhados em 
relação ao público no perfil equivalente a 1.721. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o 
percentual atingido foi de 94,6%, resultando em 440 jovens acompanhados de um total de 
465”. 

Não obstante a ausência de relatos de impropriedades na gestão do PBF por parte do CMAS, 
a equipe da CGU, durante os trabalhos de fiscalização, identificou falhas no acompanhamento 
das condicionalidades, detalhadas neste relatório, a saber: 

- Registro de frequência no Sistema Projeto Presença de alunos não localizados nas 
escolas informadas. 

- Registro de frequência no Sistema Projeto Presença dos alunos beneficiários do 
Programa Bolsa Família pelo gestor municipal em desacordo com os encontrados nos 
diários de classe, impactando o acompanhamento das crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade.  

Igualmente, no que atine à verificação do enquadramento da renda familiar ao estabelecido 
pelo PBF, constatou-se uma quantidade elevada de funcionários públicos municipais que 
subdeclararam ou omitiram renda quanto da última atualização cadastral, sem que tais 
situações fossem objeto de análise por parte da instância de Controle Social. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS dentro das suas possibilidades 
acompanha a execução do programa bolsa família, e em face de solicitação de um melhor 
acompanhamento, estaremos implementando medidas com tal objetivo.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 



 

 

O gestor não contesta, em sua manifestação, os fatos apontados e indica a implementação de 
medidas para aperfeiçoar o acompanhamento do Programa Bolsa Família.  
   
##/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: 201502388 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 27/02/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2037 - Fortalecimento do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) / 8249 - Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social no município 
de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a verificar a criação e funcionamento do Conselho Municipal de 
Assistência Social – CMAS, o qual tem competência para acompanhar a execução da política 
de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, em consonância com as 
diretrizes das conferências nacionais, estaduais, distrital e municipais, de acordo com seu 
âmbito de atuação. 

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. Funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social. 
 
Fato 
 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, como instância de controle social do 
Programa Bolsa Família, apresentou atuação deficiente no acompanhamento desse 
mencionado programa, conforme já abordado em ponto específico do relatório referente à 
Ordem de Serviço n° 201501637.  

Contudo, a análise das atas das reuniões do CMAS em 2013 e 2014 assim como dos 
documentos emitidos pelo mesmo demonstram a adequada atuação do referido Conselho nos 
demais programas de assistência social desenvolvidos no município. 

Verificou-se, ademais, que o CMAS atende aos critérios de paridade e intersetorialidade. 



 

 

 

  
##/Fato## 

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

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que o Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS do município de Antônio Cardoso/SE está devidamente adequado aos normativos 
referentes ao objeto fiscalizado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201502127 
Município/UF: Antônio Cardoso/BA 
Órgão: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: ANTONIO CARDOSO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23/02/2015 a 27/02/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2029 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
TERRITORIAL SUSTENTAVEL E ECONOMIA / 12NR - AQUISICAO DE MAQUINAS 
E EQUIPAMENTOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS PARA 
MUNICIPIOS COM ATE 50.000 HABITANTES no município de Antônio Cardoso/BA. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Incentivar e fomentar a produção agropecuária dos agricultores 
familiares e assentados da reforma agrária por meio da manutenção e recuperação de estradas 
vicinais; construção ou recuperação de açudes e/ou aguadas; fornecimento de água ou de 
alimentação animal para a população;outras obras, benfeitorias, e/ou serviços para o combate 
aos efeitos da seca e/ou estiagem; em municípios de até 50 mil habitantes. 

O Município de Antônio Cardoso/BA foi beneficiado com cinco máquinas, a saber: Caminhão 
Cisterna/Mercedes Benz/2013, Caminhão Basculante/VW/2014, Pá 
carregadeira/Komatzu/2013, Máquina Retroescavadeira/JCB/2012 e Máquina 
Motoniveladora/New Holland/2012. 

  

 

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. Profissionais responsáveis pela operacionalização do maquinário não possuem 
Carteira Nacional de Habilitação. 
 
Fato 
 
Verificou-se, por meio da documentação disponibilizada, que os operadores de CPF nos 

***.362.205-** (operador da motoniveladora), ***.691.435-** (operador da pá carregadeira) 
e o operador de iniciais RSC (operador da retroescavadeira) não possuem a Carteira Nacional 
de Habilitação, conforme exige o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei 9.503, de 
23/09/1997). 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“ Os profissionais que conduzem as máquinas foram capacitados e obedecem aos ditames 
legais, porém com a notificação, serão informados da necessidade de obter a CNH. 
Assim, serão tomadas as medidas legais cabíveis para que os operadores das máquinas 
possuam a CNH.”  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação prestada pelo Gestor ratifica o fato apontado. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Ausência de meio de registro (ex.: diário de utilização) que tenha por finalidade 
o controle de utilização do maquinário recebido. 
 
Fato 
 
Constatou-se que a Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA não possui qualquer tipo de 
controle de utilização da retroescavadeira, motoniveladora, caminhão caçamba, caminhão 
pipa e pá carregadeira, os quais foram doados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 
no âmbito da Segunda Fase do Programa de Aceleração do Crescimento. Assim sendo, resta 
impossibilitada a confirmação de que o maquinário está sendo utilizada somente para 
beneficiar o público-alvo (agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária), ou seja, 
atender aos fins previstos pela ação. Ademais, resta inviabilizado o adequado cumprimento, 
pela Prefeitura Municipal, da obrigação constante do item 3.3 do Termo de Doação com 
Encargos de apresentar ao MDA, para fins de controle e acompanhamento, um relatório anual 
de utilização do bem ao final de cada exercício durante o período de 05 (cinco) anos. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



 

 

Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“ O Município está utilizando em benefício dos agricultores familiares, porém não tem 
exercido o registro dos trabalhos que vem sendo realizados. 
Porém, estamos implantando para o total controle do uso do maquinário.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação prestada pelo Gestor ratifica o fato apontado. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Inexistência de documentação que comprove a realização das revisões previstas 
para o maquinário doado, conforme Manual de Operações (ou Manual de Garantia). 
 
Fato 
 
Instada a apresentar a documentação que comprovasse a realização das revisões do 
maquinário, constatou-se que a Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA não possui 
documentos que comprovem a realização das revisões previstas para a retroescavadeira, 
motoniveladora, caminhão caçamba, caminhão pipa e pá carregadeira. 
Esse fato impossibilita a comprovação do atendimento ao disposto no Item 3.5 do Termo de 
Doação, segundo o qual o donatário (prefeitura) compromete-se a realizar as revisões e 
manutenções previstas no Manual de Operações do fabricante. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“O município tem realizado a revisão e manutenção de todas as máquinas, porém as 
mesmas não possuem documento para registro das manutenções preventivas realizadas. 
Porém, estamos implantando controle das revisões, conforme sugerido por este órgão.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A manifestação prestada pelo Gestor ratifica o fato apontado. 
 
  
 
 
 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. Impossibilidade de avaliação se a utilização do maquinário doado está de acordo 
com a finalidade prevista pela política pública, beneficiando agricultores familiares e 
assentados da reforma agrária. 



 

 

 
Fato 
 
Após entrevistas com servidores e análise da documentação disponibilizada pelo gestor 
municipal, verificou-se que a retroescavadeira, motoniveladora, caminhão caçamba, 
caminhão pipa e pá carregadeira estão sendo utilizados pela Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA. Contudo, tendo em vista a inexistência de controles que registrem de forma 
adequada a utilização do maquinário, não foi possível verificar se o equipamento está sendo 
utilizado somente para beneficiar o público-alvo (agricultores familiares e assentados da 
Reforma Agrária). 
 
  
##/Fato## 

2.2.5. Caminhão Basculante em revisão. 
 
Fato 
 
Durante a fiscalização realizada pela equipe da CGU nos veículos doados pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário ao município de Antônio Cardoso/BA no âmbito da Segunda Fase 
do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, não foi possível a realização de vistoria 
no Caminhão Basculante, em razão de o mesmo se encontrar em revisão na empresa Bravo 
Caminhões, conforme informação prestada pela Prefeitura em expediente sem número datado 
de 26 de fevereiro de 2015. 
 
  
##/Fato## 

2.2.6. Ausência de designação pela Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA de ao 
menos dois técnicos operadores, por máquina, para participação em treinamento 
promovido pelos fornecedores dos equipamentos. 
 
Fato 
 
Após análise dos documentos disponibilizados pela Delegacia Federal do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário no Estado da Bahia – DFDA/BA, constatou-se que o gestor 
municipal designou apenas quatro servidores para participar dos treinamentos promovidos 
pelos fornecedores das cinco máquinas entregues ao município de Antônio Cardoso/BA, a 
saber, retroescavadeira, motoniveladora, pá-carregadeira, caminhão cisterna e caminhão 
basculante. 
 
Um único profissional, de CPF n° ***.763.035-**,  realizou treinamento para operar duas 
máquinas, o caminhão cisterna e o caminhão basculante.  
 
Verificou-se, ademais, que apenas dois servidores que realizaram o treinamento estão 
efetivamente atuando na operacionalização das máquinas para as quais receberam o 
treinamento, sendo que a prefeitura não disponibilizou nenhum demonstrativo de que os 
demais operadores realizaram capacitação para operar o maquinário doado. 
 
O resumo da situação verificada é apresentado no quadro a seguir: 
 
Quadro – Servidores que realizaram a capacitação para uso das máquinas e servidores que 
operacionalizam o maquinário doado. 



 

 

Máquina 
Fornecedor do 

Maquinário 
CNPJ 

Servidor que 
realizou o curso 

Servidor que 
operacionaliza o 

maquinário 

Retroescavadeira JCB 
13.607.494
/0001-19 

***.691.435-** 
Diferente 

Iniciais RSC 

Motoniveladora 
CNH Latin 

America Ltda 
60.850.617
/0001-28 

***.362.205-** 
O mesmo 

***.362.205-** 

Pá Carregadeira 
FW Máquinas 
Distribuição e 

Comércio Ltda. 

00.153.298
/0002-50 

***.424.985-** 
Diferente 

***.691.435-** 

Caminhão 
Cisterna 

Mercedes-Benz / 
Divena Litoral 
Veículos Ltda 

02.990.234
/0001-59 

***.763.035-** 
O mesmo 

***.763.035-** 

Caminhão 
Bascunte 

Man Latin 
América e 

Comércio de 
Veículos Ltda 

06.020.318
/0005-44 

***.763.035-** 
Diferente 

***.713.635-** 

Fonte: Expediente sem número, encaminhado para Prefeitura de Antônio Cardoso/BA, datado de 26 de fevereiro 
de 2015, em resposta à Solicitação de Fiscalização n° 201502127/001, contendo, em anexo, a relação de 
operadores; Arquivo digital disponibilizado pela DFDA/BA listando os servidores da prefeitura que realizaram 
treinamento. 
 
 
Ressaltamos que tal procedimento constitui descumprimento do item 3.4 dos Termos de 
Doação com Encargos firmados pelo MDA e o referido município, por meio do qual o 
município se comprometeu a disponibilizar dois profissionais por maquinário para participar 
do treinamento a ser ministrado pela fornecedora. 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Relatório de Defesa, de 01 de abril de 2015, a Prefeitura Municipal de Antônio 
Cardoso/BA apresentou a seguinte manifestação: 
 
“ O Governo Federal ofereceu treinamento aos servidores do Município responsáveis pelo 
manuseio das máquinas, os quais foram devidamente realizados, porém não foram fornecidos 
comprovantes. 
Assim, restamos impossibilitados de apresentar os comprovantes, em razão de os mesmo não 
terem sido fornecidos pela União, porém os mesmos estão devidamente capacitados.” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Delegacia Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Estado da Bahia – 
DFDA/BA, ao ser diligenciada, apresentou a lista dos servidores da Prefeitura de Antônio 
Cardoso/BA que realizaram o treinamento, a qual possibilitou verificar as duas situações: 
uma, que a prefeitura não designou dois técnicos operadores por máquina para realizar o 
treinamento; e, duas, que dois dos servidores que realizaram o treinamento não estão atuando 
na operacionalização do maquinário. 
 
 
   
##/AnaliseControleInterno## 

3. Conclusão 



 

 

 
Com base nos exames realizados, conclui-se que o maquinário doado pelo MDA está sendo 
utilizado pela Prefeitura Municipal de Antônio Cardoso/BA. Contudo, tendo em vista a 
inexistência de controles que registrem de forma adequada a utilização do maquinário, não foi 
possível verificar se os equipamentos estão sendo utilizados somente para beneficiar o 
público-alvo da Ação de governo. Verificou-se, ainda, a inexistência de documentação que 
comprove a realização das revisões previstas para o maquinário recebido em doação.  
 


