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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
 
 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21/2003 
 

 

1.  Trata o presente Relatório dos resultados das 90 ações de fiscalização realizadas em 
decorrência do 3º sorteio do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos, no qual foi 
sorteado o Município de Guarantã do Norte - MT. 
 

2.  As fiscalizações tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais 
aplicados no Município sob a responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais ou 
entidades legalmente habilitadas, bem como, avaliar a atuação dos Conselhos Municipais 
responsáveis pelo acompanhamento dos referidos Programas de Governo. 
 

3.  Os trabalhos foram realizados “in loco” no Município, no período de 30/06/2003 a 
04/07/2003, sendo utilizados em sua execução técnicas e procedimentos do tipo: inspeções físicas e 
documentais; realização de entrevistas; aplicação de questionários e registros fotográficos, em 
observância ao que foi estabelecido nas Ordens de Serviço expedidas pelas Coordenações-Gerais 
das Diretorias da Secretaria Federal de Controle Interno, responsáveis pelo acompanhamento da 
execução dos Programas de Governo fiscalizados. 
 

4.  Os Programas de Governo que foram objeto das ações de fiscalização, estão 
apresentados no quadro a seguir, por Ministério Supervisor, discriminando, a quantidade de 
fiscalizações realizadas e os recursos aproximados envolvidos, por Programa. 
 
 

4.1 Recursos recebidos e quantidade de fiscalizações realizadas 
 

Ministério 
Supervisor 

Programa / Ação Quantidade de 
Fiscalizações 

Recursos 
Fiscalizados 

Ministério da 
Fazenda 

Banco do Brasil S.A. 01 92.469,43 

Bolsa Escola 04 102.585,00 

Dinheiro Direto na Escola 04 4.400,00 
Ministério da 
Educação 

Alimentação Escolar 06 187.463,40 
Ministério 
Previdência 
Social 

Previdência Social 
Básica/Pagamento de 

Aposentadoria 
01 - 

Ministério das 
Cidades 

Ações de Reestruturação Urbana, 
Interligação de Áreas Urbanas e 

de Adequação de Vias 
01 100.000,00 
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Ministério 
Supervisor 

Programa / Ação Quantidade de 
Fiscalizações 

Recursos 
Fiscalizados 

Luz no Campo 02 597.874,46 
Ministério de 
Minas e Energia Fiscalização da Distribuição e 

Revenda de Derivados 
01 - 

Implantação, Aparelhamento e 
Adequação de Unidades de 

Saúde do SUS – MT 
03 312.477,50 

Construção e Ampliação ou 
Melhoria dos Serviços de 

Abastecimento de Água para 
Controle de Agravos 

02 1.426.099,98 

Tratamento da Hanseníase e 
Outras Demartoses 02 - 

Incentivo Financeiro a 
Municípios Habilitados a Parte 
Variável do Piso de Atenção 

Básica 

03 66.393,49 

Atendimento Assistencial Básico 
Referente a Parte Fixa do Piso de 

Atenção Básica 
01 728.970,20 

Atendimento a População com 
Medicamentos para Tuberculose 

e Outras Pneumopatias 
02 - 

Prevenção e Controle de 
Doenças Transmissíveis 03 224.077,56 

Controle da Tuberculose e ouras 
Pneumopatias de interesse 

sanitário 
01 - 

Implantação de Melhorias 
Sanitárias Domiciliares para o 

Controle de Agravos 
01 180.000,00 

Ministério da 
Saúde 

Incentivo Financeiro a 
Municípios Habilitados a Parte 
Variável do Piso de Atenção 

Básica (saúde da família) 

01 416.836,21 

Emprego  e Renda/Proger 
Urbano 01 64.854,00 

Novo Emprego e Seguro-
Desemprego/Pagamento do 

Seguro-Desemprego 
01 11.624,00 Ministério do 

Trabalho 
Captalização de Vagas e 

Colocação do Trabalhador no 
Mercado de Trabalho 

02 - 
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Ministério 
Supervisor 

Programa / Ação Quantidade de 
Fiscalizações 

Recursos 
Fiscalizados 

Recuperação de Áreas Alteradas 
na Amazônia-Norte 01 39.500,00 

Admnistração da Unidade- 
Nacional 

01 - Ministério do 
Meio Ambiente 

Fomento a Projetos de Extensão 
Florestal 01 199.076,38 

Fundo de Investimento da 
Amazônia – FINAM 01 12.930.000,00 

Ações Emergenciais de Defesa 
Civil 

01 777.777,78 

Ministério da 
Integração 
Nacional 

FCO 01 3.235.464,88 

Assistência Técnica e 
Capacitação de Assentados 

01 221.500,00 

Investimento em Infra-estrutura 
Básica para Assentamentos 

Rurais 
08 1.178.486,56 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Agrário 

Financiamento e Equalização de 
Juros para a Agricultura Familiar 

01 205.866,37 

Serviços Postais 03 - 

Controle de Outorga de 
Telecomunicações em Regime 

Público Nacional 
05 - Ministério das 

Comunicações 
Outorga de Serviços de 

Radiodifusão Sonora e Sons e 
Imagens – Nacional 

02 
 

- 

Ministério do 
Desenvolvimento 
Indústria e 
Comércio 

Instrumentos Metrológicos 01 - 

Programa de Estímulo a 
Produção Agropecuária Nacional 08 487.563,00 

Ministério da 
Agricultura 
Pecuária e 
Abastecimento 

Programa Implantação de 
Unidades Demonstrativas de 

Manejo e Conservação de Solo e 
Água 

01 100.000,00 

Ações de Geração de Renda para 
Populações Carentes 06 306.300,00 

Atendimento a Criança em 
Creche ou alternativas 

Comunitárias 
03 10.000,00 

Ministério da 
Assistência e 
Promoção Social 

Atendimento a Pessoa em 
Situação de Pobreza 02 4.062,00 

TOTAL 90 24.211.722,20 
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5. Encaminhamentos 

5.1 Os resultados da fiscalização dos diversos Programas de Governo no âmbito da 
Unidade Municipal de Guarantã do Norte - MT, encontram-se consubstanciados em fascículos 
próprios relativos a cada Ministério, os quais constituem este Relatório de Fiscalização, que deverão 
ser encaminhados aos Ministérios Supervisores de cada Programa de Governo fiscalizado para 
conhecimento e adoção das providências cabíveis. 

 

 
Brasília, 11 de julho de 2003 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério da Fazenda, foi 
realizada 01  (uma) ação de fiscalização. 

 

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
 
 
1 - Programa/Ação: Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar – 

PRONAF – Financiamentos concedidos pelo Banco do Brasil 
  
Objetivo do Programa/Ação: Linha de apoio financeiro aos assentados, cooperativas, e agricultores 
familiares, visando ao desenvolvimento de suas atividades produtivas, por meio de investimento e 
custeio rural. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 92.469,43 
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Inadequada formalização dos contratos PRONAF e não realização de vistorias técnicas 

 

Fato  
 
As ações de controle a serem desenvolvidas na Agência do Banco do Brasil de Guarantã do Norte/MT, 
objetivaram a análise de 26 contratos do PRONAF. Desse total, foram analisados 25 contratos, onde se 
verificou que a maior parte dos contratos se referiam a mutuários residentes em outros municípios. Essa 
situação é motivada pela inexistência de agências do Banco do Brasil naqueles municípios, 
ocasionando assim a centralização da operações bancárias na agência de Guarantã do Norte/MT. Os 
mutuários da amostra estavam distribuídos entre os municípios de Guarantã do Norte (12), Peixoto de 
Azevedo (02), Matupá (05) e Novo Mundo (06). 
 
A partir dos quesitos propostos na Ordem de Serviço, e da análise dos contratos constatamos algumas 
ressalvas quanto a atuação da agência do Banco do Brasil de Guarantã do Norte/MT: 
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a) inexistência de relatórios emitidos pelo próprio Banco que comprovassem a realização de visitas aos 
empreendimentos. As vistorias de acompanhamento das aquisições dos itens dos projetos foram 
realizadas pela EMPAER (Empresa Mato-Grossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural S/A) – 
vinculada ao Governo do Estado de MT; 
 
b) na agência inexiste padronização na formalização dos dossiês, através da paginação de suas partes, a 
fim de seja resguarda todos os documentos e seu teor;  
 
c) um dos contratos não foi devidamente formalizado, vez que a Nota de Crédito Rural n. 21/30234-0 
não estava assinada pelo mutuário, Sr. Antônio Barbosa Diniz; 
 
d) alguns endereços de mutuários do P A Cotrel indicados nos dossiês não possibilitarem a localização 
dos mutuários e respectivas propriedades; 
 
Evidência  
 
Análise documental realizada na agência do Banco do Brasil de Guarantã do Norte. Demais 
informações a respeito do programa PRONAF encontram-se registrados em relatório sintético da OS 
127063 e nos papéis de trabalho da equipe de fiscalização. 
 
Recomendação  
 
Ao agente financeiro, compete aprimorar seus controles internos, quanto à formalização dos dossiês, e, 
em especial intensificar vistorias técnicas, mesmo que por amostragem, de todos os contratos 
independentemente do valor pactuado. 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério da Educação, 
foram realizadas 14 (quatorze) ações de fiscalização  

 

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
1 - Programa/Ação: Bolsa Escola 
 
Objetivo do Programa/Ação: Estimular a universalização do ensino e contribuir para a redução da 
evasão escolar e repetência. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 102.585,00 
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Execução Regular na aplicação dos recursos do Programa Bolsa Escola 

 

Fato  
 
Para avaliação da execução do programa, no período de 01.01.02 a 31.12.02, foi solicitado e fornecido 
pela prefeitura a Lei Municipal nº 350/01 de 02.07.01, que instituiu o programa de garantia de renda 
mínima associado a ações sócio/educativas, o Termo de Adesão ao Programa da União, o Cadastro 
das famílias beneficiadas pelo Programa e os Relatórios de Freqüência Escolar relativos ao 3º e 4º 
trimestres de 2002.  
 
Da análise efetivada na documentação disponibilizada constatamos que as crianças cujas famílias 
encontram-se na amostragem enviada a CGUMT  apresentaram, conforme verificado nos Diários de 
Classe e Relatórios de Freqüência, índice de freqüência superior a 85% e que se encontram dentro da 
faixa etária permitida.  
 
O limite máximo de 03 crianças beneficiadas por família foi também respeitado. 
 
No município foram cadastradas 913 famílias, destas apenas 292 estão recebendo o benefício. 
Verificamos que a Prefeitura efetuou  o recadastramento das famílias já beneficiadas, conforme 
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previsto no art. 19 do Decreto nº 4.313/2002 e cadastramento de novas famílias, no período de abril a 
junho de 2002. 
 
O Conselho Municipal de Controle Social, instituído através do art. 4º da Lei Municipal nº 350/01, 
cujos membros foram designados pela Portaria nº 141/2001, reúnem-se na sede da Secretaria 
Municipal de Educação para desempenho de suas atribuições, conforme Atas 01/2001, 24/2002 e 
01/2003. 
 
Na fiscalização junto às famílias beneficiárias, para determinação da renda familiar per capta, 
encontramos dificuldades considerando que a maioria é representada por trabalhadores rurais sem 
vínculo empregatício e empregadas domésticas, havendo vários chefes de família desempregados.  
 
Não foram constatados casos de pagamentos indevidos ou duplicidade de NIS, contudo vale 
esclarecer que apenas as mães/responsáveis recebem o NIS. 
 
Evidência 
 
Documentação disponibilizada pela prefeitura, tais como Leis e Portarias, Termo de Adesão, Atas do 
CMS,  Diários de Classe,  Relatórios de Freqüência, Cartão NIS e relação de famílias selecionadas, 
recebida via e-mail. 
 
 
 
2 - Programa/Ação: Programa Dinheiro Direto da Escola  
 
Objetivo do Programa/Ação: Assegurar as condições mínimas de funcionamento das escolas públicas 
de ensino fundamental, por meio da assistência financeira de caráter suplementar as escolas publicas 
de ensino fundamental – Dinheiro Direto na Escola. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 4.400,00 
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Ausência de controles de saída das mercadorias adquiridas pelo Programa Dinheiro Direto na 

Escola 

 
Fato  
 
Para verificação da aplicação dos recursos do PDDE, executado pela Prefeitura, com vistas a 
beneficiar escolas municipais com menos de 100 alunos, foram analisados os Recibos de Envio de 
Dados Cadastrais e Anexo I,  extratos bancários da conta específica PDDE nº 9807-8, ag. 1589-x B/B 
e documentação comprobatória das despesas. Foi constatado que o recurso  foi incluído no Orçamento 
da Prefeitura. 
 
Para aquisição dos materiais foi realizada pesquisa de preços para compra direta, as quais foram 
efetuadas regularmente.  
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A verificação da distribuição dos valores e materiais destinados a cada escola foi prejudicada, 
considerando que foi apresentado uma relação contendo apenas tipo de material e quantidade,  sem 
assinatura/recibo dos responsáveis  pelas escolas.  
 
Foram selecionadas para verificação “in loco” três escolas, sendo: Escola Municipal de Primeiro Grau 
Darcy Ribeiro, Escola Indígena Kayapó e Escola Indígena Matukre. Este procedimento não foi 
realizado devido aos seguintes fatos: a primeira escola foi desativada, e as demais estão localizadas 
em pontos de difícil acesso, cujo deslocamento da equipe até a região somente seria possível por via 
aérea. 
 
Evidência  
 
Comprovante de cadastramento enviado ao FNDE, documentos fiscais comprobatórios das despesas, 
extrato bancário da conta específica e relação dos materiais enviados às escolas.  
 
Recomendação  
 
Que o órgão responsável pelo programa, FNDE, oriente a prefeitura para que adote modelo de 
controle eficiente na distribuição dos materiais adquiridos. Tal controle é fundamental para a 
transparência na execução do Programa. 
 
 
 
3 - Programa/Ação: Alimentação Escolar 
 
Objetivo do Programa/Ação: Garantir nas necessidades nutricionais diárias dos alunos- alimentação 
escolar.  
 
Montante Fiscalizado: R$ 187.463,40 
 
3.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Falhas formais nos procedimentos licitatórios realizados para aquisição dos alimentos. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, no exercício de 2002, realizou aquisição de alimentos 
para entrega às escolas vinculadas, com recursos suplementares  do PNAE, destinados aos alunos da 
educação pré-escolar e do ensino fundamental  matriculados em escolas públicas e alunos mantidos 
por entidades filantrópicas. 
 
O lapso de tempo entre o recebimento e a utilização dos recursos varia de 60 a 90 dias.  
 
Foram realizadas 03 licitações para aquisição de gêneros alimentícios, cujos preços  cotados estão 
dentro da média de mercado.  Os procedimentos licitatórios, realizados com base na Lei 8666/93 
apresentam impropriedade no que se refere a exigência de comprovação de regularidade fiscal, vez 
que em todas as cartas convites analisadas verificamos a inexistência de tal exigência.  
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A Prefeitura não estoca os alimentos adquiridos, estes são retirados diretamente pelas escolas 
conforme  necessário.  
 
O CAE encontra-se constituído de acordo com a Resolução n.º 01, de 16.01.2003, e seus membros são 
indicados conforme preconiza o art. 12 da mesma Resolução.  
 
Foram selecionadas 04 escolas para verificação “in loco”: EMPG Santo Agostinho, EMPG Santa Ana, 
EMPG São Sebastião, EMPG Tiradentes. Nas duas primeiras foi verificado que a distribuição de 
merenda foi feita regularmente não ocorrendo falta, fato confirmado pelos alunos. Nas duas últimas 
escolas não foi possível confirmar a regularidade da distribuição por encontrar-se fechada (São 
Sebastião) e a outra devido a localização em área distante e de difícil acesso. 
 
Evidência  
 
Análise da relação de escolas e quantitativos de alunos, Lei municipal de criação do Conselho, Atas, 
processos licitatórios. 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério da Previdência 
Social, foram realizadas 01 (uma) ação de fiscalização. 

 

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
 
1 - Programa/Ação: Previdência Social Básica / Pagamento de Aposentadoria 
 
Objetivo do Programa/Ação: Garantir o Reconhecimento e o Pagamento de Direitos Previdenciários 
Previstos em Lei. 
 
Montante Fiscalizado: Não foram envolvidos recursos financeiros nesta ação  
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 

Divergência de informação quanto aos óbitos registrados no Cartório do Município de Guarantã do 

Norte e os dados do INSS 

 

Fato  
 
Ao procedermos o comparativo entre os óbitos lançados no sistema SISOBI do INSS, lista fornecida 
pela DSPAS/SFC, com os constantes do livro “C” do Cartório de Registro Civil de Guarantã do 
Norte/MS, relativo ao período de janeiro de 2002 a abril de 2003, constatamos que: 
 
a) no tocante ao envio das informações de óbitos com periodicidade mensal ao INSS, referente aos  
meses de Janeiro/2002 a Abril/2002, o Cartório de Registro Civil e Notas de Guarantã do Norte 
cumpriu tempestivamente com essa obrigação; 
b) quatro óbitos registrados no Livro “C” não constavam da relação apresentada pelo INSS. Os óbitos 
identificados se referem aos seguintes nomes: 
1) Paulino Nunes do Amaral – CPF 394.994.489-34 – Óbito em 02/11/2001 - Idade 42 anos – Mãe: 
Veldemiria Nunes do Amaral – Registro no Livro C-003 Fl. 180 vº  termo nº 1.349. 
2) Romildo Filipin – CPF 164.037.541-49 – Óbito em 31/12/2011 – Idade 79 anos – Mãe: Maria Marin 
– Registro no Livro C-003 Fl. 181  termo nº 1.350. 
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3) Antônio Aparecido Ferreira da Silva – Óbito em 18/12/2001 - Idade 35 anos – Mãe: Leonilda Leite 
da Silva  – Registro no Livro C-003 Fl. 183 vº  termo nº 1.355. 
4) Pierina Zanferari Tonon – Óbito em 09/07/2002 – Idade 79 anos – Mãe: Josefina Picoli – Registro 
no Livro C-004 Fl. 012  termo nº 1.412. 
 
Desses quatro nomes, o Cartório apresentou comprovação de que os dados referente aos óbitos de 
Paulino Nunes do Amaral e Romildo Filipin foram encaminhados via correio. Através de consulta ao 
site da previdência social confirmamos que estes dois nomes estavam registrados no sistema SISOBI, e 
que Pierina Zanferari Tonon estava cadastrada no sistema SISOBI, restando assim, portanto, pendente 
de registro no sistema o nome de Antônio Aparecido Ferreira da Silva.  
 
Evidência  
 
- Entrevista com o Sr. José Humberto Macedo – Tabelião do Cartório de Guarantã do Norte/MT e 
Rafael Germano Cavilla (Escriturário do Cartório); 
 - Confronto dos dados registrados no livro “C”(lançamento de óbitos) com a planilha de dados 
enviados pela SFC, referente ao período de 01/01/2002 a 13/04/2003. Na planilha constava 107 nomes; 
- Comprovantes de entrega da apresentação do registro de óbitos junto ao INSS. (Mês 01/2002 a 
04/2003). 
- Os dados extraídos do livro “C” não possibilitaram identificar a data de nascimento das pessoas 
relacionadas como mortas, apenas a idade quando do falecimento; 
 
Recomendação  
 
Recomenda-se ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, rever as ocorrências apontadas e 
cientificar o Cartório do Município, sobre a importância de colocar à disposição desse Instituto os registros de óbitos 
ocorridos de acordo com o que determina o art. 68 da Lei nº 8.212/91, bem como ressaltando a sanção prevista no parágrafo 
2º do citado dispositivo, pelo não cumprimento do estabelecido no caput do artigo. 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério das Cidades, foi 
realizada 01 ação de fiscalização.  

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
1 - Programa/Ação: Ações de Reestruturação Urbana, Interligação de Áreas Urbanas e de 

Adequação de Vias 
 
Objetivo do Programa/Ação: Melhoria das Condições de Habitabilidade 
 
Montante Fiscalizado: R$ 100.000,00 
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Inexistência de Projeto Básico da obra de pavimentação 

 
Fato  
 
Este convênio (SIAFI n º442173) tinha por objeto a pavimentação asfáltica  de 4.624,00m2 no centro 
urbano da cidade de Guarantã do Norte. Para tanto foi empregado R$114.051,77. Não foi 
disponibilizado o projeto básico da obra, o que inviabilizou a verificação se o que foi apresentado como 
realizado, de fato corresponde ao objeto descrito no convênio.  
 
A visita foi feita baseada em um “croqui” apresentado pelo engenheiro da Prefeitura. Nas ruas 
indicadas pelo Engenheiro, verificamos  que a área pavimentada é um pouco maior que a constante do 
plano de trabalho.  
 
Devido a exigüidade de tempo não foi possível obter maiores informações junto à Caixa Econômica 
Federal.  
 
Evidência  
 
 Plano de Trabalho, Contrato de Repasse. 
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Recomendação  
 
Recomendamos que o Ministério instrua as Prefeituras a manterem de forma organizada seus processos 
que devem conter os documentos necessários e suficientes para caracterização do objeto conveniado. 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 

 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério das Minas e 
Energia, foram realizadas 03 ações de fiscalização  

 
  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
1 - Programa/Ação: Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Álcool 

Combustível  

 
Objetivo do Programa/Ação: Certificar o cumprimento da atribuição institucional da Agência 
Nacional do Petróleo - ANP de fiscalizar as atividades de comercialização de combustíveis 
automotivos.  
 
Montante Fiscalizado: Não aplicável.  
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Falta de Fiscalização e Certificação pela ANP em Postos de Combustíveis  
 
Fato  
 
Em cumprimento a OS 127852, para verificar a atuação da ANP em 13 Postos de Combustíveis no 
município de Guarantã do Norte/MT, constatamos as seguintes situações:  
 
a) Postos não fiscalizados pela ANP : Posto Santa Fé (CNPJ 01.050.129/0001-77), Rondon e 
Marques da Silva (CNPJ 01.130.948/0001-24), Auto Posto Sabiá (CNPJ 03.172.061/0001-24). 
 
b) Postos com Certificado vencido: Auto Posto Saint Germain Ltda (CNPJ 04.949.057/0001-92), 
Auto Posto Paradão Ltda (CNPJ 02.593.826/0001-37).  
 
c) Posto com Certificado  regular: Auto Posto Talismã – Baixadão (CNPJ 04.968.796/0001-21).  
 
d) Postos não localizados: Auto Posto Amazonas (CNPJ não informado), Posto Boroca (CNPJ 
26.772.731/0005-72), Posto Aragão (CNPJ 26.791.202/0001-92), Auto Posto J A (CNPJ 
37.504.735/0001-62), Posto Sol Nascente (CNPJ 37.525.326/0001-42).  
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e) Posto inoperante: Auto Posto Ideal (CNPJ 05.337.641/0001-50) está em construção.  
 
f) Não obtivemos acesso aos documentos do Posto Cotrel (CNPJ 26.584.201/0002-58), o proprietário 
não se encontrava na cidade.  
 
Evidência 
 
Postos não fiscalizados: Posto Santa Fé, Rondon e Marques da Silva, Auto Posto Sabiá. 
Postos com certificado vencido: Auto Posto Saint Germain Ltda, Auto Posto Paradão Ltda. 
 
Recomendação  
 
Recomendamos à ANP envide esforços no sentido fazer cumprir a missão institucional do órgão, bem 
como manter atualizado o cadastro de agentes revendedores de combustíveis, visando facilitar as 
ações de controle e que seja demandada sistematicamente fiscalizações objetivando sanar possíveis 
impropriedades.  
 
 
2 - Programa/Ação: LUZ NO CAMPO 
 
Objetivo do Programa/Ação: Implantação de rede de distribuição de energia elétrica em área rural. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 597.874,46 
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Condução regular do Programa “Luz no Campo” 

 
Fato  
 
Os trabalhos iniciaram em Cuiabá onde foram feitos contatos com o Departamento Técnico da 
CEMAT que disponibilizou informações/Projeto (plantas das redes) e relação de consumidores 
ligados.  A verificação in loco foi desenvolvida nas comunidades de São Francisco e Santo Agostinho, 
município de Guarantã do Norte/MT,  juntamente com técnicos do agente executor CEMAT, que   
indicou o local das obras. A visita aos beneficiários,  foi no sentido de constatar a existência da rede 
de distribuição, aquisições de transformadores, padrão e medidores de energia, confrontando com a 
relação de beneficiários, onde constatamos que os mesmos, vem sendo atendidos com a distribuição 
da energia elétrica. Na oportunidade verificou-se que  os beneficiários (consumidores) vem efetuando 
ao Agente executor (CEMAT),  o pagamento da taxa contratual, juntamente com o valor de consumo. 
 

Evidência 
 
Temos como evidência as informações e as plantas fornecidas pelo agente executor (CEMAT), além 
da satisfação dos beneficiários do programa, confirmada pelas entrevistas realizadas. 
  
A seguir apresentamos dados complementares aferidos por esta fiscalização:  
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Comunidade São Francisco, OS nº 126228 
Identificação da obra: 51.0410.1640-01 
Contrato firmado entre a Eletrobrás e CEMAT: ECF1976/2000 
Custo da obra:  R$ 88.437,00 
Gestor do Programa: Eletrobrás 
Agente executor: CEMAT 
Data do início e término da obra: 08/08 à 15/11/2001  
Número de consumidores ligados: 14 
Comunidade Pascoa III – Santo Agostinho, OS nº 126229 
Identificação da obra: 51.0410.1642-01 
Contrato firmado entre a Eletrobrás e CEMAT: ECF1976/2000 
Custo da obra R$ 509.437,46 
Gestor do Programa: Eletrobrás 
Agente executor: CEMAT 
Data do início e término da obra: 23/04 à 15/09/2001  
Número de consumidores ligados: 62 

 
Consumidores visitados: Comunidade São Francisco 

Vicente Alves Feitosa, Orozimbo Lino Serra, Salustiano Muniz de Jesus, Geraldo Gomes Filho, João 
Nunes Antunes, Manoel Borgert, Jorgino Rodrigues Ferreira, João Batista de Lima e Laudelino Vaz.  
 

Consumidores visitados: Comunidade Pascoa III – Santo Agostinho 
Valdemar Antônio Brum, Walmir Blasius, Ednei Raimundo Vier, Giovani dos Passos, Ed Carlos 
Ramos Magalhães,  Luiza Helena Pereira dos Santos, Jacinto Ferreira da Silva, Feliciana de Lurdes 
Amaral Weizenmann e José Abdias da Silva. 
  
Fotos que evidenciam as constatações realizadas. 
 

  
          Visita in loco ao consumidor Rede energizada, com transformador,   

padrão e medidor residencial. 
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             Padrão com medidor residencial Fatura com dados da unidade consumidora 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÂ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério da Saúde, foram 
realizadas 21 (vinte e uma) ações de fiscalização. 

 

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
 
1 - Programa/Ação: Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades de Saúde do Sistema 
Único de Saúde – SUS Mato Grosso  
 
Objetivo do Programa/Ação: Oferecer maior infra-estrutura para atender a população no trabalho 
preventivo médico - odontológico. 
  
Montante Fiscalizado: R$ 198.000,00  
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Irregularidade no Processo Licitatório – Inexistência da Firma Vencedora 

 
Fato 
 
Trata-se do Convênio n.º 3.643/01, firmado em 31/12/01, entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura 
Municipal de Guarantã do Norte, tendo como objeto o apoio técnico e financeiro para “Aquisição de 
Unidade Móvel de Saúde, no valor de R$ 110.000,00. 
 
a) Para aquisição da Unidade Móvel de Saúde – Ônibus tipo Mercedes Benz - a Prefeitura instaurou 
processo licitatório tipo convite sob n.º 001/2002,  com abertura prevista para o dia 18/01/2002. Foram 
convidadas a participar em 10/01/02 as seguintes empresas: Santa Maria Com. e Representação Ltda., 
Leal  Máquinas Ltda. e Vedovel Comércio e Representações Ltda., sendo que estas duas últimas  estão 
situadas em Minas Gerais e Paraná, respectivamente. Foi dispensada a habilitação de que trata os 
artigos 28 a 31 da Lei 8.666/93, sendo exigida dessas empresas apenas a prova de regularidade perante 
a seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.   As propostas comerciais  
foram entregues em 17/01/02 em formulário próprio da Prefeitura, sendo que a proposta da empresa 
Santa Maria Comércio e Representação continha rasuras e foi apresentada de forma manuscrita. Essas 
características  comprometem sobremaneira a autenticidade desses documentos. Na ata de julgamento 
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os participantes se fizeram presentes por seu representantes, mas estes não foram credenciados no 
processo licitatório. Sagrou-se como vencedora desse certame a empresa “Santa Maria Com. e 
Representação Ltda” por apresentar menor preço. Em 07/02/02 foi emitida  nota fiscal n.º 432 referente 
à aquisição da Unidade Móvel  no valor de R$ 58.2000,00. Ocorre que no Ato Declaratório n.º 37 de 
20/03/03, publicado no DOU de 25/03/03, essa empresa (Santa Maria Comércio Representações – 
CNPJ 03.737.267/0001-54) foi declarada “Inapta, por inexistência de fato, desde de 03/04/2000, ou 
seja, não havia condições dela estar operando comercialmente.  
 
a.1) Na visita “in loco” comprovamos a existência da Unidade Móvel de Saúde – veículo ônibus -  com 
os equipamentos instalados,  porém a estufa de esterilização do gabinete odontológico e médico não 
estavam sendo utilizadas. O Centro de Saúde disponibilizou a programação de atendimento da Unidade 
Móvel de Saúde as diversas comunidades do município. Em entrevista com a população da 
comunidade rural “Cotrel” e com os pacientes presentes no Centro de Saúde, foi declarado que nunca 
foram atendidos pela Unidade Móvel e que até mesmo desconheciam a sua existência.  
 
b) Os procedimentos anteriormente  descritos no item “a” são os mesmos contidos no Convite nº 
066/2000 aberto para aquisição de um veículo tipo Van a ser adaptado para Unidade móvel de saúde.  
Para este certame foram convidados a participar as empresas Santa Maria Com. e Representações, Sinal 
Verde Turismo e Leal Máquinas, sendo que esta última aparece na situação anterior (aquisição do 
ônibus) com domicílio em Belo Horizonte/MG e nesta aparece com domicílio em Cuiabá/MT (sem 
contudo, possuir filial em Cuiabá/MT) à Rua Barão de Melgaço nº 222, indicando que as propostas 
vêm sendo montadas,  colocando em risco a lisura do processo. Nesta, também, sagrou-se vencedora a 
empresa Santa Maria Comércio e Representações cuja situação jurídica está descrita no último 
parágrafo do item “a”.  Buscando identificar o veículo quando da nossa permanência em Guarantã do 
Norte, a Secretaria de Saúde nos informou que esse se encontrava em oficina em Cuiabá, no entanto, 
após o nosso retorno a Cuiabá nos foi informado ainda, pela oficina, que o veículo havia sido retirado 
na sexta-feira dia 04/07 pelo assessor da Prefeitura Municipal de Guarantã. Tendo em vista a 
exiguidade de tempo não foi mais possível verificar se de fato o veículo ali se encontrava.  
O veículo foi adquirido pelo valor de R$ 76.577,00 conforme Nota Fiscal datada de 08/03/2001.  
  
b.1) Para aquisição dos equipamentos da Unidade Móvel de Saúde - ônibus, a Prefeitura instaurou 
outro processo  licitatório, tipo convite sob n.º 002/2002,  com abertura  também prevista para o dia 
18/01/2002. Esse processo foi formalizado de forma semelhante ao convite 001/2002, citado 
anteriormente, ou seja, foi dispensada a habilitação, sendo exigida apenas a comprovação de quitação 
junto a Seguridade Social e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As empresas participantes 
foram: Francisco Canindé da Silva - ME, Comercial Rodrigues - Enir Rodrigues de Jesus - EPP e 
Politec Produtos e Serviços LTDA.  Sagrou-se como vencedora do certame a empresa Comercial 
Rodrigues – “Enir Rodrigues de Jesus – EPP” que apresentou menor preço. Conforme consulta no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e Cadastro de Pessoa Física - CPF, a proprietária da 
empresa Enir Rodrigues de Jesus EPP  é parente (mãe) da proprietária da empresa Santa Maria 
Comércio e Representação, vencedora do convite 001/2002, realizada na mesma data. 
 
b.1) Para aquisição dos equipamentos para a Unidade Móvel de Saúde – veículo Van -  foi aberta carta 
convite nº 070/2000 da qual participaram as empresas: Nacional Comércio de Materiais Hospitalares 
Ltda., Comercial Rodrigues Ltda (Enir Rodrigues de Jesus EPP), Adilvan Comércio Distribuidora 
Ltda. Como,  anteriormente, sagrou-se vencedora a Comercial Rodrigues Ltda – Enir Rodrigues de 
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Jesus EPP -  que tem como atividade principal  descrita no alvará “Gráfica e serviços gráficos” e ainda, 
conforme descrito anteriormente possui grau de parentesco (mãe da  Maria Loedir de Jesus  e Rita de 
Cássia) proprietárias da  Comercial Santa Maria empresa que vendeu o veículo. Finalmente, houve 
mudança no objeto descrito no plano de trabalho que previa aquisição de unidade odontológica móvel, 
mas foi equipada para ser uma unidade móvel para atendimento médico básico. Os equipamentos 
foram adquiridos pelo valor de R$ 11.423,00 conforme Nota Fiscal  nº 08/03/2001. 
 
Evidência  
 
Processos Licitatórios tipo convite n.ºs 001 e 002/2000, Sistema  CNPJ e CPF e Ato Declaratório n.º 37 
da Receita Federal.  
 
Recomendação  
 
Diante da fraude no processo licitatório e do atingimento parcial dos objetivos avençados, sugerimos a 
instauração de Tomada de Contas Especial conforme previsto no Art. 38, inciso I da Instrução 
Normativa n.º 01 de 15/01/97. 
 

 
 
2 - Programa/Ação: Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades de Saúde do Sistema 
Único de Saúde – SUS Mato Grosso  
 
Objetivo do Programa/Ação: Construção de Unidade de Saúde  do SUS 
 
Montante Fiscalizado: R$ 114.477,50 
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Irregularidade na Licitação e Falta de Cumprimento do Objetivo  

 
Fato 
 
Trata-se do Convênio n.º 3.391/01, firmado em 31/12/01, entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura 
Municipal de Guarantã do Norte, tendo como objeto o apoio técnico e financeiro para “Construção de 
Unidade de Saúde do SUS, no valor de R$ 114.477,50. 
 
Para construção da Unidade Básica de Saúde foi instaurado o processo licitatório tipo convite sob n.º 
036/2002 no qual participaram as empresas Base Dupla Serviços e Construções Civil Ltda, 
EUROCOM Comércio e Serviços Ltda e Construtora Juruena Ltda, sem que estas comprovassem a 
regularidade fiscal perante a seguridade social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.  
 
Constatamos que os Projetos de Instalações Sanitárias e Hidráulicas da Unidade Básica de Saúde foram 
de autoria da Eng.ª Graziela Girardi – CREA/MT 4204. Ocorre que a referida profissional, conforme 
consulta ao CNPJ, figura como sócia do Sr. Nelson Girardi na empresa CAVITERRA ENGENHARIA 
CIVIL LTDA – CNPJ 37.440.583./0001-81. O Sr. Nelson Girardi por sua vez é sócio de Nelson 
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Renato Lemos na CONSTRUTORA TAPAJÓS ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 26.803.510/0001-90. 
Já o Sr. Nelson Renato Lemos é o sócio responsável pela empresa CONSTRUTORA  JURUENA 
LTDA.,  vencedora do certame licitatório convite n.º 036/2002.  

 
Verifica-se que essa relação pode ter influenciado no resultado da licitação por meio do acesso as 
planilhas de custo do projeto, uma vez que o vencedor (Construtora Juruena) mantêm relações 
societárias com o sócio da autora do Projeto (Caviterra Engenharia). 
  

Quadro Societário das Empresas 
Empresa CNPJ Quadro Societário 

Caviterra Eng. Civil Ltda. 37.440.583/0001-81 Nelson Girardi 
Graziela Girardi 

Construtora Juruena Ltda. 04.292.274/0001-52 Nelson Renato Lemos Melo 
Dalton Luiz Negrão 

Construtora Tapajós Ltda. 26.803.510/0001-90 Nelson Renato Lemos Melo 
Nelson Girardi 

  Fonte: Consulta ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
 
Além disso,  evidenciamos que as empresas acima, vem rotineiramente participando de licitações 
envolvendo obras na Prefeitura como: 

- Convite 020/2002 – construção de oficina de saneamento, na qual participaram as empresas 
Juruena e Caviterra sendo a primeira a vencedora;  
- Convite 005/2002 – construção do centro de múltiplo uso, na qual participaram as empresas 
Juruena e Caviterra sendo a primeira a vencedora; 
- Convite 013/2000 – construção de creche municipal, na qual o projeto foi elaborado pela Sr.ª 
Luciana Girardi Omar parente dos  participantes da empresas Tapajós e Caviterra  sendo a 
primeira vencedora.  
- Convite 002/2001 e 003/2001 – aluguel de máquinas e caminhões para recuperação de área 
degrada, nos quais sagrou-se como vencedor  a pessoa física senhor Nelson Renato Lemos. 
 

Na verificação “in loco” constatamos que a Unidade Básica de Saúde ainda não está em 
funcionamento, deixando de cumprir com o seu objetivo que consiste no atendimento ambulatorial 
básico da comunidade rural.  

 
Tomando por base a planilha de preços da Construtora Juruena, constatamos que alguns serviços 
contratados não foram executados, conforme quadro a seguir: 
 

Item QTD Valor Pago Observação 
Pintura com tinta latéx acrílica sobre 
superfície rebocada executada como 
segue:  limpeza e lixamento preliminar, 
uma demão de líquido 
impermeabilizante, duas demão de massa 
corrida (se for o caso)  e duas demão de 
tinta de acabamento com massa corrida  

 
 

787,50 m2 

 
 

R$ 6.504,75 

 
 
 

Não executado 
 

Fornecimento e colocação de placa p/ 1 ud R$ 116,98 Não executado 
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inauguração em bronze 
Fornecimento e colocação de tampo para 
vaso sanitário 
 

7 ud R$ 82,46 Não executado  

Espelho para lavatório com moldura 
simples e proteção de madeira na parte 
não espalhada dimensão 1,5 m x 0,60 m   

6 ud R$ 240,00 Não executado  

Fornecimento e colocação de chuveiros 
elétricos para 2500w/220v Lorenzetti ou 
similar 

 
5 ud 

R$ 150,00 Não executado 

Total não executado                              R$ 7.094,19 
 
Evidência  
 
Processos Licitatórios tipo convite n.º 036/2002, Sistema  CNPJ e CPF e observações realizadas na 
obra.  
 
Recomendação  
 
Diante da falta de cumprimento do objetivo, da não execução total do objeto pactuado,  bem como das 
irregularidades detectadas no processo licitatório, sugerimos a  instauração de Tomada de Contas 
Especial conforme previsto no Art. 38, inciso I da Instrução Normativa n.º 01 de 15/01/97. 
 
 
 
3 - Programa/Ação: Construção e ampliação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água 
para controle de agravos  
 
Objetivo do Programa/Ação: Construção do Sistema de Abastecimento de Água. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 1.426.099,98 
 
3.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Falta de divulgação de licitação e superfaturamento de preços 

 
Fato 
 
Trata-se do Convênio  SIAFI nº 388232, firmado em 30.12.1999, entre a Fundação Nacional de Saúde - 
FUNASA e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, tendo como objeto a construção do sistema 
de abastecimento de água, no valor de R$ 990.000,00, sem contrapartida. 
 
I) Licitação: 
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Para execução da construção do Sistema de Abastecimento de Água foi realizada licitação na 
modalidade Concorrência Pública n° 001/97. As constatações acerca desse certame licitatório são as 
seguintes: 
 

a) Ocorreu publicação do Edital apenas no Diário Oficial da União, contrariando, portanto, o 
disposto na Lei n° 8.666/93, Art. 21, II e III, restringindo, assim, o caráter competitivo do 
certame; 

b) O prazo para abertura foi de 30 dias, mas deveria ter sido de 45, conforme preceitua o art. 21, § 
2° , I, b, para concorrência em regime de empreitada integral, como é o caso; 

c) O Edital menciona que o regime de execução é o de empreitada por preços unitários, entretanto, 
foi julgada e adjudicada por preço global; 

d) O Edital também menciona que o prazo máximo aceito nas propostas seria de 150 dias, mas a 
proposta vencedora registrava 210 dias; 

e) Participaram da licitação duas empresas: Ativa Construções Civis Ltda., CGC 
24.767.980/0001-10 e Reta Construções Ltda., CGC 36.948.842/0001-17, tendo sido vencedora 
a primeira, com proposta global de R$ 3.197.625,86, em 19.9.1997, adjudicando-se o objeto em 
13.11.1997 e assinando-se o Contrato em 19.12.1997. 

 
II) Contrato 
 
O Instrumento contratual previa prazo de execução de 210 dias, sendo a vigência o dobro do prazo de 
execução.  
 
Foram assinados vários Termos Aditivos prorrogando o prazo de execução das obras, acrescendo 
serviços ao contrato original e sub-rogando serviços: 
 

a) Termo de sub-rogação de parte do contrato, no valor de R$ 484.270,35 à empresa Tapajós 
Engenharia Civil Ltda., assinado em 10.5.1999; 

b) 5° Termo Aditivo: acrescentou serviços no valor de R$ 462.900,34, assinado em 12.5.1999; 
c) Termo de sub-rogação do 5° TA, no valor integral do aditivo, à mesma empresa Tapajós, 

assinado em 5.7.2000; 
d) 11° Termo Aditivo: decresceu serviços no valor de R$ 23.163,26 em função de mudança do 

reservatório de 1.000m3 para reservatório de 500m3, assinado em 1.12.2000; 
e) 13° Termo Aditivo: acrescentou serviços no valor de R$ 174.985,22, assinado em 4.1.2001; 
f) Termo de sub-rogação do 13° TA, no valor integral do mesmo, à empresa Tapajós, assinado em 

15.1.2001. 
 
Assim, as obras do Sistema de Abastecimento de Água executadas pelo Contrato somaram  
R$ 3.858.674,68. 
 
Importante frisar que a sub-rogação dos serviços ocorreu em nome de empresa já mencionada nos 
relatórios desta fiscalização por possível envolvimento em direcionamento e fraudes em licitações da 
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, tendo absorvido com estas sub-rogações valor total de  
R$ 1.098.992,65. 
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Assim, lembramos que em outros processos licitatórios em que o Sr. Nelson Renato Lemos de Melo, 
sócio da Tapajós Engenharia Civil Ltda. participou, em todos foi vencedor, seja com a empresa Tapajós 
Engenharia, seja com a Juruena Construções, da qual também é sócio, seja, inclusive, como pessoa 
física. Aliás, em solicitação à Prefeitura de Guarantã, tivemos acesso aos pagamentos realizados à 
Tapajós e à Juruena, encontrando pagamentos de R$ 616.966,94 para esta última no período de 2001-
2003 e um montante de  R$ 2.247.674,83 para a primeira, no período de 2000-2003.  
 
Além disso, foi apresentado ao coordenador da equipe, como evidência de denúncia acerca das relações 
suspeitas entre o Sr. Nelson Renato e a Prefeitura de Guarantã, cópia de comprovante de depósito em 
conta corrente no valor de R$ 10.000,00 em 4.11.1997, da conta de Nelson Renato Lemos Melo para a 
conta de Lutero Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, demonstrando que, no 
mínimo, os dois mantêm relações comerciais desde o início do primeiro mandato do Prefeito. 
 
II) Outros convênios 
 
Devemos citar que as obras do Sistema de Abastecimento de Água de Guarantã do Norte foram 
executadas com recursos de três convênios com o Governo Federal, os quais totalizaram  
R$ 3.666.072,37:  
 

a) Convênio 54.289-47/97, com o Ministério do Planejamento e Orçamento, no valor de  
R$ 2.031.962,68, iniciado em 1998, tendo por objeto a construção de 17.967m de adutora com 
tubulação de 300mm, casa de química, sistema de captação com flutuador e 2 bombas 
horizontal de 75cv; 

b) Convênio 2171/98, com a FUNASA,  no valor de R$ 644.109,69, objetivando a construção de 
Estação de Tratamento de Água – ETA metálica de 50l/s, reservatório apoiado de 500m3 
metálico, 17.440m de rede de distribuição de água e 872 ligações domiciliares; e 

c) Convênio 2216/99, ora fiscalizado, o qual objetivou especificamente construir reservatório 
apoiado de 500m3 metálico, 21.662m de rede de distribuição de água e 374 ligações 
domiciliares. 

 
III) Custos e orçamentação 
 
Verificamos que o convênio em tela foi firmado com base em Plano de Trabalho elaborado pela 
Prefeitura em 23.8.1999, utilizando preços muito superiores àqueles contratados em 19.12.1997 com a 
empresa Ativa Construções Civis Ltda, para os mesmos serviços. 
 
Poder-se-ia argumentar que o orçamento apresentado levava em conta reajustes e alterações de 
mercado após a contratação, já que eram decorridos 20 meses da assinatura do contrato. Entretanto, tal 
argumento perde a força ao verificarmos que não houve alteração de preços do contrato durante toda a 
sua vigência. Aliás, pelo contrário, houve assinatura de dois Termos Aditivos de acréscimo de serviços, 
um em 12.5.1999 e outro em 4.1.2001, ou seja, inclusive após a orçamentação deste convênio, com 
adoção dos preços originalmente contratados, demonstrando que a construtora entendia esses preços 
como justos e dentro da média de mercado.  
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E, ademais, houve sub-rogação de parte dos serviços originais e da integralidade dos aditivos, inclusive 
posteriormente à assinatura do convênio, sem que fossem argüidos quaisquer reajustes ou modificações 
nos preços originais, o que deixa claro a validade dos valores envolvidos. 
 
Portanto, à semelhança da situação descrita no relatório do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
envolvendo a mesma empresa Tapajós Engenharia Civil Ltda., entendemos que houve adoção de sobre 
preço no convênio e conseqüentemente, superfaturamento nos pagamentos efetuados à empresa por 
conta dos serviços pactuados.  
 
Este superfaturamento foi levantado de forma superficial pela equipe de fiscalização, tendo em vista 
apenas alguns itens mais significativos da planilha de serviços do convênio, adotando os preços 
originalmente contratados, encontrando, apenas nesses itens, valor de R$ 366.519,24 pago a maior 
pela Prefeitura de Guarantã do Norte, conforme tabela abaixo, indicando que o valor superfaturado 
pode ser ainda muito superior a esse montante. 
 
Aquisição e assentamento de Mat. Hid. p/ rede de distribuição de água 

Serviço 
Valor total no 
convênio (R$) 

Valor com 
preços do 

contrato (R$) 

Diferença 
(R$) 

Tubos PVC vinilfer DeFoFo JE    
Diam 200mm 7.315,74  4.044,90  3.270,84 
Diam 150mm 119.416,12  47.899,83  71.516,29 
Tubos PVC rígido PBA classe 12    
Diam 100mm 88.932,36  26.570,70  62.361,66 

Diam 50mm 112.907,73  22.425,99  90.481,74 
Registro de gaveta tipo chato c/ bolsa 
JE 

   

Diam 50mm 6.770,84  5.248,75  1.522,09 

TOTAL 335.342,79  106.190,17  229.152,62 
 
 
Execução de Rede de Distribuição de Àgua 

Serviço 
Valor total no 
convênio (R$) 

Valor com 
preços do 

contrato (R$) 

Diferença 
(R$) 

Escavação mecânica em valas p/ assent. 
Tubulação em terreno de qualquer 
categoria exceto rocha até 4,0m 

104.020,07 19.010,56     85.009,51 

Escavação manual em valas p/ 
assentamento de tubulação em terreno 
de 3a. Categoria - sem explosivo 

29.657,96 15.882,81     13.775,15 

Escoramento p/ valas de tubul. descont 
ou simples 

107.529,15 98.680,12       8.849,03 
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Assentamento de tubulação e conexões 
de água em vala aberta, inc. transporte 
até 50km 

   

Tubo PVC rígido PBA JE    
Diam 100mm 5.314,14 4.814,52          499,62 
Diam 50mm 10.500,03 9.462,99       1.037,04 

Reaterro de valas p/ tubulações com 
apiloamento 

   

Com próprio material ou com material 
até 100m dist. inc.bota fora do mat. 
Excedente 

20.445,32 18.651,87       1.793,45 

Com material de base de caixa de 
empréstimo dist. 3km 

61.168,47 51.382,72       9.785,75 

Cadastramento de rede e peças 6.048,00 4.569,60       1.478,40 

Transporte de tubulações e conexões 
Cba x Guarantã 

22.600,12 17.679,12       4.921,00 

TOTAL 367.283,26 240.134,32   127.148,94 
 
Ligações domiciliares 

Serviço 
Valor total no 
convênio (R$) 

Valor com 
preços do 

contrato (R$) 

Diferença 
(R$) 

Aquisição e execução de ligações 
domiciliares kit cavalete da Tigre ou 
similar, completa inc. hidrômetro 

 39.868,40  29.650,72  10.217,68 

TOTAL  39.868,40  29.650,72  10.217,68 
 
 
IV) Visita in loco e atingimento de objetivo 
 
Visitamos a estação de tratamento de água e os reservatórios, bem como realizamos visitas e entrevistas 
à população em alguns pontos da cidade, especialmente os locais mais distantes e periféricos e houve 
unanimidade em afirmar que a água distribuída é de boa qualidade e em quantidade suficiente, não 
havendo cortes ou suspensão no abastecimento. 
 
Entretanto, pela natureza da obra e o tempo decorrido entre a sua execução e a visita, não é possível 
avaliar se nos pontos visitados a população foi atendida pelos recursos do convênio ou se ocorreu 
execução posterior de obras, mas, de qualquer forma, o objetivo pretendido tem sido atendido, posto 
que a população da área urbana de Guarantã do Norte vem sendo abastecida com água tratada e com 
regularidade nos serviços. 
  
Evidência  
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Processo Licitatório tipo Concorrência n° 001/97, Sistema SERPRO CNPJ, cópia de depósito bancário 
em nome de Lutero Siqueira da Silva, relação de pagamentos da Prefeitura de Guarantã do Norte às 
empresas Tapajós Engª Civil Ltda. e Construtora Juruena Ltda., Plano de trabalho do Convênio.  
 
Recomendação  
 
Tendo em vista os fatos, sugerimos a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme previsto no 
Art. 38 da Instrução Normativa n.º 01 de 15/01/97, a fim de levantar o total pago a maior considerando 
os preços contratados e apurar responsabilidades. 
 
 
 
4 - Programa/Ação: Tratamento da Hanseníase e Outras Dermatoses 
 
Objetivo do Programa/Ação: Tratamento da Hanseníase e outras dermatoses.   
 
Montante Fiscalizado: Não houve envolvimento de recursos financeiros nesta ação. 
 
4.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Condução normal do Programa 

 
Fato 
 
O município de Guarantã do Norte , por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolveu no 
exercício de 2002 as ações de prevenção e controle da hanseníase segundo as diretrizes e metas 
estabelecidas pelo plano de eliminação da doença. O município possui 08 unidades básicas de saúde  
sendo que destas, 03 unidades executam  ações de diagnóstico e tratamento da hanseníase.  
 
A Secretária Municipal de Saúde informou, em entrevista, que foram realizadas no último semestre 
campanhas educativas e palestras com a comunidade, inclusive nas escolas. Verificamos que houve 
também campanha com distribuição de folhetos de esclarecimentos sobre os sintomas da doença. 
 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN,  do exercício de 2002, registra o 
número de 15  pacientes de hanseníase multibacilares e 23 paucibacilares, não havendo casos de 
abandono  ou mudanças de diagnóstico, contudo, o Boletim de acompanhamento de casos de 
hanseníase por município (exercício 2003), do mesmo sistema, emitido em 30.06.2003, não se encontra 
devidamente preenchido com todas as informações constantes no Livro de Registro e Controle da 
Hanseníase. O índice de alta por cura da hanseníase paucibacilares e multibacilares foi de 100%. 
 
Quanto ao controle dos  contatos intradomiciliares foi verificado que é feito somente através das fichas 
individuais dos pacientes. No exercício de 2002, segundo informação recebida da responsável pelo 
Posto de Saúde Cidade Nova II, houve 01 treinamento para os profissionais que atuam no programa. 
O tratamento de incapacidades físicas, segundo informação da enfermeira responsável pelo programa, 
está sendo aplicado através de fisioterapia.  
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Evidência  
 
Verificação dos assentamentos  do Livro de Registro e Controle da Hanseníase, Sistema de Informação 
de Agravos  de Notificações, entrevistas com a Secretária de Educação do Município e com os 
responsáveis pelas UBS. 
 
 
 
5  - Programa/Ação: Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de 

Atenção Básica-PAB (farmácia básica) 
 
Objetivo do Programa/Ação:  Aquisição de medicamentos básicos em acordo com a execução do PEAF 
 
Montante Fiscalizado:  R$ 66.393,49 
 
 
5.1)Constatação da Fiscalização: 
 
Falhas na execução da aquisição de medicamentos básicos pelo município 

 
Fato  
 
Em levantamento efetuado junto a SMS não foi disponibilizada programação anual de assistência 
farmacêutica básica do município, sendo informado que estes são adquiridos conforme necessário. 
 
A distribuição de medicamentos às unidades de saúde não obedece a uma programação definida, os 
medicamentos são distribuídos conforme solicitação das  UBS.   
 
O controle de estoques  de medicamentos básicos distribuídos às unidades de saúde é efetuado 
manualmente, através de fichas abertas para cada medicamento as quais não apresentam  facilidade 
para apuração dos  quantitativos dos medicamentos distribuídos para cada UBS . 
 
Verificamos no controle de distribuição de medicamentos, efetuado através do Polo Peixoto de 
Azevedo, que não consta da relação de medicamentos: metildopa 500mg e amitriptilina 25 mg.  
 
Nas unidades básicas de saúde visitadas, verificamos o armazenamento e distribuição dos 
medicamentos à população, sendo informado que  os medicamentos são solicitados diáriamente e 
distribuídos, não havendo estoque devido a falta de ambiente apropriado para estocagem. 
 
Os responsáveis pelas unidades de saúde visitadas informaram que há necessidade de acrescentar no 
elenco de medicamentos básicos: anti-alérgicos, melerill, carbamazepina (suspensão),  fenobarbital 
(suspensão) e medicação para pacientes oncológicos devido a alta incidência de casos no município.     
 
Evidência  
 
Controles de estoque e controles de pedidos de materiais existentes na SMS  e nas UBS. 
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Recomendação 
 
Recomendamos ao órgão responsável que oriente ao gestor da Ação Farmácia Básica, sobre a 
necessidade de planejamento e controle nas aquisições e distribuição de medicamentos. 
 
 
 
6 - Programa/Ação: Atendimento Assistencial Básico Referente a Parte Fixa do Piso de Atenção 

Básica 
 
Objetivo do Programa/Ação: Assistência básica – atenção básica  
 
Montante Fiscalizado: R$ 728.970,20 
 
 
6.1)Constatação da Fiscalização: 
 
Execução em desacordo com o previsto para o Atendimento Assistencial Básico – Parte Fixa 

 
Fato  

 
Foram apresentados pela  Secretaria Municipal de Saúde o Plano Plurianual 2002/2005, e o Plano 
Municipal de Saúde 2002, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Constatamos que o Relatório 
de Gestão do exercício de 2002 foi elaborado e aprovado pelo CMS através da Ata nº 47 de 
12.04.2003. 
 
O município tem estruturado o Fundo Municipal de Saúde cuja conta bancária principal é a  nº 6002-x, 
Agência 1589-x, Banco do Brasil S/A, que capta recursos  de contrapartida do município e 
transferências das demais contas. Verificamos que o Fundo Municipal de Saúde mantém diversas 
contas bancárias, dentre as quais a de nº 58046-5 Agência  1589-x  B/B S/A, onde são creditados os 
valores referentes ao PAB-parte fixa , a qual recebeu nos meses de janeiro a abril de 2003 parcelas 
mensais no valor de R$ 27.005,00 e no mês de maio/2003 recebeu o valor de R$ 27.632,00. 
 
Analisamos,  por amostragem, as despesas empenhadas para cobrir gastos com ações básicas de saúde, 
sendo constatado que a maior parte dos recursos são utilizados para cobrir a folha de pagamento dos 
profissionais que atuam na área de saúde, contrariando a Portaria nº 1.882/97. 
 
Evidência  
 
Verificação dos extratos bancários e documentação de suporte das despesas realizadas com recursos do 
programa.  
 
Recomendação  
 
Recomendamos ao órgão responsável que oriente ao gestor do FMS  sobre a correta aplicação dos  
recursos. 
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7 - Programa/Ação: Incentivo Financeiro a Municípios Habilitados a Parte Variável do Piso de 

Atenção Básica-PAB  
 
Objetivo do Programa/Ação: Incentivo financeiro a municípios destinados á saúde da família. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 416.836,21 
 
7.1)Constatação da Fiscalização: 
 
Ausência de elaboração de relatórios 
 
Fato 
 
Constatamos através do Relatório de Profissionais por Equipe, fornecido pela SMS, a existência de 03 
equipes de profissionais formadas conforme estabelecido no SIAB, sendo: 01 médico, 01 enfermeiro, 
01 auxiliar de enfermagem e 04 a 06 agentes comunitários, 01 odontólogo e 01 auxiliar de consultório. 
De acordo com dados contidos no SIAB, verificamos que a equipe I atende a 2.867 pessoas, a equipe II 
atende a 2.994 e a equipe III a 2.937.  
 
Os kits de medicamentos distribuídos pelo ministério , segundo informado pelos agentes de saúde da 
família, tem sido suficiente.  
 
O atendimento é realizado inicialmente pelos agentes que visitam as famílias, os demais membros da 
equipe visitam somente os casos que requerem atenção especial. 
Em entrevista às famílias cadastradas,  foi constatado  que as equipes visitam as famílias com 
periodicidade  mensal.  Apesar da atuação regular das equipes, verificamos a ausência dos relatórios 
PMA-2 e SSA-2.  
 
Evidência  
 
Relatório de Profissionais por Equipe, Consolidação das Famílias Cadastradas no ano de 2002, ambos 
do SIAB e Relação dos Agentes contratados, entrevistas com os agentes e famílias assistidas. 
 
Recomendação  
 
Recomendamos ao órgão responsável pelo programa que orientem aos executores do município sobre a 
importância da emissão de todos os relatórios previstos para controle das ações das equipes da saúde da 
família.  
 
 
 
8 - Programa/Ação: Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis 

 
Objetivo do Programa: Programação das Atividades Sob Responsabilidade do Município Para a 
Execução das Ações de Epidemiologia e Controle de Doenças, previstas na PPI-ECD. 
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Fiscalizado: R$ 224.077,56 
 
 
8.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Execução Regular do Programa de Prevenção e Controle das Doenças Transmissíveis 

 

Fato  
 
Na verificação das atividades sob responsabilidade do município para a execução das ações de 
prevenção e  controle de doenças transmissíveis, solicitamos o PPI-ECD e Plano Municipal de 
Operações. Foi apresentado cópia do PPI-ECD  encaminhado ao Estado para aprovação.  
 
As ações de combate ao vetor no município foram executadas a partir dos resultados do levantamento 
entomológico.  Foram levantadas informações na Secretaria Estadual de Saúde e na Secretaria 
Municipal de Saúde do Município onde foi informado que este encontra-se certificado para as ações de  
epidemiologia e controle de doenças previstas no art. 9º da Portaria nº 1.399/99.  
 
No exercício de 2002 foram realizados  treinamentos para 14 agentes de controle de endemias, 01 em 
janeiro e outro em dezembro . 
 
Para verificação da realização das operações de combate ao vetor foram selecionados 01 bairro na 
região central,  01 na região  intermediária e outro na região periférica. Foram entrevistadas 10 pessoas 
em cada bairro. Os resultados demonstraram que os trabalhos foram realizados satisfatoriamente. 
 
O município mantém cadastrados 86 pontos estratégicos dos quais foram selecionados para visita 
apenas 03, sendo verificado que os agentes estiveram realizando ações de combate nos locais apenas 02 
vezes no semestre. 
 
O sistema de notificação utilizado pelo município para os casos de dengue é o SINAN. Segundo 
informação da responsável pela operação do sistema a SMS não encontra nenhuma dificuldade  para  
notificação/encaminhamento dos dados de casos da dengue  ao Estado.  
 
Conforme levantamento na SMS, os números de casos dedengue registrados pelo município foram 61 e 
105 referentes aos anos de 2001 e 2002 respectivamente, os quais estão compatíveis com os dados 
levantados por esta CGU, para o mesmo período, na Secretaria Estadual de Saúde. 
 
Nos  anos  de  1998  a  2001, o  município recebeu veículos da FUNASA  01 Moto CG 125 ,  01 Moto   
XLR 125 e 01 veículo Chevrolet S-10, os quais segundo o coordenador do Programa estão sendo 
utilizados nas ações do programa de combate a endemias.  
 
Na análise da documentação de suporte das despesas realizadas com recursos do programa verificamos 
que estas encontram-se cobertas por notas de empenho proveniente de gastos com ações de controle de 
doenças epidemiológicas. 
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Evidência  
 
Casos de dengue notificados e confirmados na Secretaria Estadual de Saúde, Sistema de Informação de 
Notificação da SMS, referentes aos exercícios de 2001 e 20002, entrevistas com os agentes , supervisor 
e população.  
 
 
 
9 - Programa/Ação: Controle da Tuberculose e outras Pneumopatias de interesse sanitário. 

 
Objetivo do Programa/Ação: Executar as diversas ações de prevenção e controle da tuberculose, 
segundo as diretrizes e metas estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose - 
PNCT. 
 
Montante Fiscalizado: Não houve envolvimento de recursos financeiros nesta ação. 
 
9.1)Constatação da Fiscalização: 
 
Execução regular do Programa Controle da Tuberculose 

 

Fato 
 
O município possui 08 unidades básicas de saúde  sendo que destas, 03 unidades executam  ações de 
diagnóstico e tratamento da  tuberculose com índice de  cobertura de 38% (abaixo do previsto para o 
programa), ressaltando porém que o município possui uma população de 29.791 habitantes, havendo 
atualmente apenas 03 casos em tratamento. Foram executadas as diversas ações de prevenção e 
controle da tuberculose estabelecidas pelo Programa  Nacional . As informações foram levantadas na 
Secretaria Municipal de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde do município. 
 
O Município realizou, no último semestre campanha educativa para esclarecimento da população, 
através  da distribuição de folhetos educativos. No exercício de 2002 houve 01 caso de abandono do 
tratamento, não sendo realizado contato para reinicio de tratamento em razão de mudança do paciente  
para outro Estado. 
 
O município utiliza o Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN e as informações 
epidemiológicas são encaminhadas semanalmente para o Estado de Mato Grosso.  
 
Os registros e informações obtidas na SMS são compatíveis com as verificadas nas Unidades Básicas 
de Saúde. 
 
Evidência  
 
Verificação dos assentamentos  do Livro de Registro e Controle da Tuberculose, Sistema de 
Informação de Agravos  de Notificações, entrevistas com a Secretária de Educação do Município e com 
os responsáveis pelas UBS. 
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10- Programa/Ação: Atendimento à População com Medicamentos para Tuberculose e outras 
Pneumopatias- Nacional. 
 
Objetivo do Programa/Ação: Comparar o número de casos notificados no município com o 
quantitativo de medicamentos recebidos pelo Estado. 
 
Montante Fiscalizado: Não houve envolvimento de recursos financeiros nesta ação. 
 
 
10.1) Constatação da Fiscalização 
 
Execução regular do Programa de Atendimento à População com Medicamentos para Tuberculose 

 
Fato 
 
O controle de Tuberculostáticos  é realizado pela Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria 
Municipal de Saúde. A distribuição dos medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde é realizada 
mediante solicitação, com entrega no mesmo dia, ficando, portanto, o controle centralizado na Divisão 
de Vigilância. 
 
Conforme verificado no Controle de Tuberculostáticos fornecido pela Divisão de Vigilância 
verificamos a existência de medicamentos suficientes para atendimento dos 03 pacientes  atualmente 
em tratamento, sendo que 01 paciente encontra-se no segundo mês, 01 no quinto e 01 no sexto, todos 
no esquema I.   
 
Em 31.12.2002 existiam 345 comprimidos de Etambutol, descartados em junho/2003 por vencimento 
de prazo. 
 
Evidência 
 
Verificação dos controles de tuberculostáticos, do Livro Preto e Fichas Individuais dos pacientes. 
 
11 - Programa/Ação: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Controle de Agravos 
 
Objetivo do Programa/Ação: Melhorias sanitárias domiciliares para controle de agravos. 
 
Montante Fiscalizado: R$180.000,00 
 
11.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Irregularidade na construção das obras 
 
Fato  
 
Este convênio nº 445311,  firmado entre a Fundação Nacional de Saúde e o município de Guarantã do 
Norte tem como objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares. Para execução foram 
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realizadas as Cartas Convites de nº 20 e 25/2002. A primeira destina-se a construção de um galpão para 
funcionamento da Oficina de Saneamento e a segunda para construção dos módulos sanitários. 
 
Quanto a construção do galpão, evidenciamos que, apesar de possuir o termo de recebimento definitivo 
da obra datado de 14 de outubro de 2002, esta não se encontra concluída.  Conforme constatado na 
visita “in loco” faltam: louças sanitárias, metais, espelho, calçada externa, tomada para telefone, poste 
de aço galvanizado, mureta em alvenaria para o padrão, caixa padronizada. O piso já apresenta defeito 
e houve troca  do azulejo por de qualidade inferior. Observamos que a obra, entregue no mês de 
outubro de 2002, até a data da visita não tinha sido utilizada, não se sabe qual a finalidade da oficina de 
saneamento, para que foi construída. Apesar disso a FUNASA emitiu o relatório de visita nº 02, 
trazendo como aspectos positivos,  que a obra se encontra de acordo com o plano de trabalho, está 
sendo executada com qualidade, de acordo com o projeto e que houve melhorias.  
 
A empresa vencedora do certame que teve como objeto a construção desta oficina foi a Construtora 
Juruena. Essa empresa concorreu nesse certame com a Construtora Caviterra e a Base Dupla. Há 
relação societária entre os sócios das empresas Juruena e Caviterra em uma terceira empresa 
denominada Construtora Tapajós, conforme já explicitado na descrição referente à Construção do 
Centro de Múltiplo, constante deste relatório.   
 
 
Construção de Módulos Sanitários 
 
Em relação à construção de módulos sanitários, sagrou-se vencedora a empresa Múltipla Engenharia e 
Construções Ltda que concorreu com as empresas JF Construções Ltda e a Pactual Construções Ltda.  
Ocorre, também, relação societária entre duas empresas que concorrem neste certame, conforme 
quadro abaixo:  
 

Empresa  CNPJ Quadro Societário 
Múltipla Engenharia e 
Construções Ltda. 

05.366.712/0001-42 Ivan Aimi 1 
Nádia Fernanda Moraes Essi 

JF Construções Ltda. 02.956.966/0001-22 Floracy Negreiros da Silva Almeida 2 
Juliano Negreiros de Almeida 

Pactual Construções Ltda. 01.108.185/0001-15 Rubens Soares de Camargo 
Lilian Marcílio da Silva  

Jaia Construções e Serviços 
Ltda. 

 Floracy Negreiros da Silva Almeida 2 
Lizete Braun Aimi 1 

 
1 Existe um grau de parentesco entre os sócios das empresas Múltipla Engenharia e Construções e os  sócios da empresa Jaia  
Construções e Serviços Ltda.  
2 E a Senhora Floraci Negreiros da Silva Almeida  sócia da empresa JF Construções Ltda e  Jaia Construções.  
 
Além disso o Senhor Ivan Aimi representou a empresa Jaia Construções e Serviços Ltda em contrato 
celebrado  em 02 de janeiro de 2001, entre esta e a Prefeitura Municipal de Itaúba, município próximo 
a Guarantã do Norte. Ressaltamos que nessa época o quadro societário era o mesmo do atual.  
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Em análise da documentação disponibilizada, verificamos a  emissão da Nota Fiscal n.º 007 datada de 
20/06/2003 referente a 1ª medição da obra (94 módulos sanitários) no valor de R$64.119,66 já pago o 
correspondente a 49,28% do valor contratado com atesto da prestação dos serviços.  Ocorre que na 
visita “in loco”, 03.07.03,  verificamos que a obra encontrava-se no início, com apenas algumas 
módulos começados, sendo informado pelos primeiros beneficiados que esta havia começado na 
semana anterior.  
 
Outro fato digno de nota é que a empreiteira contratada solicitou a alguns  beneficiários que fizessem a 
escavação das fossas sanitárias. 
 
Neste convênio também ocorreu mudança no objeto, pois o plano de trabalho previa a construção de 
118 módulos sanitários e a prefeitura licitou e contratou apenas 94, sem aprovação da referida alteração 
pela FUNASA, permanecendo o mesmo valor “R$130.284,00”. 
 
Evidência 
 
Carta Convite 020/02 e 025/03, Nota Fiscal nº 0007/03, Relatório nº 02 – FUNASA, Contrato nº 
004/2001 celebrado entre o município de Itaúba e a Jaia Construtora, Plano de Trabalho. 
 
 
 
Recomendação  
 
Recomendamos a não aprovação da prestação de contas do referido convênio, com a glosa  dos valores 
referentes aos  sub-itens não executados ou substituídos na Oficina de Saneamento e ainda, exigir a 
construção dos 118 módulos previsto, inicialmente,  no Plano de Trabalho aprovado pela FUNASA.   
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério do Trabalho e 
Emprego, foram realizadas 04 (quatro) ações de fiscalização. 

 

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 

1 - Programa/Ação: Emprego e Renda/Proger Urbano 
 
Objetivo do Programa/Ação: Concessão de linhas de crédito, com recursos do FAT, para micro e 
pequenos empreendedores do setor formal e/ou informal. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 64.854,00 
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 

Não utilização dos bens adquiridos com recursos do PROGER nas finalidades propostas 

 
Fato  
 
A agência do Banco do Brasil de Guarantã do Norte/MT disponibilizou para análise os quatorze 
contratos solicitados, além de informar que um dos contratos que compunham nossa amostra já havia 
sido liquidado e que as peças que compõem seu dossiê não se encontravam na agência local. Os 
funcionários da agência não souberam precisar a localização do dossiê do mutuário Jean Alves 
Espíndola (nº 2010005). 
 
Verificamos que nos dossiês constavam a informação de que os beneficiários se enquadravam no 
público alvo do programa e que atendiam as normas vigentes para concessão do crédito embora 
nenhum dos bens adquiridos vistoriados apresentasse a identificação de que foi adquirido com recursos 
do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). 
 
Quando da realização de inspeção física e entrevista com os mutuários  foram identificados algumas 
situações inadequadas que comprometem a efetiva execução do Programa no município: 
 
a) segundo informou o gerente da agência, Sr. Paulo Alberto Hermes, a divulgação do programa 
PROGER junto a esses mutuários contratantes se deu através da agência e por meio de contato direto 
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com os clientes, no entanto, as informações prestadas pelos mutuários entrevistados divergem, pois a 
iniciativa da solicitação dos financiamentos, e até mesmo a elaboração do projeto técnico teria sido 
efetuada pela empresa fornecedora dos bens (Cometa Motocenter – Alta Floresta Motos); 
 
b) todos os bens financiados, no caso motocicletas, seriam utilizadas pelos mutuários em deslocamento 
em razão de suas atividades profissionais, no entanto, dos quatro mutuários entrevistados, apenas a 
mutuária Marines de Paula Silva (nº 2180025)  utiliza a motocicleta em suas atividades de vendas 
externas (autônomo). Quanto aos demais: 

- o Sr. Odir Antônio Suotniski (nº 2180031) trabalhava esporadicamente como autônomo em 
vendas, mas sua ocupação principal atualmente era de marceneiro;  

- o Sr. Manoel Inocento de Sá (nº 2180007), atualmente exerce atividade de barbeiro, e o 
veículo estaria a disposição de familiares para vendas externas em outros municípios;  

- o mutuário Sr. Adriano José de Freitas (nº 2180018), informou que o veículo não se 
encontrava sob seu domínio, pois teria  comercializado para terceiro, encontrando-se no 
Estado do Pará, embora não tenha quitado o contrato e continue pagando mensalmente as 
parcelas do contrato do PROGER; 

 
c) nenhum dos entrevistados confirmou que tenha participado de cursos de capacitação/qualificação em 
decorrência da contratação do financiamento do PROGER; 
 
d) não foi possível estabelecer contato com parte dos mutuários, cerca de 33%, vez que ao nos 
deslocarmos para suas residências, conforme endereço constante nos contratos, algumas se 
encontravam fechadas, ou os mesmos ali não residiam, impossibilitando assim, obtermos informações 
que permitissem avaliar o efetivo atingimento dos objetivos do programa PROGER. Parte das 
entrevistas não foram efetivadas em função de endereços incompletos.Não foram localizados os 
seguintes mutuários: 
 

Nome do Beneficiário Contrato Nº. 

Carlos Roberto Fedriz da Silva 2180026 

Jean Alves Espíndola 2010005 

Juliano Aparecido dos Santos 2180002 

Leonardo da Silva 2010008 

Ozair Marques de Oliveira 2180029 

 
Evidência  
 
Análise documental de quatorze contratos propostos como amostra da ordem de serviço, ficando 
pendente de verificação apenas o contrato que não estava na agência ( nº 2010005),  e que se 
encontrava liquidado . 
A seguir descrevemos o resumo das inspeções realizadas em 03/07 e 04/07/2003. 
 

Nome do Beneficiário N. Contrato Situação verificada na inspeção 

Aderildo José De Freitas 2180020 - Não inspecionado. 

Adriano José De Freitas 2180018 - Moto não localizada, teria sido vendida e  estaria no estado do Pará;  

Carlos Roberto Fedriz da Silva 2180026 - Mutuário não localizado; 

Edson Aparecido Rosa 2180015 - Apenas contato com familiares; 

Edvino Strege 2180024 - Apenas contato com familiares; 

Elonar José Lombardi 2180014 - Não inspecionado. 

Emerson Neves De Brum 2180012 - Não inspecionado. 

Jean Alves Espíndola 2010005 - Mutuário não localizado; 
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- Contrato já liquidado 

Juliano Aparecido dos Santos 2180002 - Mutuário não localizado; 

Leonardo da Silva 2010008 - Mutuário não localizado; 
- Contrato já liquidado 

Manoel Inocento de Sá 2180007 - A moto foi apresentada para inspeção; 
- Segundo informou o mutuário a moto é utilizada para realizar vendas 
(autônomo); 

Marines de Paula Silva 2180025 - Moto e mutuários localizados; 
- Segundo informou a mutuária a moto é utilizada para realizar vendas 
(autônomo); 

Nilza Carla Oliveira Vicente 2180022 - Não inspecionado. 

Odir Antônio Suotniski 2180031 - Moto e mutuários localizados; 
- Segundo informou o mutuário a moto é utilizada para realizar 
vendas (autônomo), no entanto este estava trabalhando numa 
marcenaria vizinha à sua residência; 

Ozair Marques de Oliveira 2180029 - Não inspecionado. 

 
 
Recomendação  
 
Ao Ministério do Trabalho e Emprego, assim como os demais organismos  e entidades envolvidos com 
o público alvo do Programa, para dar ampla divulgação da disponibilização dos recursos do Fat, e seus 
objetivos, evitando assim que determinado seguimento comercial, no caso específico uma revenda de 
motocicletas, se aproveite de determinado potencial de clientes para negociarem suas mercadorias por 
intermédio de incentivos para que os consumidores procurem os agentes financiadores do programa 
PROGER, bem como: 
 - definir a quem cabe orientar e exigir cumprimento sobre a obrigatoriedade de se identificar os 
bens com a informação de que foi aquirido mediante financiamento do FAT. 

- manter os contratos do Programa PROGER adequadamente  arquivados de tal forma que a 
qualquer momento possam ser localizados; 

- definir sanções, tanto ao beneficiário da linha de crédito como ao agente financeiro, quando 
se identificar desvirtuamento dos objetivos do programa; 

- determinar aos agentes executores do PROGER intensificação de vistorias técnicas aos 
empreendimentos ou mutuários contratantes de forma a assegurar a efetividade da aplicação dos 
recursos em prol dos objetivos sociais do Programa.  
 
 
2 - Programa/Ação: Novo Emprego e Seguro-Desemprego/Pagamento do Seguro-Desemprego 
 
Objetivo do Programa/Ação: Promover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado 
em virtude de dispensa sem justa causa, inclusiva a indireta. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 11.624,00. 
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Avaliação do Programa Seguro-Desemprego prejudicada em razão da ausência de elementos 

 
Fato  
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A ação de controle objetivando avaliar a efetividade do pagamento do Seguro Desemprego não foi 
realizada em sua totalidade por limitação de tempo. 
 
As ações da ordem de serviço dividiam-se em duas etapas, a primeira de confirmação da existência dos 
empregadores (empresas) e a segunda, confirmação do recebimento das parcelas do seguro de 
desemprego, através de entrevista com o trabalhador beneficiado. 
 
Para a amostra proposta de quinze nomes, somente foi possível realizar parte da primeira etapa, qual 
seja, confirmação da existência de cinco empregadores (empresas). 
 

Evidência  
 
Para a confirmação da existência dessas cinco empresas aplicamos os seguintes procedimentos: 
- Regina Eneias Assmann e Cia Ltda: entrevista com a proprietária no endereço indicado; 
-  Feenikys Madeiras Ltda EPP, Laminadora Andreatta Ltda EPP, L L Kich Pereira & Cia Ltda ME e 
Supermercado Corbelia Ltda: verificação dos livros de Registro de Empregado e das rescisões 
trabalhistas referente aos empregados relacionados na amostra. Esses exames foram realizados no 
escritório de contabilidade Ancora Organização Contábil S/C LTDA, responsável pela contabilidade 
dessas empresas. 
 
 
 
 
 
3 - Programa/Ação: /Captação de Vagas e Colocação do Trabalhador no Mercado de Trabalho 
Objetivo do Programa/Ação: Recolocar o trabalhador no mercado de trabalho e reduzir o desemprego, 
contribuindo para que os postos de trabalho vagos não sejam extintos ou que venha a ocorrer agregação 
de ocupação por dificuldades no preenchimento de vaga. 
  
Montante Fiscalizado: não foi envolvido recurso financeiro para esta ação. 
 
 
3.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Ausência de elementos para a ação 

 
Fato 
 
Os trabalhos foram desenvolvidos no município com a visita in loco e preenchimento de questionário 
junto aos beneficiários do programa. Dentre os entrevistados, evidenciou-se as seguintes constatações: 
O beneficiário mudou para outro Estado, não se encontrava mais naquele endereço, só retornava a 
residência no período noturno e que não havia sido colocado ainda no mercado de trabalho. Para 
evidenciar melhor as questões foi utilizado o contato telefônico em alguns dos casos, sem contudo 
obter resultado positivo, dificultando assim  a avaliação do programa no município.  
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Diante dos fatos acima relatados, sugerimos uma nova ação no município, com o objetivo de avaliar 
melhor o programa, visto que o Conselho Municipal de Trabalho CMT, com mandato vencido em abril 
de 2003, também desconhece essas ações.  
 
Evidência 
 
Visita in loco aos beneficiários do programa, bem como os contatos telefônicos realizados. 
Beneficiários pela intermediação visitados: 
Amâncio Antunes Marques, Lourdes Bussolaro, Sandra Regina Nascimento Lemc, Clarisse Maria Sala 
Machado, Dorvalina Machado e Antônio e Celso Antunes Freire. 
 
 
 
4 - Programa/Ação:  OS nº 127361 
 
Objetivo do Programa/Ação: Estudos e pesquisas na área do trabalho. 
 
Montante Fiscalizado: Não foi envolvido recursos financeiros para esta ação. 
 
 
4.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Conselho Municipal de Trabalho (CMT) inoperante e com mandato expirado 

 
 
 
Fato  
 
O Conselho foi criado em 12/12/96 através da Lei nº 163/96, homologada pelo MTB, Resolução 36/98 
de 26/05/98. A entrevista foi realizada com o Presidente do Conselho na sede da Prefeitura local, onde 
disponibilizou o livro de atas e a relação nominal dos membros conselheiros. Os trabalhos do Conselho 
vem sendo desenvolvidos em salas disponibilizadas pela Prefeitura e se resumem basicamente no 
cadastramento dos desempregados do município. 
 
Em análise ao livro ata constatamos que não são registradas as tarefas efetivamente realizadas pelo 
Conselho. Verificou-se naquele momento  que o mandato da diretoria havia se expirado em abril de 
2003. 
  
Evidência 
 
Entrevista com o Presidente e visita as dependências onde são desenvolvidas as atividades do Conselho 
Municipal do Trabalho CMT. 
 
Recomendação 
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Recomendamos a Pasta Ministerial fazer gestões junto ao (CMT) no sentido de regularizar a situação 
de inoperância do Conselho. 



 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
 
 
 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21 
 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE -  MT 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º sorteio do Projeto de Fiscalização a partir Sorteios Públicos 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 

 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério do Meio 
Ambiente, foram realizadas 03 (três) ações de fiscalização.  

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
1 Programa/Ação: Recuperação de áreas alteradas na Amazônia-Norte.  
 
Objetivo do Programa/Ação: Recuperação de áreas degradas pelos garimpos para fins de 
reflorestamento.  
 
Montante Fiscalizado: R$ 44.000,00( R$ 39.500,00 do Concedente e R$ 4.600,00 do Proponente) 
 
 1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Irregularidade em processo licitatório 
 
Fato 
 
Para execução desse convênio (SIAFI nº 404406) foram  previstos serviços de levantamento 
topográfico, terraplanagem, transporte de matéria prima, fabricação de adubo, aquisição de mudas, 
plantio e acompanhamento.  
 
Identificamos dois processos, um de locação de caminhão, que tinha  como objetivo  transportar pó de 
serra para fabricação de adubo no local a ser reflorestado e o segundo de contratação de horas-máquina 
de trator de esteira. Todas as propostas se encontravam rasuradas,  e nos dois sagrou-se como vencedor 
o Senhor Nelson Renato Lemos Melo, com o valor de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) e 
R$15.00,00, respectivamente. 
 
Ressaltamos que o referido senhor é sócio das  empresas CONSTRUTORA TAPAJÓS 
ENGENHARIA LTDA. – CNPJ 26.803.510/0001-90 e CONSTRUTORA  JURUENA LTDA., que 
prestam serviços no município, indicando possibilidade de direcionamento de licitação, conforme 
descrito no item “Implantação, Aparelhamento e Adequação de Unidades de Saúde do Sistema 
Único de Saúde – SUS Mato Grosso, do Ministério da Saúde”- Construção da Unidade de Saúde. 
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Foram empregados R$ 7.700,00  na aquisição de 10.000 mudas adquiridas do Viveiros Matupá Ltda., 
conforme NF 0023 de 27/11/01. No entanto, no Plano de Trabalho estava previsto a aquisição de 
11.000 mudas. Por ocasião da visita “in loco” o técnico que nos acompanhou informou que as mudas 
foram fornecidas pelo Viveiro Municipal de Guarantã do Norte. Ao analisarmos o mapa de plantio das 
duas áreas, verificamos que, de fato, foram plantadas 8.700 mudas, dentre as quais apenas 3.242 são 
das espécies adquiridas do Viveiro Matupá, indicando com isso que procede a informação do técnico 
que as mudas foram fornecidas, em grande parte, pelo Viveiro Municipal de Guarantã. 
  
Evidência  
 
Plano de Trabalho, Nota Fiscal 0023, Mapa de Plantio, Cartas convites 02/2001 e 03/2001. 
 
Recomendação  
 
Diante das constatações da fiscalização, sugerimos a instauração de Tomada de Contas Especial para 
identificação dos responsáveis e apuração dos valores a serem recolhidos ao erário público.  
 
 
 
2)  Programa/Ação: Administração da Unidade-Nacional 
 
Objetivo da Ação: Verificar a atuação do Escritório Regional de Guarantã do Norte.  
 
2.1) Constatação da Fiscalização:  
 
Montante Fiscalizado: não se aplica 
 
Condução regular da atividade de fiscalização pelo Escritório Regional do IBAMA em Guarantã do 

Norte 

 

Fato  
 
Na visita “in loco” verificamos que, apesar da deficiência de equipamentos e pessoal, o escritório vem 
atuando regularmente, conforme relatório de demandas das atividades para o período janeiro a 
maio/2003. Ficamos impossibilitados de verificar a constituição dos processos oriundos dos autos de 
infração expedidos, e se os mesmos foram cadastrado no sistema de arrecadação devido estas ações 
ficarem a cargo da Gerência Executiva de SINOP.    
 
Ressaltamos que atualmente encontram-se lotados no escritório 03(três) analistas ambientais, 
provenientes do último concurso, que ainda não estão lavrando auto de infração devido não terem sido 
treinados, segundo o responsável pelo Escritório e único fiscal da Unidade. Segundo o mesmo, não 
existe previsão para o treinamento. Todas as ações deles são acompanhadas pelo referido fiscal. 
 
Evidência  
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Relatório de demandas das atividades, Autos de Infração, Termos de Apreensão 
 
Recomendação  
 
Diante do exposto, recomendamos ao Ministério do Meio Ambiente a providência do treinamento dos 
referidos analistas ambientais para que os mesmos possam atuar na plenitude de sua s funções. 
 
 
 
3)  Programa/Ação: Fomento a Projetos de Extensão Florestal - Nacional  
 
Objetivo do Programa/Ação:   
Implantação de um viveiro municipal para produção de mudas florestais e frutíferas (3 hectares de 
viveiro); 
Produção de 500 mil mudas sendo 100 mil de teca e 340 mil de essências florestais nativas e 60 mil de 
frutíferas; 
Transmissão à 500 produtores de noções sobre implantação e culturas permanentes consorciadas com 
culturas anuais; 
Doação de 500 mil mudas aos produtores rurais, sendo 1.000 para cada produtor.  
 
 
Montante Fiscalizado: R$ 199.076,38 
 
3.1)Constatação da Fiscalização: 
 
Fato 
 
 Assistência Técnica remunerada prestada por  Servidor Público Federal e falta de cumprimento dos 

objetivos avençados no convênio  

 
Trata-se do Convênio MMA/FNMA N.º 25/2000, firmado em 21/06/00 entre o Fundo Nacional do 
Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, no valor de R$ 219.076,38, cujo objeto 
consiste na viabilização de alternativas mais coerentes de ocupação ou de exploração dos solos, 
fomentando atividades relacionados à agrossilvicultura, utilizando novas técnicas de implantação de 
agrossistemas e de manejo de solos amazônicos.   
 

Para execução deste convênio foram efetuados diversas despesas as quais foram analisadas e nelas 
foram  constatadas as seguintes irregularidades: 
 
a) Em análise as despesas executadas nesse convênio evidenciamos que o Sr. Elion Leopoldo de 

Anunciação, coordenador do projeto  “Implantação de Viveiro para Fomento Florestal”, recebeu o 
equivalente a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) pelos serviços prestados como 
coordenador, nos meses de julho a dezembro de 2000 e janeiro a maio de 2001. Ocorre que o Sr. 
Elion é servidor público federal, inscrito na matrícula n.º 0723855,  lotado na Unidade Executora 
do Incra em Gurantã do Norte, colocado à disposição da Prefeitura Municipal de Guarantã através 
da Portaria n.º 804 de 02.04.97.  Esta situação é vedada pela IN n.º 1 de 15/01/97 em seu artigo 8.º  
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inciso II  sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente que permitir pagamento de 
gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a 
servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades da Administração Pública Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer entes 
partícipes. 
 
Registramos, ainda, que este servidor além de coordenador desse Projeto, foi presidente da 
comissão permanente de licitação de 1997 até 2000, portanto respondendo solidariamente pelas 
fraudes licitatórias apontadas nas diversas pastas ministeriais: saúde, previdência e assistência 
social e agricultura. 
 
Recai, ainda, sobre este servidor uma  petição protocolada na Delegacia Regional do Trabalho, em 

07/05/01, formulada pelo Sr. Maurício Lopes Ferreira, na qual o requerente denuncia que a empresa 
“DIRCENIL BARALDI & CIA LTDA.” é uma empresa fictícia registrada em nome de um auxiliar 
de pedreiro e um vigilante do Banco Brasil S/A, mas  que na realidade funciona na Secretaria de 
Agricultura, Indústria e Comércio do município, sob exclusiva administração do  Sr. Elion 
Leopoldo de Anunciação.   
 

b) Para construção do viveiro municipal foi instaurado convite n.º 061/00 no qual participaram, sem 
comprovação de regularidade fiscal perante a seguridade social e o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço,  as empresas Caviterra Engenharia Civil Ltda, Dircenil Baraldi & Cia Ltda. e Brandico 
Rodrigues da Silva – ME.  Sagrou-se como vencedora desse certame a empresa individual Brandico 
Rodrigues da Silva – ME que assinou em 18/12/00 contrato n.º 094/00, no valor de R$ 18.800,00  
cujo objeto era construção de um barracão de estrutura metálica com contra piso,  escritório, 
almoxarifado e banheiro em alvenaria. O prazo de execução da obra era de 120 dias a contar da 
data de emissão da ordem de serviço,  que foi emitida em 15/12/00, antes da assinatura do contrato. 
Ocorre que em 28/12/00, 13 dias após a ordem de serviço, a empresa recebeu 100% do valor 
contrato, apresentando a nota fiscal n.º 00001  dando o serviço como totalmente executado. Na 
visita in loco, constamos que a obra foi executada, porém na época do pagamento este fora efetuado 
antecipadamente.  

 
c) Foi locado um veículo tipo caminhonete, a diesel, Toyota, Bandeirante, no valor de R$ 10.664,00 

objetivando distribuir  500.000 mil mudas  à 500 produtores do município, durante 90 dias, 
conforme meta prevista no plano de trabalho do convênio. Questionando o responsável pelo 
viveiro, este nos informou que as mudas foram utilizadas no projeto de reflorestamento de áreas 
degradas e que  não houve distribuição de mudas aos produtores, aqueles que mostravam  interesse 
iam até ao viveiro buscá-las. Além disso,  no relatório de mudas entregues em 2001 e 2002, emitido 
pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, aponta-
se que foram distribuídas cerca de 20.000 mudas enquanto o convênio previa a distribuição de 
500.000, caracterizando dessa forma falta de cumprimento de objetivo.  

 
d) Em visita ao viveiro municipal pudemos comprovar que este vem sendo subutilizado e mal  

conservado, oferecendo risco de  perda e inutilização de investimento. As mudas que lá estão sendo 
produzidas destinam à urbanização do município, ao reflorestasmento de área degradadas e outras  
estão sendo comercializada ao custo de  0,30 centavos, ou seja, só não está sendo utilizado para o 
cumprimento do objetivo previsto no convênio.  
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Evidência    
 
Recibos de pagamentos,  Consulta no SIAPE,   contratos e visita “in loco” ao viveiro municipal.   
 
Recomendação 
 
Diante da falta do atingimento dos objetivos avençados, sugerimos a instauração de Tomada de Contas 
Especial conforme previsto no Art. 38, inciso I da Instrução Normativa n.º 01 de 15/01/97. 

 
 

  
Recuperação de áreas degradadas 

 

  
Viveiro Municipal de Guarantã do Norte 

 



 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
 
 
 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 
 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º sorteio do Projeto de Fiscalização a partir Sorteios Públicos 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério da Integração 
Nacional, foi realizada 03  ações de fiscalização.  

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
1 - Programa/Ação: Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM.  

 
Objetivo do Programa/Ação: Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 12.930.000,00 
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Obra de construção de Frigorífico inacabada  
 
Fato  
 
Informamos que a documentação necessária para cumprimento dos procedimentos descritos na Ordem 
de Serviço nº 127775  dependem de informações que somente seriam encontradas nos processos de 
concessão localizados nos arquivos na sede da extinta SUDAM no estado do Pará, e ainda busca de 
informações complementares sobre a situação jurídica deste junto à Polícia Federal e Ministério 
Público. 
 
Em visita “in loco” constatamos que no local da obra existe um galpão em construção com estrutura 
pré-fabricada e cobertura em zinco. Havia dois trabalhadores no local que nos informaram que a obra 
está a passos lentos e que provavelmente nos próximos meses os trabalhos seriam retomados com 
maior celeridade.    
 
Tendo em vista a exiguidade de tempo e ausência de documentação para  que essa análise ocorresse, os 
trabalhos no município de Guarantã do Norte limitaram-se a visita ao empreendimento. 
 
Evidência  
 
Visita ao local do empreendimento 
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Recomendação 
 
Recomendamos que o Ministério promova fiscalização e análise da atual situação do empreendimento, 
tanto no que se refere a parte física já executada quanto ao montante de recursos já liberados e sua 
efetiva utilização.  
 
 

 

2 - Programa/Ação: FCO 
Objetivo do Programa/Ação: Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste- FCO 
Financiamento aos setores produtivos da região Centro Oeste. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 3.235.464,88 (três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos 
sessenta e quatro reais, oitenta e oito centavos). 
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Condução regular do Programa nos financiamentos aos setores produtivos da Região Centro Oeste 

no município de Guarantã do Norte 
 
Fato  
 
Os trabalhos foram realizados em duas etapas: na agência sede do Banco do Brasil em Guarantã do 
Norte, com a análise documental das  operações constantes da Ordem de Serviço 127824 e visita in 
loco aos empreendimentos. Das 20 (vinte) operações realizadas foram visitas 5 (cinco), localizados  no  
município, sendo constatado a condição regular do Programa. Os demais empreendimentos ficaram 
restritos à visitas em razão de se encontrarem fora da sede do município ou estarem localizados a 
distância superior a 100 Km, onde a via de acesso é precária. Alia-se a essa situação a exiguidade de 
tempo para a execução dos trabalhos.  
 
Recomendamos ao gestor do fundo (FCO), no sentido de fazer constar das normas do programa, a 
obrigatoriedade quando da elaboração dos projetos o cronograma de execução das atividades a serem 
desenvolvidas pelo beneficiário da operação, visando uma melhor avaliação do Programa. 
 
Evidência  
 
Dossiê das operações e visita in loco aos empreendimentos. 
 
Operações implantadas em andamento: 
 

FCO Empresarial -  Eletromóveis São Francisco Ltda. 149.726,88 
FCO Rural – Ney Ferreira de Sousa.............................. 137.025,00 
FCO Rural – José Idê Torezzan.................................... 121.500,00 
FCO Rural – Almir Matheus......................................... 199.800,00 
FCO Empresarial – Refrigerantes Guarantã Ltda........... 146.448,00 
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3. Programa/Ação: Ações emergenciais de Defesa Civil  
 
Objetivo do Programa/Ação: Pavimentação asfáltica. 
 
Recursos envolvidos:  R$ 777.777,78. 
 
3.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Superfaturamento de preços 
 
Fato 
 
Trata-se do Convênio  SIAFI nº 457740, firmado em 31.12.2001, entre o Ministério da Integração 
Nacional, por intermédio da Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Guarantã 
do Norte, tendo como objeto a pavimentação asfáltica de 21.060m2, no valor de R$ 700.000,00, com 
contrapartida de R$ 77.777,78. 
 
I) Licitação 
 
Para execução da pavimentação asfáltica foi realizada licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
002/97. As constatações acerca desse certame licitatório são as seguintes: 
 

a) Ocorreu publicação do Edital apenas nos Diários Oficiais da União e do Estado, contrariando, 
portanto, o disposto na Lei n° 8.666/93, Art. 21, II e III, restringindo, assim, o caráter 
competitivo do certame; 

b) Houve discrepância nas publicações realizadas, visto que no DOU foi publicado em 27.3.1997 
para abertura em 11.4.1997 e no DOE foi publicado em 3.4.1997 para abertura em 23.4.1997, 
sendo que o Edital foi lançado em 3.4.1997, não tendo sido possível averiguar por que ocorreu 
publicação do Edital no DOU antes de seu lançamento; 

c) Participaram da licitação duas empresas: Ativa Construções Civis Ltda., CGC 
24.767.980/0001-10 e Reta Construções Ltda., CGC 36.948.842/0001-17, tendo sido vencedora 
a segunda, com proposta global de R$ 1.528.976,87, em 23.4.1997, assinando-se o Contrato em 
20.12.1997, somente 8 meses após a licitação; 

d) É de se ressaltar que a empresa vencedora somente pôde participar do certame porque alterou 
em 1.4.1997 o seu Capital Social e contratou em 2.4.1997 profissional com capacidade técnica 
para executar a obra. 

 
II) Contrato 
 
O Instrumento contratual previa prazo de execução de 180 dias, sendo a vigência o dobro do prazo de 
execução.  
Foram assinados dois Termos Aditivos prorrogando o prazo de execução das obras por mais 135 dias, 
totalizando 315 dias para execução.  
Isso significa que a vigência do contrato foi de sua assinatura em 20.12.1997 até 11.09.1999, ou seja, 
com duração de 630 dias. 
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Ocorre que, sem qualquer outra formalização de prorrogação de prazo, o contrato foi sub-rogado em 
10.9.2001, portanto, mais de um ano após a sua expiração. A sub-rogação ocorreu em favor da empresa 
Agrimat – Engenharia Indústria e Comércio Ltda., CGC 03.118.726/0001-11, no valor de R$ 
953.270,55, a preços iniciais, tomando por base o mês de abril/97. Este valor constituía-se no restante 
do contrato ainda não executado até aquele momento, tendo sido pagos até ali  
R$ 575.706,32.  
 
Essa sub-rogação também não menciona vigência e, além disso, somente foi emitida Ordem de Serviço 
para a sub-rogada em 10.6.2002, 9 (nove)meses após a sub-rogação. 
 
Portanto, verifica-se que do ponto de vista legal, a sub-rogação e os pagamentos posteriores à 
11.9.1999 não estavam amparados pelo contrato, o qual já havia expirado. 
 
 
II) Outros convênios 
 
Devemos citar que as obras licitadas foram, em parte, pagas com recursos do Convênio n° 124/97, 
firmado com a ex-Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, sobre o qual foram 
expressas denúncias, as quais não puderam ser apuradas por exigüidade de tempo. Tal convênio, no 
valor de R$ 554.700,00 encerrou-se em 27.7.1998, mas no SIAFI ainda consta como “a comprovar”. 
 
III) Projetos, custos e orçamentação 
 
Não foram apresentados projetos técnicos da obra, mas tão somente relação de trechos previstos para 
pavimentação, com extensão e largura, sem definição da drenagem, tendo sido apresentada apenas ao 
final dos trabalhos e, ainda assim, apenas com a marcação dos trechos a pavimentar com caneta 
“marca-texto”. 
 
Verificamos que os quantitativos dos serviços de imprimação e pavimentação estão 
superdimensionados, pois não foram descontadas as sarjetas do total da pista, procedimento executado 
no Convênio 442173 acompanhado pela Caixa Econômica Federal.  
 
Com isso, foram cotados 2.340,00m de extensão por 9,00m de largura, quando deveria ter sido 
2.340,00m por 8,40m (as sarjetas são de 0,3m de cada lado da pista), o que resultaria em 19.656m2 de 
imprimação e 589,70m3 de Pré-Mistura a Frio (2.340 x 8,4 x 0,03), uma diferença de 7% nos 
quantitativos. 
 
Além disso, ocorreu superfaturamento nos preços orçados e pactuados no convênio, conforme 
demonstrado a seguir: 
 

a) Em 31.12.2001 foi assinado o Contrato de Repasse n° 0134028-30/2001, oriundo do  Convênio 
SIAFI n° 442173. O Plano de Trabalho original, que previa pavimentação com Tratamento 
Superficial Duplo foi alterado a pedido da Prefeitura de Guarantã do Norte em 10.10.2002, ou 
seja, 10 meses após a celebração do convênio em tela; 

b) Com os preços dos serviços apresentados pela própria Prefeitura nesta ocasião, comparamos os 
dois convênios e verificamos uma diferença total de R$ 213.402,80 a maior no convênio ora 
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fiscalizado, para os mesmos serviços, executados em concomitância, no mesmo município e 
pela mesma empresa, configurando, inequivocamente, superfaturamento. 

c) A tabela a seguir agrega os serviços de regularização de base e sub-base, totalizando os valores 
e dividindo pela quantidade de m2 e agrega também os serviços de imprimação e pavimentação 
com PMF, usando o mesmo critério. Tal metodologia foi utilizada porque no Convênio 442173 
foram cotados em separado os serviços e materiais desses itens e, portanto, acreditamos ser 
mais prático agrega-los para fins de avaliação da potencialidade do superfaturamento 
evidenciado. 

d) Ressalte-se que o serviço de PMF é medido em m3, mas para efeitos práticos, agregamos o seu 
valor total ao serviço de imprimação e, considerando que o revestimento de PMF é aplicado 
sobre toda a superfície onde foi executada a imprimação, dividimos o valor pela área de 
imprimação.  

 
Comparação entre serviços dos Convênios 457740 e 442173 (valores em R$) 

Serviço 
Valor unitário 

[a preços Convênio 
457740] 

Valor unitário [a 
preços do Convênio 

 442173]  
Diferença 

Pavimentação    
Sub-leito regularizado 
Sub-base de solo estabilizado 
Base de solo estabilizado 

7,13/m2 4,57/m2 2,56/m2 

    

Imprimação 

PMF 
16,62/m2 11,25/m2 5,37/m2 

    

Guias e Sarjetas    

Guias de concreto 18,48/m 7,69/m 10,79/m 
 
 

e) Com essa comparação, multiplicando as diferenças encontradas pelas quantidades de serviços 
do Convênio 457740, encontramos a seguinte situação: 

 
Superfaturamento do Convênios 457740 com base nos preços do Convênio 442173 (valores em R$) 

Serviço Diferença 
total 

Pavimentação  
Sub-leito regularizado 
Sub-base de solo estabilizado 
Base de solo estabilizado 

53.913,60 

  

Imprimação 

PMF 
113.092,2 
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Guias e Sarjetas  

Guias de concreto 46.397,00 

TOTAL 213.402,80 
 
 
IV) Visita in loco  
 
Visitamos as ruas apontadas como executadas pelo convênio e visualizamos que as obras foram 
realizadas de modo satisfatório, porém, pela falta de projeto técnico adequado, não foi possível 
averiguar com suficiente grau de certeza se as ruas verificadas eram as mesmas previstas. 
  
Evidência  

Processo Licitatório tipo Tomada de Preços n° 002/97, Plano de trabalho dos Convênios 457740 e 
442173.  
 
Recomendação  

Tendo em vista os fatos, sugerimos a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme previsto no 
Art. 38 da Instrução Normativa n.º 01 de 15/01/97, a fim de levantar o total pago a maior considerando 
os preços pagos em convênio concomitante e com serviços similares. 



 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
 
 
 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 
 
 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º sorteio do Projeto de Fiscalização a partir Sorteios Públicos 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, foram realizadas 10 (dez) ações de fiscalização. 

 

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
 
1 - Programa/Ação: Assistência técnica e capacitação de assentados 
 
Objetivo do Programa/Ação: Oferecer assistência técnica e capacitação a assentados. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 221.550,00  
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Indícios de direcionamento de licitação e gastos anti-econômicos 

 
Fato 
 
Trata-se do Convênio SIAFI nº 424406, firmado em 6.11.2001 entre o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, tendo como 
objeto a execução de serviços de assistência técnica e capacitação aos parceleiros dos Projetos de 
Assentamento São Cristóvão, Cachoeira da União, São José, Horizonte II, Peixoto de Azevedo e Braço 
Sul, totalizando 700 famílias, no valor de R$ 211.000,00 mais contrapartida de R$ 10.550,00. 
 
Para execução das ações foram realizadas cinco licitações na modalidade Convite, sendo que em 3 
deles não houve apresentação de documentos de habilitação dos participantes (Convites 49/01, 50/01 e 
51/01): 
 

a) Convite 49/01: Aquisição de 13.659l de gasolina, no valor de R$ 28.000,95; 
b) Convite 54/01: Contratação de 3 técnicos em agropecuária e engenheiro agrônomo, no valor 

total de R$ 41.760,00. Participaram do certame 3 engenheiros, 3 técnicos agrícolas e outras 2 
pessoas cuja formação não foi possível identificar. É de se ressaltar que o engenheiro agrônomo 
José Raimundo dos Santos, contratado neste certame, segundo informações de pessoas ligadas 
ao meio rural do município, seria funcionário de empresa da cidade e não teria se desligado da 
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mesma no período em que esteve prestando serviços à Prefeitura por conta do Convênio. 
Também é importante citar que os valores contratados, R$ 7.800,00 para cada um dos técnicos e 
R$ 18.360,00 para o engenheiro, são exatamente os mesmos previstos no projeto da Prefeitura, 
sugerindo que pode ter ocorrido direcionamento da licitação; 

c) Convite 50/01: Locação de 4 veículos populares 1000 c.c., por 12 meses. Foram convidadas 3 
empresas: Washington Belmont de Souza – ME, Ovandir Batista e Cia. Ltda. – ME e Amazônia 
Transporte e Turismo Ltda., todas tendo por objeto social o transporte de passageiros, conforme 
pesquisa ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Foi vencedora a primeira, com proposta de 
R$ 67.2000,00, exatamente o valor orçado pela Prefeitura, sugerindo, novamente, a 
possibilidade de direcionamento da licitação. O valor pago a título de locação dos veículos, a 
despeito do Convênio proibir textualmente a aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes, nos parece muito anti-econômica, posto que R$ 16.800,00 para alugar um Fiat 
Uno Mille por 12 meses despende mais recursos que o valor  de aquisição do veículo novo. Se 
levarmos em conta que a garantia do fabricante cobre esse período e que a depreciação desse 
tipo de bem é pequena em um ano, percebe-se que a transação foi aparentemente muito 
vantajosa para a empresa contratada; 

d) Convite 51/01: Locação de equipamentos de informática por 12 meses. Foi vencedora a 
empresa Ribeiro, Maldonado e Cia. Ltda., no valor total de R$ 15.500,00, sendo que a proposta 
também previa o valor de R$ 16.200,00 caso houvesse pagamento parcelado mensal, valor este 
exatamente igual ao orçado pela Prefeitura. Novamente, identifica-se a anti-economicidade do 
gasto, posto que os valores pagos pela locação seriam suficientes para adquirir os bens, 
resultando em dupla vantagem para o contratado, o qual aufere recursos como se efetuasse 
venda e ainda obtém os bens de volta ao final do contrato. A locação envolveu os seguintes 
equipamentos: 

 
Qtde Descrição Valor un. 

(R$) 
Valor total 

(R$) 
3 Microcomp. AMD K7 DURON 900MHz 2.210,00 6.630,00 
1 Notebook Compaq Armada M-700 5.020,00 5.020,00 
1 Gravador LG Externo 400,00 400,00 
1 Impressora HP Laserjet 1200 2.485,00 2.485,00 
1 Retroprojetor 1.357,00 1.357,00 
1 Hub 8 portas 10/100Mpbs 270,00 270,00 
6 Conectores RJ-45 1,00 6,00 
6 Capa p/ conectores RJ-45 1,00 6,00 
30mt Cabo par trançado furukawa 0,87 26,00 
TOTAL  15.500,00 

  
e) Convite 52/01: Contratação de cursos de capacitação, totalizando 30 treinamentos aos 

parceleiros, no valor total de R$ 54.000,00. Foram convidadas as empresas Instituição 
Varzeagrandense de Educação Ltda. – I.V.E.; SERPLAN Serviços de Assessoria e 
Planejamento Ltda. e UNITERRA Sociedade Educacional de Terra Nova do Norte Ltda. Ocorre 
que a empresa UNITERRA tem como sócio o Sr. Pedro Paulo Borré, Secretário de 
Administração de Guarantã do Norte. Além disso, a empresa SERPLAN não apresentou 
documentos de habilitação. Não obstante, sagrou-se vencedora a empresa I.V.E.  
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Quanto à execução das ações do Convênio, por exigüidade de tempo não foi possível realizar 
entrevistas com presidentes de organizações comunitárias dos assentamentos, nem com os próprios 
assentados, o que inviabiliza a análise e formação de juízo acerca do cumprimento do objeto pactuado. 
 
Solicitamos a relação de participantes dos cursos ministrados pelo I.V.E. e comprovante de 
participação, mas não fomos atendidos em tempo hábil pela Prefeitura. 
  
Evidência  
 
Processos Licitatórios tipo Convite n.º 49/01, 50/01, 51/01, 52/01 e 54/01 e Sistema SERPRO CNPJ.  
 
Recomendação  
 
Tendo em vista a anti-economicidade dos gastos realizados, recomendamos ao Ministério do 
Desenvolvimento Agrário a adoção de medidas com vistas a evitar a aprovação de planos de trabalho 
prevendo tais situações, buscando alternativas que visem à qualidade das despesas e a contratação justa 
para a Administração.  
Além disso, diante dos indícios de direcionamento de licitação e considerando que em outros 
Convênios ora fiscalizados foram também levantados esses indícios, o que demonstra uma prática 
rotineira na Prefeitura de Guarantã do Norte, sugerimos a instauração de Tomada de Contas Especial, 
conforme previsto no Art. 38, inciso I da Instrução Normativa n.º 01 de 15/01/97. 
 
 
 
2 - Programa/Ação: Investimento em infra-estrutura básica para assentamentos rurais 
 
Objetivo do Programa/Ação: Apoio financeiro a prefeituras municipais visando a implementação, a 
modernização, a ampliação, a racionalização e realocação da infra-estrutura necessária à implantação e 
consolidação de projetos no Estado de Mato Grosso. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 1.178.486,56  
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Direcionamento de licitação e superfaturamento 

 
Fato 
 
Trata-se de seis Convênios firmados entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, quais sejam: 
 
Convênio Assinatura Valor (R$) Objeto 
Contrato de Repasse 95632-
26/99 – Não foi encontrado 
Convênio correspondente 

30.12.1999 62.358,56 Construção de 5 km de estradas 
vicinais no P.A. Cachoeira da União 

Contrato de Repasse 95635- 30.12.1999 137.642,00 Construção de 11 km de estradas 
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94/99 – Não foi encontrado 
Convênio correspondente 

vicinais no P.A. São Cristóvão 

Contrato de Repasse 106010-
53 – Convênio 400450 

26.6.2000 110.000,00 Construção de 10 km de estradas 
vicinais no P.A. Cachoeira da União 

Contrato de Repasse 10605-63 
- Convênio 400452 

7.8.2000 350.000,00 Construção de 31 km de estradas 
vicinais no P.A. Braço Sul 

Contrato de Repasse 114419-
47 – Convênio 410585 

29.12.2000 148.486,00 Construção de 10 km de estradas 
vicinais no P.A. Iririzinho 

Contrato de Repasse 114420-
76 – Convênio 410586 

31.12.2000 370.000,00 Construção de 25 km de estradas 
vicinais no P.A. Horizonte II 

Total 1.178.486,56 Const. 92 km de estradas vicinais 
 
I) Licitação 
 
Para execução das ações foi realizada licitação na modalidade Tomada de Preços de n° 002/99, tendo 
por objeto a construção de 68 km de estradas vicinais, padrão alimentadora, no P.A. Braço Sul. As 
constatações acerca desse certame licitatório são as seguintes: 
 

a) Ocorreu publicação do Edital apenas nos Diários Oficais da União e do Estado, contrariando, 
portanto, o disposto na Lei n° 8.666/93, Art. 21, III, restringindo, assim, o caráter competitivo 
do certame; 

b) Participaram da licitação duas empresas: Tapajós Engenharia Civil Ltda., CGC 
26.8036.510/0001-90 e De Noronha Construção Civil Ltda., CGC 36.965.960/0001-33; 

c) Evidencia-se que o sócio-gerente da empresa De Noronha, Sr. Aberlado Arcanjo de Noronha, já 
teve participação societária na empresa Tapajós, de acordo com o Contrato Social desta, de 
3.5.1991, tendo se retirado da sociedade em 2.1.1995; 

d) O endereço da Tapajós é indicado como Rua Lezino da Costa Leite, 96, Jdm Petrópolis, Cuiabá, 
impresso nos documentos de apresentação de proposta e constante dos documentos de 
regularidade fiscal apresentados; 

e) Já a empresa De Noronha possui sede no mesmo endereço acima, de acordo com o Cartão de 
CGC e outros documentos de habilitação apresentados, o que demonstra possível relação de 
interesses comuns entre os dois participantes da licitação e a possibilidade de combinação entre 
ambos para participação no certame; 

f) Além disso, verifica-se que a De Noronha apresentou vários documentos de regularidade fiscal 
vencidos (Cartão de CGC, Certidão de quitação de débitos federais, Certidão Negativa de 
Dívida Ativa da fazenda estadual, Certidão do FGTS), evidenciando, no mínimo, negligência e 
desinteresse do participante, posto que seria descabido acreditar que seria habilitado; 

g) Ademais, os projetos e orçamentos da Prefeitura foram elaborados pela Engenheira Luciana 
Girardi Omar. Não pudemos avaliar o grau de ligação entre a mesma e Nelson Girardi, sócio da 
empresa Tapajós, mas a coincidência de sobrenomes sugere parentesco e, nesse caso, também 
reforça a idéia de direcionamento da licitação. Interessante notar que os projetos apresentados 
pela Prefeitura à equipe de fiscalização, embora assinados pela profissional citada, não trazem 
quaisquer elementos técnicos acerca das obras, exceto a marcação com “marca-texto” no 
traçado previsto para a estrada, sobre os mapas cadastrais dos projetos de assentamento; 

h) Na Ata de Abertura da licitação, datada de 23.2.1999, foi registrado que a empresa De Noronha 
estava representada por seu procurador e Responsável Técnico, Sr. Dalton Luiz Negrão. Este, 
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por sua vez, é sócio de Nelson Renato Lemos Melo na empresa Construtora Juruena Ltda. Ora, 
evidencia-se, portanto, a relação íntima entre as empresas concorrentes deste certame, posto que 
o Sr. Nelson Renato é também sócio da empresa Tapajós e, assim, dois sócios estavam 
competindo com empresas diferentes numa mesma licitação; 

i) Inabilitada a empresa De Noronha, por documentos vencidos, o objeto foi adjudicado para à 
empresa Tapajós, com proposta global de R$ 1.051.493,52, com a qual foi assinado o Contrato 
em 30.12.1999, somente dez meses após a abertura da proposta. 

 
Em 26.4.2001 a contratada solicitou acréscimo de 25% de serviços, no valor total de R$ 262.873,38, 
cujo Termo Aditivo foi assinado em 20.6.2001, elevando para R$ 1.314.366,90. 
 
Em 26.10.2001 a Tapajós pediu reajuste sobre o saldo contratual no valor de R$ 529.967,04 verificado 
em 4.5.2001, no percentual de 2%, alegando que poderia solicitar percentual de até 12% de acordo com 
o estabelecido em Contrato. O reajuste, no valor de R$ 10.599,34 foi concedido pelo Prefeito 
Municipal em 30.10.2001 e pago em 6.11.2001, sem que houvesse formalização de Termo Aditivo para 
tanto. 
 
Ressaltamos que a tese da combinação prévia para direcionamento da licitação é reforçada por outros 
elementos evidenciados pela fiscalização em Guarantã do Norte, tais como outros processos licitatórios 
em que o Sr. Nelson Renato Lemos de Melo participou e dos quais em todos foi vencedor, seja com a 
empresa Tapajós Engenharia, seja com a Juruena Construções, seja, inclusive, como pessoa física. 
Aliás, em solicitação à Prefeitura de Guarantã, tivemos acesso aos pagamentos realizados à Tapajós e à 
Juruena, encontrando pagamentos de R$ 616.966,94 para esta última no período de 2001-2003 e um 
montante de  R$ 2.247.674,83 para a primeira, no período de 2000-2003.  
 
Além disso, foi apresentado ao coordenador da equipe, como evidência de denúncia acerca das relações 
suspeitas entre o Sr. Nelson Renato e a Prefeitura de Guarantã, cópia de comprovante de depósito em 
conta corrente no valor de R$ 10.000,00 em 4.11.1997, da conta de Nelson Renato Lemos Melo para a 
conta de Lutero Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Guarantã do Norte, demonstrando que, no 
mínimo, os dois mantêm relações comerciais desde o início do primeiro mandato do Prefeito. 
 
II) Custos e orçamentação 
 
Verificamos que todos os convênios foram firmados após a licitação das obras. Portanto, já existia à 
época da elaboração dos Planos de Trabalho dos convênios a planilha de preços adjudicados para os 
serviços pretendidos. Entretanto, na elaboração dos orçamentos pela Prefeitura para apresentação ao 
Ministério, orçamentos estes assinados pela Engenheira Luciana Girardi Omar, foram desconsiderados 
os preços adjudicados e utilizados outros diferentes, em alguns casos superiores, em outros, inferiores. 
Poder-se-ia argumentar que os orçamentos, apresentados ao longo do período de outubro/99 a abril/99 
levavam em conta reajustes e alterações de mercado após a contratação em 30.12.1999. No entanto, 
mesmo os orçamentos apresentados anteriormente à contratação, caso dos Contratos de Repasse n° 
95632-26/99 e 95635-94/99, houve orçamentação com preços diferentes da proposta vencedora da 
licitação.  
E, ademais, não houve alteração de preços do contrato durante toda a sua vigência, exceto um reajuste 
de R$ 10.599,34 em 30.10.2001, reajuste esse que não modificou os preços originais, mas tão somente 
gerou pagamento adicional à contratada, neste valor. Aliás, pelo contrário, houve assinatura de aditivo 
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de acréscimo de serviços em 26.4.2001 com adoção dos preços originalmente contratados, 
demonstrando que a construtora entendia esses preços como justos e dentro da média de mercado, 
mesmo depois de decorridos 26 meses da apresentação da proposta.  
 
Assim, verifica-se a inadequação de todos os orçamentos apresentados pela Prefeitura ao Ministério 
pleiteando recursos para os convênios ora fiscalizados. Ainda, nos casos dos convênios 410585 e 
410586 houve adoção de preços manifestamente superiores aos contratados.  
 
Para evidenciar o prejuízo imposto à Administração com esse procedimento, efetuamos levantamento 
dos valores efetivamente devidos de cada convênio, adotando os preços contratados, encontrando um 
total de R$ 79.538,94 pago a maior pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte.  
 
Para tanto, faz-se necessário explicar que na planilha contratada não existe preço para o serviço 
“destocamento e limpeza”, apenas para o serviço “desmatamento, destoca e limpeza”, cotado a  
R$ 0,18/m2 e que envolve maiores esforços e dispêndio de maiores recursos, portanto, deve ter valor 
significativamente maior. Por falta de parâmetro mais preciso, adotamos, assim, o valor lançado nos 
convênios, de R$ 0,11/m2 para o serviço de “destocamento e limpeza”.  
As diferenças encontradas foram as seguintes: 
 

Convênio Assinatura Valor (R$) 
Valor correto 

adotando preços 
contratados (R$) 

Diferença (R$) 

Contrato de Repasse 95632-26/99 
– Não foi encontrado Convênio 
correspondente 

30.12.1999 62.358,56 60.396,40 1.962,16 

Contrato de Repasse 95635-94/99 
– Não foi encontrado Convênio 
correspondente 

30.12.1999 137.642,00 136.889,60 752,40 

Contrato de Repasse 106010-53 – 
Convênio 400450 

26.6.2000 110.000,00 108.958,40 1.041,60 

Contrato de Repasse 10605-63 - 
Convênio 400452 

7.8.2000 350.000,00 345.956,80 4.043,20 

Contrato de Repasse 114419-47 – 
Convênio 410585 

29.12.2000 148.486,00 131.654,61 16.831,39 

Contrato de Repasse 114420-76 – 
Convênio 410586 

31.12.2000 370.000,00 315.091,81 54.908,19 

Total 1.178.486,56 1.098.947,62 79.538,94 
 
Esse levantamento utilizou o preço contratado do serviço de drenagem “valeta de escoamento, sem 
revestimento” de R$ 3,18/m. No entanto, verifica-se que esse valor está provavelmente acima da média 
de mercado, posto que foram orçados a R$ 0,38/m e R$ 0,43/m nos convênios, ou seja, cerca de 800% 
abaixo do preço contratado.  
 
Se considerarmos o preço desse serviço com base nos valores orçados em cada convênio, a diferença 
acima se eleva para R$ 112.186,37, demonstrando a relevância deste serviço nos orçamentos pactuados 
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e a necessidade de se levantar o preço real de mercado do mesmo à época, a fim de calcular o prejuízo 
efetivo da Administração.  
 
Não obstante, ainda podemos evidenciar que a planilha de serviços licitada e contratada destoa das 
planilhas dos convênios  em termos qualitativos e quantitativos. Como praticamente a totalidade dos 
serviços contratados foi executada com recursos dos convênios, verifica-se inconsistência nos projetos, 
a exemplo do serviço “desmatamento, destoca e limpeza”, quantificado em 1.020.000,00m2, ao preço 
de R$ 0,18/m2, quando, na verdade, os convênios apenas somam 394.000,00m2 desse serviço, sendo a 
maioria serviços de “destocamento e limpeza”, num total de 614.000,00m2, orçado a R$ 0,11/m2 e 
com quantitativo zero na planilha contratada.  
 
Outro exemplo é o serviço “secção padrão”, contratado a R$ 0,14/m2 num total de 612.000,00m2 sem 
que tenha sido mencionado em nenhum dos convênios.  
 
E o serviço “valeta de escoamento, sem revestimento”, contratado por R$ 3,18/m, totalizando 
5.320,00m, foi cotado a R$ 0,38/m e R$ 0,43/m nos convênios, totalizando 11.799,53m.  
 
III) Outros convênios 
 
Devemos citar que no período de 30.12.1996 a 30.6.1998 foram firmados 4 convênios também com o 
INCRA, no valor total de R$ 1.798.773,00 para a construção de estadas vicinais nos assentamentos do 
município de Guarantã do Norte.  
 
Chama-se a  atenção, o objeto do Convênio n° 319998, no valor de R$ 400.000,00, de 14.7.1997, o 
qual refere-se a construção de 31 km de estradas vicinais no P.A. Braço Sul, exatamente o mesmo 
objeto do Convênio 400452, assinado em 7.8.2000, no valor de R$ 350.000,00, sugerindo que pode ter 
ocorrido sobreposição de serviços.  
 
IV) Visita in loco 
 
Visitamos o P.A. Cachoeira da União onde foram executados 15km de estradas vicinais pelos 
convênios fiscalizados. Verificamos que a estrada existe, porém, suas condições são regulares e até 
precárias em alguns trechos. Considerando o tempo decorrido entre a execução das obras e a visita in 
loco, não é possível avaliar essa execução de forma satisfatória. 
 
Não obstante, as obras de drenagem (pontilhões e bueiros) foram visualizadas, sendo que algumas 
pontes já se encontram em precário estado de conservação. 
  
Evidência  
 
Processo Licitatórios tipo Tomada de Preços n° 002/99, Sistema SERPRO CNPJ, cópia de depósito 
bancário em nome de Lutero Siqueira da Silva, relação de pagamentos da Prefeitura de Guarantã do 
Norte às empresas Tapajós Engª Civil Ltda e Construtora Juruena Ltda, Planos de trabalho dos 
Convênios, sistema Sigeconv da SFC.  
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Recomendação  
 
Tendo em vista os fatos, sugerimos a instauração de Tomada de Contas Especial, conforme previsto no 
Art. 38 da Instrução Normativa n.º 01 de 15/01/97, a fim de apurar responsabilidades no 
direcionamento da licitação, levantar o total pago a maior considerando os preços contratados e os 
preços de mercado à época e avaliação da efetiva realização das obras, tendo em vista a falta de projeto 
claro e objeto e a possibilidade de sobreposição de serviços realizados com outros convênios anteriores 
do INCRA. 
 
 
 
3 - Programa/Ação: Financiamento e Equalização de Juros para a Agricultura Familiar – 

PRONAF – Financiamentos concedidos pelo Banco do Brasil  
 
Objetivo do Programa/Ação: Linha de apoio financeiro aos assentados, cooperativas, e agricultores 
familiares, visando ao desenvolvimento de suas atividades produtivas, por meio de investimento e 
custeio rural. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 205.866,37 
 
3.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Não localização de parte dos mutuários do Programa PRONAF  

 

Fato  
 
As ações de controle a serem desenvolvidas na Agência do Banco do Brasil de Guarantã do Norte/MS, 
objetivaram a análise de 26 contratos do PRONAF. Desse total, foram analisados 25 contratos, onde se 
verificou que a maior parte destes se referiam a mutuários residentes em outros municípios. Essa 
situação é motivada pela inexistência de agências do Banco do Brasil naquelas localidades, 
ocasionando assim a centralização da operações bancárias na agência de Guarantã do Norte/MT. Os 
mutuários da amostra estavam distribuídos entre os municípios de Guarantã do Norte (12), Peixoto de 
Azevedo (02), Matupá (05) e Novo Mundo (06). 
 
Para avaliar a efetividade da execução do programa selecionamos mutuários para serem entrevistados, 
sendo nove do Projeto de Assentamento Braço Sul, município de Guarantã do Norte e cinco do Projeto 
de Assentamento Cotrel, localizados na divisa entre os municípios de Guarantã do Norte e Novo 
Mundo/MT.  
 
Desse quantitativo logramos êxito na localização de apenas três mutuários do P A Braço Sul, sendo que 
nenhum dos mutuários do P A Cotrel foi localizado, seja por insuficiência de dados ou por não haver 
pessoas nas propriedades indicadas. Os mutuários entrevistados confirmaram a contratação do 
financiamento, apresentaram os itens adquiridos suscetíveis de verificação e até teceram críticas quanto 
a ausência de assistência técnica. 
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Pela não localização de maior parte dos mutuários torna-se inviável avaliar a efetividade e alcance dos 
objetivos do programa PRONAF no município.  
 
Evidência  
 
Exame documental dos contratos e entrevista com alguns mutuário do PA Braço Sul (Inocencio G. dos 
Santos, José Alves da Cruz e Jurandir B. da Silva). No PA COTREL (Novo Mundo/MT) não 
conseguimos localizar os seguintes mutuários: Olize Sartor, Mariangela Lopes, Juzehilda dos Santos 
Fonseca, Emílio Jorge e Gonçalina Domingas dos Santos; 
 
Recomendação  
 
- Ao agente financeiro cabe exigir dos mutuários o detalhamento da localização das propriedades, 
através de croqui de localização das propriedades rurais, assim como realizar vistorias técnicas aos 
empreendimentos, de forma a confirmar as informações registradas nos contratos. 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério das 
Comunicações , foram realizadas 10 (dez)  ações de fiscalização.  

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 

1 - Programa/Ação: Serviços Postais (Serviços de Natureza Social, Agência Comunitária e 

Prestação de Serviços). 
 
Objetivo do Programa/Ação: Avaliar a qualidade dos serviços postais oferecidos a população, no 
município de Guarantã do Norte/MT 
 
Montante Fiscalizado: Não estão envolvidos recursos para estas ações.  
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Condução regular do Programa Serviços Postais 

 
Fato  
 
Os trabalhos foram desenvolvidos na agência central da Empresa de Correios e Telégrafos e na 
Agência de Correios Comunitária - AGC, localizada no bairro Cotrel,  município de Guarantã do 
Norte. As informações/questionamentos disponibilizadas pelo Gerente de Banco Postal atendem aos 
quesitos das ordens de serviço.  Os contratos de prestação de serviços com empresas (bancos, lojas, 
escritórios etc.) são coordenados  pela  SART/GECOF/ECT/Cuiabá. Os serviços prestados à  
população do bairro Cotrel, estão limitados a recepção e entrega de correspondência, visto que à AGC 
está em fase de estruturação.  
 
Evidência  
 
Informações prestadas pelo Gerente de Banco Postal,  funcionária da Agência de Correios 
Comunitária - AGC do bairro Cotrel e comunidade. 
Objetos postais, considerados urgentes: 
Carta Nacional, Carta/Cartão Resposta Nacional, vendas avulsas entre outros serviços:  
Serviço do CPF (inscrição, 2ª via, regularização do CPF, alterações de dados cadastrais),  
Recepção das declarações, via formulário do IRPF, de isentos e do Imposto Territorial Rural;. 
Recepção das inscrições dos egressos para participar do ENEM; 
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Pagamento de beneficio do INSS; 
Recepção de encomendas exames relativos ao Programa de Combate ao Câncer do Colo do Útero; e 
Recepção de doações para a Campanha Fome Zero. 
Afixação de cartazes do FUNDEF contendo os valores repassados aos Governos Municipais para 
informação à comunidade. 
 

 

 

2) Programa/Ação: Controle dos Contratos de Outorga de Telecomunicações em Regime Público-

Nacional. 
  
Objetivo do Programa/Ação: Universalização dos serviços de telecomunicações 
 
Recursos envolvidos: Não se aplica aos casos. 
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Execução regular do programa Controle dos Contratos de Outorga de Telecomunicações 
 
Fato  
 
Em cumprimento a OS 126109, no intuito de verificar o Plano Geral de Metas para a Universalização 
do Serviço Telefônico Fixo Comutado, entrevistamos o secretário de administração da Prefeitura 
Municipal de Guarantã do Norte/MT, este nos informou que a concessionária Telemat Brasil Telecom 
enviou para a Prefeitura ofício informando sobre as metas pactuadas do plano no município, 
entretanto, no documento não consta a quantidade de telefones que seriam instalados. A divulgação do 
plano à comunidade local foi feita através da Rádio Nauan, localizada no município, porém, não 
foram apresentados elementos que confirmassem esta informação.  

 
Evidência  

 
Metas a serem cumpridas no município quanto a instalação de telefone fixo comutado, assim como 
sua divulgação e Ofício da Telemat. 

 
2.2) Constatação da Fiscalização: 
Inexistência de telefones nas escolas rurais fiscalizadas  
 
Fato  

 
Em cumprimento a OS 128050, referente a instalação de telefones individuais e telefones públicos 
(orelhão) nas escolas EMPG Santa Ana – Gleba Aleluia, EMPG São Sebastião – Linha 27 Zona 
Rural, EMPG Tiradentes – BR 163 Km 778 e EMRPG Santo Agostinho – Gleba Páscoa, dirigimo-
nos a estes estabelecimentos de ensino localizados na zona rural e constatamos a inexistência de 
qualquer telefone instalado. Segundo informações do Secretário de Administração da Prefeitura 
Municipal de Guarantã do Norte/MT, este nos informou que já foram feitas 10 (dez) solicitações para 
a Embratel, mas até o momento não foram atendidos.  
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Evidência  
 

Inexistência de telefones nas escolas rurais EMPG Santa Ana – Gleba Aleluia, EMPG São Sebastião 
– Linha 27 Zona Rural, EMPG Tiradentes – BR 163 Km 778 e EMRPG Santo Agostinho – Gleba 
Páscoa, fiscalizadas.   

 
Recomendação 

 
  
Recomendamos à Anatel medidas ostensivas no sentido de avaliar o cumprimento da obrigações 
de universalização pela operadora local, abrangidas pelo Plano Geral de Metas de 
Universalização, sob pena de aplicação das sanções previstas. 
 
2.3) Constatação da Fiscalização: 
 
Condução regular do Programa Controle dos Contratos de Outorga de Telecomunicações 

 
Fato  

 
Em cumprimento a OS 128387, referente a instalação de telefones individuais e telefones públicos 
(orelhão) nas instituições de saúde, constatamos as seguintes situações:  

 
a) Posto de Saúde Cotrel: localizado na rua Andorinhas, verificamos a existência de um telefone 
público (orelhão), funcionando em perfeito estado, atendendo a população local, no entanto, ficamos 
impossibilitados de verificar o funcionamento do telefone individual, e se houve solicitação para 
instalação dos mesmos, pois não havia nenhum funcionário que pudesse nos atender. 

 
b) USF – Unidade Saúde da Família: localizado na rua do Cajueiro no 1580, verificamos a 
existência dos telefones individual e público (orelhão), e estando em funcionamento. Na entrevista 
com o funcionário do local, este nos informou do desconhecimento de solicitação para a instalação 
dos telefones.  

 
c) Centro de Saúde de Guarantã do Norte: localizado na rua das Amesclas, constatamos a 
existência de telefone individual, estando em funcionamento  e dois telefones públicos (orelhão), 
sendo que, somente um está em funcionamento.  

 
Evidência   

 
Instalação e funcionamentos dos telefones.  
 
2.4) Constatação da Fiscalização: 
 
Condução regular do Programa de Controle dos Contratos de Outorga de Telecomunicações 

 
Fato  
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Em cumprimento a OS 126060, constatamos que no município de Guarantã do Norte funciona um 
posto de atendimento pessoal aos usuários do serviço telefônico, situado na Rua das Copaibas no 220.  
A única informação obtida, sem consistência, da pessoa que cuida do posto telefônico foi que as 
atividades tiveram início em 1985, e que o proprietário (de nome de Lúcio), encontra-se residindo em 
Sinop/MT.  

  
Evidência   

 
Instalação e funcionamento do  Posto Telefônico.  
 
2.5) Constatação da Fiscalização: 
 
Condução regular do Programa de Controle dos Contratos de Outorga de Telecomunicações 

 
Fato  

 
Em cumprimento a OS 128344, para a instalação e funcionamento de telefones públicos (orelhões),  
verificamos com o operador de rede da região (Telemat Brasil Telecom), que existem 75 orelhões na 
cidade de Guarantã do Norte. Analisamos uma amostra de 17 (dezessete) orelhões e constatamos que 
a distância entre um orelhão e outro está dentro dos 300 metros previstos. Da amostra selecionada, 04 
(quatro) orelhões não funcionam e os outros 13 (treze) estão em funcionamento e originam chamadas 
locais e de longa distância nacional e internacional, verificamos, ainda, numa amostragem de 03 
orelhões que estes recebem chamadas locais e nacionais. As chamadas para telefones de emergência 
(190 e 193) não utilizam créditos e há facilidade de adquirir cartões telefônicos na região.  
 
Evidência   
 
Instalação e funcionamento de telefones públicos (orelhões) no município de Guarantã do Norte/MT. 
 
 
 
3) Programa/Ação: Outorga dos Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens - Nacional 
 
Objetivo do Programa/Ação: Radiodifusão comunitária. 
 
Recursos envolvidos: Não se aplica aos casos. 
 
3.1) Constatação da Fiscalização: 

 
Rádio Comunitária Nova Era e Rádio Comunitária Cidade, não localizadas. 

 
Fato   

 
Em cumprimento as OS 126531 e 126533, para verificar o funcionamento das emissoras de rádios: 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA RÁDIO NOVA ERA e ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA CIDADE, no município de Guarantã do Norte/MT, fomos averiguar in loco no 
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endereço fornecido a existência dessas rádios, no entanto, constatamos a inexistência dessas emissoras 
no locais indicados. Diante desta situação, verificamos nos Órgãos Oficiais do município (Prefeitura, 
Correios, etc), e ainda, realizamos contato com a única emissora de rádio local (Rádio Nauan), bem 
como entrevista com a população, que não souberam informar à existência dessas emissoras.  

 
Evidência  
 
Inexistência das emissoras no município de Guarantã do Norte/MT. 
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3º sorteio do Projeto de Fiscalização a partir Sorteios Públicos 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21/2003 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 

 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, foi realizada 01 ação de fiscalização.  

 
  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 
1 - Programa/Ação: Controle Metrológico de Instrumento de Medição e Produto-Nacional 
Objetivo do Programa/Ação: Garantir a proteção do consumidor mediante a verificação da 
adequabilidade dos instrumentos de medição às normas que disciplinam o assunto. 
 
Montante Fiscalizado: não se aplica. 
 
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Execução regular na ação Controle Metrológico de Instrumento de Medição e Produto- Nacional 
 
Fato  
 
Em cumprimento a OS 125434, verificamos que os instrumentos de medição fiscalizados no 
município de Guarantã do Norte/MT, estão sendo vistoriados regularmente pelo INMETRO e 
encontram-se com os selos de verificação atualizados. Quanto as informações dos serviços 
executados,  não foi possível avaliar, considerando que não foram disponibilizadas em razão dos 
computadores da Unidade terem sido roubados.   

 
Evidência 
 
Verificação dos instrumentos de medição de 07 estabelecimentos comerciais do município. 



 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 
 
 
 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21 
 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT 
 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º sorteio do Projeto de Fiscalização a partir Sorteios Públicos 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 21 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, foram realizadas 09 (nove) ações de fiscalização. 

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando a 
integral observância às recomendações descritas. 
 

1 - Programa/Ação: Programa de Estímulo a Produção Agropecuária Nacional  
 
Objetivo do Projeto/Atividade: Estímulo à Produção Agropecuária. Análise de 01 (um) contrato de 
repasse; 
Montante Fiscalizado: R$18.810,00 
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
 Tempo decorrido do fato impossibilitou análise eficaz da execução do Convênio 
 
Fato  
 
O objeto do convênio (SIAFI nº 417662) era de promover julgamento de Gado Nelore e palestra sobre 
pastagem rotacionada, no período de 21.07 a 29.07.2001. O evento ocorreu no município de Guarantã 
do Norte, cuja prestação de contas já se encontra aprovada pela Secretaria de Apoio Rural e 
Cooperativismo/MAPA. Não houve deflagração de nenhuma modalidade de licitação para aquisição 
dos meios necessários à execução do projeto. A prestação de contas  estava constituída de várias 
despesas de pequeno vulto, tais como: Ribeiro Maldonado & Cia Ltda – Valor de R$ 3.000,00, Elton 
Rios – Médico Veterinário – Valor R$ 2.850,00, Visão Consultoria – Palestra R$ 3.000,00, Pagamento 
de vários prestadores de serviços  R$1.788,00,   Aquisição de Ração R$ 3.600,00, Elton Man de Souza 
- Médico Veterinário R$ 2.160,00, Luiz Mena & Cia Ltda – R$ 1.470,00 e Alberto Cezário Júnior – 
ME R$ 1.500,00. O município disponibilizou uma lista dos participantes da palestra, no entanto não foi 
possível confirmar a efetiva participação no evento haja vista a exiguidade de tempo e, ainda, segundo 
informações dos responsáveis, todos residiam em comunidades rurais. 
 
Evidência  
Processo de prestação de contas do convênio e lista de participantes da palestra conferida no município 
de Guarantã do Norte. 
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Recomendação  
 
Faz-se necessária a efetiva fiscalização por parte da Delegacia Regional de Agricultura de Mato Grosso 
no momento da realização do evento, atividade está prevista no parágrafo 2º da cláusula sétima do 
convênio. 
 
 
 
2 - Programa/Ação: Programa de Estímulo a Produção Agropecuária Nacional  
 
Objetivo do Projeto/Atividade: Aquisição de uma mini-fábrica de ração, adubo e óleo combustível; 
 
Montante Fiscalizado: R$ 30.000,00.  
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Inexigibilidade de licitação fundamentada em “requerimento de pedido de patente” e mudança do 

objeto do convênio 

 
Fato  
 
Este convênio (SIAFI nº 416881),  tem por objetivo adquirir e implantar uma mini-fábrica de ração, 
adubo e óleo combustível, com a finalidade de implementar, modernizar, ampliar, racionalizar a infra-
estrutura necessária ao desenvolvimento da agricultura familiar no município de Guarantã do Norte.  
 
Foram  adquiridos  da  Terra Viva Indústria e Comércio Ltda, por inexigibilidade, a mini-fábrica de 
ração e os materiais de construção  necessários para funcionamento da fábrica. A empresa, 
estranhamente, emitiu Nota Fiscal nº 0076 datada de 06/01/2003 que trazia na descrição a mini-fábrica 
sem especificação dos equipamentos, bem como o material de construção também sem detalhamento, e 
ainda, não consta na referida NF nenhum imposto (IPI, ICMS) destacado, ficando somente declarado 
no texto que o ICMS encontra-se incluso no preço. 
 
Ressalta-se, a aquisição da mini-fábrica, por inexigibilidade, levou-se em consideração tão somente um 
requerimento de patente feito ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, relativo apenas a 
“Prensa mecânica extratora de óleo vegetal”, não consta pedido de patente para os demais 
equipamentos necessários ao funcionamento da fábrica. Além desse fato, não existe apensado ao 
processo da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte qualquer pesquisa de possíveis fornecedores 
desses equipamentos. 
 
Verificamos que estava  previsto no Plano de Trabalho, a instalação da mini-fábrica na Comunidade 
Santa Ana junto à Escola Rural Terra Escola e Vida, e que a  operação ficaria a cargo dos professores e 
alunos, com acompanhamento de técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura. Porém, constatamos 
que ela foi instalada no viveiro municipal, localizado na área urbana de Guarantã e, até a presente data, 
não se encontra em funcionamento.  
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Além disso, as estruturas do galpão destinadas às instalações não conferem com o projeto aprovado 
pelo Ministério da Agricultura  e do Abastecimento e Caixa Econômica Federal. 
Segundo o Conhecimento de Transporte, os equipamentos que compõem a mini-fábrica foram 
entregues no mês de junho/2003, porém a nota fiscal foi emitida em janeiro/ 2003 com pagamento de 
50% no mês. 
 
Evidência 
 
Foram disponibilizados os planos de trabalhos, e demais documentos utilizados no processo de 
inexigibilidade nº 001/2003. 
 
Recomendação 
 
Recomendamos ao Ministério gestor do programa que ao aprovarem Planos de Trabalhos, exijam 
detalhamentos técnicos que descrevam com clareza o objeto do convênio/contrato, bem como sua 
localização. Um plano de trabalho bem elaborado e detalhado favorece a efetiva e eficaz avaliação da 
aplicação dos recursos públicos. 
 
Faz-se necessário, também,  um efetivo acompanhamento por parte do Contratante (Ministério da 
Agricultura e Abastecimento) e seu intermediário (Caixa Econômica Federal), durante a execução do 
convênio.  
 
 
 
3 - Programa/Ação: Programa Implantação de Unidades Demonstrativas de Manejo e Conservação 

de Solo e  de Água.  
 
Objetivo do Projeto/Atividade: Incrementação de Projeto de Microbacias Hidrográficas. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 100.000,00 
 
3.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Impropriedades nos processos licitatórios, ineficácia dos açudes para proteção de estradas e plano 

de trabalho sem detalhamento suficiente para análise dos gastos 

 
Fato  
 
Este convênio (SIAFI nº417094), tem por objetivo a recuperação de áreas degradadas, readequação de 
estradas  e preservação de córregos e nascentes. O Convênio foi executado de junho a dezembro/2001, 
sendo que a maior parte das despesas refere-se a consumo de combustíveis e consertos máquinas. Na 
prestação de contas do convênio foram comprovados os gastos no valor de R$ 50.100,65 com 
combustíveis, R$ 51.520,75  conserto de maquinário e R$ 4.000,00 para realização de dois cursos de 
produção de mudas e sistema agroflorestal. Neste caso, no plano de trabalho não estava previsto o 
conserto de maquinário para execução dos serviços e nem a aquisição de combustíveis, os quais, em 
nosso entendimento,  deveriam estar detalhados na composição dos custos. 
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Para as referidas aquisições foram realizados os convites nº 023/2001, 032/2001, 33/2001, 40/2001.  
 
Além disso, os convites 23/2001 e 40/2001, com valor total R$ 119.670,65 adjudicado a uma única 
empresa, referem-se à aquisição de combustíveis para o convênio e para a prefeitura. Porém, não é 
possível na documentação disponibilizada identificar qual de fato foi a despesa aplicada no objeto do 
convênio. Como também podemos ver, nesse caso, houve fracionamento de despesas. 
 
Na visita “in loco”, verificamos a existência das microbacias, mas nem todas possuíam canal de desvio 
do curso de água da estrada para o seu interior. No caso das estradas, não foi possível avaliar  
precisamente a execução, porém entrevistamos alguns moradores e eles nos informaram que no 
“máximo foram tampados alguns buracos”. Outro fato digno de nota, segundo os moradores da região,  
é que o prefeito possui uma propriedade à beira da estrada que supostamente foi recuperada por este 
convênio. 
 
Ressaltamos, novamente, que a imprecisão da descrição do objeto no Plano de Trabalho prejudicou a 
avaliação dos resultados, fato este agravado pela não disponibilização do projeto da obra pela prefeitura 
municipal.  
 
 
Evidência 
 
Plano de Trabalho, Cartas Convites nº 023/2001, 032/2001, 33/2001, 40/2001, Prestação de Contas e 
Notas fiscais. 
 
Recomendação 
 
Recomendamos ao Ministério gestor do programa que ao aprovarem Planos de Trabalhos, exijam 
detalhamentos técnicos que descrevam com clareza o objeto do convênio/contrato, bem como sua 
localização. Um plano de trabalho bem elaborado e detalhado favorece a efetiva e eficaz avaliação da 
aplicação dos recursos públicos. 
 
 
 
4 - Programa/Ação: Estímulo à Produção Agropecuária.  
 
Objetivo do Projeto/Atividade: Aquisição de Patrulha Agrícola. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 120.353,00  
 
4.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Cobrança pela prefeitura pelos serviços prestados aos agricultores utilizando os equipamentos 

adquiridos com recursos do convênio 
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Fato  
 
Este convênio (SIAFI nº 444486), tem por objetivo a aquisição de patrulha agrícola para promover o 
desenvolvimento da agricultura familiar no município. Em visita in loco constatamos que os  
equipamentos encontram-se no pátio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município. 
Também durante a referida visita, o técnico responsável pelo uso dos equipamentos nos informou que é 
cobrado dos agricultores, por hora/máquina, R$28,00 (vinte e oito reais) dos associados e R$32,00 
(trinta e dois reais) dos não-associados. Tal cobrança não pôde ser confirmada por meio de documentos 
comprobatórios e também, não tivemos tempo suficiente para entrevistar os pequenos agricultores da 
região.  
Segundo declarações do presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural, não houve notável 
incremento nas atividades de Agricultura Familiar no município, decorrente da aquisição desses 
equipamentos.     
 
Evidência  
 
Notas fiscais dos bens e Carta Convite nº 027/2002, Plano de Trabalho de  Contrato. 
 
Recomendação 
 
Recomendamos ao Ministério gestor do Programa que  propague junto às associações de produtores e 
demais interessados a disponibilização dos recursos e a finalidade dos mesmos, para que estes possam 
reconhecer seus direitos e usufruir dos benefícios. 
 
 
 
5 - Programa/Ação: Programa de Estímulo a Produção Agropecuária Nacional  
 
Objetivo do Projeto/Atividade: Projeto elétrico de rede de distribuição rural para atendimento da 
população  
 
Montante Fiscalizado: 318.400,00 
 
5.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Desvio de finalidade na implantação de rede de distribuição. 
 
Fato  
  
O Convênio SIAFI nº 421219, prevê a implantação de 12,062 km de rede de distribuição trifásica para 
atendimento da população do município de Guarantã do Norte. Ao visitarmos a rede que foi instalada 
verificamos uma outra rede corria paralela à nova. Ao indagarmos o vice-prefeito  e o responsável da 
empreiteira pela obra sobre o fato, eles nos informaram que estava havendo a substituição da rede 
existente por motivo de defeitos e que estes vinham provocando  acidentes que causam prejuízos à 
Empresa distribuidora REDE CEMAT.  Isto diverge do contido na justificativa da Proposição do Plano 
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de Trabalho que traz a implantação da rede para fixação do homem no campo e não substituição de 
rede. 
 
Constatamos que um dos beneficiários da rede é o Secretário de Administração do Município de 
Guarantã, Senhor Pedro Paulo Borré possuidor de 100 ha denominado Sítio 45, sendo este o único a 
apresentar “Termo de Constituição de Servidão de Passagem”.  
Ressaltamos que o Plano de Trabalho não traz a localização exata do empreendimento ou que região 
atenderia. 
 
Evidência 
 
Plano de Trabalho, Contrato de Repasse, Termo de Constituição de Servidão de Passagem. 
 
Recomendação  
 
Recomendamos que o objeto seja explicitado de forma precisa no Plano de Trabalho, e ainda, que se 
identifique os futuros beneficiados do programa e o benefício que este trará para a comunidade como 
um todo.  
 
 
 
 
 

  
Mini Fábrica de Ração Mini Fábrica de Ração 
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Mini Fábrica de Ração Mini Fábrica de Ração 

 

  
Patrulha Agrícola Eletrificação Rural 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 
 
 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE - MT 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º sorteio do Projeto de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO Nº 021 

 
 

MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – MT 
 
 
  Quanto aos Programas de Governo de responsabilidade do Ministério da Assistência 
Social, foram realizadas 11 (onze)  ações de fiscalização. 

 

  Os resultados das ações de fiscalização estão comentados a seguir, por Programa de 
Governo, cabendo a esse Ministério dar conhecimento aos gestores envolvidos do que restar apurado, 
nos termos dos encaminhamentos propostos, bem como adotar as providências necessárias visando à 
integral observância às recomendações descritas. 
 
 
1 - Programa/Ação: Ações de Geração de Renda para Populações Carentes  
 
Objetivo do Programa/Ação: Construção, Ampliação, Reformulação e Modernização de obras e/ou 
aquisição de equipamentos para núcleos de apoio a família – NAF, centros de múltiplos uso, albergues, 
centros de geração de renda e abrigos para população em situação de rua, bem como incentivar o 
desenvolvimento de ações sociais e comunitárias de geração de renda para população mais carentes. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 133.350,00 
 
1.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Irregularidade na Licitação e Desvio de Finalidade na Execução do Convênio n.º 1.845/02 

 
Fato 
 
Trata-se do Convênio n.º 1.845/02, firmado em 28/12/02 entre o Ministério da Assistência Social  e a 
Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, tendo como objeto a construção de um Centro de Múltiplo 
Uso  no valor de R$ 133.350,00. 
 
Constatamos que no memorial descritivo da obra -  item “1” - consta que ficaria a cargo exclusivo da 
Prefeitura todas as providências e despesas correspondentes as instalações provisórias da obra, 
compreendendo os seguintes serviços: barracão, andaimes, tapumes, cerca e instalações de sanitários, 
de luz, de água.  No item “2.1” consta  que a Prefeitura Municipal deverá executar a limpeza da área e 
no item “2.2” descreve que as despesas relativas a execução das redes provisórias de energia elétrica e 
água potável deverá correr, também,  por conta da Prefeitura.   Ocorre que a Prefeitura contratou esses 
serviços não os executando por sua conta conforme previa o Memorial Descritivo. Esses serviços 
perfazem o total de R$ 3.904,00, conforme demonstração a seguir: 
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Discriminação dos Serviços Valor Contratado 
Instalações provisórias do barracão R$ 2.484,00 
Instalações provisórias das ligações elétricas R$    460,00 
Instalações provisórias de água e esgoto R$    520,00 
Limpeza do Terreno R$    440,00 
Total  R$ 3.904,00 

  
Para a construção do Centro de Múltiplo Uso com 300 m², foi instaurado procedimento licitatório tipo 
convite sob n.º 005/02. Participaram desse convite, sem comprovação da regularidade fiscal perante a 
seguridade social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, as empresas Jaia Construções e 
Serviços Ltda., Caviterra Eng. Civil Ltda. e Construtora Juruena Ltda., sendo que estas duas últimas, 
mantêm relação societária entre si. Conforme Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, o  quadro 
societário dessas empresas são constituídos dos seguintes  sócios:   
  

Empresa CNPJ Quadro Societário 
Caviterra Eng. Civil Ltda. 37.440.583/0001-81 Nelson Girardi 

Graziela Girardi 
Construtora Juruena Ltda. 04.292.274/0001-52 Nelson Renato Lemos Melo 
  Dalton Luiz Negrão 
Construtora Tapajós Ltda. 26.803.510/0001-90 Nelson Renato Lemos Melo 
  Nelson Girardi  

 
Sagrou-se como vencedora do certame a Construtora Juruena Ltda. por apresentar menor preço. 
Verifica-se que essa relação entre as empresas  pode ter influenciado no resultado da licitação, uma vez 
que a vencedora, Construtora Juruena LTDA. mantém relações societárias com a Caviterra Eng. 
Civil Ltda., inexistindo dessa forma competição entre os participantes.  
 
Além disso,  evidenciamos que as empresas acima, vêm rotineiramente participando de licitações 
envolvendo obras na Prefeitura como: 
- Convite 013/2000 – construção de creche municipal na qual participaram as empresas Tapajós, 

Caviterra e Jaia  sendo a primeira a vencedora. 
- Convite 002/2001 e 003/2001 – aluguel de máquinas e caminhões para recuperação de área 

degrada, nos quais sagrou-se como vencedor  a pessoa física senhor Nelson Renato Lemos. 
- Convite 020/2002 – construção de oficina de saneamento na qual participaram as empresas  

Juruena, Caviterra e  Base Dupla  sendo a primeira a vencedora; 
- Convite 036/2002 – construção de Unidade Básica de Saúde na qual participaram as empresas 

Juruena, Base Dupla e Eurocom.  
 
Na visita “in loco” pudemos comprovar que houve alteração do projeto e desvio de finalidade, pois o  
Centro de Múltiplo Uso  está sendo utilizado como a sede administrativa da Prefeitura Municipal de 
Guarantã do Norte.  Enquanto a reunião de idosos que deveria estar sendo realizada no Centro de 
Múltiplo Uso, está sendo feita num galpão cedido pelo Lions Club. 
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Evidência  
 
Processos Licitatórios tipo convite n.º 005/2002, Sistema  CNPJ e CPF e observações realizadas na 
obra.  
 
Recomendação  
 
Diante do desvio de finalidade bem como das irregularidades detectadas no processo licitatório, 
sugerimos a  instauração de Tomada de Contas Especial conforme previsto no Art. 38, inciso I da 
Instrução Normativa n.º 01 de 15/01/97. 
 
 
2 - Programa/Ação: Ações de Geração de Renda para Populações Carentes  
 
Objetivo do Programa/Ação: Construção, Ampliação, Reformulação e Modernização de Obras e/ou 
aquisição de equipamentos para núcleos de apoio a família – NAF, centros de múltiplos uso, albergues, 
centros de geração de renda e abrigos para população em situação de rua, bem como incentivar o 
desenvolvimento de ações sociais e comunitárias de geração de renda para população mais carente. 
 
Montante Fiscalizado: R$ 102.000,00 
 
2.1) Constatação da Fiscalização: 
 
Obra paralisada por falta de liberação de recursos e indícios de irregularidades na licitação 
 
Fato 
 
Foi firmado o convênio n.º 1.844/02 entre o Ministério de Assistência Social e a Prefeitura Municipal 
de Guarantã do Norte, objetivando a construção de Centro de Múltiplo Uso no valor de R$ 102.000,00, 
com  vigência entre 26/12/01 a 30/07/02.  Foi aberto o convite n.º 031/2002 visando a  Construção do 
Centro com 234 m². Nesse certame sagrou-se como  vencedora a empresa Construtora Juruena Ltda. 
Por falta de liberação de recurso a obra nem foi iniciada, sendo emitida em 12/07/02, pelo Gestor 
Municipal,  a ordem de paralisação. Conforme consulta no Sistema SIAFI a ordem bancária, emitida 
em 05/07/02  pela Secretaria de Assistência Social, que liberava os recursos,  foi cancelada por 
domicílio bancário inexistente.  
 
Evidência  
 
Processo licitatório carta convite n.º 031/2002  e Consulta no Sistema SIAFI.  
 
Recomendação 
 
Recomendamos ao Ministério de Assistência Social que avalie a liberação desses recursos, tendo em 
vista que já foi construído um Centro de Ações Comunitárias (Convênio n.º 1.845/02) que não está 
atendendo seus objetivos, pois está servindo como sede administrativa da Prefeitura Municipal de 
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Guarantã do Norte, além de ter sido recomendado no convênio anterior a instauração de tomada de 
contas especial por fraude licitatória e desvio de finalidade.   
 
 
 
3 - Programa/Ação: Ações Sociais e Comunitárias para Populações Carentes  
 
Objetivo do Programa/Ação: Construção, Ampliação, Reformulação e Modernização de Obras e/ou 
aquisição de equipamentos para núcleos de apoio a família – NAF, centros de múltiplos uso, albergues, 
centros de geração de renda e abrigos para população em situação de rua, bem como incentivar o 
desenvolvimento de ações sociais e comunitárias de geração de renda para população mais carente. 
 
Montante Fiscalizado: R$  71.000,00 
 
3.1)Constatação da Fiscalização: 
 
Irregularidade na Licitação  

 
Fato 

 
Trata-se do Termo de Responsabilidade  n.º 4.402/MPAS/SEAS/99 firmado em 13/12/99 entre o 
Ministério da Previdência e Assistência Social  e a Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, tendo 
como objeto a construção de uma Creche Municipal no valor de R$ 71.000,00. 
 
Para a construção da Creche Municipal com 228,60 m2, foi instaurado procedimento licitatório tipo 
convite sob n.º 013/00. Participaram desse convite, sem comprovação da regularidade fiscal perante a 
seguridade social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, as empresas Jaia Construções e 
Serviços Ltda., Tapajós Engenharia Civil Ltda. e Caviterra Eng. Civil Ltda., sendo que estas duas 
últimas mantêm relação societárias entre si, conforme aponta o  Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ.  
 
O  quadro societário dessas empresas é  constituído dos seguintes  sócios: 
  

Empresa CNPJ Quadro Societário 
Caviterra Eng. Civil Ltda. 37.440.583/0001-81 Nelson Girardi 

Graziela Girardi 
Construtora Tapajós Ltda. 26.803.510/0001-90 Nelson Renato Lemos Melo 

Nelson Girardi 
 
Sagrou-se vencedora do certame a Construtora Tapajós Ltda. por apresentar menor preço. Verifica-se 
que essa relação entre as empresas Caviterra e Tapajós influenciou no resultado da licitação, uma vez 
que a vencedora, Construtora Tapajós LTDA. mantém relações societárias com a Caviterra Eng. 
Civil Ltda., inexistindo dessa forma competição entre  esses participantes.  

 
As propostas de preço da Tapajós e Caviterra foram apresentadas de forma  manuscrita, sendo que a 
proposta da Tapajós  foi de R$ 71.000,00 coincidindo com valor do convênio, indicando que essa 
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empresas teve acesso a planilha de custo junto à Prefeitura. Além disso, conforme consulta ao cadastro 
nacional da pessoa jurídica essas empresas funcionam no mesmo endereço e tem sócios em comum.  
Acrescentando a esses fatos, evidenciamos  o  direcionamento da licitação para a Construtora Tapajós, 
pois a Ordem de Serviço que autorizou a Tapajós a dar início ao serviços, foi emitida em 05/01/00, 
antes da adjudicação do objeto ao vencedor que se deu em 10/01/00. 

 
 Essas constatações demonstram que houve  combinação entre o Gestor Municipal e as Construtoras  a 
fim de restringir o caráter competitivo do certame, com intuito de obter vantagens na adjudicação do 
objeto da licitação.   
 
Na visita “in loco” pudemos comprovar que a obra foi concluída e que a localização e as especificações 
do objeto executado estão  de acordo com o Plano de Trabalho.  
 
Evidência 

 
Processo licitatório n.º 013/00  e  Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
 
Recomendação 

 
Diante dos indícios de fraude no processo licitatório, sugerimos a instauração de  Tomada de Contas 
Especial conforme previsto no Art. 38, inciso I da Instrução Normativa n.º 01 de 15/01/97. 
 
 
 
4. Programa/Ação: Atendimento a Criança em Creche ou Outras Alternativas Comunitárias 

 
Objetivo do Programa/Ação: Promover o desenvolvimento integral de crianças carentes de 0 a 6 
anos, assegurando seu atendimento em creches e pré-escolas, brinquedotecas, e/ou outras alternativas, 
visando seu desenvolvimento bio-psico social e sua integração gradativa ao sistema educacional, com 
enfoque na família, permitindo o melhor desenvolvimento e convivência.  
 
Recursos envolvidos: R$ 10.000,00 
 
4.1) Constatação da Fiscalização: 
 
O CMAS não é atuante no município de Guarantã do Norte/MT 
 
Fato  
 
Em cumprimento a OS 127161, constatamos que o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 
do município de Guarantã do Norte/MT, foi criado através da Lei no 146, de 04 de outubro de 1995. 
Fazem parte deste conselho os membros relacionados na Portaria no 082/2001, de 20/03/2001. Todavia, 
apesar de criado, o CMAS não vem desempenhando suas funções conforme determina a legislação e 
normativos vigentes. Não há evidências que comprovem sua atuação no município, tendo em vista que 
não há relatórios de supervisão em nenhum dos programas assistenciais, apesar de haver registros em 
atas, o que demonstra que o CMAS é um conselho não atuante no município.  
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Evidência 

 
Criação e atuação do CMAS no programa de assistência social no município.  

 
Recomendação  

 
Recomendamos à Pasta Ministerial fazer gestões junto ao Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS no intuito de efetivar as atividades cumprir suas atribuições regimentais.  

 
 

4.2) Constatação da Fiscalização: 
 

Recursos do Programa  deixados em conta corrente quando estes, deveriam ser aplicados no 

mercado financeiro 
 
Fato  

 
Em cumprimento a OS 127160, para verificar a atuação do gestor municipal no tocante a aplicação e 
destinação dos recursos recebidos pelo Município e o atendimento das metas pactuadas pra a Ação 
PAC - Programa de Atenção à Criança, constatamos o que segue:  
 
a)  Quanto a atuação do Gestor Municipal constatamos que a meta prevista é 100% executada, 
conforme apresenta o último quadro de Acompanhamento Físico - AF enviado ao Gestor Estadual 
(janeiro 2003). No entanto, a Secretária de Bem Estar Social nos informou que são atendidas 180 
crianças no município.  

 
b)  Constatamos que a prefeitura não repassa recursos financeiros às entidades que executam a ação, e 
sim,  gêneros alimentícios, produtos de limpeza, materiais didáticos, produtos farmacêuticos. Da 
análise dos 3 últimos repasses recebidos (extrato bancário e notas fiscais), verificamos que o intervalo 
de tempo decorrido entre o ingresso do recurso na conta não foi superior a 30 dias, quanto a utilização 
desses recursos, verificamos conforme extrato bancário que há um saldo no valor de R$ 8.048,40, em 
30/06/03, fato este justificado pelo setor financeiro que ocorreu devido aos atrasos no repasse dos 
recursos, no entanto, vale ressaltar que o saldo da conta em 28/05/03 era de R$ 5.980,35 e em 25/06/03 
era de R$ 5.365,60, o que não justifica a não aplicação desses recursos no mercado financeiro.  

 
c)  A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte recebe mensalmente a quantia de R$ 2.682,80, 
distribuídos para as 03 (três) Organizações Governamentais - OG, todas municipais que executam a 
ação na cidade. O Gestor Municipal não mantém um controle efetivo do que é entregue às entidades, 
que por sua vez também não mantém controle do que recebem do Gestor. As entidades beneficiadas 
são:   
•  Creche Gente Miúda (OG) 
•  Creche Tia Teté (OG) 
•  Creche Arco Íris (OG) 
 
 



Controladoria-Geral da União                                                                                                  Secretaria Federal de Controle Interno  
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.” 

SAS Q. 1 Bl “A”, Ed. Darcy Ribeiro, 9º andar, Brasília - DF - CEP: 70070-905 (61) 412-7115 - Fax (61) 322-1672  
 

7

Evidência  
 

Extratos bancários, notas fiscais.  
 

Recomendação   
 
Recomendamos à Pasta Ministerial fazer gestões junto ao Gestor do PAC,  no intuito de cumprir as 
normas existentes quanto a aplicação de recursos no mercado financeiro.  
 
 
4.3) Constatação da Fiscalização: 
 

 Atuação Regular do programa de Atendimento a Criança em Creche ou Outras Alternativas 

Comunitárias 
 
Fato  

 
Em cumprimento a OS 127163, para verificar a atuação da entidade no que se refere ao atendimento 
das metas pactuadas, qualidade das instalações físicas e o atendimento prestado aos beneficiários do 
Programa de Atendimento à Criança - PAC, que é uma das (04) ações que integram o Serviço de Ação 
Continuada - SAC.   
 
A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, para a modalidade PAC recebe mensalmente o valor 
de R$ 2.682,80 mensais, estes recursos são repassados para as creches através de gêneros necessários 
para sua manutenção,  são atendidas 180 crianças na faixa etária de 09 meses a 06 anos, em cada creche 
são atendidas 60 crianças, abaixo está relacionadas as creches com suas principais constatações:   
 
a)  Creche Gente Miúda:  
•  os recursos humanos são: 04 professoras, 01 cozinheira, 1 agente de limpeza;   
•  conforme informações de uma das funcionárias a entidade não recebeu supervisão de nenhum 

órgão ou entidade; 
•  espaço interno regular; 
 
b)  Creche Tia Teté:  
•  os recursos humanos são: 04 professoras, 01 cozinheira, 1 agente de limpeza; 02 babás que cuidam 

do berçário;  
•  a limpeza das instalações é regular;  
•  iluminação e ventilação regular; 
•  higiene regular.  

 
c)  Creche Arco Íris:  
•  os recursos humanos são: 04 professoras, 01 cozinheira, 1 agente de limpeza;   
•  não há espaço suficiente para as crianças brincarem dentro do pátio da creche, é preciso deslocá-las 

para fora da creche desenvolvendo suas brincadeiras num campo de futebol. Encontra-se ao lado da 
creche um parque  mas precisa de reforma.  
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Constatamos que a localização das creches é adequada, atendendo a população local, as crianças 
quando precisam de cuidados (no caso de estarem doente), são encaminhadas aos postos de saúde, ou 
hospital. Quanto a alimentação são servidos diariamente o lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, 
o período de funcionamento das creches são de oito horas diárias, as atividades desenvolvidas  são 
recreativas, pedagógicas e escolares, a entidade não cobra taxa para a permanência das crianças, 
informações obtidas junto a coordenadora que cuida das 03 (três) creches.  
 
Evidência  
 
Entrevista com a Coordenadora da creche e visita in loco nas entidades.  
 
5. Programa/Ação: Atendimento a Pessoa em Situação de Pobreza  

 
Objetivo do Programa/Ação: Verificar a atuação das entidades administradas pelo próprio gestor 
especialmente no tocante ao atendimento das metas pactuadas, qualidade das instalações e o 
atendimento prestado aos beneficiários.  
 
Recursos envolvidos: R$ 4.062,00 
 
 
5.1) Constatação da Fiscalização: 
 

Situação regular no Programa de Atendimento a Pessoa em Situação de Pobreza 
 
Fato  
 
Em cumprimento a OS 127164, para verificar a atuação do gestor municipal no tocante a aplicação e 
destinação dos recursos recebidos pelo Município e o atendimento das metas pactuadas para a execução 
da Ação API - Atenção à Pessoa Idosa, que é uma das (04) ações que integram o Serviço de Ação 
Continuada - SAC, constatamos o que segue:  
 
a)  A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, para a modalidade API, recebe mensalmente a 
quantia de R$ 129,60 (mensais), depositados em conta específica, para atender os 32 idosos previstos 
no plano de metas. Da análise dos 3 últimos repasses recebidos (extrato bancário e notas fiscais), 
constatamos que o intervalo de tempo decorrido entre o ingresso do recurso na conta não foi superior a 
30 dias. A Prefeitura administra os recursos que são distribuídos em gêneros necessários a manutenção 
do Projeto Conviver.  
 
b)  Observamos que o município está enviando regularmente ao gestor estadual o Quadro de 
Acompanhamento Físico (janeiro/2003), o qual demonstra as metas pactuadas e executadas. A 
Secretária de Bem Estar Social nos informou que são atendidos em torno de 200 idosos  no município.  
 
Evidência  

 
Vista in loco à entidade e contato com a coordenadora.  
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5.2) Constatação da Fiscalização: 
 

Situação regular no Programa de Atendimento a Pessoa em Situação de Pobreza 
 
Fato  
 
  
Em cumprimento a OS 127166, para verificar a atuação da entidade no que se refere ao atendimento 
das metas pactuadas, qualidade das instalações físicas e o atendimento prestados aos beneficiários da 
Ação API - Atenção à Pessoa Idosa, que é uma das (04) ações que integram o Serviço de Ação 
Continuada - SAC.   
 
A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT, para a modalidade API recebe mensalmente o valor 
de R$ 129,60 mensais, para a compra de gêneros necessários para sua manutenção.  
 
Conforme informações com Secretaria do Bem Estar Social, são atendidos em torno de 200 idosos a 
partir de 55 anos. São feitas reuniões quinzenais no Lions Clube, local onde os idosos se encontram 
para realizar suas atividades como: brincadeiras, danças, artesanato, palestras, etc.  
 
Evidência  

 
Vista in loco à entidade e contato com a coordenadora. 




