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1.  Introdução 
 
 
Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 
presumidamente irregulares, ocorridas no Município de Miguel Alves/PI, apontadas ao 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, que deram origem 
ao Processo nº 00216.000284/2014-12. 
 
A fiscalização teve como objetivo analisar representação que consta no Ofício nº 34/2014-
PRPI-GABLC, de 10 de fevereiro de 2014, referente ao procedimento MPF/PR/PI nº 
1.27.000.000050/2014-00 da Procuradoria da República no Estado do Piauí segundo a qual 
estariam ocorrendo as seguintes impropriedades no município de Miguel Alves no ano de 
2013: “(...) i) contratação de servidores públicos sem concurso público e /ou processo seletivo 
prévio; ii) superfaturamento em reformas escolares municipais; iii) gastos excessivos com 
diária pagas a servidores públicos; iv) gastos excessivos com combustíveis; v) transferências 
de recursos da conta específica do FUNDEB para a conta única da Prefeitura Municipal 
(FPM)”. 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 23 de novembro de 2015 a 27 de 
novembro de 2015 sobre a aplicação de recursos federais do programa 2030 - EDUCACAO 
BASICA / 0E36 - COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB no município de Miguel Alves/PI. 
 
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 



registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 
questionários.    
 
Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 
tendo se manifestado em 29 de janeiro de 2017, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 
pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, 
bem como à apuração das responsabilidades.   
 
 
1.1. Informações sobre a Ação de Controle 
 
 

Ordem de Serviço: 201407511 
Número do Processo: 00216.000284/2014-12 
Município/UF: Miguel Alves/PI 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: PREFEITURA MUNICIPAL 
Montante de Recursos Financeiros: R$ 37.258.211,67 
 

 
2. Resultados dos Exames 
 
 
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 
tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela existência 
de monitoramento a ser realizada por este Ministério.   
 
2.1 Parte 1 
 
Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 
 
Nesta parte, a competência primária para adoção de medidas corretivas dos fatos 
apresentados a seguir pertence ao executor do recurso federal descentralizado. Esclarece-
se que as situações relatadas são decorrentes de levantamentos necessários à adequada 
contextualização das constatações relatadas na primeira parte. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 
recursos federais, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 
ministeriais. Destinam-se, ainda, para ciência dos Órgãos de Defesa do Estado com vistas à 
tomada de providências no âmbito das respectivas competências. Este Ministério não 
realizará o monitoramento isolado das providências saneadoras relacionadas a estas 
constatações. 



2.2.1. Empresa contratada para realizar reformas nas unidades escolares do município 
não comprovou regularmente a realização de serviços no valor de R$ 695.130,89. 
 
Fato 
 
A Prefeitura de Miguel Alves/PI realizou duas dispensas de licitação, a de nº 004/2013, de 06 
de fevereiro de 2013, e a de nº 13, de 20 de fevereiro de 2013, para a “[...] contração de 
empresa para execução dos serviços de reforma de várias escolas da rede municipal de ensino 
do Município de Miguel Alves/PI, para atendimento emergencial, em face do estado precário 
em que se encontram essa escolas, o que compromete a segurança dos alunos, o início das 
aulas e o bom funcionamento das escolas [...]”. 
 
As dispensas tiveram fundamento no Decreto nº 008/2013 de 21 de janeiro de 2013, assinado 
pela Prefeita Maria Salete Rego Medeiros Pereira da Silva em que é declarada: “[...] situação 
de emergência aos serviços de saúde e de educação prestados pelo Município de Miguel 
Alves-PI [...]”. 
 
Constam no processo dessas dispensas duas solicitações assinadas pelo Secretário de 
Educação da época tratando: “[...] em caráter de urgência de autorização para execução dos 
serviços de reforma de várias escolas da rede municipal de ensino do município de Miguel 
Alves-PI” com as planilhas orçamentárias descrevendo e quantificando o serviços de limpeza, 
pintura, reparos nas estruturas como pisos, portas e janelas bem como substituições de 
equipamentos e revisões elétricas e sanitária  a serem realizados em unidades escolares. 
 
A primeira solicitação, com previsão de gastos de R$ 450.000,00, de acordo com o 
Memorando  S/N SEMED/PMMA/PI de 04 de fevereiro de 2013, apresenta planilhas de 
serviços e obras referente às seguintes unidades escolares: Almiralice Medeiros; Creusa 
Mendes; Dirceu Mendes Arcoverde;  São Miguel; João Batista Silva; José Rebelo Rêgo; Porto 
do Desígnio;  José Rodrigues da Silva;  Jesus Rebelo do Rêgo; Antônio Lopes de Oliveira; 
Carolina Rodrigues; Eudóxio Mello; Raimundo Oliveira Costa; José Teixeira;  Saul Alves 
Pereira;  Francisco Fontinele; Crispiana Rosa Jesus; Alzira Meneses; Domingos Rodrigues e 
Arruda Nery. 
 
A segunda solicitação, com previsão de gastos de R$ 255.000,00, de acordo com o 
Memorando  S/N SEMED/PMMA/PI de 20 de fevereiro de 2013, apresentando planilhas 
descrevendo e quantificando serviços e obras para as seguintes unidades escolares: Rosa 
Feitosa Xavier; Raquel Teixeira; Cleonina Mendes; Nestor Pedro; Ely Guimarães Rocha; 
Sebastião P. Primo; Álvaro Monteiro; José Alves; Erton Ney do Rêgo; Florisa Lacerda; 
Carolina P. da Silva; Edson Caldas; Arão Rebelo; Almir Medeiros de Melo; José de Deus 
Lacerda; Antônio Gomes; Inácio Gaia; Manoel B. da Silva; Serafina Azevedo; Enéas Vaz; 
Edson C. Sampaio; Zuza Meneses; Laurentino Rodrigues; Raimunda Torres de Sousa; 
Ezequias Costa; Maurício Fontinele; Santo Inácio; Joaquim Santana; Raimundo Gonçalves; 
São José dos Rufino; Pedro Vasconcelos; Tetéus; Vila Santo Nome de Maria; Liduíno P. 
Mascarenhas; Gregório P. da Silva; Luiz Pereira de Pinho e Vila Tapuio. 



 
Para realizar esses serviços, mediante dispensa, foram firmados com a empresa CONEXÃO 
ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 06.865.694/0001-06 ,  o contrato nº 001/2013, de 14 de 
fevereiro de 2013, no valor de R$ 443.781,35 e o contrato  nº 002/2013, de 21 de fevereiro de 
2013,  no valor de R$ 251.349,54,  totalizando R$ 695.130,89. 
 
Foram realizadas inspeções pela equipe de fiscalização da CGU em uma amostra composta 
das seguintes Unidades Escolares:  José Rebelo Rêgo; Raimundo Oliveira Costa; José 
Teixeira; Saul Alves Pereira; Francisco Fontinele; Domingos Rodrigues; Zuza Meneses e São 
José dos Rufino. 
 
Constatou-se, na inspeção in locu e com base em declarações dos responsáveis pelas unidades 
escolares inspecionadas, que os serviços previstos nas mencionadas planilhas foram 
parcialmente realizados nessas unidades limitando-se à pintura de portas, paredes  e janelas, 
eventuais reparos em portas e janelas com algumas substituições e retelhamentos,  não tendo 
sido realizadas revisão elétrica, nem sanitária com troca de equipamentos e que os pagamentos 
contratados e pagos  à empresa CONEXÃO são indevidos na totalidade e no montante de R$ 
695.130,89, uma vez que há as seguinte evidências de que esta empresa não realizou esses 
serviços : 
 
1. O Secretário de Educação em 2013, CPF nº ***.532.253-**, afirmou em declarações de 

27 de novembro de 2015 à equipe de fiscalização: 
 

- “ [...] Com relação à empresa CONEXÃO não tem informações e que o contrato foi 
feito com a Prefeita e Secretário de Obras na época”; 
 
- “Dos trabalhadores lembro do E. (pedreiro); não lembra do pintor”; 
 
- “Não lembra do nome CONEXÃO”; 
 
- “Afirma que teve uma empresa que não lembra que fez esses reparos e a construção 
de quatro salas de aula”; 
 
- “ Que a parte dele era elaborar o pedido.”; 
 
- “Não sabe dizer se os pintores eram da empresa CONEXÃO mas que o pedreiro tem 
uma pequena empresa que prestam serviços [...]”. 
 
De acordo com as declarações do Secretário, o pedreiro de nome E. teria uma pequena 
empresa, que não se trata da empresa CONEXÃO  e teria realizado os trabalhos de reparos 
e construção, que por contrato deveriam ter sido realizados pela empresa CONEXÃO. 
 
O pedreiro identificado como E. não foi localizado no município durante a fiscalização. 
 



2. Os responsáveis pela unidades escolares não tomaram conhecimento desta empresa de 
nome CONEXÃO realizando esses serviços em suas unidades escolares; 

 
3. De acordo com declarações, que consta nas evidências deste relatório  de  responsável 

por unidade escolar inspecionada,  os serviços de pintura e alvenaria foram 
realizados por trabalhadores da Prefeitura vindos  de  Miguel Alves e os de 
reparos em portas e janelas por trabalhadores locais;  

 
4. As propostas desta empresa, uma de 06 de fevereiro de 2013 e outra de 19 de fevereiro 

de 2013,  que constam dos processos de dispensas, não apresentam  planilhas com os 
serviços a serem realizados e nem o detalhamento do orçamento, mas somente a 
relação das unidades escolares onde seriam realizados os serviços e os valores totais, 
respectivamente, no valor de R$ 443.781,35 e  R$ 251.349,54. 

 
 
5. As notas de empenho referentes a estes pagamentos de números 0231;  0232; 0058; 

0059 e 0111; não indicam os serviços, nem as localidades nem os serviços 
supostamente realizados; 

 
6. As notas fiscais de nº (s) 00000193; 00000201; 0000202; apresentam apenas a 

expressão “Diversos” sem qualquer discriminação dos serviços supostamente 
prestados; 

 
7. Não foram apresentados os boletins de medição exigidos no item 7.1 dos contratos; 
 
 
8. Não consta na prestação de contas, nos processos de contratação ou pagamentos  nem 

foi apresentada a esta fiscalização a relação dos trabalhadores contratados para a 
execução dos serviços, informação que deveria ser mantida durante toda a execução 
do contrato, nos termos do item 10.2, “q”, dos contratos; 

 
9. Não consta na prestação de contas comprovante da anotação do contrato no CREA 

com jurisdição no município de Miguel Alves, exigência do item 10.2, “l”, dos 
contratos; 
 
 

10. A empresa não fixou as placas identificadoras das reformas segundo declarações de 
responsáveis por unidades escolares inspecionadas que constam nas evidências deste 
relatório. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



A Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI apresentou justificativas através do documento 
“Resposta ao Ofício 18672/2016-CGU-Regional/PI”, de 29 de janeiro de 2017, assinado pela 
prefeita Maria Salete do Rêgo Medeiros Pereira da Silva, nos seguintes termos, na parte que 
diz respeito à constatação: 

“[...] 

Especificamente quanto às irregularidades elencadas no ofício em questão, cumpre ressaltar 
que o Município de Miguel Alves – PI, na pessoa do secretário de Controle Interno, ao tomar 
conhecimento do ocorrido, expediu o Ofício nº 004/2017 para que a empresa CONEXÃO 
ENGENHARIA LTDA – EPP apresentasse justificativas, esclarecimento e peças necessárias 
a fim de sanar a apuração dos fatos apontados pela auditoria (documento em anexo). 

Em resposta, a empresa apresentou os seguintes esclarecimentos: 

A empresa contratada para realizar os serviços de pintura, alvenaria e reparos em portas e 
janelas, de fato e com o fim de privilegiar a população de Miguel Alves – PI, oportunizando 
os munícipes uma maior oferta de emprego e melhoria de vida, optou por contratar 
profissionais que residiam no próprio Município. 

Ocorre que, como os serviços eram temporários e com data certa para o término, a empresa 
preferiu firmar com os munícipes apenas contratos de prestação de serviços, havendo uma 
maior informalidade nessa contratação, haja vista tratarem de pessoas simples e em muitos 
casos não alfabetizadas, mas que prestaram os serviços para os quais foram contratados de 
forma correta e dentro do prazo estabelecido, sendo, posteriormente, pagos mediante recibo 
(documentos em anexo). 

Há que se ressaltar, inclusive, que a prática de, no ato da contratação, privilegiar os 
moradores da região em que serão realizados os serviços é bastante comum, visto que permite 
uma maior valorização dos profissionais que residem do munícipio, concedendo melhores 
condições de vida para o mesmo e sua família. 

Ademais, cumpre mencionar que os contratados, ao encontrarem outras opções de trabalho, 
em especial por tempo indeterminado, rescindiram o acordo firmado com a empresa, razão 
pela qual havia uma grande rotatividade dos prestadores de serviços, o que justifica a 
ausência de uma relação de trabalhadores contratados, nos moldes do item 10.2, “q”, dos 
contratos firmados com a prefeitura. 

Nesse sentido, nada obstante a ausência justificada da relação de trabalhadores contratados, 
os serviços foram devidamente prestados, conforme comprovam as fotos em anexo, as quais 
fazem um comparativo entre o estado das escolas antes e depois das reformas realizadas, o 
que evidencia de forma clarividente que os serviços foram devidamente prestados (CD’s em 
anexo). 

Ademais, apesar de inexistir nos autos medição oficial quanto às reformas, pinturas e 
construção das salas, cumpre ressaltar que o Secretário de Educação, quando do término de 
todo o serviço realizado pela empresa contratada, emitiu declaração informando que a 



prefeitura estava recebendo todas as obras devidamente finalizadas, o que corrobora o 
exposto nas fotos supramencionadas (documento em anexo). 

Do mesmo modo, como o contrato foi formalizado entre a empresa e a representante do 
município, seria muito preciosismo exigir que os representantes de todas as escolas 
soubessem o nome e a qualificação da empresa (sic) estava realizando o serviço de reforma 
e reparo. 

Quanto ao orçamento, conforme esclarecido pela empresa, como em cada escola eram 
necessários vários serviços, como por exemplo, pintura, reboco e etc, a empresa optou por 
fazer o orçamento por unidade escolar. 

Ademais, como os contratos cingiam a pequenos reparos em quase todas as escolas do 
município, não se tinha conhecimento que era obrigatório o preenchimento de todos os 
detalhes das referidas reformas nas notas fiscais e nas notas de empenho. 

Por fim, porém não menos importante, cumpre ressaltar que as supostas irregularidades são 
de responsabilidade do representante da empresa, não podendo a ex-gestora responder por 
tais ações e/ou omissões, sob pena de estarmos diante de responsabilidade objetiva, o que é 
vedado por lei. 

Este é, inclusive, o entendimento pacífico dos tribunais pátrios. Senão vejamos: 

(...)5. A despeito de a tipificação do ato descrito no art. 10 e incisos da Lei 8.429/92, 
bastar a conduta culposa, imprescindível a prova do efetivo prejuízo, para o 
enquadramento nesta conduta, o que afasta a alegada lesividade presumida 
afirmada pela União. Precedente do STJ no REsp. 1.174.778/PR, Rel. Min. 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 11.11.2013.6. O fato de o ex-prefeito ter 
homologado os procedimentos licitatórios, bem como, contratar a empresa 
vencedora em ambos os certames, por si não configura o elemento subjetivo 
necessário à caracterização do ato improbo, notadamente quanto ao Prefeito, a 
despeito da  necessidade de ser diligente, não se apresenta razoável que venha a 
conferir todos os processos licitatórios do Município, sob pena, inclusive, de 
inviabilizar as suas demais atribuições, máxime quando este tem aparência de 
legalidade eis que precedido de parecer técnico e jurídico acerca da matéria. 7. As 
provas dos autos não demonstram, de forma inconteste que o réu tinha conhecimento 
da fraude perpetrada, necessária para configurar a existência de inequívoca 
intenção desonesta, vontade do agente voltada à corrupção, sendo exatamente 
quanto a esses aspectos que reside a distinção entre irregularidade e o agir improbo. 
Vale dizer, para o enquadramento do ato praticado como improbidade 
administrativa, é necessário embasamento fático-probatório suficiente a demonstrar 
a materialidade dos fatos e a má-fé do réu. 8. As alegações do Ministério Público e 
da União com base nas declarações de um dos réus, de que “sem a  participação da 
Prefeitura ou da Comissão de Licitação não há como proceder dessa maneira”, de 
igual forma não torna inconteste a conduta improba imputada ao prefeito. Existem 
apenas indícios, que não foram confirmados pelas provas dos autos, e assim, não 
podem servir para a caracterização do ato improbo. 9. A afirmação do Ministério 
Público de que a ilegalidade consubstanciada na frustração da competição para 
obtenção do menor preço para a administração pública, também não é suficiente 



para o reconhecimento do efetivo dano ao erário, previsto no art. 10 da LIA, diante 
do posicionamento do STJ, pelo qual é imprescindível a prova do efetivo prejuízo, 
para o enquadramento nesta conduta, o que afasta a alegada lesividade presumida 
(...) 15. Apelação do particular não conhecida e improvidas apelações do Ministério 
Público e da União. (AC 200982010042533, Desembargador Federal Rogério Fialho 
Moreira, TRF5 – Quarta Turma, DJE – Data::06/11/2014 – Página::318.) – grifei 
 
(...) 3. Licitações incestuosas, mas quais frustrado o caráter competitivo, que 
caracterizam atentado aos princípios da administração pública. Incidência do art. 11 
da lei de improbidade. Aplicação de multa civil em patamar inferior ao fixado pelo 
juízo de primeiro grau. Proibição de contratar com o poder público mantida: 4. No 
que se refere á condenação do prefeito municipal, não há qualquer depoimento que 
o vincule ao conluio de empresas do grupo familiar. Servidores participantes da 
comissão de licitação, que, ouvidos em juízo, negaram a  participação do chefe do 
executivo. Não há, nos autos, nenhum depoimento testemunhal, nem outro 
indicativo robusto, que tenha confirmado a participação deliberada do prefeito na 
violação aos princípios da administração pública. 5. Ocupar o cargo de prefeito e 
homologar as licitações, por si só, não enseja a responsabilização do gestor público, 
pois tal solução implicaria responsabilidade objetiva. Precedentes. Peça ministerial 
que sequer acusou os servidores integrantes da comissão de licitação. Absolvição do 
prefeito por ausência de prova robusta da presença de dolo de praticar ato improbo, 
desonesto. 6. Apelações dos particulares e respectivas empresas parcialmente 
providas, apenas para diminuir o patamar das sanções aplicadas, na linha de 
precedentes desta Corte em situações análogas. Apelação do prefeito municipal 
integralmente provida (Processo: AC 00000012320144058502 SE, relator: 
Desembargador Federal Cristiano de Jesus pereira Nascimento (Convocado), Órgão 
Julgador: Quarta Turma, Publicação: Diário da Justiça Eletrônico TRF 5 (DJE) – 
08/04/2016 – Página 73, Julgamento: 08 de Março de 2016) – grifei. 

 .” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Juntamente com as justificativas  foram apresentados documentos denominados “Pedidos de 
compras” indicando materiais adquiridos pela empresa CONEXÃO e aplicados nas reformas 
da unidades, bem como recibos de serviços prestados por terceiros em pinturas e reformas, a 
seguir: 

a) Materiais aplicados nas reformas: 

Tabela: “Pedidos de compras” indicando materiais adquiridos pela empresa CONEXÃO e aplicados nas reformas da unidades 
Nº do 
pedido 

Data Prod. Unidade. Quantid. Preço 
Unitário 

($) 

Valor total 
($) 

Comprador Destinação 

- 25/04/13 Areia 
grossa 

“carrada” 01 - 200,00 Conexão - 

- - Seixo Lata 75 - 225,00 Conexão - 
02 20/03/13 Areia 

grossa 
“carrada” 1/2 - 100,00 - Angelim 

- 01.04.13 Areia 
grossa 

“carrada” 01 - 200,00 Conexão - 

- 02.04.13 Tijolos Unidade 1.500,00 - 570,00 Conexão Tetéus 
- 02/04/13 Treliças Unidades 04 - 84,00 Conexão Tetéus 
- - Seixo metro 01 - 130,00 Conexão Lagoinha 
- - Areia metro 03 - 150,00 Conexão Lagoinha 



Tabela: “Pedidos de compras” indicando materiais adquiridos pela empresa CONEXÃO e aplicados nas reformas da unidades 
Nº do 
pedido 

Data Prod. Unidade. Quantid. Preço 
Unitário 

($) 

Valor total 
($) 

Comprador Destinação 

- 08/03/13 Seixo Lata 20 - 60,00 Conexão - 
- 16/04/13 Areia Carrada 01 - 200,00 Conexão Macacos 
- 16/04/13 Seixo metro 02 - 260,00 Conexão Macacos 
- 23/04/13 Areia Carrada 1/2 - 100,00 Conexão - 
- 23/04/13 Areia Carrada 1/2 - 100,00 Conexão - 
- 02.05.13 Ilegível - 01 - 50,00 Conexão Ilegível 
- 03.05.13 Ilegível - 02 - 100,00 Conexão Malhada 
- - Ilegível - - - 9,00 Conexão - 
- - Cimento Sacos 22 20 440,00 Leal Angelim 
- - Treliças Unidade 2 18,00 36,00 Leal Angelim 
- - Cimento. Sacos 2 22,00 44,00 Leal Poços 
- - Cimento. Sacos 05 22,00 110,00 Leal Angelim 
- - Cimento. Sacos 10 22,00 220,00 Conexão Tetéus 
- - Cimento sacos 06 22,00 132,00 - Matões e 

Forno 
Velho 

- - Cimento 
 

Sacos 06 22,00 132,00 - - 

- - Cimento Sacos 25 22,00 550,00 - Macaco 
- - Cimento Sacos 01 22,00 22,00 Leal São Simão 
- 30.04.13 Cimento Sacos 05 22,00 110,00 Leal Malhada 
- 02/05/13 Cimento Sacos 04 22,00 88,00 Leal São 

Cristóvão 
- 10/05/13 Cimento Sacos 01 22,00 22,00 Leal Olho 

D’água dos 
Azevedos 

44 19/04/13 Pá  Unid. 02 23,00 46,00 - Pau D’Arco 
44 19/04/13 Facão Unidade 01 20,00 20,00 - Pau D’Arco 
45 19/04/13 Porta 

 
Unidade 01 60,00 60,00 - Pau D’Arco 

45 19/04/13 Veda. Unidade 01 10,00 10,00 - Pau D’Arco 
45 19/04/13 Fechadura 

 
Unidade 01 6,00 6,00 - Pau D’Arco 

45 19/04/13 Cano 40 
mm 

Unidade 02 12,00 24,00 - Pau D’Arco 

45 19/04/13 Cano 20 
mm 

Unidade 01 6,00 6,00 - Pau D’Arco 

- - Ilegível 
 

- - - 220,00 -  Tetéus 

- - Ilegível 
 

 - - 264,00 - Matões e 
Forno velho 

- - Cimento 
 

Sacos 17 22,00 374,00 Leal Deserto 

- - Cimento Sacos 04 22,00 88,00 Leal Pau D’Arco 
- 05/04/13 Areia 

 
Carrada 01 200,00 200,00 Conexão  Simão 

- - Areia Carrada 01 200,00 200,00 Conexão Forno 
Velho 

- - Treliça Unidade 04 - 72,00 Conexão Forno 
Velho 

- - Seixo Metro 01 - 130,00 Conexão Lagoinha 
- - Areia Carrada 03 - 150,00 Conexão Lagoinha 

28 26/03/13 Lâmpadas 
100 w 

Unidade 10 3,50 35,00 - Miguel 
Alves 

28 26/03/13 Facão  Unidade 01 20,00 20,00 - Miguel 
Alves 

29 01/03/13 Lâmpada 
100 w 

Unidade 10 3,00 30,00 - Tetéus 

29 01/03/13 Bocal Unidades 10 2,50 25,00 - Tetéus 
29 01/03/13 Arame 

recozido 
- 01 8,00 8,00 - Lagoa Seca 

29 01/03/13 Vedalite Unidade 02 10,00 20,00 -  Lagoa Seca 
32 03/04/13 Tubo Unidade 01 4,00 4,00 Leal Lustosa 
32 03/04/13 Válvula 

para pia 
Unidade 01 2,50 2,50 Leal Lustosa 

32 03/04/13 Tubo 40 
mm p/ 
esgoto 

Unidade 01 12,00 12,00 Leal Lustosa 



Tabela: “Pedidos de compras” indicando materiais adquiridos pela empresa CONEXÃO e aplicados nas reformas da unidades 
Nº do 
pedido 

Data Prod. Unidade. Quantid. Preço 
Unitário 

($) 

Valor total 
($) 

Comprador Destinação 

32 01/03/13 Óleo 
Houdine 

- 04 13,00 52,00 Leal Lustosa 

33 03/04/13 Tinta 
Sintética 

- 02 13,00 26,00 Leal Mato Seco 

33 03/04/13 Roço Unidades 01 2,50 2,50 Leal Mato Seco 
33 03/04/13 Fechaduras Unidades 04 20,00 80,00 Leal Mato seco 
33 03/04/13 Dobradiças Unidades 03 5,50 16,50 Leal Mato seco 
33 03/04/13 Porta Unidades 01 65,00 65,00 Leal Mato seco 
35 04/04/13 Folhas de 

janela 
Unidades 02 60,00 120,00 Leal Forno 

Velho 
35 04/04/13 Porta 60 cm Unidade 01 65,00 65,00 Leal Forno 

Velho 
35 04/04/13 Folhas de 

janelas 
Unidades 02 45,00 90,00 Leal Forno 

Velho 
35 04/04/13 Dobradiça Unidades 03 5,50 16,50 Leal Forno 

Velho 
35 04/04/13 Ferrolho 

pequeno 
Unidades 01 2,00 2,00 Leal  Forno 

Velho 
36 05/04/13 Vedalite Unidades 02 10,20 20,00 Leal Tetéus 
36 05/04/13 Porta 70 cm Unidades 01 110,00 110,00 Leal Tetéus 
36 05/04/13 Porta Unidades 01 65,00 65,00 Leal Tetéus 
36 - Peças para 

portas 
Unidades 01 50,00 50,00 Leal Tetéus 

36 05/04/13 Cola Unidades 02 3,00 6,00 Leal Tetéus 
36 05/04/13 Joelho Unidades 04 0,35 1,40 Leal Tetéus 
36 05/04/13 Tec. 26 m Metros 04 0,50 2,00 Leal Tetéus 
36 05/04/13 Dobradiças Unidades 01 5,50 5,50 Leal Tetéus 
36 05/04/13 Ferrolho 

450x3 
Unidades 01 2,00 2,00 Leal Tetéus 

36 05/04/13 Parafusos Unidades 06 0,05 0,30 Leal Tetéus 
40 09/04/13 Fechadura Unidades 03 28,00 84,00 R. Santim Cupins 
41 10/04/13 Dobradiças Unidades 01 5,50 5,50 Leal Ilegível 
41 10/04/13 Parafusos Unidades 12 0,35 4,20 Leal Ilegível 
41 10/04/13 Lâmpadas 

de 150 w 
Unidades 09 4,00 36,00 Leal Lustosa 

41 10/04/13 Lâmpadas 
de 100 w 

Unidades 01 3,50 3,50 Leal Lustosa 

41 10/04/13 Bocais Unidades 10 2,50 25,00 Leal Lustosa 
41 10/04/13 Veda roscas Unidades 01 3,00 3,00 Leal Lustosa 
41 10/04/13 Tubo Des Unidades 01 4,00 4,00 Leal Lustosa 
41 10/04/13 Fio 

pendente 
- 15 0,80 12,00 Leal Lustosa 

2289  22/02/2013 Div. Mat. 
marcenaria 

- - - 728,00 Prefeitura - 

 
1452  

 
- Diversos 

materiais 
para 
marcenaria 

- - - 882,00 Conexão - 

- 18/02/13 Areia Carrada 01 - - Raimundo - 
02 20/03/13 Areia Carrada 01 - 100,00 Leal Angelim 
14 14/03/13 - - 01 2,50 2,50 - Maracá 
14 14/03/13 Fita 

isolante 
Unidades 01 1,50 1,50 - Maracá 

- 08/03/13 Pia Unidade 01 55,00 55,00 Leal Calção 
redondo 

- 08/03/13 --  01 2,50 2,50 Leal Calção 
Redondo 

04 08/03/13 Diversos 
materiais 
para pintura 

- - - 127,00 Leal - 

10 11/03/13 Diversos 
materiais 
para 
instalações 
elétricas 

- - - 93,00 Leal Colégio 
Centro; 
Desígnio. 

13 14/03/13 Diversos - - - 458,80 Leal Cupins 
15 15/03/13 Parafuso - 46 0.10 4,60 Leal Lagoa Seca 
15 15/03/13 Pregos - 1,00 2,00 2,00 - Lagoa seca 



Tabela: “Pedidos de compras” indicando materiais adquiridos pela empresa CONEXÃO e aplicados nas reformas da unidades 
Nº do 
pedido 

Data Prod. Unidade. Quantid. Preço 
Unitário 

($) 

Valor total 
($) 

Comprador Destinação 

18 17/03/13 Portas e 
outros 

- - - 19,10 Leal Angelim 

21 18/03/13 Peças para 
portas 

- -  19,10 Leal Angelim 

23 12/03/13 Válvula 
para pia 

Unidade 01 8,00 8,00 Leal Calção 
Redondo 

19 18/03/13 Material 
elétrico 

- - - 170,00 Leal VEJA 

 VEJA 31 A 
34 

      VEJA 

PEDID
OS 

       - 

- 19/04/13 Areia 
grossa 

carrada 01  200,00 Leal - 

- 22/04/13 Areia 
grossa 

Carrada 01 - 200,00 Leal - 

- - Areia 
grossa 

carrada 1/2 - 100,00 Leal Centro do 
Almir 

-  Areia carrada 01 - 200,00 Leal Macacos 
- - Seixo metro 02 - 260,00 Leal Macacos 
- - Areia 

grossa 
carrada 01 - 200,00 Leal Forno 

Velho 
- - Treliça unidade 04  72,00 Leal Forno 

Velho 
- 05/04/13 Areia carrada 01 - 200,00 Leal São Simão 
- 19/04/13 Areia 

grossa 
carrada 01 - 200,00 Leal - 

- 22/04/13 Areia 
grossa 

carrada 01  200,00 Leal - 

- 25/04/13 Areia 
grossa 

carrada 01 - 200,00 Leal - 

- 29/04/13 Seixo  01 - 150,00 Leal - 
- 29/04/13 Areia metro 01 - 50,00 Leal - 
- 08/05/13 Areia metro 02 - 100,00 Leal - 
- 08/05/13 Seixo metro 01 - 130,00 Leal - 
- 08/05/13 Areia carrada 01 - 200,00 Leal Olho 

D’Água dos 
Vaz 

- - Cimento - 03 22,00 66,00 Leal Areal 
- - Cimento - 10 22,00 220,00 Leal Piedade 
- - Cimento - 01 22,00 22,00 Leal Angelim 
- - Cimento 

Poty 
- 10 25,00 250,00 Leal Angelim e 

Remanso 
- - Cimento 

Poty 
- 07 25,00 175,00 Leal Angelim e 

Remanso 
- - Cimento 

Nassau 
- 07 22,00 154,00 Leal Centro do 

Almir 
- - Cimento 

Nassau 
- 04 22,00 88,00 Leal  Lagoinha e 

Lustosa 
- - Cimento 

Nassau 
- 10 22,00 220,00  Lagoinha e 

Lustosa 
- - - - 03 - 66,00 Leal São Simão 
- - - - 05 22,00 110,00 Leal Deserto 
- - - - 03 22,00 66,00 Leal Olivença 
- - - - 06 22,00 132,00 Leal Tetéus 
- - Cimento 

Nassau 
- 04 22,00 88,00 Leal Pau D’Arco 

- 19/04/13 Areia 
grossa 

Carrada 01 - 200,00 Leal - 

- 22/04/13 Areia 
grossa 

Carrada 01 -  Leal - 

26 23/03/13 Diversos 
hidráulicos 

- - - - leal Poço dos 
Desígnios 

27 25/03/13 Tomada Unidade 02 3,50 7,00 Leal Angelim 
27 25/03/13 Interruptor Unidade 01 3,00 3,00 Leal Angelim 
 02/04/13 Diversos 

hidráulicos 
- - -   Tetéus  

31 02/04/13 Porta Unidade 01 65,00 65,00 Leal Angelim 
31 02/04/13 Fechadura unidade 02 6,00 12,00 Leal Angelim 



Tabela: “Pedidos de compras” indicando materiais adquiridos pela empresa CONEXÃO e aplicados nas reformas da unidades 
Nº do 
pedido 

Data Prod. Unidade. Quantid. Preço 
Unitário 

($) 

Valor total 
($) 

Comprador Destinação 

31 02/04/13 Dobradiça 
3 1/2 

Unidade 01 5,50 5,50 Leal Angelim 

31 02/04/13 Lâmpada 
100 w 

Unidade 10 3,00 30,00 Leal Angelim 

31 02/04/13 Mangueira 
flex 

- 01 7,00 7,00 Leal Angelim 

34 03/04/13 Fio 10 metro 40 1,50 60,00 Leal Lagoa Seca 
37 04/04/13 Diversos 

materiais 
elétricos e 
hidráulicos 

- - - 253,20 Leal - 

38 08/04/13 Carro de 
mão 

unidade 01 86,00 86,00 Leal Forno velho 

38 08/04/13 Pá  Unidade 01 22,00 22,00 Leal Forno 
Velho 

39 09/04/13 Diversos 
materiais 
elétricos e 
hidráulicos 

- - - 87,50 Leal São Simão 

- 08/03/13 Portas e 
material 
hidráulico 

- - - 245,00 Leal Maracá 

02 08/03/13 Esmalte e 
hidráulicos 

- - - 140,50 Leal Cupins 

- 11/03/13 Esmalte 
sintético 
3,60 

- 02 35,00 70,00 Leal U.E. 
Gregório da 
Silva 

07 11/03/13 Materiais 
hidráulicos 

- - - 14,10 Leal Angelim 

16 15/03/13 Veda-rosca Unidades 04 2,00 8,00 Leal Angelim 
17 16/03/13 Material 

elétrico 
- - - 858,00 Leal - 

24 - Material 
hidráulico 

- - - 15,00 Leal Angelim 

46 20.04.13 Interruptore
s 

Unidades 20 3,00 60,00 Leal Matões 

47 22.04.13 Pá para 
caminhão 

Unidades 02 23,00 46,00 Leal - 

42 - Diversos 
materiais 
elétricos 

- - - 328,30 Leal Miguel 
Alves 

43 17/04/13 Ferro 1/4 Metros - 6.00 18,00 Leal São Simão 
43 17/04/13 Arame 

recozido 
Metros 1,00 8,00 8,00 Leal São Simão 

Fonte: pedidos de compras apresentados nas justificativas 

 
a) Serviços prestados por terceiros em reformas e pinturas: 

 

Tabela: serviços prestados por terceiros em reformas e pinturas 
Documento Data Prestador dos 

serviços 
Valor  

($) 
Serviço Destinação 

Recibo 26/03/13 A. de B.. M. 1.000,00 Reforma Lagoa Seca 
Recibo 26/03/13 J.. de D.  dos..S. 500,00 Capina Vila Tapuio 
Recibo Sem data A.. M.. L.. 100,00 Mestre de Obras - 
Recibo 26/03/13 F.. R.. S.. S.. 200,00 06 diárias de auxiliar - 
Recibo 25/04/13 A.. de B. M. 

 
1.600,00 Reforma Forno Velho e Jenipapo da Mata 

Recibo 25/04/13 E.. F.. C.. 450,00 Reforma U. E Barro Vermelho 
Recibo 25/04/13 R.. N.. F.. do N. 270,00 09 diárias de auxiliar 

do carro 
- 

Recibo 25/04/13 G.. de S.. M. 100,00 04 diárias de auxiliar 
de carro 

- 

Recibo 25/04/13 F. R. da S. S. 310,00 Capina de U.Es. Olho D’Agua dos Vaz e Matões 
Recibo 25/04/13 M. de J. da C. R. 250,00 Capina Cajueiro 
Recibo 25/04/13 J. A. R. da S. 900,00 Capina Tamanduá; Santo Inácio e 

Paraíso 



Tabela: serviços prestados por terceiros em reformas e pinturas 
Recibo 25/04/13 J. A. A 300,00 Capina Malhada 
Recibo 13/04/13 D. D. de M. 1.000,00 Reforma de U.E. Todos os Santos 
Recibo 13/03/13 J. de D. da S. 2.200,00 Reforma de U. E. Bom Princípio 
Recibo 13/03/13 E. B. da S. 6.000,00 Reforma U. E . Creusa 
Recibo 13/03/13 F. R. de P. 6.000,00 Reforma de U. E. Santa Cruz 
Recibo 13/03/13 A.. W.. S. 8.000,00 Reforma de U. E Eudóxio 

      
Recibo 13.03.13 J. A. B. 2.000 Reforma de U.E. Piedade 

 20/03/13 F. C. P. 3.000,00 Metalúrgica Caicó 
Passos 

- 

Recibo 20/03/13 A.. de B.. M. 300,00 Retelhamento U.E. Almiralice 
Recibo 20/03/13 A.. A.. 130,00 Reforma U.E. Lembrança 
Recibo 02/03/13 J.. M.. de S.. 2.000,00 Reforma da U. E U.E. João Batista da Silva 
Recibo 02/03/13 A. F. M. 1.000,00 Reforma U. E. U.E. Maurício Fontenele 
Recibo 02/03/13 E.. da S.. G.. 1.500,00 Reforma e ampliação 

de U.E. 
U.E. Jesus Rebelo do Rego 

Recibo 02/03/13 L..G.. de S.. 1.000,00 Reforma e Ampliação 
de U.E. 

U.E. Raimunda Nery em Poços 

Recibo 02/03/13 E. da S. L. 2.000,00 Reforma e Pintura U.E. Dirceu mendes Arcoverde 
Recibo 02/03/13 A. de B. D. D. 2.000,00 Reforma e Pintura U.E. José de Deus Lacerda em 

Mato Seco 
Recibo 07/03/13 J. B. P. 6.000,00 Reforma de U.E. U.E. Almiralice 
Recibo 07/03/13 F. de s. C. 5.200,00 Reforma de U.E. Condessa 
Recibo 07/03/13 A. F. M. 3.000,00 Reforma de U.E. Tamanduá 
Recibo 07/03/13 A.. A. 2.000,00 Reforma de U.E. Lembrança 
Recibo 07/03/13 F.. P.. R.. S.. 1.563,00 Frete e retelhamento - 
Recibo 26/03/13 J. M. de S. 7.000,00 Reforma  Calção Redondo 
Recibo 26/03/13 E. B. da S. 3.000,00 Reforma  Porto dos Desígnios 
Recibo 26/03/13 E. L. R. 5.000,00 Reforma Angelim 
Recibo 26/03/13 I.. de S.. 500,00 Reforma  Tapuio 
Recibo 26/03/13 D.. D.. de M.. 1.500,00 Reforma  Areal 
Recibo 26/03/13 E. F. de C. 1.000,00 Reforma  Remanso 
Recibo 26/03/13 L.. G.. de S.. 5.200,00 Reforma Poços 
Recibo 25/04/13 J. A. A. 1.450,00 Reforma  Cocal; Sítio dos Rufinos; Vila 

Tapuio e Paiol velho 
Recibo 25/04/13 A.. A.. 1.900,00 Reforma Tetéus 
Recibo 25/04/13 E. L. R. 4.650,00 Reforma Matões; Lagoinha e L. almeida 
Recibo 25/04/13 L.  S. 30,00 01 diária de Auxiliar de 

carro 
- 

Recibo 25/04/13 F.. das  G.. B. P. 210,00 07 diárias de auxiliar 
de carro 

- 

Recibo 25/04/13 J. a de S. 90,00 03 diárias de auxiliar 
de carro 

- 

Recibo 25/04/13 A.. S.. 440,00 Capina  Olivença e deserto 
Recibo 25/04/13 F.. das C.. F.. 500,00 Capina  Sítio dos Monteiros 
Recibo 25/04/13 B.. L.. R. 820,00 Capina  Tetéus; Buritirana e Maracá 
Recibo 13/03/13 A.. F... da S.. 1.300,00 Reforma  Vaca Morta 
Recibo 13/03/13 A.. de B.. M.. 2.000,00 Reforma  Mato Seco 
Recibo     - 
Recibo 13/03/13 A.. A.. 3.500,00 Reforma  Lembrança 
Recibo 13/03/13 E.. da S.. G. 4.000,00 Reforma  Nova Olinda 
Recibo 13/03/13 I.. de S.. 1.500,00 Reforma  Tapuio 
Recibo 13/03/13 F.. P.. R.. S.. 2.050,00 Reforma  Nova Olinda; Porto dos 

desígnios; Dirceu; Mato seco 
Recibo 20/03/13 E.. da S.. G.. 2.200,00 Reforma  Nova Olinda 
Recibo 20/03/13 A.. A.. 1.500,00 Reforma  Lembrança 
Recibo 20/03/13 J. A. B. 7.000,00 Reforma  Piedade 
Recibo 02/03/13 R. N..F..N.. 200,00 Reforma  Miguel Alves 
Recibo 02/03/13 M..A..R.. 1.000,00 Reforma  Bom Princípio 
Recibo 02/03/13 D..D.. de M.. 3.000,00 Reforma. Antônio Lopes de Oliveira  em 

Todos os Santos 
Recibo 02/03/13 J. B. P. 2.000,00 Reforma  Almiralice 
Recibo 07/03/13 R. N. F.. do N. 400,00 Serviços como auxiliar 

de obras 
- 

Recibo 07/03/13 A.. M..L.. 2.000,00 Serviços como mestre-
de-obras 

- 

Recibo 07/03/13 E. da S. L 4.300,00 Reforma  Dirceu 
Recibo 07/03/13 F. S. R. 4.000,00 Reforma  Boa Vista 
Recibo 07/03/13 E. L.R.. 5.000,00 Reforma  Angelim 

Fonte: recibos apresentados nas justificativas 

 



Foram apresentadas fotos documentando os estados inicial e final de unidades escolares após 
reformas realizadas. 

As justificativas apresentadas não foram aceitas considerando que: 

a) A empresa Conexão admitiu que não realizou relatórios de medições; 
b) Não foram apresentados os contratos ou outros documentos idôneos que 

comprovassem o vínculo da empresa Conexão com os trabalhadores que realizaram as 
obras, inclusive guias de recolhimentos junto ao INSS; 

c) Os documentos denominados “Pedidos de Compras” e os recibos de pagamentos 
relativos a serviços de terceiros não são documentos fiscais idôneos para comprovação 
da aquisição e emprego de material e de prestação de serviços na reforma dessas 
unidades escolares. 

Foi mantida a constatação de que a empresa não comprovou regularmente a realização de 
serviços no valor de R$ 695.130,89. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.2. Transferências irregulares de recursos do FUNDEB de sua conta específica PM 
MIGUEL ALVES-FEB, para contas não vinculadas ao Fundo no exercício de 2012, no 
valor de R$ 1.975.526,16. 
 
Fato 
 
Foram realizadas transferências irregulares de recursos do FUNDEB, no valor de R$ 
1.975.526,16, de sua conta específica PM MIGUEL ALVES-FEB, Banco do Brasil, agência 
nº 2298-5, conta corrente nº 13084-2, para as seguintes contas não vinculadas ao FUNDEB: 
PM MIGUEL ALVES-FEB, agência nº 2298-5, conta corrente nº 13084-2; PM CONTA 
MOVIMENTO, Agência nº 2298-5, conta corrente nº 6666-4; PM CONTA MOVIMENTO; 
Agência nº 2298-5, conta corrente nº 10217-2 e PREEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL 
ALVES, Agência nº 2298-5, conta corrente nº 14.206-9 e para conta não identificada. 

Não consta na prestação de contas do FUNDEB de 2012, os documentos de comprovações de 
despesas pagas com esses recursos transferidos irregularmente no período de janeiro a 
setembro de 2012. 

A Unidade Examinada não apresentou as prestações de contas e balancetes do Fundeb 
relativos ao período de outubro a dezembro de 2012, fato que é objeto de constatação nesse 
relatório, motivo pelo qual esse período não pôde ser analisado. 

 
Tabela - transferências irregulares de recursos da conta específica do Fundeb.. 
Data do movimento Histórico Documento Conta Valor (R$) 
18/01/2012 Transferência on 

line 
552.298.000.006.666 Agência nº 

2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 

102.929,15 



CONTA 
MOVIMENTO 

20/01/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

91.418,21 

10/02/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.010.217 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
10217-2, 
PREEITURA 
M. ALVES 
FPM 

200.000,00 

10/02/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.010.217 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
10217-2, P. 
MIGUEL 
ALVES FPM 

37.719,02 

Tabela - transferências irregulares de recursos da conta específica do Fundeb. 
Data do movimento Histórico Documento Conta Valor (R$) 
16/02/2012 Transferência on 

line 
552.298.000.014.206 Agência nº 

2298-5, conta 
corrente nº 
14.206-9, 
PREF. 
MUNICIPAL 
DE MIGUEL 
ALVES 

189.000,00 

02/03/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.010.217 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
10217-2, 
PREEITURA 
M. ALVES 
FPM 

200.000,00 

21/03/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

10.415,14 

30/03/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.010.217 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
10217-2, 
PREEITURA 
M. ALVES 
FPM 

49.424,72 

02/04/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.010.217 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
10217-2, 
PREEITURA 
M. ALVES 
FPM 

155.296,70 

04/04/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 

18.000,00 



corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

11/04/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.010.217 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
10217-2, 
PREEITURA 
M. ALVES 
FPM 
 

21.000,00 

10/04/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.014.206 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
14.206-9, 
PREF. 
MUNICIPAL 
DE  
MIG.  
ALVES. 

60.000,00 

Tabela - transferências irregulares de recursos da conta específica do Fundeb. 
Data do movimento Histórico Documento Conta Valor (R$) 
24/04/2012 Transferência on 

line 
552.298.000.014.206 Agência nº 

2298-5, conta 
corrente nº 
14.206-9, 
PREF. 
MUNICIPAL 
DE MIGUEL 
ALVES 

31.700,00 

10/05/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

157.000,00 

11/05/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

131.000,00 

15/05/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

35.000,00 

17/05/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

12.000,00 

18/05/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.014.206 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
14.206-9, 
PREF. 

22.200,00 



MUNICIPAL 
DE MIGUEL 
ALVES 

18/05/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.014.206 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
14.206-9, 
PREF. 
MUNICIPAL 
DE MIGUEL 
ALVES 

50.000,00 

23/05/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

60.000,00 

23/05/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4. 

16.200,00 

Tabela - transferências irregulares de recursos da conta específica do Fundeb. 
Data do movimento Histórico Documento Conta Valor (R$) 
30/05/2012 Transferência on 

line 
552.298.000.006.666 Agência nº 

2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

20.000,00 

31/05/2012 Aviso de débito 105.669 - 83.026,80 
20/06/2012 Transferência on 

line 
552.298.000.014.206 Agência nº 

2298-5, conta 
corrente nº 
14.206-9, 
PREF. 
MUNICIPAL 
DE MIGUEL 
ALVES 

30.000,00 

21/06/2012 TED Transf. 
Eletr. Disponiv. 

62.102 Conta não 
identificada 

19.301,00 

03/07/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

39.215,00 

03/07/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.010.217 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
10217-2, 
PREEITURA 
M. ALVES 
FPM 

12.172,42 

18/07/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

15.000,00 



24/07/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

23.800,00 

20/08/2012 Transferência on 
line 

552.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

45.000,00 

04/09/2012 Transferência on 
line 

660.252.000.031.954 Conta não 
identificada 

26.620,00 

19/09/2012 Transferência on 
line 

662.298.000.015.630 Conta não 
identificada 

11.088,00 

TOTAL    1.975.526,16 
Fonte: Extratos bancário das contas correntes PM MIGUEL ALVES-FEB, agência nº 2298-5, conta corrente nº 
13084-2; PM CONTA MOVIMENTO, Agência nº 2298-5, conta corrente nº 6666-4; PM CONTA MOVIMENTO; 
Agência nº 2298-5, conta corrente nº 10217-2 e PREEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL ALVES, Agência nº 
2298-5, conta corrente nº 14.206-9. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI apresentou justificativas através do documento 
“Resposta ao Ofício 18672/2016-CGU-Regional/PI”, de 29 de janeiro de 2017, assinado pela 
prefeita M. S.  R. M. P.  S, nos seguintes termos, na parte que diz respeito à constatação: 

“[...] 

O relatório em questão sustenta que houve transferências irregulares de recursos do 
FUNDEB de sua conta específica PM MIGUEL ALVES – FEB, para agências não vinculadas 
ao Fundo, no valor de R$ 1.975.526,16. 

No caso, as irregularidades em comento não dizem respeito à gestão da sra. Maria Salete 
(2013-2016), razão pela qual não há que se falar em qualquer responsabilidade da ex-gestora 
sobre tais fatos”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O atual prefeito não tomou as providências previstas na SÚMULA 230 do Tribunal de Contas 
da União, a seguir transcrito:  

“Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais 
recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo. 
adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da 
competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade.”  

O  princípio da continuidade administrativa exige que o sucessor apresente as contas de 
valores anteriormente recebidos. Entretanto, na impossibilidade de fazê-lo, a adoção de 



medidas para o resguardo do patrimônio público afasta a responsabilidade do novo gestor, 
como expresso na súmula TCU 230. Nessa linha não foi a atuação da prefeita que sucedeu à 
antecessora que não tomou nenhuma medida administrativa ou judicial relativamente aos fatos 
constatados e nem instou o ex-gestor a prestar esclarecimentos sobre a constatação. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.3. Transferências irregulares de recursos do FUNDEB da conta específica do 
FUNDEB utilizada para pagamentos de salários, PM MIGUEL ALVES FOPAG 60, 
para contas não vinculadas ao Fundo. 
 
Fato 
 
Foram realizadas transferências irregulares de recursos do FUNDEB, no valor de R$ 
108.316,46, da conta específica, utilizada para pagamentos de salários PM MIGUEL ALVES 
FOPAG 60, Banco do Brasil,  agência nº 2298-5, conta corrente nº 1065-2, para a conta não 
vinculada ao FUNDEB PM CONTA MOVIMENTO, Banco do Brasil, agência nº 2298-5, 
conta corrente nº 6666-4,  e para uma conta não identificada. 

A Unidade Examinada não apresentou as prestações de contas e balancetes do Fundeb 
relativos ao período de outubro a dezembro de 2012, fato que é objeto de constatação nesse 
relatório, motivo pelo qual esse período não pôde ser analisado. 

Não consta na prestação de contas do FUNDEB de 2012, os documentos de comprovações de 
despesas pagas com esses recursos transferidos irregularmente no período de janeiro a 
setembro de 2012. 

Tabela:  transferências irregulares de recursos do FUNDEB 
Data do movimento Histórico Documento Conta Valor (R$) 

10/09/2012 Transferência on 
line 

662.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

48.620,00 

10/09/2012 Transferência on 
line 

662.298.000.006.666 Agência nº 
2298-5, conta 
corrente nº 
6666-4, PM 
CONTA 
MOVIMENTO 

36.413,00 

10/09/2012 Transferência on 
line 

662.298.000.010.216 Conta não 
identificada 

23.283,46 

Total:       108.316,46 
Fonte: Extratos bancário das contas correntes: PM MIGUEL ALVES-FEB, agência nº 2298-5, conta corrente 
nº 13084-2 e PM CONTA MOVIMENTO, Agência nº 2298-5, conta corrente nº 6666-4 . 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 



A Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI apresentou justificativas através do documento 
“Resposta ao Ofício 18672/2016-CGU-Regional/PI”, de 29 de janeiro de 2017, assinado pela 
prefeita M. S.  R. M. P.  S, nos seguintes termos, na parte que diz respeito à constatação: 

“[...] 

O relatório em questão sustenta que houve transferências irregulares de recursos do 
FUNDEB  utilizada para pagamentos de salários da PM MIGUEL ALVES – FOPAG 60, para 
agências não vinculadas ao Fundo, no valor de R$ 108.316,46. 

No caso, as irregularidades em comento não dizem respeito à gestão da sra. Maria Salete 
(2013-2016), razão pela qual não há que se falar em responsabilidade da ex-gestora sobre 
tais fatos. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O atual prefeito não tomou as providências previstas na SÚMULA 230 do Tribunal de Contas 
da União, a seguir transcrito:  

“Compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais 
recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo. 
adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da 
competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade.” 
O  princípio da continuidade administrativa exige que o sucessor apresente as contas de 
valores anteriormente recebidos. Entretanto, na impossibilidade de fazê-lo, a adoção de 
medidas para o resguardo do patrimônio público afasta a responsabilidade do novo gestor, 
como expresso na súmula TCU 230. Nessa linha não foi a atuação da prefeita que sucedeu à 
antecessora, que não tomou nenhuma medida administrativa ou judicial relativamente aos 
fatos constatados e nem instou o ex-gestor a prestar esclarecimentos sobre a constatação..  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.4. Irregularidades na contratação de transporte escolar em 2013 com sobrepreços 
no valor de R$ 571.825,98. 
 
Fato 
 
Relativamente ao exercício de 2013, por meio do termo de Cooperação nº 021/2013, de 27 de 
março de 2013,, a Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI aderiu, na condição de carona, à 
Ata de Registro de Preços nº 001/2013, de 14 de ferreiro de 2013, referente ao Pregão 
Presencial nº 001/2013 do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Território dos 
Cocais – CITCOCAIS, com sede no município de Morro do Chapéu do Piauí/PI, para a 
contratação de serviços de transporte e outros. 
 
A liberação nº 030/2013 – CITCOCAIS, de 27 de março de 2013, emitida pelo referido 
consórcio, autorizou a Prefeitura de Miguel Alves/PI a usar o Sistema de Registro de Preços 
referente ao Pregão Presencial nº 001/2013 do CITCOCAIS, na condição de carona, para o 
Lote I – Transporte Escolar, o Lote II – Veículos diversos sem motorista e o Lote IV – 
Veículos Pesados, conforme as tabelas a seguir, extraídas do Diário Oficial do Município – 
DOM MMCCLXXXIV, Ano XI, de 15 de fevereiro de 2013. 



 

 



 



 
 



 

 
 



 
 
Após a liberação do CITCOCAIS, a Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI, relativamente 
ao transporte escolar objeto dessa constatação, firmou o contrato nº 003/2013 em 01º de abril 
de 2013, com a empresa Locar Transportes Ltda., CNPJ nº 13.118.835/0001-92,  para a 
contratação dos serviços do Lote I da Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 
001/2013 – Transporte Escolar, com o valor mensal estimado de R$ 166.797,18 no total anual 
de R$ 1.501.174,62, detalhado conforme apresentado na tabela seguinte: 
 

 
Tabela - Planilha de Transporte Escolar – SRP - CITCOCAIS 

Nº Rotas Tipo de Quant. Km dia Quant. Km Valor km 



veículo mês (R$) 
1 Porto do Designo, Todos os 

Santos, Buritirana, Mato Seco para 
sede (manhã) 

Ônibus 120 2.640 3,51 

2 Porto do Designo, Todos os 
Santos, Buritirana, Mato Seco para 
sede (manhã) 

Ônibus 120 2.640 3,51 

3 Pé da Ladeira, Morro de Areia, 
Lagoa do Mato para Tamanduá 
(tarde), Pé da Ladeira, Morro de 
Areia, Lagoa do Mato, Paiol 
Velho, Tamanduá (noite) 

Ônibus 31 682 3,51 

4 Boca da Mata, Poço Novo para 
Cupins, Bela Moda para Cupins 
(manhã e tarde) 

Ônibus 100 2.200 3,51 

5 Buenos Aires, Santana, Bom 
Princípio, Poções, Paraíso para 
Sede  (manhã) 

Ônibus 84 1.848 3,51 

6 Buenos Ares, Santana, Bom 
Princípio, Poções, Paraíso para 
Sede (noite) 

Ônibus 84 1.848 3,51 

7 Mocambo, Vermelha para Miguel 
Alves (Manhã), Mocambo , 
Deserto, São José dos Monteiros, 
Centro do Almir para Angelim 
(noite) 

Ônibus 120 2.640 3,51 

8 Santa Maria, Santo Antônio, Paiol 
Velho, Lagoa do Mato para 
Tamanduá (manhã), Exu, Bom 
Princípio, Ariba Saia, Lembrança 
(tarde) 

Ônibus 96 2.112 3,51 

9 Vermelha, Ariba Saia, Mocambo, 
São José ao Angelim (noite) 

Ônibus 47 1.034 3,51 

10 Veremos, Centro do Almir, 
Deserto, São José dos Monteiros 
para Angelim (manhã), Matões, 
Veremos até Angelim (tarde e 
noite) 

Ônibus 147 3.234 3,51 

11 Flores, Lustosa, Lagoinha, 
Contente, até Angelim (manhã, 
tarde e noite) 

Ônibus 82 1.804 3,51 

12 Poços, Vaca Morta, Maçonaria, 
Cajazeira, Nova Olinda para sede  
(manhã e noite). 

Ônibus 144 3.168 3,51 

13 Boa Água, Teteos, até Lembrança, 
Mocambo até Lembrança (manhã 
e tarde), Boa Água, Teteos, 
Lembranças, Mocambo, Piedade 
até Angelim (noite). 

Ônibus 149 3.278 3,51 

14 São Cristóvão, Poços para Calção 
Redondo/Canafista para Calção 
Redondo (manhã) 

Ônibus 116 2.552 3,51 

15 São Cristóvão, Condessa a Calção 
Redodondo/ Canafista  
para Calção Redondo (tarde); 
Riachão, Calção Redondo 
 para 
 Angelim (noite) 

Ônibus 117 2.574 3,51 

Tabela - Planilha de Transporte Escolar – SRP - CITCOCAIS 
Nº Rotas Tipo de Quant. Km dia Quant. Km Valor km 



veículo mês (R$) 
16 Capitão de Campos, Cajazeiras, 

Jenipapeiro do Cruz, Vaca Morta 
até Poços (manhã e tarde) 

Ônibus 55 1.210 3,51 

17 Vila Mangueira, Vila Tapuio, 
Tapuio, Caraíbas, Barro Branco, 
Retrato até Tamanduá (tarde), Vila 
Mangueira, Vila Tapuio, Tapuio, 
Caraíbas, Poções até Tamanduá 
(noite) 

Ônibus 130 2.860 3,51 

18 Deserto, Olivença, São José, 
Centro do Almir, Lajeiro até 
Angelim (tarde), São Luís, 
Piedade, Fim do Rosto, Sítio, 
Ariba Saia, Deserto, Olivença, São 
José dos Monteiros até Angelim 
(noite) 

Ônibus 100 2.200 3,51 

19 Sossego (Campo), Água Branca 
até Angelim (manhã), Sossego 
(Campo), Ingá, Água Branca até 
Angelim (tarde e noite) 

Ônibus 124 2.728 3,51 

20 Santa Maria para Bom Princípio; 
Exu para Bom Princípio (manhã), 
Santa Maria para Bom Princípio 
(tarde) 
 

Ônibus 48 1.056 3,29 

21 Cumbi ao Jenipapeiro da Mata, 
Santa Rita ao Forno Velho 
(manhã), Cumbi, Jenipapeiro da 
Mata (tarde) 

Ônibus 28 616 3,29 

22 Caraíbas, Barro Branco, 
Campestre para Vila Tapuio 
(manhã e tarde) 

Ônibus 71 1.562 3,29 

23 Centro do Rochedo, Poços, Lagoa 
do Cruz para Nova Olinda (manhã 
e tarde). 

Ônibus 60 1.320 3,29 

 Total  2.173 47.806  
Fonte: Pregão Presencial nº 001/2013 
 
Verificou-se in loco e em declarações de responsáveis por unidades escolares do município, 
que os veículos destinados ao transporte escolar pertencentes à Prefeitura são insuficientes 
para atender â demanda, que essas linhas suplementares são necessárias e que os veículos 
contratados estão cumprindo as rotas contratadas.  
 
Constatou-se, entretanto, que o transporte escolar foi indevidamente executado no Município 
de Miguel Alves/PI nos exercícios de 2013, em razão de várias irregularidades: 
 
 

a) Subcontratação integral de todos os serviços contratados de todas as rotas de transporte 
escolar do município, inexistindo um único veículo de propriedade da empresa Locar 
Transportes Ltda. ou motorista funcionário da referida empresa executando 
efetivamente o Contrato nº 003/2013. Esse fato caracteriza descumprimento ao 
disposto no art. 72, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que não consta percentual limitando 
a subcontratação, no Edital relativo ao Pregão nº 001/2013/SRP/CITCOCAIS e nem 
no mencionado contrato. 
 



A empresa Locar subcontratou a totalidade dos serviços, repassando toda a execução 
a terceiros subcontratados.  A referida empresa funciona, de fato, como mera 
intermediária entre os terceiros e a Prefeitura, sem custos ou responsabilidades 
adicionais. Isto encarece o objeto contratado, caracterizando prática antieconômica. 
 
Segundo estipula a Lei nº 8.666/1993, art. 72 combinado com o art. 78, inciso VI, é 
vedado ao contratado subcontratar total ou parte dos serviços quando não admitidos 
no edital e no contrato, sendo motivo para a rescisão contratual. 
 
Além disso, na Decisão nº 420/2002 - Plenário, o Tribunal de Contas da União – TCU 
deliberou que é ilegal e inconstitucional a subcontratação total, por contrariar os 
princípios constitucionais da moralidade e da eficiência (art. 37, caput, da Constituição 
Federal), o princípio da supremacia do interesse público, o dever geral de licitar (art. 
37, inciso XXI, da Constituição) e os art. 2º, 72 e 78, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993. 
 
A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de afastar a possibilidade da 
subcontratação total do objeto pactuado, conforme demonstrado na decisão abaixo em 
julgamento de Tomada de Contas Especial: 
“[...] Quanto a esse aspecto, o MP/TCU ressaltou que o art. 78, inciso VI, da Lei 
8.666/93, ‘estabelece como causa de rescisão contratual a subcontratação de objeto 
ajustado com a Administração não admitida no contrato e no edital’. Anotou, também, 
que a subcontratação somente é possível, nos termos do art. 72 da citada lei, ‘até o 
limite admitido, em cada caso, pela Administração’. E mais: ‘A subcontratação 
integral do objeto ajustado desnatura o certame licitatório destinado à contratação 
inicial e é repudiada pelo TCU, nos termos da jurisprudência [...]’. 
O relator endossou as conclusões do MP/TCU, no sentido de que o gestor responsável 
por autorizar a referida subcontratação merecia ser apenado. O Tribunal, então, ao 
acolher sua proposta, decidiu aplicar ao responsável multa no art. 58, inciso II, no 
valor de R$ 5.000,00. Precedentes mencionados. Acórdãos 100/2004-TCU e 
1748/2004-TCU, ambos do Plenário.” (Acórdão nº 954/2012-Plenário, TC 
006.095/2004-4, rel. Min. Ana Arraes, 25 de abril de 2012. 

b) Embora conste na Liberação nº 030/2013 – CITCOCAIS, de 27 de março de 2013, 
emitida pelo referido consórcio, que autorizou a Prefeitura de Miguel Alvesl/PI a usar 
o Sistema de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial nº 001/2013 do 
CITCOCAIS, na condição de carona, para o Lote I – Transporte Escolar, o Lote II – 
Veículos diversos sem motorista e o Lote IV – Veículos Pesados, os quantitativos 
contratados não constam na Ata de Registro de Preços nº 001/2013, de 14 de ferreiro 
de 2013, referente ao Pregão Presencial nº 001/2013, contrariando o disposto no Art. 
11, § 2º, I, do decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013,que vigia na época: 
 
“Art. 11 [...] 
 
§ 2º Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
 
I – os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 
competitiva; e 



[...] 
 
Atualmente está em vigência o Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 2014, com a 
seguinte redação: 
  
“ Art. 11 [...] 
 
I – serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante 
mais bem classificado durante a fase competitiva; 
 
[...]”. 
 
Esses quantitativos referentes aos ônibus e vans contratados pelo município para o 
transporte escolar também não constam da publicação no Diário Oficial do Município 
– DOM MMCCLXXXIV, Ano XI, de 15 de fevereiro de 2013, o que torna a 
contratação irregular. 
 

c) Não consta de nenhum dos documentos utilizados na adesão ao citado Pregão a 
demonstração pela Prefeitura de Miguel Alves de que os preços licitados neste pregão 
eram vantajosos. 
 
 Não há nenhuma planilha de custos discriminando e analisando os custos envolvidos 
ou mesmo comparativo com preços de mercado praticados na região em que se 
encontra o município. Tal fato constitui irregularidade em face do que determina o Art. 
22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, segundo o qual: 
 
“[...] Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de 
preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciados; 
   
[...]”. 
 
 
Observou-se que os veículos que estão efetivamente prestando os serviços de 
transporte escolar em Miguel Alves/PI são de proprietários com residência na sede do 
Município ou em localidades circunvizinhas, que a empresa contratada para a 
execução dos serviços, Locar Transportes Ltda., com sede em Teresina/PI, está 
servindo exclusivamente como intermediária entre a Prefeitura e esses proprietários 
de veículos de transporte escolar e outros veículos. 
 
A empresa repassou aos subcontratados todas as despesas referentes aos serviços e foi 
identificado como único serviço prestado pela empresa Locar o pagamento dos 
subcontratados. 
 
Os serviços contratados analisados não representaram nenhuma melhoria na qualidade 
dos serviços e dos veículos uma vez que se trata dos veículos que nessas mesmas 
condições prestavam serviços anteriormente ao município,  realizando a empresa 
Locar o papel de simples intermediária de serviços antes eram contratados junto a 



pessoas físicas, substituídos por essa pessoa jurídica favorecida pela diferença entre o 
preço de mercado pago aos subcontratados e o preço contratado.  
 
A Prefeitura pagou por serviços de má qualidade e que incluíam uma intermediação 
ilegal e abusiva, visto que os principais custos da prestação foram assumidos pelos 
subcontratados. Nesse contexto, tem-se que a contratação afigurou-se antieconômica. 
Portanto, pode-se concluir que houve má gestão dos recursos e consequente prejuízo. 
 

d) Na prática, o que se verificou foi um sobrepreço na contratação dos serviços de 
transporte escolar em 2013, ante a comparação entre os valores contratados e os 
praticados no mercado local (subcontratações). 
 
Em declarações prestadas por  E. V. de S., CPF nº ***.168.363-** e por F. de P. C.,  
que  não apresentou o CPF, prestadores desses serviços de transporte escolar à empresa 
Locar, foi dito que o preço pago pela empresa era de R$ 2,16 reais, por ônibus ou van, 
que corresponde ao preço de mercado. 
 
Constatou-se que há um sobrepreço de 62,5% para ônibus e de 52,31% para as vans 
relativamente ao preço de mercado, comparando este preço com o valor contratado e 
pago à empresa Locar de R$ 3,51 para ônibus e R$ 3,29 para vans. 
 
Considerando o valor anual do  contrato nº 003/2013, de 01º de abril de 2013, no 
montante de R$ 1.501.174,62, o sobrepreço foi de R$ 571.825,98, conforme a tabela 
abaixo. 

 
Tabela – cálculo do sobrepreço 

Tipo de veículo 

Quantidade de 
quilômetros 

contratados por 
mês 

Preço contratado  
(R$) 

Preço de 
mercado 

(R$) 

Valor anual 
contratado 

(R$) 

Valor a 
preços de 
mercado 

(R$) 
Ônibus 43.252 3,51 2,16 151.814,52 93.424,32 
Vans 4.554 3,29 2,16 14.982,66 9.836,64 
Total mensal    166.797,18 103.260,96 
Total anual    1.501.174,62 929.348,64 
Sobrepreço 571.825,98 
Fonte:  contrato nº 003/2013 em 01º de abril de 2013 e declaração de contratados 

. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A Prefeitura Municipal de Miguel Alves/PI apresentou justificativas através do documento 
“Resposta ao Ofício 18672/2016-CGU-Regional/PI”, de 29 de janeiro de 2017, assinado pela 
prefeita Maria Salete do Rêgo Medeiros pereira da Silva, nos seguintes termos, na parte que 
diz respeito à constatação: 

“[...] 

Sobre o Item 5 – No relatório consta irregularidades na contratação de transporte escolar 
em 2013 com sobrepreço no valor de R$ 571.825,98. 



Sobre as irregularidades em questão, cumpre colacionar as explicações apresentadas pela 
empresa Locar Transportes (documento em anexo): 

“a) Inicialmente temos a informar que não caracteriza subcontratação a contratação de 
pessoas físicas por empresas para prestar serviço pelo seu próprio nome. Vide o exemplo das 
construtoras que alugam todo o seu equipamento e contratam seus obreiros de maneira 
precária e ainda assim não submetem ao mecanismo de subcontratação. Isto porque a 
subcontratação se concretiza pela contratação de outra empresa para prestar os serviços em 
seu nome com delegação de responsabilidade. Outrossim, o entendimento dos Tribunais de 
Contas que orientam que as empresas precisam comprovar seu corpo executivo, sua mão de 
obra, apenas na realização contratual, não há ingerência possível na forma de contratação, 
pelo menos na seara administrativa. 

Ora, se este entendimento é aplicado as construtoras que praticamente contratam a totalidade 
dos equipamentos e obreiros para a consecução do objeto do contrato, porque não pode ser 
aplicado as empresas de locação que locam veículos para a prestação de serviço, veículos 
estes que ficam sob a responsabilidade e subordinação da empresa de locação, ainda mais 
quando o certame não traz qualquer tipo de vedação acerca da impossibilidade de locação 
de veículos por parte da empresa contratada? 

Portanto, se entende que a forma de como a empresa contrata seus motoristas foge ao 
escopo desta administração. Os motoristas respondem à empresa, não a esta administração, 
assim o vínculo de subordinação se dá pela contratada e seus funcionários, não importa 
como os chamem. Nos serviços de locação de veículos país afora não se exige propriedade 
dos mesmos da locadora. O entendimento deste relatório está na contramão do mercado 
nacional e da realidade social brasileira. 

A contratação de funcionários no território da execução é uma medida louvável da empresa 
que injeta o capital despendido com os serviços de volta à economia municipal, algo 
principiologicamente mais elevado do que a formalidade da forma de contratação dos 
funcionários da contratada. 

Noutro giro, deve ser destacado que a empresa quando da contratação apresentou todos os 
atestados de capacidade técnica exigidos no certame, o que de pronto demonstra a 
capacidade da empresa de cumprir como o objeto da avença, além de ter apresentado à 
Prefeitura Municipal de Miguel Alves a frota pertencente a época da contratação, o que mais 
uma vez demonstra a capacidade e estrutura da empresa contratada para prestar o serviço 
de transporte escolar, não competindo à Prefeitura de Miguel Alves se imiscuir nas relações 
privadas existentes entre a empresa contratada e terceiros, apenas fiscalizar e cobrar o fiel 
cumprimento do objeto do contrato, o que de fato ocorreu, posto que não há qualquer 
alegação acerca da qualidade do serviço prestado ou que foi prestado de forma deficitária, 
muito menos, da inexistência da prestação de serviço por parte da empresa contratada, não 
tendo sido pago um único centavo sem que tenha havido a contraprestação do serviço por 
parte da empresa e devidamente atestado pelos servidores responsáveis. 



Não competindo a Prefeitura adentrar ao mérito da forma como a empresa iria prestar o 
serviço, seja com sua frota própria, que existia à época da contratação, ou através da 
locação de veículos que estavam sob a sua exclusiva responsabilidade, tanto qu qualquer 
sanção ou responsabilidade acerca da execução do objeto do contrato recairia 
exclusivamente sobre a empresa Locar Transportes, repisa-se, posto que a empresa Locar 
Transporte quando da contratação comprovou sua capacidade técnica em cumprir com o 
objeto do contrato. 

Nessa seara, refuta-se a assertiva de que a empresa teria repassado a execução do contrato 
a terceiros, vez que a empresa foi a única responsável pela execução do serviço prestado, a 
quem competia cumprir com o serviço de transporte escolar. 

Destarte, se requer seja considerada sanada a falha em comento, ante a completa ausência 
de subcontratação por parte da empresa contratada, e temos a informar, ainda, que a 
adesão em comento persistiu apenas durante o exercício de 2013, tendo sido realizado 
procedimento licitatório no exercício de 2014 por parte da Prefeitura de Miguel Alves, ou 
seja, os questionamentos feitos no item em comento, caso fossem considerados como falhas, 
o que se admitir apenas em respeito ao princípio da eventualidade, persistiram apenas 
durante o exercício de 2013. 

b)  Trata-se de falha meramente formal, uma vez que o procedimento se realizou com a 
devida consulta prévia onde se anexou ao processo a devida demanda e os devidos 
quantitativos do edital e termo de Referência, que fazem parte da Ata citada, como a mesma 
determina em seu corpo. Não se realizou nenhuma contratação injustificada e sem o devido 
controle dos quantitativos e valores. 

Além disso, apesar de formal, quem comete a falha é o responsável pela publicação. Tal falha 
não tem condão de nulidade, podendo a qualquer tempo ser convalidada, uma vez que não 
causa prejuízos, pois é possível se auferir os quantitativos no processo que por determinação 
expressa da própria Ata, lhe são partes integrantes. 

Desta maneira a alegação apontada não aponta qualquer prejuízo ao tramite além da mera 
atuação da suprida nos autos. 

c)  Os preços contratados se encontram de acordo com a realidade mercadológica, em 
comparação, por exemplo, dos contratos anteriores da própria Prefeitura e de contratos 
similares do estado do Piauí para o mesmo serviço. 

Não se pode afirmar tampouco que houve contratação antieconômica uma ve z que os 
preços condizem com a realidade mercadológica e foram devidamente executados sem 
prejuízo aos alunos. 

Apenas a ilação de que o serviço prestado é de má qualidade não se configura uma 
alegação, uma vez que neste ponto o relatório apresenta mero juízo de valor para acentuar 
seu argumento, sem provas, qual seria uma suposta má gestão de recursos. 



Os serviços, o transborde de alunos da rede municipal, foram devidamente executados não 
restando aluno sem o devido transporte, não importando o ajuste empresa/motorista em 
nenhum desabono no resultado final do objeto executado. 

Portanto não se pode concluir que houve má gestão dos recursos uma vez que os mesmos 
foram aplicados de maneira a permitir a execução fiel dos serviços, e os valores contratados 
estão condizentes com os praticados no mercado, o que por si só demonstra a vantajosidade 
da contratação, o que mais uma vez, afasta as impropriedades apontadas no relatório da 
CGU, fazendo com que seja considerada sanda a falha em comento, o que desde já se requer. 

d) Antes de adentrarmos o mérito do presente item, deve ser reiterado, que no caso vertente 
não estamos diante de subcontratação, e sim de locação de veículos por parte da empresa 
contratada, que contratou veículos para executar o serviço de transporte escolar, devendo 
ser considerado, ainda, que a empresa, além, de ter apresentado todos os atestados de 
capacidade técnica, ainda tinha frota própria compatível com o serviço a ser prestado junto 
à Prefeitura de Miguel Alves, tratando-se de relação privada da empresa que não competia 
a Administração Municipal, até porque não havia qualquer cláusula impeditiva de locação 
de veículos por parte da empresa para a execução do objeto do contrato, sendo 
completamente despiciente se adentrar ao mérito de uma relação privada existente entre a 
empresa e terceiros, muito menos, tentar controlar valores pagos pela locacão que são 
regulados pelo mercado e pelas partes. 

Nessa seara, deve ser completamente refutada a alegação de que ocorreu sobrepreço na 
contratação do serviço, vez que o valor pago está COMPLETAMENTE compatível com os 
praticados na região. 

A comparação de quanto recebe a empresa por quilômetro rodado e quanto recebe o 
motorista por quilômetro quadrado não configura a correta aferição do parâmetro de 
sobrepreço. 

Há sobrepreço quando o valor contratado é manifestamente maior do que o preço praticado 
no mercado, admitindo ainda a demonstração de custos e exequibilidade. 

O relatório argumenta rasamente que há sobrepreço de 62,5% e 52,31% nos itens ônibus e 
Van respectivamente, apenas por deduzir o custo do motorista do valor do contrato. O que é 
incorreto. Há outros custos relativos a toda execução contratual incluídos, como por 
exemplo, o que se prevê no edital: impostos, encargos, taxas e despesas indiretas e 
administrativas. 

Numa composição superficial do preço temos que a empresa recebe R$ 3,51 e paga R$ 2,16, 
o que representa uma diferença de 61,5%. Entretanto o relatório esquece que minimamente 
a empresa, não ME ou EPP, deve um aproximado de 16% (impreciso) de impostos, o que 
acarreta num custo de R$ 0,56 no valor do contrato. O que sobra, R$ 0,78, corresponde a 
aproximadamente 22,4% do valor do quilômetro, o que corresponde ao percentual padrão de 
BDI ou LDI, onde se incluem lucro e outros custos indiretos. 

 



Não se comprova portanto o suposto sobrepereço, uma vez que o caso fosse possível de 
contratar diretamente os motoristas para a realização dos serviços, como pessoas físicas se 
aplicaria um percentual de 27,%% sobre o valor recebido, R$ 2,16, o que tornaria o serviço 
inexequível. 

Noutra hipótese a administração forçaria uma Pejotização dos motoristas o que é prática 
tipificada e vedada pela legislação trabalhista, ou então a administração lançaria mão da 
contratação direta dos motoristas, prática que caracteriza substituição de mão de obra, como 
já vedou o TCE do Piauí em 2006. 

O relatório ignora os custos de uma contratação administrativa, onde coloca numa situação 
utópica que há mero lucro da contratada sem despesas que a firam. E ainda tenta mais uma 
vez criminalizar o trabalho dos locais, onde sua contratação, boa para o município, 
representaria uma afronta a um qualquer conceito que lhe convém, mas não justifica. 

O relatório não apresenta comparativo de preços da região, ou ainda, uma demonstração 
analítica dos custos devidos e reais, ou ainda a falta da execução ou execução diferente do 
contrato, nada que possa justificar o sobrepreço alegado. Apenas subtrair o que o motorista 
recebe do valor que a contratada recebe, não caracteriza nenhum fato jurídico 
administrativo, quanto mais sobrepreço. 

Portanto não há elementos que possam comprovar sobrepreço ou dano trazidos pelo 
relatório, apenas mera argumentação, o que não pode se mostrar contumaz ante os fatos e 
da fiel execução do contrato”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

As justificativas apresentadas foram analisadas em relação a cada um dos itens: 

a) A justificativa de que não se trata de subcontratação não foi acatada, considerando-se 
que a execução do objeto foi inteiramente transferida a terceiros juntamente com todos 
os custos e encargos. A empresa repassou aos subcontratados todas as despesas 
referentes aos serviços e foi identificado como únicos serviços prestados pela empresa 
Locar Transportes Ltda.  a subcontratação e o pagamento dos subcontratados.  
 
Ocorreu a subcontratação integral de todos os serviços contratados e de todas as rotas 
de transporte escolar do município, inexistindo um único veículo de propriedade da 
empresa Locar Transportes Ltda. ou motorista funcionário da referida empresa 
executando efetivamente o contrato nº 003/2013. Esse fato caracteriza 
descumprimento ao disposto no art. 72, da Lei nº 8.666/1993, uma vez que não consta 
percentual limitando a subcontratação no edital relativo ao Pregão nº 
001/2013/SRP/CITCOCAIS e nem no mencionado contrato 
. 
Observou-se que os veículos que estão efetivamente prestando os serviços de 
transporte escolar em Miguel Alves/PI são de proprietários com residências na sede 
do Município ou em localidades circunvizinhas; que a empresa contratada para a 
execução dos serviços, Locar Transportes Ltda., com sede em Teresina/PI, está 



servindo exclusivamente como intermediária entre a Prefeitura e esses proprietários 
de veículos de transporte escolar e outros veículos. 
 
Em suas justificativas o gestor não demonstrou que a empresa Locar Transportes Ltda. 
estava prestando, ao tempo da fiscalização, serviços de transportes escolar com 
veículos de sua suposta frota. 
 
Também não foi acatada a alegação de que “[...] Não competindo a Prefeitura 
adentrar ao mérito da forma como a empresa iria prestar o serviço, seja com sua 
frota própria, que existia à época da contratação, ou através da locação de veículos 
que estavam sob a sua exclusiva responsabilidade, tanto qu qualquer sanção ou 
responsabilidade acerca da execução do objeto do contrato recairia exclusivamente 
sobre a empresa Locar Transportes, repisa-se, posto que a empresa Locar 
Transporte quando da contratação comprovou sua capacidade técnica em cumprir 
com o objeto do contrato. 
 
Nessa seara, refuta-se a assertiva de que a empresa teria repassado a execução do 
contrato a terceiros, vez que a empresa foi a única responsável pela execução do 
serviço prestado, a quem competia cumprir com o serviço de transporte escolar.” 
 
O contrato nº 003/2013 em 01º de abril de 2013, foi firmado com a empresa Locar 
transportes Ltda., com obrigações definidas na Cláusula Quinta – DAS 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, a quem cabia 
executar o objeto do contrato nas condições estabelecidas na  citada cláusula, não 
havendo autorização no contrato nem no edital para subcontratação na prestação dos 
serviços. 
 
Os  subempreiteiros não tiveram nenhuma participação na licitação, por isso mesmo 
questiona-se a legalidade da subcontratação ora examinada. A natureza do contrato foi 
burlada, pois não foi verificado se os subcontratados preenchem os requisitos de 
habilitação previstos no art. 27 do Estatuto das Licitações. Além disso, o objeto 
contratado não poderia ser integralmente subcontratado, pois o art. 72 da Lei n. 
8.666/1993 é explícito ao facultar a possibilidade de subcontratação de parte da obra, 
serviço,  ou fornecimento.  
 
A subcontratação não é vedada na lei, mas, só é permitida se prevista no edital ou no 
contrato, o que não ocorreu no caso e tal ponto não foi refutado em justificativa. 

 
b) A justificativa não foi acatada uma vez que não foram apresentadas a mencionada 

“[...] consulta prévia onde se anexou ao processo a devida demanda e os devidos 
quantitativos do edital e termo de referência, que fazem parte da Ata citada, como a 
mesma determina em seu corpo.” 
 
Também não se trata de falha meramente formal, uma vez que a exigência foi feita nos 
referenciados dispositivos legais. 
 

c) A justificativa não foi acatada uma vez que o gestor não provou suas alegações. 
 
Afirma  que o “[...] os preços contratados se encontram de acordo com  realidade 
mercadológica, em comparação, por exemplo, dos contratos anteriores da própria 



Prefeitura e de contratos similares do estado do Piauí para o mesmo serviço (...)”, 
entretanto, não apresentou documentos que comprovem essas alegações. 
 
Não consta em todo o processo de contratação e licitação e nem foi apresentada em 
justificativas, planilha detalhada de composição de custos dos serviços, nenhum 
levantamento de custos ou comparativo com preços de mercado praticados na região 
em que se encontra o município, ou seja, nenhum memorial de cálculo. 
 
 Os veículos que realizaram o serviço de transporte escolar para a Prefeitura de Miguel 
Alves, não pertencem à empresa contratada e os custos com depreciação dos veículos 
e combustíveis foram transferidos aos subcontratados junto com os demais encargos, 
inclusive despesas com peças, combustíveis, bem como todos os encargos tributários, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais foram repassados para as pessoas subcontratados. 
 
A empresa Locar Transportes Ltda. serviu como mera intermediária entre a Prefeitura 
e os subcontratados na prestação do transporte escolar. 
 
No que se refere à qualidade dos serviços, o que afirma a constatação é que os serviços 
contratados não representaram nenhuma melhoria na qualidade dos serviços e dos 
veículos, uma vez que se trata dos veículos que, nessas mesmas condições. prestaram 
serviços anteriormente ao município. 
 
De fato, os veículos empregados no transporte escolar operavam nas mesmas 
condições anteriores sem nenhuma melhoria verificada e considerando que a empresa 
Locar não colocou em veículos de sua suposta frota e em melhor situação. 
 
Inclusive, não havia qualquer procedimento gerencial de controle de qualidade e 
fiscalização na operacionalização desses serviços e a empresa Locar atuou como 
simples intermediária de serviços, responsável, apenas, pela subcontratação e 
pagamento dos terceiros prestadores dos serviços. 

 
d) A Fiscalização adotou como preço de mercado os preços pagos aos motoristas 

subcontratados, uma vez que esses eram os preços praticados por prestadores de 
serviços pessoas físicas e oferecidos no mercado do município para os mesmos 
serviços de transporte escolar, sendo recorrente o fato de q empresa Locar não assumiu 
nenhum ônus, custo ou encargo na realização ou gerenciamento desses serviços, como 
já ficou patenteado nesse relatório, uma vez que, em sentido contrário, não há provas 
apresentadas nas justificativas ou nos processos de licitação e contratação. 
 
Ficou evidenciado que os serviços seriam prestados de forma mais econômica à 
Prefeitura por pessoas físicas que operam no município. 
 
Não foi identificada, no município, outras empresas prestando serviços de transporte 
escolar para a Prefeitura no período e âmbito do programa fiscalizado, tornando 
inviável pesquisa de mercado relativamente a empresas. 
 
As ilações levantadas pelo gestor quanto a composição de custos não tem subsídios 
nem respaldo em dados objetivos dispostos e analisados metodicamente em memoriais 



de cálculo e em planilha de composição de custos, na licitação ou no contrato, 
contrariando o Art. 22 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e o Art. 11, § 2º, 
I, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, já descritos nessa constatação e nem 
foram apresentados esses dados em justificativa. 
 
O gestor refutou em sua justificativa o prejuízo levantado, entretanto, não contestou o 
valor com base em planilha de composição de custos com memorial de cálculo, nem 
com informações acerca de contratos de transporte escolar no âmbito do munícipio e 
nas mesmas condições. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.5. Transferências irregulares de recursos da conta específica do FUNDEB para a 
conta do Fundo de Participação do Município - FPM exercício de 2013,  no montante de 
R$ 1.813.077,09. 
 
Fato 
 
 Na análise dos extratos bancários da conta específica do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 
Fundeb, mantida no Banco do Brasil, Ag. 2298-5, C/C 13.084-2, verificou-se que a Prefeitura 
Municipal de Miguel Alves, no período de fevereiro a novembro de 2013, realizou 
transferências on line, totalizando R$ 1.813.077,09, para a conta do Fundo de Participação do 
Município – FPM, mantida no Banco do Brasil, Ag 2298-5, C/C 10.217-2, conforme 
demonstrado a seguir:  
 
Tabela – Transferências da conta específica do Fundeb para conta do FPM em 2013. 

Data Histórico Valor (R$) 
22/02/2013 Transferência on line 60.108,13 
22/02/2013 Transferência on line 253.552,83 
13/06/2013 Transferência on line 150.000,00 
20/06/2013 Transferência on line 100.000,00 
12/07/2013 Transferência on line 7.000,00 
09/08/2013 Transferência on line 250.000,00 
09/08/2013 Transferência on line 50.000,00 
10/09/2013 Transferência on line 70.000,00 
10/09/2013 Transferência on line 34.000,00 
11/09/2013 Transferência on line 150.000,00 
20/09/2013 Transferência on line 100.000,00 
10/10/2013 Transferência on line 150.000,00 
18/10/2013 Transferência on line 20.000,00 
18/10/2013 Transferência on line 25.000,00 
24/10/2013 Transferência on line 85.000,00 
08/11/2013 Transferência on line 308.416,13 

Total  1.813.077,09 
Fonte: extratos bancários da conta específica do Fundeb C/C 13.084-2; extratos bancários da conta do FPM C/C 
10.217-2 



 
Registra-se que não consta dos autos do Processo de Prestação de Contas/2013 do Fundeb a 
documentação comprobatória das despesas realizadas no âmbito dessas transferências. 
Quando, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 002, de 25/11/2015, solicitou-se à 
Prefeitura Municipal a referida documentação, esta, em resposta por meio do Ofício SEMAD 
nº 164/2015, de 27/11/2015, informou que estavam deixando de apresentá-la por não a terem 
encontrado nos arquivos da municipalidade, e por isso solicitaram prazo para atendimento.  
Em 02/12/2015, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 006, reiterou-se o pedido e 
estendeu-se o prazo para atendimento. 
 
Por meio de expediente datado de 07/12/2015, a prefeitura Municipal de Miguel Alves 
informou que “. . . as transferências citadas referem-se às compensações de pagamento 
do INSS, uma vez que o débito do INSS do FUNDEB [. . .] totalizando R$ 2.337.243,67 
foram efetuadas na conta do FPM, conforme tabela abaixo:  
 
Tabela – INSS do Fundeb retido no FPM (C/C 10.217-2) 

Competência GPS FUNDEB (R$) Data Débito no FPM 
Dez/2012 58.854,35 08/02/2013 
Dez/2012 275.706,34 08/03/2013 
Dez/2012 275.593,43 10/04/2013 
Abr/2013 321.740,45 10/06/2013 
Abr/2013 2.049,55 20/06/2013 
Jun/2013 320.820,00 09/08/2013 
Jul/2013 245.075,11 10/09/2013 
Jul/2013 73.346,57 20/09/2013 
Jul/2013 56.548,10 30/09/2013 

Ago/2013 287.583,31 10/10/2013 
Ago/2013 62.260,98 18/10/2013 
Ago/2013 24.279,19 30/10/2013 
Mai/2013 25.986,37 08/11/2013 
Set/2013 307.399,92 08/11/2013 

Total 2.337.243,67  
Fonte: Expediente datado de 07/12/2015 da Prefeitura Municipal de Miguel Alves 
 
Registra-se, entretanto, que na análise dos extratos bancários da conta do Fundo de 
Participação do Município – FPM, mantida no Banco do Brasil, Ag 2298-5, C/C 10.217-2, 
não constam, nas respectivas datas informadas, as transferências dos valores indicados na 
tabela acima elaborada pela Prefeitura. Registra-se ainda que a Prefeitura não encaminhou à 
equipe de fiscalização os comprovantes de pagamento das guias da previdência social – GPS’s 
relativas ao Fundeb. 
 
Assim sendo, o fato caracteriza não comprovação de despesa realizada, ou seja, transferências 
por meio eletrônico sem a devida identificação do beneficiário final. Ao não identificar a 
finalidade e o beneficiário final das transferências realizadas, a Prefeitura de Miguel Alves 
descumpriu o previsto no Decreto Federal nº 7.507/2011 e na Resolução FNDE nº 44/2011, 
que dispõem sobre a movimentação financeira de recursos federais transferidos a Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nestes termos:   
 



“Art. 2º Os recursos de que trata este Decreto serão depositados e mantidos em conta 
específica aberta para este fim em instituições financeiras oficiais federais. 
 
§ 1º A movimentação dos recursos será realizada exclusivamente por meio eletrônico, 
mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços 
devidamente identificados”.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de Expediente datado de 29/01/2017, a Prefeitura Municipal de Miguel Alves 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“No relatório consta que, no ano de 2013, foram realizadas transferências irregulares de 
recursos da conta específica do FUNDEB para a conta do FPM, totalizando o importe de 
R$ 1.813.077,09. 
 Ocorre que, conforme já explicitado nos autos, as transferências referem-se às 
compensações de pagamento do INSS, uma vez que os débitos do FUNDEB junto à 
Previdência Social, totalizando R$ 2.337.243,67, foram efetuados diretamente na conta do 
FPM.   
Cumpre registrar, inclusive, que a compensação da conta do FUNDEB para o FPM foi em 
valor bastante inferior, pois foi repassado ao INSS o valor supramencionado, enquanto a 
compensação foi de apenas R$ 1.813.077,09. 
Por fim, quanto a informação de que a prefeitura não encaminhou à equipe de fiscalização 
os comprovantes de pagamento das guias da previdência social relativas ao FUNDEB, 
acostam-se (em anexo) os extratos de demonstrativo de distribuição de arrecadação e da 
consulta de detalhes da GPS, expedidas pela própria previdência. “  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor encaminhou, anexo ao Expediente de sua manifestação, Demonstrativos de 
Distribuição de Arrecadação e de Consulta Detalhes da GPS, documentos extraídos mediante 
consulta realizada, em 19/01/2017, ao Sistema de Arrecadação – Dataprev da Receita Federal 
do Brasil. Ressalta-se, entretanto, que referidas consultas não representam comprovação de 
pagamento das Guias da Previdência Social relativas ao Fundeb. Ademais, 
 
Na conta do Fundo de Participação do Município – FPM não há registro de débitos nos valores 
das Guias da Previdência Social constantes nos documentos de consulta, nas datas informadas, 
e atribuídas pela Prefeitura como relativas ao Fundeb, muito embora a Prefeitura continue 
afirmando que os débitos do FUNDEB junto à Previdência Social foram efetuados 
diretamente na conta do FPM.  
 
Assim sendo, mantêm-se a constatação da ocorrência de transferências de recursos da conta 
específica do Fundeb para a conta do Fundo de Participação do Município – FPM, sem a 
devida comprovação da aplicação desses recursos, uma vez que não foram apresentados os 
comprovantes de pagamento das despesas realizadas com os recursos transferidos.  



  
##/AnaliseControleInterno## 

 
2.2.6. Contratação irregular de servidores sem processo seletivo. 
 
Fato 
 
A Prefeitura Municipal de Miguel Alves efetuou a contratação por tempo determinado de 219 
servidores, sendo: 113 professores, 33 auxiliares de serviços gerais, 16 assessores, 14 
merendeiras, 11 zeladoras, 09 diretores, 08 secretárias, 05 motoristas, 05 vigias, 04 
supervisores pedagógicos e 01digitador, no período de março a agosto de 2013, sem realização 
de processo seletivo, contrariando o disposto na Constituição Federal /1988 em seu artigo 37, 
incisos: 
“II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;  
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. ”   
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 003, de 26/11/2015, solicitou-se a relação dos 
servidores contratados por tempo determinado no exercício de 2013, o processo seletivo 
utilizado para a contratação dos mesmos, seus respectivos contratos de trabalho, bem como 
os empenhos e pagamentos realizados para remuneração dos mesmos nesse exercício. Em 
resposta, a Prefeitura, por meio do Ofício SEMAD nº 162/2015, também de 26/11/2015, 
informou que não houve processo seletivo e que as contratações foram efetuadas ao amparo 
da Lei Municipal nº 735, de 06/07/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.  
 
É sabido que o texto constitucional não definiu as hipóteses passíveis de contratação 
temporária por excepcional interesse público, ficando a cargo da legislação local de cada ente. 
Desse modo, a lei de contratação temporária deve descrever as situações em que o gestor se 
encontra autorizado a deflagrar a contratação por tempo determinado. 
 
A Lei nº 735/2009, do município de Miguel Alves, assim dispõe: 
“Art. 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que 
comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da administração pública 
e que não possa ser realizada com a utilização do quadro de pessoal existente, e que visem: 

I-  atender a situações de calamidade pública; 
II-  combater surtos epidêmicos; 
III-  combater pragas e surtos que ameacem a sanidade animal ou vegetal; 
IV-  realizar campanhas preventivas de vacinação contra doenças; 
V-  admissão de  profissional, inclusive estrangeiro, nas áreas de ensino, saúde, direito 

e pesquisa científica e tecnológica; 
VI-  substituir professor em regência de classe nos casos que o titular se encontre 

legalmente afastado; 
VII- atender a necessidade de serviços básicos para suprir insuficiência de pessoal efetivo. 

Art.3º - O recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta Lei será feito mediante 
processo seletivo simplificado, observados critérios e condições estabelecidas, [ . . . ], após 
apresentação de justificativas da necessidade do órgão, [. . . ], encaminhados mediante 



proposta fundamentada, com ampla e prévia publicação através do Diário Oficial dos 
Municípios e dos meios de comunicação, prescindindo de concurso público. ” (Grifo nosso) 
 
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da referida Lei, “A contratação para atender as 
necessidades definidas no art. 2º prescindirá de processo seletivo sempre que a comprovação 
da urgência e a primazia do interesse público demonstrar a impossibilidade de sua 
realização".   
 
Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 007, de 19/02/2016, solicitou-se cópia do Decreto 
Municipal deflagrando a situação de emergência que caracterizou necessidade de excepcional 
interesse público para as contratações, a ponto de dispensar a realização de processo seletivo, 
nos termos da Lei nº 735, de 06/07/2009. Em resposta, por meio do Ofício s/nº, de 23/02/2016, 
a Prefeitura nos encaminhou o Decreto nº 08/2013, de 21/01/2013, da Prefeitura Municipal de 
Miguel Alves, declarando situação de emergência aos serviços de saúde pública e de educação 
prestados pelo Município. No tocante à Educação, o Decreto dispõe que: 
 
“ Considerando a recente posse da atual Prefeita e que a nova Administração se deparou  
[. . .] com escolas e outros prédios públicos sem condição de funcionamento, deteriorados e 
precisando de reformas e reparos urgentes, em face da proximidade do início do período 
letivo; 
considerando a ausência de medicamentos, material médico-hospitalar e odontológico, 
material de expediente e de limpeza e até alguns materiais permanentes nos postos de saúde, 
hospital, escolas municipais e nas próprias secretarias municipais;  
considerando que em virtude do disposto na Constituição Federal, o município não pode ser 
omisso no que diz respeito ao oferecimento das condições necessárias para que a população 
seja atendida e em relação aos direitos por ela garantidos, especialmente saúde e educação; 
considerando que a saúde pública e educação são serviços essenciais, não podendo sofrer 
risco de paralização, sob pena de causar prejuízos aos seus beneficiários com consequências 
imprevisíveis e muitas vezes traumáticas; 
considerando, por outro lado, que a emergência é caracterizada pela necessidade imediata e 
urgente do atendimento à população afetada, sob pena de sua inutilidade; 
DECRETA 
Art. 1º - Fica declarada situação de emergência nos serviços de saúde pública e educacional 
prestados pelo Município de Miguel Alves-PI, pelo prazo de 60 (sessenta) dias e declarada a 
necessidade de excepcional interesse público para contratação de aquisição de 
medicamentos, material médico hospitalar, material odontológico, equipamentos e demais 
insumos para realização dos serviços de saúde pública, bem como para aquisição de material 
de expediente, de limpeza, material hidráulico, elétrico e de construção, material permanente 
e contratação de mão-de-obra para a reforma e reparos nas escolas municipais, postos de 
saúde e hospital, por serem serviços essenciais prestados à população.” (Grifo nosso). 
 
Observa-se, nos termos acima dispostos, que o Decreto não declara necessidade de 
contratação de servidores, tais como professores, diretores, assessores, secretárias, zeladoras, 
merendeiras, vigias, motoristas e auxiliares de serviços, etc., para as escolas.  
 
Ressalta-se que, considerando que a regra geral é a admissão de servidores por concurso 
público, conforme previsão do artigo 37, II, da Constituição Federal, as contratações 
embasadas no artigo 37, IX, só podem ocorrer de forma excepcional, devidamente 
comprovada e atestada pelo gestor, visando atender, além da necessidade temporária do 



serviço, um interesse público excepcional, sob pena de burla à exigência legal do concurso 
público.  Vale alertar para o fato que as atividades do professor não são de natureza temporária 
e sim de natureza permanente junto à administração pública. 
 
Nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da referida Lei nº 735/2009, “Da proposta de que 
trata o caput devem constar: I – justificativa de sua necessidade; II – período de duração; III 
– nº de pessoas a serem contratadas; IV – estimativa de despesas. ”  
 
Contrariando o acima disposto, observou-se, entretanto, a inexistência de proposta 
fundamentada, consolidando um levantamento prévio para identificar e atestar a falta de 
servidores no município, a quantidade de contratações necessária para supri-la, a estimativa 
de despesas delas decorrente, bem como da devida publicação.  
 
Ressalta-se, ainda, que a dispensa legal da realização de concurso público não exime o gestor 
de realizar processo seletivo, ainda que simplificado, com obediência aos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade 
 
Verificou-se que as folhas de pagamento dos meses imediatamente anteriores ao início das 
contratações por tempo determinado, ou seja, de janeiro (início da nova gestão),  fevereiro e 
março de 2013 totalizam o montante de R$ 2.745.369,68 (parcela de 60%) e R$ 681.861,09 
(parcela de 40%) dos recursos do FUNDEB, pagos a 335 professores e 269 outros 
profissionais (secretárias, merendeiras, zeladoras, vigias e auxiliares de serviços gerais), 
respectivamente, o que atesta a existência de profissionais trabalhando, conforme 
demonstrado a seguir: 
      

      Tabela - Valores Empenhados / Pagos com Recursos do FUNDEB antes das Contratações Por  
      Tempo Determinado - Com a Parcela de 60% 

NE Dt NE Vlr NE  Folha Pgto 60% Dt Pgto Qt Serv 
6 15/01/2013 3.712,24 3.712,24 28/01/2013  

7 15/01/2013 2.495,58 2.495,58 30/01/2013  

11 22/01/2013 805.781,62 805.781,62 24/01/2013 335 
49 25/02/2013 847.978,06 847.978,06 25/02/2013 337 
56 01/03/2013 1.085.402,18 1.085.402,18  335 
  2.745.369,68 2.745.369,68   

       Fonte: Notas de Empenho e Folhas de Pagamento de servidores pagos com recursos do  
          FUNDEB - parcela 60% 
 

Tabela - Valores Empenhados  / Pagos com Recursos do FUNDEB antes das Contratações Por  Tempo 
Determinado – Com a parcela de 40% 
NE Dt NE Vlr NE  Folha Pagto 40% Dt Pgto Qt Serv 
8 18/01/2013 186.770,00 186.770,00 24/01/2013 267 
9 18/01/2013 3.523,55 3.523,55 28/01/2013  

18 04/02/2013 1.706,34 1.706,34 26/02/2013  

23 20/02/2013 213.567,69 213.567,69 26/02/2013 269 
62 01/03/2013 1.600,00 1.600,00   

63 01/03/2013 236.197,51 236.197,51  269 
64 01/03/2013 17.336,00 17.336,00   

65 01/03/2013 11.180,00 11.180,00   



66 01/03/2013 1.356,00 1.356,00   

92 04/03/2013 2.712,00 2.712,00 14/03/2013 2 
93 04/03/2013 5.912,00 5.912,00  4 
  681.861,09 681.861,09   

Fonte: Notas de Empenho e Folhas de Pagamento de servidores pagos com recursos do FUNDEB - parcela 
40% 
 
Nos termos dos contratos formalizados, “Esta contratação é em caráter temporário e 
excepcional, a fim de suprir as necessidades de interesse público, sendo que a área encontra-
se sem o profissional, não tendo mais nenhum candidato aprovado no último concurso 
público para ser chamado para preencher a vaga. ”  Verificou-se que o último concurso 
público anterior às contratações foi realizado em 2010, edital de 25/04/2010. 
 
Registra-se que os contratos foram formalizados no período de março a agosto de 2013, 
possuindo vigências que variam de dois a seis meses, e que todos têm o mesmo valor bruto, 
R$ 678,00 mensais, independentemente da natureza do serviço a ser prestado, ou seja, 
professores, merendeiras, diretores, etc, todos recebem o mesmo salário. Tal fato contraria o 
disposto no parágrafo 4º do art. 4 da Lei nº 735/2009: “Na contratação de pessoal, serão 
observados os níveis salariais dos planos de carreira do Município ou a remuneração 
compatível com a do mercado de trabalho, no caso de não haver cargo similar na 
administração pública. ”   
 
No período de março a setembro de 2013, verificou-se a ocorrência de empenhos no elemento 
de despesa "Contratação por tempo determinado" no montante de R$ 735.422,90, que 
resultaram em pagamentos com recursos do FUNDEB, parcela de 40%, no montante de 
R$ 679.593,33, conforme demonstrado a seguir: 
     
Tabela – Valores empenhados / pagos com recursos do FUNDEB – parcela de 40% - referente a contratações 
por tempo determinado, no período de março a setembro de 2013 

NE Dt NE Vlr NE 
(R$) 

Vlr FPgto 
(R$) 

Vlr Pgto 
(R$) 

Dt Pgto Qt Servid 

186 01/04/13 39.875,82 39.875,82 39.875,82 26/04/13 65 
187 01/04/13 56.124,40 56.124,40 55.808,00 26/04/13 91 
226 01/05/13 70.143,00 66.783,00 62.912,60 15/05/13 99 
227 02/05/13 45.426,00  0,00   
242 02/05/13 45.426,00  43.554,72 08/05/13  
243 02/05/13 678,00 678,00 678,00 16/05/13 1 
244 02/05/13 3.390,00 3.390,00 3.390,00 23/05/13 5 
245 02/05/13 678,00 678,00 678,00 29/05/15 1 
246 02/05/13 2.034,00 2.034,00 2.034,00 15/05/13 3 
247 02/05/13 678,00 678,00 678,00 16/05/13 1 
241 02/05/13 1.356,00 1.356,00 1.356,00 29/05/13 2 
187 01/04/13 0,00  316,40 29/05/13  
316 03/06/13 678,00  0,00  1 
317 03/06/13 678,00 678,00 678,00 05/06/13 1 
318 03/06/13 21.654,29 21.654,29 21.654,29 05/06/13 28 
319 03/06/13 69.834,42 69.843,42 69.834,42 06/06/13 103 
320 03/06/13 50.172,00 50.172,00 50.172,00 05/06/13 74 



321 03/06/13 1.356,00 1.356,00 1.356,00 12/06/13 1 
322 03/06/13 1.356,00 1.356,00 1.356,00 19/06/13 1 
323 03/06/13 678,00 678,00 678,00 17/06/13 1 
324 03/06/13 1.356,00 1.356,00 1.356,00 24/06/13 1 
325 03/06/13 1.356,00 1.356,00 1.356,00 21/06/13 1 
326 03/06/13 1.100,00 1.100,00 1.100,00 26/06/13 1 
346 01/07/13 78.657,42 78.657,42 78.033,53 10/07/13 111 
347 01/07/13 52.886,35 52.886,35 52.886,35 10/07/13 76 
350 03/07/13 678,00 678,00 678,00 09/07/13 1 
405 02/09/13 26.487,20 26.487,20 26.487,20 13/09/13 76 
406 02/09/13 30.916,80 30.916,80 30.916,80 13/09/13 111 
407 02/09/13 77.292,00 77.292,00 77.292,00 13/09/13 111 
408 02/09/13 51.799,20 51.867,00 51.799,20 13/09/13 76 
446 01/11/2013 678,00 678,00 678,00 04/11/2013 1 

  735.422,90 640.609,70 679.593,33   
Fonte: Notas de Empenho, Folhas de Pagamento e Anexos VIII e IX dos Demonstrativos do FUNDEB, relativos 
a contratações por tempo determinado no exercício de 2013, pagas com recursos do           FUNDEB - parcela 
40% 
 
Quando da análise da documentação solicitada, verificou-se inconsistências nas notas de 
empenhos/folhas de pagamentos de servidores, nas quais servidores efetivos, Elemento de 
Despesa 31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, foram pagos como 
servidores contratados por tempo determinado, Elemento de Despesa 31900400 - Contratação 
por tempo Determinado, conforme demonstrado a seguir, utilizando-se da seguinte legenda: 
Ef = pagamento efetuado como servidor efetivo e Ct = pagamento efetuado como servidor 
contratado.  
 
Quadro – Demonstrativo de pagamento como servidores efetivos e como servidores contratados por tempo 
determinado no período de março a setembro de 2013 

CPF Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
Ef Ct Ef Ct Ef Ct Ef Ct Ef Ct Ef Ct Ef Ct 

***.967.643-** x       x     x x   x   x   
***.723.038-** x       x     x x   x   x   
***.068.683-** x       x     x x   x   x   
***.000.000-** x       x     x x   x   x   
***.000.000-** x       x     x x   x   x   
***.495.963-** x       x     x x   x   x   
***.747.988-**         x     x x   x   x   
***.322.623-**         x     x x   x   x   
***.142.883-**         x     x x   x   x   
***.351.773-**         x     x x   x   x   
***.402.223-**         x     x x   x   x   
***.000.000-**         x     x x   x   x   
***.994.123-**         x     x x   x   x   
***.908.573-**         x     x x   x   x   
***.170.273-**         x     x     x   x   
***.817.843-**         x     x x   x   x   
***.060.713-**         x     x x   x   x   
***.912.702-**         x     x x   x   x   
***.728.213-**         x     x x   x   x   
***.491.833-**         x     x x   x   x   
***.804.523-**         x     x x   x   x   



***450.553-**         x     x x   x   x   
***.459.073-**         x     x x   x   x   
***.930.493-**         x     x x   x   x   
***.842.903-**         x     x x   x   x   
***420.033-**         x     x x   x   x   
***.315.783-**         x     x x   x   x   
***.075.243-**         x     x x   x   x   
***.180.213-**               x x   x   x   
***.998.033-**         x     x             

Fonte: Notas de Empenho, Folhas de Pagamento e Demonstrativos do FUNDEB, de março a setembro de 2013, 
pagas com recursos do FUNDEB - parcela 40% 

Registra-se o caso da servidora de CPF ***.967.643-**, que em 04/03/2013 foi contratada 
por tempo determinado para exercer o cargo de professora no período de 04/03/2013 a 
27/08/2013. Verificou-se, entretanto, que em março e maio de 2013 a servidora recebeu como 
efetiva; em junho/2013 recebeu como contratada por tempo determinado; e em julho, agosto 
e setembro/2013 voltou a receber como servidora efetiva, embora ainda na vigência do seu 
contrato por tempo determinado. Registra-se ainda, que os contratos dos demais servidores 
não foram encaminhados à equipe de fiscalização. 
 
Por fim, a forma de contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sempre 
pressupõe uma necessidade temporária, de forma que não se apresenta legal a contratação 
temporária para necessidades permanentes. No caso em que não há aprovados em concurso 
público, a natureza temporária da necessidade perdurará apenas durante o prazo necessário à 
realização de um novo concurso.  
 
Registra-se, entretanto, que o município, até o período de realização deste trabalho, dezembro 
de 2015, ainda não tinha realizado o concurso público, e que o último provimento de pessoal 
para a Prefeitura de Miguel Alves foi realizado por meio do Teste Seletivo Simplificado de 
Edital nº 001/2014, de 07/01/2014, o qual convocou 40 professores para contratação, 
conforme demonstrado a seguir: 
 
Tabela - Professores convocados – Teste Seletivo Simplificado/2014 

Nº Edital de Convocação Data Quant. Professores Convocados 
001/2014 07/03/2014 17 
002/2014 25/03/2014 16 
004/2014 01/07/2014 6 
009/2014 06/10/2014 1 

Total  40 
Fonte: Editais de Convocação – Teste Seletivo Simplificado/2014 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de Expediente datado de 29/01/2017, a Prefeitura Municipal de Miguel Alves 
apresentou a seguinte manifestação: 
 
“Consta no relatório a contratação por tempo determinado de 219 servidores, no período de 
março a agosto de 2013, sem realização de processo seletivo, contrariando a Constituição 
Federal de 1988. 



 
Conforme já consta no Ofício SEMAD nº 162/2015, de 26.11.2015, não foi realizado processo 
seletivo, pois as contratações foram efetuadas ao amparo da Lei Municipal nº 735, de 
06.07.2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 

É sabido que o texto constitucional não definiu as hipóteses passíveis de contratação 
temporária por excepcional interesse público, ficando a cargo da legislação local de cada 
ente. Desse modo, a lei de contratação temporária deve descrever as situações em que o 
gestor encontra-se autorizado a deflagrar a contratação por tempo determinado.  

Ademais, a prefeitura publicou o Decreto nº 08/2013, de 21/01/2013, declarando a situação 
de emergência aos serviços de saúde pública e de educação prestados pelo município 
(documento em anexo). ”   
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O Gestor reafirma que não foi realizado processo seletivo pois as contratações de que se trata 
foram realizadas ao amparo da Lei Municipal nº 735, de 06/07/2009.  
 
A Lei Municipal nº 735/2009 normatiza as contratações por tempo determinado para atender 
a necessidade temporária de excepcional interesse público no município de Miguel Alves. A 
referida Lei Municipal, no caput de seu artigo 3º, dispõe que as contratações realizadas nos 
termos desta Lei serão feitas mediante processo seletivo simplificado, observados critérios e 
condições estabelecidas, consolidados em proposta fundamentada, devendo constar: I-
justificativa de sua necessidade; II-período de duração; III-número de pessoas a serem 
contratadas e IV-estimativa de despesas.     
 
Verificou-se que a gestão não realizou nenhum processo seletivo como também não 
estabeleceu critérios nem condições para as contratações; não apresentou justificativa da 
necessidade de contratação de pessoal; não apresentou a proposta fundamentada contendo, 
além da justificativa da sua necessidade, o período de duração, o número de pessoas a serem 
contratadas, bem como a estimativa de despesas decorrentes das contratações pretendidas. 
 
Ressalta-se, ainda, que o Decreto nº 08/2013, que deflagrou a situação de emergência que 
caracterizou necessidade de excepcional interesse público, declara a necessidade de 
contratação de mão-de-obra para reforma e reparos nas escolas municipais. Referido Decreto 
não declara como necessidade de excepcional interesse público, a contratação de servidores 
como professores, diretores, assessores, secretárias, zeladoras, merendeiras, vigias, motoristas 
e auxiliares de serviços para as escolas.  
 
Diante do exposto, entende-se que as referidas contratações não foram realizadas  para atender 
à necessidade temporária de excepcional interesse público, o que justificaria a impossibilidade 
de realização de processo seletivo, ao amparo  e nos termos da lei Municipal nº 735, de 
06/07/2009, verificando-se, inclusive, o descumprimento  de suas disposições para as 
contratações temporárias realizadas pela Gestão. 
   
Assim sendo, permanece a constatação de contratações por tempo determinado realizadas 
irregularmente sem processo seletivo, em desobediência aos normativos legais pertinentes.  
  
##/AnaliseControleInterno## 



 
2.2.7. Concessão de diárias em quantidade excessiva. 
 
Fato 
 
Na análise dos autos do Processo de Prestação de Contas/2013 dos recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – Fundeb, da Prefeitura Municipal de Miguel Alves, verificou-se a concessão de 
quantidade excessiva de diárias no período de fevereiro a setembro de 2013, mediante a 
emissão, nesse período, de 78 empenhos que resultaram em pagamentos no montante de 
R$ 26.850,00, conforme demonstrado a seguir: 
 
 Tabela - Concessão de diárias no exercício de 2013 custeadas com recursos do FUNDEB  

Mês Qt Servidores Qt Empenhos Qt diárias Valor Pago (R$) 
Fev/2013 13 19 147 8.820,00 
Mar/2013 06 06 31 2.160,00 
Abr/2013 13 13 73 4.740,00 
Mai/2013 24 29 138 8.490,00 
Jun/2013 03 03 10 600,00 
Jul/2013 03 03 09 540,00 

Ago/2013 04 04 16 960,00 
Set/2013 01 01 03 540,00 

Total  78 427 26.850,00 
 Fonte: Notas de empenho e comprovantes de pagamentos constantes do Processo de Prestação de Contas dos 
recursos do FUNDEB/2013 
 
Com o objetivo de verificar sobre a regularidade na concessão de diárias no município, 
procedeu-se a análise dos 78 Formulários de Requisição de Diárias anexos às notas de 
empenho, e verificou-se a existência de fragilidades na formalização da concessão de diárias, 
tais como:  
- o período da viagem está em branco em 10% (08) dos formulários, e em 70% (55) deles não 
consta o período, só o mês em que foi realizada a viagem;   
- o campo quantidade de diárias está em branco está em branco em 13% (10) das requisições; 
- o cargo e a matrícula dos servidores não foram preenchidos em 23% (18) delas; 
- o campo objetivo encontra-se preenchido de forma vaga, incompleta, em 10% (8) dos 
formulários; 
- o roteiro da viagem (destino) não foi registrado em 45% (35) dos formulários; 
- 47% (37) das requisições de diárias não foram assinadas pelos servidores solicitantes; - 100% 
(78) das requisições de diárias não foram autorizadas pela autoridade competente. 
 
Solicitou-se, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 04, de 26/11/2015, a apresentação dos 
relatórios das viagens realizadas no período de março a setembro de 2013 pelos 8 servidores 
que receberam maior quantidade de diárias nesse período.  Em resposta, por meio de 
expediente datado de 09/12/2015, a Prefeitura de Miguel Alves informou que: 
“[...] em 2013 restou necessário pagar diária para custear as despesas que envolvia a equipe 
de supervisão em diversas representações deste município em eventos que estavam discutindo 
as propostas de melhoria no ensino público [. . .]”.  Anexo ao referido expediente, a Prefeitura 
encaminhou 21 relatórios relativos a 45 viagens realizadas por 8 servidores nos meses de 
março, abril e maio de 2013, nos quais também se pode verificar fragilidades, como 



inexistência de campos para registro da quantidade de diárias e do valor respectivo recebido 
pelo servidor. Observou-se, ainda que os relatórios são produzidos por mês e não a cada 
viagem realizada. 
 
Ainda da análise das notas de empenho relativas a diárias e dos Formulários de Requisição de 
Diárias, verificou-se a concessão indevida de 88 diárias, durante o mês de maio de 2013, 
totalizando R$ 5.280,00, conforme demonstrado a seguir: 
 
Tabela - Concessão de diárias para dentro do município  

NE Dt NE Roteiro da Viagem Qt diárias Valor (R$) 
0255 07/05/2013 Regional Angelim 10 600,00 
0258 07/05/2013 Regional Subsede 10 600,00 
0263 07/05/2013 Regional Tamanduá 10 600,00 
0265 07/05/2013 Regional Angelim 10 600,00 
0266 07/05/2013 Regional Lembrança 02 120,00 
0267 07/05/2013 Regional Angelim 10 600,00 
0268 07/05/2013 Regional Angelim 10 600,00 
0273 10/05/2013 Regional Sede 02 120,00 
0275 10/05/2013 Zonal Rural de Miguel Alves 03 180,00 
0276 10/05/2013 Zonal Rural de Miguel Alves 03 180,00 
0277 10/05/2013 Zonal Rural de Miguel Alves 03 180,00 
0278 10/05/2013 Zonal Rural de Miguel Alves 03 180,00 
0279 10/05/2013 Zonal Rural de Miguel Alves 03 180,00 
0280 10/05/2013 Zonal Rural de Miguel Alves 03 180,00 
0281 10/05/2013 Zonal Rural de Miguel Alves 03 180,00 
0288 10/05/2013 Zonal Rural de Miguel Alves 03 180,00 

TOTAL 88 5.280,00 
 Fonte: Notas de empenho e Formulários de Requisição de Diárias constantes do Processo de Prestação de 
Contas dos recursos do FUNDEB/2013 
 
As diárias foram concedidas, em seu valor integral, a supervisores pedagógicos para execução 
de suas atividades em localidades polo do município de Miguel Alves, denominadas regionais, 
e para motoristas no transporte de alunos para zona rural de Miguel Alves em sábado letivo. 
Registra-se que a localidade mais distante fica a 45 km da sede do município.  
 
Nos termos da Lei n° 730, de 22/06/2009, que dispõe sobre a concessão de diárias no 
município de Miguel Alves: 
“art. 5º - A diária é devida a cada período de 24 (vinte e quatro) horas de afastamento, 
tomando-se como termo inicial e final para contagem dos dias, respectivamente, a hora da 
partida e da chegada na sede.  
Art. 6º - Quando o servidor se afastar por período inferior a de 24 (vinte e quatro) horas, se 
superior a 8 (oito) horas, será devida 50% (cinquenta por cento) da diária integral. 
Art. 7º - A diária não é devida: II- quando o deslocamento do servidor durar menos de 8 (oito) 
horas. ” 
 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 



 
  Não houve manifestação do Gestor para este item.  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
  Diante da ausência de manifestação do Gestor, mantêm-se os registros constantes do campo 
“fato”.  
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3. Consolidação de Resultados 
 
 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 
adequada e exige providências de regularização.  
 
Do montante fiscalizado de R$ 8.520.065,18 (oito milhões, quinhentos e vinte mil, sessenta e 
cinco reais e dezoito centavos), foram identificadas irregularidades relativas a pagamentos por 
serviços no montante R$ 1.266.956,87, referente aos itens 2.2.1 e 2.2.4. 

Também ficou caracterizada a ocorrência de transferências indevidas da conta do Fundeb para 
outras contas da Prefeitura e a contratação irregular de servidores sem processo seletivo, 
conforme itens 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5 e 2.2.6, além da concessão excessiva de diárias, conforme 
item 2.2.7. 
 

 


