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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 01564

                 MUNICIPIO DE MATA ROMA - MA

 31º Sorteio do Projeto de Fiscalização a Partir de Sorteios Públicos
                   Sorteio de Unidades Municipais

                        01/Marco/2010

             RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 01564

               MUNICIPIO DE MATA ROMA - MA

         Trata  o  presente   Relatório   dos  resultados  dos  exames
realizados sobre as 030  Ações de Governo executados na base municipal
de   MATA   ROMA  -  MA                                em  decorrência
do   31º  Evento  do  Projeto  de  Fiscalização  a  partir de Sorteios
Públicos.

2.       Os  trabalhos  foram  realizados  no  período  de 10Mar2010 a
20Mai2010,  e  tiveram como objetivo analisar a aplicação dos recursos
federais  no  Município  sob  a  responsabilidade  de órgãos federais,
estaduais, municipais ou entidades legalmente habilitadas.

3.       As  Ações  Governamentais  que  foram  objeto  das  ações  de
fiscalização  estão  apresentadas a seguir, por Ministério Supervisor,
discriminando,  a quantidade de fiscalizações realizadas e os recursos
aproximados aplicados:

20125 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
      PROGRAMA:
      GESTÃO DE REC. FEDERAIS PELO MINICÍPIOS E CONTROLE SOCIAL
      AÇÃO:
      GESTÃO DE REC. FEDERAIS PELO MINICÍPIOS E CONTROLE SOCIAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO
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      PROGRAMA:
      BRASIL ESCOLARIZADO
      AÇÃO:
      DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA - NA R
      EGIAO NORDESTE
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 12.384,60
      AÇÃO:
      APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - NACION
      AL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 230.596,82
      AÇÃO:
      DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA O ENS
      INO FUNDAMENTAL - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica
      AÇÃO:
      APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - NO EST
      ADO DO MARANHAO
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 430.488,60

      PROGRAMA:
      ESTATÍSTICAS E AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS
      AÇÃO:
      CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica

      PROGRAMA:
      VALORIZACAO E FORMACAO DE PROFESSORES E TRABALHADORES DA EDU
      AÇÃO:
      COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV
      OLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFI
      SSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DO MARANHAO
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 4.067.969,68

33000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
      PROGRAMA:
      PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA
      AÇÃO:
      PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA URBANA - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica

36000 MINISTERIO DA SAUDE
      PROGRAMA:
      ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
      AÇÃO:
      PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEG
      ICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE - NO ESTADO DO MARANHAO
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 77.364,20

      PROGRAMA:
      ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
      AÇÃO:
      ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BaSICO NOS MUNICiPIOS BRASILEI
      ROS
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 452.648,32
      AÇÃO:
      PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA - NA
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      CIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 1.958.371,00
      AÇÃO:
      ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA - ESTADO DO
      MARANHAO
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 41.600,00

      PROGRAMA:
      SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO
      AÇÃO:
      IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO D
      E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE
      AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - ABASTE
      CIMENTO DE AGUA - ESTADO
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 74.270,00
      AÇÃO:
      SANEAMENTO BASICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS - NO ESTADO
      DO MARANHAO
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 144.448,00
      AÇÃO:
      IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA P
      REVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS - MELHORIAS SANITARIAS -
       NO ESTA
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 82.474,22
      AÇÃO:
      IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA P
      REVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 134.514,00

      PROGRAMA:
      VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
      AÇÃO:
      INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU
      NICIPIOS CERTIFICADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - NACI
      ONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 77.062,67

41000 MINISTERIO DAS COMUNICACOES
      PROGRAMA:
      INCLUSÃO DIGITAL
      AÇÃO:
      IMPLANTACAO DE TELECENTROS PARA ACESSO A SERVICOS PUBLI
      COS - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 21.000,00

      PROGRAMA:
      QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
      AÇÃO:
      FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: Não se aplica

49000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
      PROGRAMA:
      DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS
      AÇÃO:
      APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRI
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      TORIOS RURAIS - NA REGIAO NORDESTE
      QUANTIDADE DE O.S.:     2  VALOR: R$ 99.550,00

51000 MINISTERIO DO ESPORTE
      PROGRAMA:
      ESPORTE E LAZER NA CIDADE
      AÇÃO:
      IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER
       - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GI
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 164.276,00
53000 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
      PROGRAMA:
      OPERAÇÕES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO
      AÇÃO:
      FINANCIAMENTO AOS SETORES PRODUTIVOS DA REGIAO NORDESTE
      -NORDESTE
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 159.992,00

55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
      PROGRAMA:
      ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
      AÇÃO:
      ACOES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS E
      ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 72.700,00

      PROGRAMA:
      GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOM
      AÇÃO:
      APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC
      IAL - SUAS - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica
      AÇÃO:
      FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - NAC
      IONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: Não se aplica

      PROGRAMA:
      PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
      AÇÃO:
      SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - NACION
      AL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 103.500,00

      PROGRAMA:
      TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES - BOLSA FAMÍLIA
      AÇÃO:
      TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETAMENTE AS FAMILIAS EM CONDI
      CAO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA (LEI Nº 10.836, DE 200
      4) - NA REGIAO NORDESTE
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 5.012.355,00
      AÇÃO:
      SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B
      OLSA FAMILIA - NACIONAL
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 106.860,06
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56000 MINISTERIO DAS CIDADES
      PROGRAMA:
      APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUEN
      AÇÃO:
      IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URB
      ANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES DE
       INFRA-ESTRUTURA URBAN
      QUANTIDADE DE O.S.:     1  VALOR: R$ 195.000,00

      TOTAL DE O.S.:    32 VALOR TOTAL: R$ 13.719.425,17
4.        Este   relatório,   destinado  aos  órgãos  e  entidades  da
Administração  Pública  Federal,  gestores  centrais  dos programas de
execução  descentralizada,  contempla,  em  princípio, constatações de
campo  que  apontam  para  o  possível descumprimento  de dispositivos
legais e contratuais estabelecidos para esse tipo de execução.

5.        Esclarecemos  que  os  Executores  Municipais dos Programas,
quando   àqueles   sob  sua  responsabilidade,  já  foram  previamente
informados  sobre  os  fatos relatados, não havendo manifestação até a
data  de  conclusão  do  presente  relatório,  cabendo  ao  Ministério
superior,  nos  casos  pertinentes,  adotar as providências corretivas
visando  à  consecução das políticas públicas, bem como á apuração das
responsabilidades.

6.       Nesse  sentido,  os  resultados das fiscalizações realizadas,
sempre  que  os  trabalhos  tenham  evidenciado  fatos  relevantes que
indiquem  impropriedades/irregularidades  na  aplicação  dos  recursos
federais examinados estão demonstrados a seguir, por Ministério:

SUMÁRIO DAS CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

26000 MINISTERIO DA EDUCACAO
1.1.1   CONSTATAÇÃO:
Falta  de notificação dos recursos federais recebidos, prevista na Lei
nº 9.452/1997.
1.1.2   CONSTATAÇÃO:
Falhas na documentação comprobatória das despesas realizadas;
Evidência de fraudes na documentação comprobatória das despesas.
1.1.3   CONSTATAÇÃO:
Falhas na documentação comprobatória das despesas realizadas.
1.1.4   CONSTATAÇÃO:
Utilização  de veículos inadequados para o transporte de alunos; Falta
de identificação do veículo escolar.
1.1.5   CONSTATAÇÃO:
Deficiência  da  atuação  do  Conselho do FUNDEB, no acompanhamento da
execução do PNATE.
1.1.6   CONSTATAÇÃO:
Inexistência   de   critérios  objetivos  para  estabelecer  preço  de
referência nas contratações de veículos.
1.1.7   CONSTATAÇÃO:
Inexistência   de   Equipe   Técnica   /   servidor  responsável  pelo
gerenciamento  do Programa do Livro Didático no âmbito do Município de
Mata Roma - MA.
1.1.8   CONSTATAÇÃO:
Não utilização do SISCORT pela Prefeitura e pelas Escolas do Município
de Mata Roma - MA.
1.1.9   CONSTATAÇÃO:
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Fragilidade gerencial na execução do PNLD.
1.1.10  CONSTATAÇÃO:
Não participação dos professores no processo de escolha dos livros.
1.1.11  CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  controles  de distribuição de livros didáticos (PNLD) da
Prefeitura Municipal às escolas.
1.1.12  CONSTATAÇÃO:
Entrega de livros após o início do período letivo (exercício de 2010).
1.1.13  CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  da  notificação  dos  recursos  federais  recebidos,
prevista na Lei nº 9.452/1997.
1.1.14  CONSTATAÇÃO:
Não  disponibilização  de  documentação  comprobatória à equipe da CGU
(situação que comprometeu a análise).
1.1.15  CONSTATAÇÃO:
Falhas na documentação comprobatória das despesas realizadas; Falta de
comprovação  documental de despesas realizadas; Falta de identificação
do programa na documentação comprobatória das despesas.
1.1.16  CONSTATAÇÃO:
Falta  de  aplicação  financeira  dos recursos enquanto não utilizados
1.1.17  CONSTATAÇÃO:
Pagamento  de  tarifas  bancárias com recursos do Programa Nacional de
Alimentação  Escolar  disponibilizados  à Prefeitura Municipal de Mata
Roma - MA.
1.1.18  CONSTATAÇÃO:
Falta  de nutricionista para a elaboração e acompanhamento do cardápio
da  merenda escolar (2008); Desempenho insatisfatório do nutricionista
(2009);  Nutricionista  responsável pelo PNAE sem vínculo empregatício
formal  com  a  prefeitura;  Falta  de  teste  de  aceitabilidade  dos
cardápios.
1.1.19  CONSTATAÇÃO:
Baixa  qualidade  da  merenda  escolar  servida  aos alunos; Oferta de
merenda  escolar  em  desacordo com os §§ 4° e 6° da Resolução FNDE nº
32/2006  durante  o  exercício  de  2009;  Oferta  de produtos básicos
elaborados  na  merenda  escolar;  Opção  pela  contratação de empresa
situada  em  município  distante 280 Km do município de Mata Roma Ã MA
sem justificativas.
1.1.20  CONSTATAÇÃO:
Falhas   na  formalização  dos  processos  licitatórios;  Limitação  à
publicidade   da  realização  do  Pregão  Presencial  nº  003/2009  em
desacordo com o preceituado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
1.1.21  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades  na condução dos processos licitatórios; Realização de
procedimento  licitatório  para  a  aquisição  de  merenda escolar com
recursos do PNAE sem a definição clara do objeto a ser adquirido.
1.1.22  CONSTATAÇÃO:
Falhas   na   formalização   dos  processos  licitatórios;  Falhas  na
realização  de pesquisa de preços; Editais elaborados sem exigência de
controle  de  qualidade/  apresentação  de  ficha técnica previstos na
Resolução do PNAE.
1.1.23  CONSTATAÇÃO:
Atuação deficiente do conselho de Alimentação Escolar.
1.1.24  CONSTATAÇÃO:
Falta de controle de estoque/distribuição dos produtos adquiridos para
o preparo da merenda escolar.
1.1.25  CONSTATAÇÃO:
Condições inadequadas de armazenamento e transporte da merenda.
1.1.26  CONSTATAÇÃO:
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Condições   inadequadas   de  preparo/  armazenamento/  transporte  da
merenda.
1.2.1   CONSTATAÇÃO:
Não disponibilização de documentação comprobatória à equipe da CGU.
1.2.2   CONSTATAÇÃO:
Evidência de fraudes na condução dos processos licitatórios.
1.2.3   CONSTATAÇÃO:
Falhas na Formalização dos Contratos.
1.2.4   CONSTATAÇÃO:
Irregularidades  evidenciadas na execução de contratos com prejuízo ao
erário de R$ 495.000,00.
1.2.5   CONSTATAÇÃO:
Evidências de montagem de processos licitatórios.
1.2.6   CONSTATAÇÃO:
Indícios   de  montagem de processo licitatório - Pregão Presencial nº
01/2009.
1.2.7   CONSTATAÇÃO:
Indícios  de   simulação  de  Processo  Licitatório  -  licitante  não
localizada  - valor de R$ 79.259,39.
1.2.8   CONSTATAÇÃO:
Restrições  ao  exercício  da atividade de controle social do Conselho
fiscal do FUNDEB - CACS.
1.2.9   CONSTATAÇÃO:
Falta  de notificação dos recursos federais recebidos, prevista na Lei
nº 9.452/1997.
1.2.10  CONSTATAÇÃO:
Não implementação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais
do Ensino Básico.
1.3.1   CONSTATAÇÃO:
Divergência entre o número de alunos constante no Censo Escolar 2009 e
aquele  constante  nos  diários  de  classe;  Não  disponibilização de
diários de classe.
1.3.2   CONSTATAÇÃO:
Controle  deficiente  da freqüência dos alunos da Educação de Jovens e
Adultos.  Impacto  nas  informações  disponibilizadas  pela Prefeitura
Municipal de Mata Roma - MA ao Censo Escolar da Educação Básica.
1.3.3   CONSTATAÇÃO:
Preenchimento inadequado das fichas de matrícula.

33000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2.1.1   CONSTATAÇÃO:
Não  envio  das informações dos óbitos ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.

36000 MINISTERIO DA SAUDE
3.1.1   CONSTATAÇÃO:
Não  apresentação  de documentação: não comprovação de regularidade da
execução das despesas.
3.1.2   CONSTATAÇÃO:
Não   comprovação   de  regularidade  da  realização  do  procedimento
licitatório.
3.1.3   CONSTATAÇÃO:
Não comprovação da efetivação da contrapartida.
3.1.4   CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio 0295/05 (SIAFI nº 555244):
execução em desacordo com o Plano de Trabalho.
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3.1.5   CONSTATAÇÃO:
Celebração   do  convênio  com  Plano  de  Trabalho  insuficientemente
detalhado.
3.1.6   CONSTATAÇÃO:
Prorrogação irregular do Convênio.
3.1.7   CONSTATAÇÃO:
Não realização de supervisão e fiscalização do Convênio.
3.1.8   CONSTATAÇÃO:
Não comprovação de regularidade na utilização de recursos do Convênio.
3.1.9   CONSTATAÇÃO:
Simulação  do  Procedimento Licitatório Convite 040/2006, com prejuízo
para a Administração Pública.
3.1.10  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio 1421/06: execução parcial;
execução  em  desacordo  com  o  Plano  de Trabalho. Prejuízo de, pelo
menos, R$ 56.064,44.
3.1.11  CONSTATAÇÃO:
Não efetivação da contrapartida, na ordem de R$ 3.236,00.
3.1.12  CONSTATAÇÃO:
Não  apresentação  de documentação: não comprovação de regularidade da
execução das despesas.
3.1.13  CONSTATAÇÃO:
Não   comprovação   de  regularidade  da  realização  do  procedimento
licitatório.
3.1.14  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação da efetivação da contrapartida.
3.1.15  CONSTATAÇÃO:
Movimentação  irregular  dos  recursos  na conta-corrente vinculada ao
Convênio 0191/06 (SIAFI 572206).
3.1.16  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio 0191/06 (SIAFI 572206).
3.1.17  CONSTATAÇÃO:
Prorrogação irregular do Convênio 0191/06 (SIAFI 572206).
3.1.18  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação de regularidade na utilização de recursos do Convênio.
3.1.19  CONSTATAÇÃO:
Simulação do Procedimento Licitatório Convite nº 010/2004-CPL/PMMR.
3.1.20  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio 0349/03.
3.1.21  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação de regularidade na utilização de recursos do Convênio.
3.1.22  CONSTATAÇÃO:
Simulação do Procedimento Licitatório Convite nº 002/2006.
3.1.23  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio nº 1163/04 (SIAFI 518172).
3.2.1   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  dos  gastos  com  recursos  do  Programa PAB - Fixo,
referente ao exercício de 2008.
3.2.2   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de elaboração do Plano Municipal de Saúde para os exercícios
de  2007  à 2009, bem como de sua aprovação pelo Conselho Municipal de
Saúde.
3.2.3   CONSTATAÇÃO:
Inadequação do Relatório de Gestão do exercício de 2009 e inexistência
de aprovação do mesmo pelo CMS.
3.2.4   CONSTATAÇÃO:
Conselho  Municipal de Saúde atuando de forma ineficiente, sem dotação
orçamentária própria e estrutura administrativa.
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3.2.5   CONSTATAÇÃO:
Movimentação  dos  recursos  da  Atenção  Básica  não  realizada  pelo
Secretário Municipal de Saúde.
3.2.6   CONSTATAÇÃO:
Utilização indevida ou imprópria dos recursos do PAB Fixo.
3.2.7   CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na realização de Processo Licitatório.
3.2.8   CONSTATAÇÃO:
Prejuízos  financeiros  na  ordem  de  R$ 1.103,64, causados pelo tipo
inadequado de licitação escolhida.
3.2.9   CONSTATAÇÃO:
Celebração   do  convênio  com  Plano  de  Trabalho  insuficientemente
detalhado.
3.2.10  CONSTATAÇÃO:
Prorrogação irregular do Convênio.
3.2.11  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação de regularidade na utilização de recursos do Convênio.
3.2.12  CONSTATAÇÃO:
Simulação do Procedimento Licitatório Convite 006/2005.
3.2.13  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação dos gastos com recursos do Programa PSF, referentes ao
exercício de 2008.
3.2.14  CONSTATAÇÃO:
Descumprimento, por parte dos profissionais de saúde, de carga horária
semanal prevista para atendimento no Programa de Saúde da Família.
3.2.15  CONSTATAÇÃO:
Unidades Básicas de Saúde não atendem a todas as condições necessárias
para prestarem assistência à população.
3.2.16  CONSTATAÇÃO:
Materiais/equipamentos/insumos   existentes   insuficientes   para   a
realização das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde.
3.2.17  CONSTATAÇÃO:
Inexistência  de  documentos  que comprovem os procedimentos e a forma
utilizada na contratação dos Agentes Comunitários de Saúde.
3.2.18  CONSTATAÇÃO:
Deficiência  nos  atendimentos realizados pelas equipes do Programa de
Saúde da Família.
3.3.1   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  dos gastos com recursos do Programa Farmácia Básica,
referente ao exercício de 2008.
3.3.2   CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na realização de Processo Licitatório.
3.3.3   CONSTATAÇÃO:
Prejuízos  financeiros  na  ordem  de  R$ 6.202,69, causados pelo tipo
inadequado de licitação escolhida.
3.3.4   CONSTATAÇÃO:
Inexistência  de controle de estoque de medicamentos e não comprovação
das aquisições realizadas.
3.3.5   CONSTATAÇÃO:
Deficiência  no controle e distribuição de medicamentos, com prejuízos
para a  execução do programa.
3.3.6   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  da  disponibilização  e  aplicação  da contrapartida
estadual para a Assistência Farmacêutica Básica.
3.3.7   CONSTATAÇÃO:
Não   alimentação   do  sistema  SIFAB  -  Sistema  de  Informação  da
Assistência Farmacêutica Básica.
3.4.1   CONSTATAÇÃO:
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Não  comprovação  dos  gastos  com  recursos do Programa Vigilância em
Saúde, referente ao exercício de 2008.
3.4.2   CONSTATAÇÃO:
Ausência de contrapartida municipal do TFVS.
3.4.3   CONSTATAÇÃO:
Pagamento de tarifas bancárias com recursos da Vigilância em Saúde.

41000 MINISTERIO DAS COMUNICACOES
4.1.1   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  funcionamento  do  Telecentro.
4.1.2   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de funcionamento do microcomputador servidor.
4.1.3   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  realização  de  chamada  de assistência.
4.1.4   CONSTATAÇÃO:
Número incompatível de mobiliário e acessórios.
4.1.5   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  sanitários  adaptados.
4.1.6   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de linha telefônica.
4.1.7   CONSTATAÇÃO:
Ausência de equipamentos de combate a incêndio.
4.1.8   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  monitores do Telecentro.
4.1.9   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  coordenador no Telecentro.
4.1.10  CONSTATAÇÃO:
Ausência de controle patrimonial.
4.1.11  CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  sinal  de  internet.
4.1.12  CONSTATAÇÃO:
Ausência  de criação do Conselho Gestor do Telecentro.
4.2.1   CONSTATAÇÃO:
Telefones de Uso Público (TUP's) com anormalidades.

49000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
5.1.1   CONSTATAÇÃO:
Aquisição de motocicleta por preço superior à média do mercado, da ord
em de R$ 2.554,00 (dois mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais).

51000 MINISTERIO DO ESPORTE
6.1.1   CONSTATAÇÃO:
Falhas na Licitação: uso de documentos de natureza oficial forjados;
parecer sem valor jurídico; publicidade restrita.

55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
7.1.1   CONSTATAÇÃO:
Condições   inadequadas   de  armazenamento  e  preparo  de  alimentos
7.1.2   CONSTATAÇÃO:
Instalações  inadequadas  e  mal  conservadas  para  a  realização das
atividades socioeducativas.
7.1.3   CONSTATAÇÃO:
Divergência  entre  o  total  de  beneficiários  constante da folha de
frequência e o número registrado no SISPETI.
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7.1.4   CONSTATAÇÃO:
Beneficiários  registrados  no  SISPETI  como  vinculados  ao local do
serviço socioeducativo que não constam na folha de frequência.
7.1.5   CONSTATAÇÃO:
Utilização dos recursos do PETI para despesas não elegíveis.
7.1.6   CONSTATAÇÃO:
Recursos utilizados sem comprovação de sua destinação.
7.1.7   CONSTATAÇÃO:
Não   disponibilização  de  documentos  referentes  à  destinação  dos
recursos repassados pelo MDS.
7.1.8   CONSTATAÇÃO:
Suspensão  das  atividades  no  período  de  férias e recesso escolar,
7.1.9   CONSTATAÇÃO:
Inexistência   de   oferta   de   transporte   para  deslocamento  dos
beneficiários do PETI.
7.2.1   CONSTATAÇÃO:
Não  disponibilização  de  documentos referentes a alocação e execução
dos  recursos  financeiros  próprios do Fundo Municipal de Assistência
Social.
7.2.2   CONSTATAÇÃO:
Inexistência de Plano Municipal de Assistência Social.
7.2.3   CONSTATAÇÃO:
Não  exercício  das atribuições pelo Conselho Municipal de Assistência
Social.
7.2.4   CONSTATAÇÃO:
Não  acesso ao sistema SUAS-WEB pelo Conselho Municipal de Assistência
Social.
7.2.5   CONSTATAÇÃO:
Não  criação do Conselho Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil
- CMETI.
7.3.1   CONSTATAÇÃO:
Falhas na gestão do Programa Bolsa Família.
7.3.2   CONSTATAÇÃO:
Atuação deficiente da Instância de Controle Social do Programa.
7.3.3   CONSTATAÇÃO:
Alunos não localizados nas escolas cadastradas no Projeto Presença.
7.3.4   CONSTATAÇÃO:
Despesas  realizadas com recursos do IGD sem a respectiva documentação
comprobatória.
7.3.5   CONSTATAÇÃO:
Não   disponibilização  de  documentos  referentes  à  destinação  dos
recursos advindos do Índice de Gestão Descentralizada.
7.4.1   CONSTATAÇÃO:
Não   disponibilização  de  documentos  referentes  à  destinação  dos
recursos repassados pelo MDS.
7.4.2   CONSTATAÇÃO:
Despesas  realizadas com recursos do PBF sem a respectiva documentação
comprobatória.

56000 MINISTERIO DAS CIDADES
8.1.1   CONSTATAÇÃO:
Não  disponibilização  de  documentos referentes a alocação e execução
dos  recursos  financeiros  próprios do Fundo Municipal de Assistência
Social.
8.1.2   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  de  notificação  à  Câmara  Municipal  dos  recursos
federais recebidos.
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8.1.3   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação de notificação dos Partidos Políticos, Sindicatos dos
Trabalhadores  e  entidades  empresariais  sobre  os recursos federais
recebidos.
8.1.4   CONSTATAÇÃO:
Qualidade   dos   materiais   empregados   não   compatível   com   as
especificações técnicas.

DETALHAMENTO DAS CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

1 -  26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

1.1 - PROGRAMA
1061
BRASIL ESCOLARIZADO
AÇÃO              :
0969
APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - NACION
AL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir  a  oferta  de transporte escolar aos alunos do ensino públi-
co,  residentes  em área rural, por meio de assistência financeira, em
caráter  suplementar,  aos  Estados, ao Distrito Federal e aos Municí-
pios, de modo a garantir-lhes o acesso e a permanência na escola.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245952
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
- Aquisição, Prefeitura Municipal/SEDUC, de combustível para os veícu-
los escolares e de serviços contratados junto a terceiros para o trans
porte dos alunos; Pagamento de despesas com impostos e taxas, peças  e
serviços mecânicos.
- Atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 230.596,82

1.1.1   CONSTATAÇÃO:
Falta  de notificação dos recursos federais recebidos, prevista na Lei
nº 9.452/1997.

FATO:
Visando  verificar  o atendimento do preceituado na Lei nº 9.452/1997,
foi solicitado, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.952-01,
que  a  Prefeitura Municipal de Mata Roma Ã MA apresentasse documentos
comprobatórios   de  que  os  partidos  políticos,  os  sindicatos  de
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município foram
notificados sobre os recursos federais recebidos.
Por  meio  do  Ofício  nº  83/2010  GABP,  de  15  de março de 2010, a
prefeitura  municipal  informou  que "As notificações foram feitas via
Rádio  Comunitária  e  mural",  não  disponibilizando  documentos  que
confirmassem esta informação.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.952-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  83/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Extratos  bancários da conta corrente de movimentação dos recursos
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recebidos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.2   CONSTATAÇÃO:
Falhas na documentação comprobatória das despesas realizadas;
Evidência de fraudes na documentação comprobatória das despesas.

FATO:
Mediante   consulta   ao   sítio   eletrônico  do  Fundo  Nacional  do
Desenvolvimento  da Educação, verificou-se que os recursos do Programa
Nacional  de  Apoio  ao Transporte Escolar - PNATE, disponibilizados à
Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma totalizaram, para o exercício de
2009,  R$  230.596,82  (duzentos  e trinta mil, quinhentos e noventa e
seis  reais e oitenta e dois centavos). Este total foi disponibilizado
por  meio  do  crédito  de 27 (vinte e sete) ordens bancárias na conta
corrente 15.279-X da agência 1773-6 do Banco do Brasil.
Por  meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.952-01, foi solicitado
que  a Prefeitura Municipal disponibilizasse os processos licitatórios
e/ou  de  compra  direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação,
bem  como os contratos ou documentos correspondentes, nos quais tenham
sido  despendidos  recursos  oriundos  do  PNATE.  Foi  solicitado que
disponibilizasse, também, as Prestações de Contas e os comprovantes de
despesas referentes aos exercícios de 2008 e 2009.
Em  resposta  à  solicitação  de  fiscalização, a prefeitura municipal
encaminhou  o Ofício nº 83/2010 GABP, de 15 de março de 2010, contendo
cópia  da  Prestação  de  Contas  do  Programa de Transporte Escolar -
PNATE,  referente ao exercício de 2009, disponibilizada ao Conselho do
FUNDEB   para  apreciação.  Esta  prestação  de  contas  encontrava-se
acompanhada  de cópias do extrato bancário da referida conta corrente,
cópias   de   notas   fiscais  emitidas  pela  empresa  "CCOOPERSAT  Ã
Cooperativa   Rádio  Táxi  de  Autos  Serviços  e  Turismo"  (CNPJ  nº
01.059.967/0001-01)  durante  o  exercício de 2009 que corresponderiam
aos pagamentos efetuados com recursos do PNATE, recibos, formulário da
execução da receita e despesa e conciliação bancária.
A  contratação  da  referida  empresa  se  deu  com  a  homologação do
procedimento  licitatório Pregão Presencial nº 02/2009 realizado em 06
de   março  de  2009.  Na  análise  desta  licitação,  verificou-se  a
indicação do FUNDEB como fonte de recursos orçamentários.
Ressalte-se  que, tendo em vista o aparente uso indevido de documentos
fiscais  para  comprovar  despesas realizadas com o uso de recursos do
FUNDEB  e  PNATE,  foi  realizada  circularização  junto  à  COOPERSAT
(Circularização nº 233928-01) e, em resposta à equipe de fiscalização,
a empresa encaminhou cópias das mesmas notas fiscais apresentadas pela
Prefeitura Municipal de Mata Roma na prestação de contas do PNATE.
Inexiste amparo legal no ato praticado pela Administração Municipal e,
desta forma, constatam-se como não comprovadas despesas no valor total
de  R$ 206.499,00 (Duzentos e seis mil e quatrocentos e noventa e nove
reais).

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.952-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  83/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
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3.  Consultas  efetuadas  ao  sítio  eletrônico  do  Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação;
4. Extratos bancários de conta corrente vinculada ao Programa Nacional
de Apoio ao Transporte Escolar Ã PNATE;
5.  Cópias  reprográficas  das  notas  fiscais de nº 7170, 7291, 7363,
7431,  7589,  7753,  7767  e  7957 emitidas pela empresa "CCOOPERSAT Ã
Cooperativa   Rádio  Táxi  de  Autos  Serviços  e  Turismo"  (CNPJ  nº
01.059.967/0001-01)  para  a  Prefeitura  Municipal  de Mata Roma pela
locação de veículos utilizados no transporte escolar; e
6.  Autos  do  processo  referente  ao Procedimento Licitatório Pregão
Presencial nº 02/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.3   CONSTATAÇÃO:
Falhas na documentação comprobatória das despesas realizadas.

FATO:
Conforme  relatado  em  tópico próprio, a Prefeitura Municipal de Mata
Roma  -  MA  encaminhou,  em anexo ao Ofício nº 83/2010 GABP, de 15 de
março  de  2010, cópias das Notas fiscais a seguir indicadas, emitidas
pela  empresa  "COOPERSAT Ã Cooperativa Rádio Táxi de Autos Serviços e
Turismo"  (CNPJ nº 01.059.967/0001-01) durante o exercício de 2009 que
corresponderiam  aos  pagamentos  efetuados  pela  locação  de  ônibus
escolares  com  recursos  do  Programa Nacional de Apoio ao Transporte
Escolar - PNATE.

Nota Fiscal Data de Emissão
Valor Total

(R$)
Observação

7170 08/04/2009 120.000,00
Conforme recibo - Referente

a março/2009

7291 12/05/2009 120.000,00
Conforme recibo -

Referente a abril/2009

7363 12/06/2009 120.000,00
Não foi disponibilizado

recibo

7431 13/07/2009 120.000,00
Conforme recibo -

Referente a junho/2009

7589 04/09/2009 120.000,00
Conforme recibo -

Referente a julho/2009

7753 06/11/2009 120.000,00
Conforme recibo -

Referente a setembro/2009

7767 09/11/2009 120.000,00
Conforme recibo -

Referente a outubro/2009

7957 19/01/2009 120.000,00
Conforme recibo -

Referente a novembro/2009
Total 960.000,00

Com  exceção  da  Nota Fiscal nº 7363, cada uma das supracitadas notas
fiscais  encontrava-se  acompanhada  de  recibo emitido pela COOPERSAT
indicativo  que,  do  valor  total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e setecentos reais) referiam-
se à locação de veículos para uso da Secretaria Municipal de Educação.
Da  análise das notas fiscais, conclui-se que estes apresentaram, pelo
menos, as seguintes impropriedades:
-  todas  as  Notas  Fiscais  e  recibos  encontram-se  atestados pela
Secretaria  Municipal  de Educação (rubricadas) o que fere o principio
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da segregação de funções;
-  nenhuma das Notas Fiscais encontra-se identificada com a origem dos
recursos;
-  não  foram  apresentados documentos que comprovassem a inscrição do
empenho  da  despesa e nem a ordem de pagamento correspondente a essas
Notas  Fiscais  em  cumprimento ao preceituado na Lei nº 4.320/1964; e
-  as  datas  de  emissão  das  Notas Fiscais apresentadas não guardam
qualquer  correspondência  com  as  datas  de  movimentação das contas
correntes recebedoras de recursos do PNATE o que traz dúvidas quanto à
sua legitimidade.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.952-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  83/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Cópias  reprográficas  das  notas  fiscais de nº 7170, 7291, 7363,
7431,  7589,  7753,  7767  e  7957 emitidas pela empresa "CCOOPERSAT Ã
Cooperativa   Rádio  Táxi  de  Autos  Serviços  e  Turismo"  (CNPJ  nº
01.059.967/0001-01)  para  a  Prefeitura  Municipal  de Mata Roma pela
locação de veículos utilizados no transporte escolar; e
4.  Extratos  bancários  de  conta  corrente  vinculadas  ao  Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.4   CONSTATAÇÃO:
Utilização  de veículos inadequados para o transporte de alunos; Falta
de identificação do veículo escolar.

FATO:
Com  base  nas informações prestadas pela Prefeitura Municipal de Mata
Roma-MA,  por  meio do Ofício nº 83/2010 GABP, de 15 de março de 2010,
procedeu-se à vistoria "in loco" de oito dos nove veículos que prestam
serviço de transporte escolar. Na vistoria constatou-se:
i)  Nenhum  dos veículos vistoriados (Placas: HOM-4245, HOM-5875, HOO-
2707, HOO-7405, HOW-5463, HOY-4651, KDI-6836 e LVP-4399) encontrava-se
devidamente  caracterizado;  possuía lanternas de luz branca, fosca ou
amarela  dispostas  nas  extremidades  da  parte  superior dianteira e
lanternas  de  luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte
traseira  e/ou  dispunha  de  cintos  de  segurança  em número igual à
lotação,  em  desacordo  com  o  artigo  136  do  Código  de  Trânsito
Brasileiro;
ii)  Os  veículos  de  placas  LVP-4399  e  HOW-5463  não apresentavam
extintor   de   incêndio   e   os  demais,  o  possuíam  vencido  e/ou
descarregado;
iii)  Os veículos de placas HOM-4245 e HOO-7405 encontram-se com pneus
em  péssimo  estado  de  conservação,  colocando  em  risco a vida dos
transportados;
iv)  Os  veículos  de  placas  HOO-2707 e LVP-4399 encontram-se em mau
estado  de  conservação,  com  pedaços da forração interna se soltando
e/ou com assentos quebrados;
v) O veículo de placa HOO-2707, quando da vistoria, realizada em 17 de
março  de  2010,  transportava  em seu interior, entre os assentos, um
barril  com  aproximadamente  200  litros  de  óleo  diesel. Segundo o
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motorista  este  estava  se  dirigindo  a  uma escola para transportar
alunos  e  o  transporte  era necessário tendo em vista a distância da
escola atendida ao posto de abastecimento; e
vi)  Os  veículos  de  placa HOM-4245 e HOY-4651, vistoriados em 17 de
março de 2010, durante o trajeto de retorno das escolas encontravam-se
super  lotados,  colocando  em risco a segurança dos alunos. Os alunos
presentes  ao  transporte confirmaram que a lotação além da capacidade
do veículo é freqüente e que já ocorria durante o ano de 2009.
Por  meio  de consulta ao sítio eletrônico do Departamento Estadual de
Trânsito  Ã  Maranhão, verificou-se, também, que os veículos de placas
HOM-5875,  LVP-4399,  HOW-5463, HOO-2707 e HOM-4245 encontravam-se, em
pesquisa   realizada   em   Março   de   2010,   sem  o  licenciamento
correspondente  ao  ano  de 2009 e, portanto, não deveriam estar sendo
utilizados no transporte de pessoas.
Da   análise   dos   documentos  disponibilizados  pela  Administração
Municipal,  constatou-se,  ainda,  que  os  motoristas dos veículos de
placa  HOW-5463, HOM-4245 e HOM-5875 não se encontram habilitados para
dirigir veículos transportando pessoas.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.952-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  83/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma e anexos;
3. Registros Fotográficos:

Ônibus escolar de placas HOM-4245 Ônibus escolar de placas HOM-4245 – mau
estado dos pneus
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Ônibus escolar de placas HOM-4245 – super
lotação

Ônibus escolar de placas HOM-4245 –
extintor de incêndio

Ônibus escolar de placas HOM-5875 Ônibus escolar de placas HOM-5875 –
extintor de incêndio

Ônibus escolar de placas HOO-2707 Ônibus escolar de placas HOO-2707 –
extintor de incêndio

Ônibus escolar de placas HOO-2707 –
forração interna em mau estado

Ônibus escolar de placas HOO-2707 – tambor
de diesel cheio



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 18
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

Ônibus escolar de placas HOO-7405 Ônibus escolar de placas HOO-7405 – mau
estado dos pneus

Ônibus escolar de placas HOO-7405 –
extintor de incêndio

Ônibus escolar de placas HOW-5463

Ônibus escolar de placas HOW-5463 –
inexistência de extintor de incêndio

Ônibus escolar de placas HOY-4651

Ônibus escolar de placas HOY-4651 – super
lotação

Ônibus escolar de placas HOY-4651 –
extintor de incêndio
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Ônibus escolar de placas KDI-6836 Ônibus escolar de placas KDI-6836 –
extintor de incêndio

Ônibus escolar de placas LVP-4399 Ônibus escolar de placas LVP-4399 –
ausência do extintor de incêndio

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.5   CONSTATAÇÃO:
Deficiência  da  atuação  do  Conselho do FUNDEB, no acompanhamento da
execução do PNATE.

FATO:
Na  análise  da execução do PNATE, fez-se necessário avaliar a atuação
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção
e   Desenvolvimento   da   Educação   Básica   e  de  Valorização  dos
Profissionais  da  Educação  (CACS/FUNDEB),  que  é  responsável  pelo
acompanhamento e controle social, bem como pelo recebimento, análise e
encaminhamento,  ao FNDE, da prestação de contas do Programa, conforme
estabelecido no § 13, art. 24 da Lei nº 11.494/2007.
Para  isto,  foi  efetuada a leitura dos registros de atas de reuniões
realizadas  durante o exercício de 2009. De 18 (dezoito) reuniões cuja
realização  fora registrada em ata, em apenas uma delas,  realizada em
30 de junho de 2009, tratou-se do assunto "transporte escolar".
Consta,  em  Ata,  que,  devido  às chuvas torrenciais, as estradas do
município  encontravam-se  em péssimo estado, mas, que mesmo assim, os
ônibus  não  deixaram  de  trafegar.  Consta,  também, que existiam, à
época,  denúncias  quanto  à super lotação dos veículos. Chama atenção
que  ficou  decidido  e  registrado  em  Ata  "(...)  que  o  Conselho
acompanhasse  todos  os  tragetos  (sic)  dos ônibus escolares(...)" e
"(...) que todo o restante do grupo fique atento as (sic) condições do
transporte. (...)".
Mesmo  constando  em  Ata a predisposição ao controle social do uso de
verbas  públicas  do  PNATE,  e  havendo indícios de má utilização dos
recursos,  não  se verificou a atuação efetiva do Conselho no controle
social  tendo  em  vista que não existem registros em Ata de quaisquer
atitudes  que  tenham  sido  tomadas  visando a apuração dos referidos
indícios.
Corrobora   com  essa  percepção,  também,  o  fato  da  Administração
Municipal ter sido instada, por meio da SF nº 245.952-01, a apresentar
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documentos   que  comprovassem  a  atuação  do  Conselho  e  esta  ter
apresentado apenas o citado Livro de Atas.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.952-01, de 08 de março de 2010;
2. Livro de Atas do FUNDEB, referente ao exercício de 2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.6   CONSTATAÇÃO:
Inexistência   de   critérios  objetivos  para  estabelecer  preço  de
referência nas contratações de veículos.

FATO:
Conforme  relatado  em  tópico próprio, a Prefeitura Municipal de Mata
Roma  -  MA  informou  que  no  exercício  de 2009 contratou a empresa
"COOPERSAT  -  Cooperativa  Rádio  Táxi  de  Autos Serviços e Turismo"
(CNPJ   nº   01.059.967/0001-01)  para  fornecimento  de  serviços  de
transporte dos escolares do município.
A  contratação  da  referida  empresa  se  deu  com  a  homologação do
procedimento  licitatório Pregão Presencial nº 02/2009 realizado em 06
de março de 2009.
Em  desacordo  com o estipulado nos normativos que disciplinam o PNATE
(Resoluções  FNDE nº 18, de 22 de abril de 2004 e FNDE nº 14, de 08 de
abril de 2009), na referida licitação não foi considerado o  custo por
quilômetro  ou  aluno  transportado,  tendo  sido estabelecido, no ato
convocatório,  o  valor  da  prestação  de serviços de transporte, por
veículo, pelo prazo de 10 (dez) meses, em R$ 98.000,00 (noventa e oito
mil  reais). Como estabelecido no Ato Convocatório, existia a previsão
da  contratação  de 09 (nove) veículos por 30 dias/mês pelo período de
dez   meses,   incorrendo  em  uma  despesa  total  de  R$  882.000,00
(oitocentos e oitenta e dois mil reais).

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.952-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  83/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma; e
3.  Autos  do  processo  referente  ao Procedimento Licitatório Pregão
Presencial nº 02/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

AÇÃO              :
4046
DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E LIVROS DIDATICOS PARA O ENS
INO FUNDAMENTAL - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Prover  de livros e materiais didáticos e de referência as escolas pú-
blicas do ensino fundamental, das redes federal, estadual, municipal e
do  Distrito  Federal,  visando  garantir  a equidade nas condições de
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acesso  e a qualidade do ensino público brasileiro e, quando possível,
distribuí-los  aos alunos matriculados e professores de escolas na mo-
dalidade  plurilíngue,  no  exterior,  que cursem ou lecionem a língua
portuguesa  como  língua  estrangeira, preferencialmente nos países do
Mercosul.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245438
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
- Atendimento a todos os alunos do Estado/Município;
-  Escolha  dos  livros didáticos por parte da escola (prazos, formas,
normas etc);
-  Avaliação  do  processo  de distribuição, utilização, conservação e
remanejamento do livro didático;
-  Gerenciamento do Programa do Livro Didático por parte da SEDUC/Pre-
feitura;
- Utilização do sistema SISCORT;
- Utilização da Reserva Técnica;
- Conservação do livro didático.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

1.1.7   CONSTATAÇÃO:
Inexistência   de   Equipe   Técnica   /   servidor  responsável  pelo
gerenciamento  do Programa do Livro Didático no âmbito do Município de
Mata Roma - MA.

FATO:
Por  meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, foi solicitado
que a Prefeitura Municipal de Mata Roma Ã MA indicasse o(s) nome(s) do
(s)  servidor(es)  que  compõe(m)  a  equipe  técnica responsável pelo
gerenciamento  do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  -  PNLD no
município  de Mata Roma - MA, com o respectivo documento de designação
formal, se houvesse.
Por  meio  do  Ofício  nº  81/2010  GABP,  de  15  de março de 2010, a
prefeitura  municipal informou que a "Secretaria Municipal de Educação
não  disponibiliza de servidores responsável (sic) pelo gerenciamento,
o  memso  (sic) é realizado pelos coordenadores de ensino do município
que  acompanharam  a  escolha  2010,  as  escolas  da  Rede  Municipal
juntamente  com  seus  diretores  e coordenadores reuniram-se para uma
escolha  conjunta,  pois chegaram ao consenso que o município adotando
os mesmos livros, o andamento dos projetos pedagógicos realizados pela
Secretaria  seriam  melhor monitorados, desta forma a escolha do Livro
Didático  2010, deu-se no Colégio Rolindo Garreto. Depois de realizado
a  escolha  os diretores repassaram para a secretaria de Educação onde
foi  registrado  a  escolha  pois  as  escolas não disponibilizavam de
internet.(...)"
Em  entrevista  realizada  com  a  secretária  municipal  de educação,
durante  os  trabalhos  de campo, esta confirmou a inexistência de uma
equipe  técnica  e/ou  de  servidor  responsável pelo gerenciamento do
Programa do Livro Didático no âmbito do município o que encontra-se em
desacordo  com  o  preceituado  no inciso IV do artigo 6° da Resolução
FNDE nº 3, de 14 de janeiro de 2008.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, de 08 de março de 2010;
e
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2.  Ofício  nº  81/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.8   CONSTATAÇÃO:
Não utilização do SISCORT pela Prefeitura e pelas Escolas do Município
de Mata Roma - MA.

FATO:
Por  meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, foi solicitado
que  a Prefeitura Municipal informasse se a equipe técnica ou servidor
responsável  pelo Programa do Livro Didático no município de Mata Roma
Ã  MA  possui  senha  de  acesso ao Sistema SISCORT e, caso a resposta
fosse  POSITIVA,  que, também indicasse qual(is) o(s) servidor(es) que
realizam os lançamentos no citado Sistema e realizasse levantamento no
SISCORT sobre:
a) sobra de livros nas escolas;
b) cadastro dos alunos realizados pelas escolas;
c) relatórios de remanejamento de livros;
d)   registro   de  devoluções,  expressos  também  em  percentual;  e
e) carência de livros nas escolas.
Por  meio  do  Ofício  nº  81/2010  GABP,  de  15  de março de 2010, a
prefeitura  municipal  informou  que  não  possuem  senha de acesso ao
sistema SISCORT.
Em  entrevista  realizada com a Secretária Municipal de Educação, esta
confirmou que o Sistema de Controle e Remanejamento de Reserva Técnica
-  SISCORT  não  é  utilizado  no  gerenciamento  do PNLD no âmbito do
município.  Esta também não soube informar sobre a existência de senha
de  acesso ao citado Sistema, fato que também foi verificado quando da
realização de entrevistas com os responsáveis pelas 05 (cinco) escolas
da amostra.
Tal  fato contraria o disposto no artigo 6º,  inciso  IV,  alínea  "e"
e  inciso  V,  alíneas  "a"  e  "d"  da Resolução FNDE nº 03, de 14 de
janeiro de 2008.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  81/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Entrevista  com  a  Secretária  Municipal  de  Educação  quando da
aplicação do questionário 20 29 02 0001 001 (PNLD-SEDUC/PREFEITURA);
4.  Entrevista com os responsáveis pelas  escolas da amostra formulada
a partir do questionário 20 29 02 0002 001 (PNLD-Escolas).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.9   CONSTATAÇÃO:
Fragilidade gerencial na execução do PNLD.
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FATO:
Na  perspectiva de avaliar a execução do Programa no município de Mata
Roma Ã MA buscou-se contato com as diferentes esferas  (administrativa
e  beneficiários) envolvidas na execução do PNLD, tais como Secretária
Municipal  de Educação, professores / diretores das  escolas definidas
na amostra e corpo discente das escolas.
Dos contatos estabelecidos, constatou-se:
a)  Inexistem  informações e dados históricos da execução do Programa,
fato  que  ocorreu  em  razão  da cassação do gestor anterior e da não
disponibilização,  dos  documentos pertencentes ao município, à gestão
atual;
b)  Mesmo  com  as  entrevistas  realizadas junto à comunidade escolar
apontarem  para  a  falta  generalizada  de  livros  didáticos em anos
anteriores,   sobram   estoques   referentes  a  esses  exercícios  no
Almoxarifado Central;
c)  Fragilidade  gerencial  da  atual  administração  na  execução  do
Programa  Nacional  do  Livro  Didático em razão do desconhecimento do
mesmo,  da falta de distribuição dos livros anteriormente ao início do
calendário escolar, do não uso do SISCORT, etc..

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  81/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Entrevista  com  a  Secretária  Municipal  de  Educação  quando da
aplicação do questionário 20 29 02 0001 001 (PNLD-SEDUC/PREFEITURA);
4.  Entrevista  com os responsáveis pelas  escolas da amostra a partir
do questionário 20 29 02 0002 001 (PNLD-Escolas).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.10  CONSTATAÇÃO:
Não participação dos professores no processo de escolha dos livros.

FATO:
Por  meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, foi solicitado
que  a  Prefeitura  Municipal  apresentasse  documentos relacionados à
execução   do  Programa  Nacional  do  Livro  Didático  no  âmbito  do
município, tais como Ofícios, Planilhas de Controles, entre outros.
Com o atendimento a esta solicitação, esperava-se entender como se deu
a  escolha  do  Livro Didático no âmbito do município para o exercício
2010.
Por   meio   do  Ofício  n°  81/2010GABP,  a  Administração  Municipal
esclareceu  que  "(...)  coordenadores  de  ensino  do  município  que
acompanharam  a  escolha 2010, as escolas da Rede Municipal juntamente
com  seus  diretores  e  coordenadores  reuniram-se  para  uma escolha
conjunta, pois chegaram ao consenso que o município adotando os mesmos
livros,   o   andamento   dos  projetos  pedagógicos  realizados  pela
Secretaria  seriam  melhor monitorados, desta forma a escolha do Livro
Didático  2010, deu-se no Colégio Rolindo Garreto. Depois de realizado
(sic)  a escolha os diretores repassaram para a secretaria de Educação
onde foi registrado (sic) a escolha pois as escolas não
disponibilizavam  de  internet.(...)".  O  referido  ofício  não  veio
acompanhado  de  anexos  que  evidenciassem a realização da reunião na



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 24
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

Escola Rolindo Garreto.
Com  a  finalidade  de  aferir a veracidade das informações prestadas,
foram entrevistados professores/diretores de 04 (quatro) das 29 (vinte
e  nove) escolas municipais declaradas em atividade para fins do Censo
Escolar  de  2009,  e,  nestas entrevistas, em apenas uma das escolas,
servidores  confirmaram  que  a escola teria participado da escolha do
livro   didático   embora   nenhum   dos  entrevistados  confirme  ter
participado  diretamente  da referida escolha e afirmem  desconhecer o
Guia  do  Livro  Didático  e  as formas e prazos a serem observados na
escolha do livro didático.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  81/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Entrevista  com  os  professores/diretores  das  Escolas  a seguir
identificadas, constantes da amostra encaminhada pela DCPLA:
Escola / Nome do entrevistado / Cargo
i) Colégio Guilherme Gomes Barbosa (Santa Rita) / Francisco Garrêto de
Carvalho / Diretor;
ii)  Colégio  Guilherme  Gomes  Barbosa  (Santa  Rita) / Raimunda Lago
Garrêto / Professora;
iii)  E.  M. Cajueiro I (Colégio Santo Antônio) / Ronaldo da Conceição
Cardoso / Professor;
iv)  Colégio  Benedito  Correia  (Bom Sucesso) / Sandra Sousa Mendes /
Professora;
v) Colégio Benedito Correia (Bom Sucesso) / Rosa Maria Medeiros Lima /
Diretora;
vi)  Colégio Manoel Cardial da Silva (Guadalupe) / Zélia Sousa Cardeal
/ Diretora;
vii)  Colégio  Manoel  Cardial  da  Silva (Guadalupe) / Raimundo Sousa
Cardeal / Professor.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.11  CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  controles  de distribuição de livros didáticos (PNLD) da
Prefeitura Municipal às escolas.

FATO:
Por  meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, foi solicitado
que a Prefeitura Municipal informasse:
- os controles de distribuição dos livros;
-  as  ações  realizadas,  junto aos usuários dos livros, com vistas a
assegurar sua conservação e devolução.
Embora esta solicitação de fiscalização tenha sido respondida por meio
do  Ofício  nº  81/2010  GABP,  de  15  de  março  de  2010,  este não
contemplava  qualquer  documento  que  comprovasse  a existência de um
controle  de  distribuição  dos livros didáticos e nem a realização de
ações com vistas a assegurar sua conservação e devolução.
Em  entrevista  realizada com a Secretária Municipal de Educação, esta
esclareceu que todos os livros didáticos são recebidos pela Prefeitura
e  armazenados  no  Almoxarifado  Central  e  que,  deste  local,  são
distribuídos às escolas, tanto da zona urbana quanto rural.
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Em  vistoria  "in  loco"  realizada  no  Almoxarifado,  constatou-se a
existência dos livros embora inexista qualquer tipo de controle formal
de  sua  distribuição.  Foi esclarecido pelo responsável que os livros
são distribuídos conforme etiqueta afixada nos pacotes pelo FNDE.
Tais  controles  são  necessários  para  a  boa  operacionalização  do
Programa, e auxiliam a garantir que todos os alunos sejam atendidos. A
inexistência  /  fragilidade dos mesmos compromete a identificação das
sobras  ou  carências  de livros nas escolas e a conseqüente tomada de
providências,  de  forma  tempestiva,  com  vistas  a  solucionar tais
problemas  além  de  estar  em desacordo com o preceituado nas alíneas
"b"  e  "c",  inciso  V do artigo 6º da Resolução FNDE nº 03, de 14 de
janeiro de 2008.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  81/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Entrevista  com  a  Secretária  Municipal  de  Educação  quando da
aplicação do questionário 20 29 02 0001 001 (PNLD-SEDUC/PREFEITURA);
4.  Entrevista  com  os  diretores  /  professores  responsáveis pelas
escolas  selecionadas na amostra encaminhada pela DCPLA/DSEDU efetuada
a partir do questionário 20 29 02 0002 001 (PNLD-Escolas).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.12  CONSTATAÇÃO:
Entrega de livros após o início do período letivo (exercício de 2010).

FATO:
Durante   a  realização  dos  trabalhos  de  campo,  fazia  parte  das
atividades  anteriormente  planejadas a vistoria "in loco" das escolas
componentes  da  amostra  a  fim  de  se  verificar  a  efetividade da
distribuição dos livros didáticos.
As  visitas  se  deram no período de 15 a 19 de março do ano corrente,
portanto  uma  semana  após  o início do ano letivo conforme informado
pela Secretária Municipal de Educação do município de Mata Roma Ã MA.
Conforme  citado  em  tópico  próprio, durante visita ao Almoxarifado,
local  de  depósito  dos  livros didáticos, constatou-se que os mesmos
ainda  não haviam sido distribuídos às escolas o que está em desacordo
com  os  normativos  disciplinadores  do  Programa  Nacional  do Livro
Didático.
Nas  visitas  realizadas  às escolas, constatou-se, ainda, que aqueles
materiais  que  já  haviam  sido  distribuídos,  ainda não haviam sido
entregues, em sua totalidade, aos alunos.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.438-01, de 08 de março de 2010;
2. Entrevista com a Secretária Municipal de Educação;
3. Registros fotográficos:
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Estoque de livros na SEMED (em 19/03/2010) Estoque de livros da E. M. Benedito Correia
(em 17/03/2010)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

AÇÃO              :
8744
APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA - NO EST
ADO DO MARANHAO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Garantir a oferta da alimentação escolar, de forma a suprir, no  míni-
mo, 15% das necessidades nutricionais dos alunos matriculados em esta-
belecimentos públicos nos Estados, Municípios e Distrito Federal,  nos
estabelecimentos mantidos pela União e excepcionalmente, nas entidades
filantrópicas, com a oferta de, no mínimo uma refeição diária, durante
o período de permanência na escola. Essa ação visa a contribuir para o
crescimento  do  aluno,  para  a melhoria da sua aprendizagem e para a
formação de bons hábitos alimentares.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245953
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
  Aquisição, armazenagem e distribuição dos gêneros alimentícios  pela
Prefeitura Municipal/SEDUC/Escolas Executoras/Empresas Terceirizadas;
- Recebimento e armazenagem dos gêneros, elaboração da merenda e ofer-
ta da refeição aos alunos pelas escolas e empresas terceirizadas;
- Atuação do Conselho de Alimentação Escolar - CAE.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 430.488,60

1.1.13  CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  da  notificação  dos  recursos  federais  recebidos,
prevista na Lei nº 9.452/1997.

FATO:
Visando  verificar  o atendimento do preceituado na Lei nº 9.452/1997,
foi solicitado, por meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01,
que  a  Prefeitura Municipal de Mata Roma Ã MA apresentasse documentos
comprobatórios   de  que  os  partidos  políticos,  os  sindicatos  de
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município foram
notificados sobre os recursos federais recebidos.
Por  meio  do  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15  de março de 2010, a
prefeitura  municipal  informou  que "As notificações foram feitas via
Rádio  Comunitária  e  murais  semestralmente"  e  não  disponibilizou
documentos que confirmassem esta informação.
Desta   forma,  constatou-se  a  falta  de  notificação  aos  partidos
políticos,  sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais sobre
a  liberação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar Ã
PNAE,  no  exercício  de 2009 em desacordo com o preceituado na Lei nº
9.452/1997.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
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Municipal de Mata Roma;
3.  Extratos  bancários  de  contas  correntes  vinculadas ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.14  CONSTATAÇÃO:
Não  disponibilização  de  documentação  comprobatória à equipe da CGU
(situação que comprometeu a análise).

FATO:
Por  meio  de  consulta  ao  sítio  eletrônico  do  Fundo  Nacional do
Desenvolvimento  da Educação, verificou-se que os recursos do Programa
Nacional   de   Alimentação  Escolar,  disponibilizados  à  Prefeitura
Municipal  de  Mata  Roma  totalizaram,  para  o exercício de 2008, R$
265.364,00,  e,  para  o  exercício  de  2009, R$ 165.124,60, conforme
informado a seguir:
i) Exercício de 2008:
-  PNAC  -  PNAE  CRECHE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/
CRECHE:  crédito  total  durante  o  ano de R$ 1.496,00 por meio de 10
ordens  bancárias  na conta corrente 12.525-3 da agência 0590 do Banco
do Brasil;
-  PNAE  -  FUNDAMENTAL  -  PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ã
FUNDAME:  crédito  total durante o ano de R$ 106.700,00 por meio de 10
ordens bancárias na conta corrente 5.314-7 da agência 0590 do Banco do
Brasil;
-  PNAP-PRÉ-ESCOLA  -  PROGRAMA  NACIONAL  DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-
ESCOL:  crédito  total  durante  o  ano de R$ 26.136,00 por meio de 10
ordens bancárias na conta corrente 5.314-7 da agência 0590 do Banco do
Brasil; e
-  PNAQ-PNAE  QUILOMBOLA  -  PROGRAMA  NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
QUILOMBOL: crédito total durante o ano de R$ 131.032,00 por meio de 10
ordens bancárias na conta corrente 9.885-X da agência 0590 do Banco do
Brasil.
ii) Exercício de 2009:
-  PNAE - EJA: crédito total durante o ano de R$ 17.767,20 por meio de
6 ordens bancárias na conta corrente 14.875-X da agência 0590 do Banco
do Brasil;
-  PNAE  -  FUNDAMENTAL  -  PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Ã
FUNDAME:  crédito  total  durante  o ano de R$ 53.064,00 por meio de 5
ordens  bancárias  na conta corrente 14.875-X da agência 0590 do Banco
do Brasil;
-  PNAEP-PRÉ-ESCOLAR  -  PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-
ESCOL:  crédito  total  durante  o  ano  de R$ 17.397,60 por meio de 6
ordens  bancárias  na conta corrente 14.875-X da agência 0590 do Banco
do Brasil; e
-  PNAEQ:  crédito  total  durante o ano de R$ 76.895,80 por meio de 6
ordens  bancárias  na conta corrente 14.874-1 da agência 0590 do Banco
do Brasil.
Por  meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, foi solicitado
que  a  Prefeitura  Municipal disponibilizasse as Prestações de Contas
dos  recursos recebidos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e,
também, os comprovantes de despesas com aquisições de alimentos (Notas
de   Empenho,   Documentos  Fiscais,  Recibos,  Ordens  de  Pagamento)
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referentes aos exercícios de 2008 e 2009.
Por  meio  do  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15  de março de 2010, a
prefeitura  municipal informou, no que se refere ao exercício de 2008,
"(...)  da  impossibilidade  de  fornecer  todos os dados relacionados
referente  a documentação da gestão anterior, em razão do ex-gestor, o
Sr.  Lauro  Pereira  de  Albuquerque, ter levado consigo todo o acervo
administrativo   da  Município,  tendo,  inclusive,  a  atual  gestora
proposto  uma  Ação  Civil  Pública  contra o mesmo, no sentido de que
devolvesse  todos  os  documentos  pertencentes  ao  município,  sob o
Processo  nº 431/2009, que tramita na 1 Vara da Comarca de Chapadinha-
MA",  e,  no  que  se refere ao exercício de 2009, que "A prestação de
contas  encontra-se  sob  responsabilidade  do Conselho de Alimentação
Escolar"  e,  que "devido o prazo determinado em Lei todos e quaisquer
documentos  foram repassados para o CAE para análise". Em anexo a este
Ofício,  encaminhou  cópias  de  Notas  fiscais  emitidas pela empresa
"Comercial   de  Gêneros  Alimentícios  Number  One  Ltda."  (CNPJ  nº
08.606.593/0001-46) durante o exercício de 2009 que corresponderiam às
aquisições  de merenda escolar procedidas pela Prefeitura Municipal de
Mata Roma com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Em  reunião  realizada  com  o  Conselho  de  Alimentação  Escolar  em
16/03/2010  estes  confirmaram  estar analisando a Prestação de Contas
referente ao exercício de 2009. Entretanto não a apresentaram à equipe
de  fiscalização  da Controladoria-Geral da União durante os trabalhos
de campo.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Consultas  efetuadas  ao  sítio  eletrônico  do  Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação;
4.  Extratos  bancários  de  contas  correntes  vinculadas ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.15  CONSTATAÇÃO:
Falhas na documentação comprobatória das despesas realizadas; Falta de
comprovação  documental de despesas realizadas; Falta de identificação
do programa na documentação comprobatória das despesas.

FATO:
Conforme  relatado  em  tópico próprio, a Prefeitura Municipal de Mata
Roma  Ã  MA  encaminhou,  em anexo ao Ofício nº 84/2010 GABP, de 15 de
março  de  2010, cópias das Notas fiscais a seguir indicadas, emitidas
pela  empresa  "Comercial  de  Gêneros  Alimentícios Number One Ltda."
(CNPJ   nº   08.606.593/0001-46)  durante  o  exercício  de  2009  que
corresponderiam  às  aquisições  de  merenda  escolar  procedidas pela
Prefeitura  Municipal com recursos do Programa Nacional de Alimentação
Escolar.

Nota Fiscal Data de Emissão Valor Total (R$) Quantidade (Kg)
257 04/05/2009 31.727,40 3.637
297 04/06/2009 31.727,40 3.637
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312 01/07/2009 44.145,75 5.058
375 05/08/2009 44.145,75 5.058
397 05/09/2009 44.145,75 5.058
419 05/10/2009 44.145,75 5.058
425 29/10/2009 44.145,75 5.058
427 29/10/2009 44.145,75 5.058

Total 328.329,30 37.622

Da  análise  dos  documentos,  conclui-se que estes apresentaram, pelo
menos, as seguintes impropriedades:
-  todas  as  Notas  Fiscais  encontram-se  atestadas  pela Secretaria
Municipal   de  Educação  (rubricadas)  o  que  fere  o  principio  da
segregação de funções;
-  nenhuma das Notas Fiscais encontra-se identificada com a origem dos
recursos,  além  de  terem  sido  apresentadas  cópias  ao  invés  das
originais  o  que  está  em  desacordo  com o previsto no artigo 24 da
Resolução FNDE nº 32, de 10 de agosto de 2006;
-  não  foram  apresentados documentos que comprovassem a inscrição do
empenho  da  despesa e nem a ordem de pagamento correspondente a essas
Notas Fiscais em cumprimento ao preceituado na Lei nº 4.320/1964;
-  as  datas  de  emissão  das  Notas Fiscais apresentadas não guardam
correspondência  com  as  datas  de  movimentação das contas correntes
recebedoras  de  recursos  do  PNAE  o  que  traz dúvidas quanto à sua
legitimidade;
-  a  empresa  emissora  das  notas  fiscais,  "Comercial  de  Gêneros
Alimentícios Number One Ltda.", tem por endereço, no Cadastro Nacional
da  Pessoa Jurídica, a R D Jardim Atlântico / Rua G, nº 5, Quadra "I",
Lote  23  /  24,  Sala  05 em São Luís/MA, endereço distante 280 km do
município  de  Mata  Roma Ã MA e apresenta, em suas Notas Fiscais, por
endereço, a Rua da Vitória, nº 22, Caratatiua, em São Luís/MA.
Visita  realizada  pela  equipe  de  fiscalização  aos  dois endereços
confirmou  a  existência  da  referida empresa no primeiro embora este
seja  um  prédio  descaracterizado  e  não  corresponda  a um comércio
varejista,   contrariando  tanto  sua  atividade  econômica  principal
cadastrada  no CNPJ (CNAE: 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos
alimentícios  em  geral  ou especializado em produtos alimentícios não
especificados  anteriormente),  quanto  suas secundárias (47.81-4-00 -
Comércio  varejista de artigos do vestuário e acessórios; 47.89-0-01 -
Comércio  varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 47.89-0-05
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 47.56-3-00
-   Comércio   varejista  especializado  de  instrumentos  musicais  e
acessórios;   47.51-2-00   -   Comércio   varejista  especializado  de
equipamentos  e  suprimentos  de  informática;  47.57-1-00  - Comércio
varejista   especializado   de   peças  e  acessórios  para  aparelhos
eletroeletrônicos   para   uso   doméstico,   exceto   informática   e
comunicação; 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria);
-  mesmo  estando  distante 280 km do Município de Mata Roma, todas as
notas  fiscais  contemplam  a  entrega  de  quantidades expressivas do
produto  "pão  massa fina", totalizando 3.102 Kg desse produto para os
meses de maio e outubro de 2009;
-  inexiste, em alguns destes documentos (notas fiscais de nº 257, 297
e  312),  o carimbo de autenticação de trânsito rodoviário, inobstante
existir, na única saída do município de São Luís/MA por via terrestre,
o
Posto  Fiscal  de  Estiva,  passagem  obrigatória  de qualquer veículo
automotor transportando mercadorias;
-  em  nenhuma  das  notas fiscais há referência de quem teria feito o
transporte  das mercadorias, considerando que se tratava de transporte
rodoviário   entre   cidades.   Mais   especificamente,   nos   campos
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"TRANSPORTADOR  / VOLUMES  TRANSPORTADOS" não  há  qualquer informação
que  ajude  na  formação  de  convicção  acerca  do  efetivo  trânsito
das  mercadorias.  Assim,  todas  as  notas  fiscais  disponibilizadas
apresentam  em comum a característica de terem sido emitidas omitindo-
se  as indicações previstas no artigo 139 do normativo que rege o ICMS
no Estado do Maranhão (Decreto Estadual 19.714/2003);
-  em  nenhuma  das  notas fiscais, a descrição dos produtos atende ao
estipulado no inciso IV do artigo 139 do Regulamento do ICMS no estado
do  Maranhão  (Decreto  Estadual  19.714/2003)  e,  desta forma, não é
possível  identificar, com clareza, o produto entregue, tendo em vista
a  ausência/deficiência  de informações referentes a: o código adotado
pelo  estabelecimento  para  identificação do produto; a descrição dos
produtos  (compreendendo:  nome,  marca, tipo, modelo, série, espécie,
quantidade e demais elementos que permitam sua perfeita
identificação);  a  classificação  fiscal dos produtos, quando exigida
pela  legislação  do   IPI;  o  Código  de Situação Tributária- CST; a
alíquota  do  ICMS; a alíquota do IPI, quando for o caso; e o valor do
IPI, quando for o caso.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Cópias  reprográficas  das notas fiscais de nº 257, 297, 312, 375,
397,  419,  425,  427  emitidas  pela  empresa  "Comercial  de Gêneros
Alimentícios  Number  One  Ltda."  (CNPJ nº 08.606.593/0001-46) para a
Prefeitura  Municipal  de  Mata Roma pela aquisição de merenda escolar
durante o exercício de 2009; e
4.  Extratos  bancários  de  contas  correntes  vinculadas ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.16  CONSTATAÇÃO:
Falta  de  aplicação  financeira  dos recursos enquanto não utilizados

FATO:
Na  análise dos extratos bancários das contas específicas dos recursos
do Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar, movimentadas pela
Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma  durante os exercícios de 2008 e
2009,  constatou-se  a  ausência  de aplicação financeira dos recursos
enquanto  não  utilizados  na  sua  finalidade, em desacordo com o que
preceitua o inciso X, artigo 19 da Resolução FNDE nº 32 de 10/08/2006.
A  seguir,  encontram-se  informações  sobre  as  contas correntes, os
valores recebidos do PNAE e os períodos em que esses recursos deixaram
de ser aplicados:
I) Conta corrente 9.885-X (PNAQ), Agência 0590 do Banco do Brasil:

Período em que o recurso
deixou de ser aplicado

Nº de Dias Valor que deixou de ser
aplicado (R$)

06/03/2008 a 21/05/2008 76 13.103,20
07/04/2008 a 21/05/2008 44 13.103,20
08/05/2008 a 17/06/2008 40 13.103,20
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II) Conta corrente 5.314-7 (PNAE), Agência 0590 do Banco do Brasil:

Período em que o recurso
deixou de ser aplicado

Nº de Dias Valor que deixou de ser
aplicado (R$)

06/03/2008 a 21/05/2008 76 10.676,89
07/04/2008 a 21/05/2008 44 13.283,60
08/05/2008 a 16/06/2008 39 13.283,60
03/06/2008 a 11/07/2008 38 13.283,60
03/07/2008 a 19/08/2008 47 13.283,60

III) Conta corrente 12.524-5 (MEREN), Agência 0590 do Banco do Brasil:

Período em que o recurso
deixou de ser aplicado

Nº de Dias Valor que deixou de ser
aplicado (R$)

06/03/2008 a 26/08/2008 173 2.613,60

IV) Conta corrente 14.875-X (PNAE), Agência 0590 do Banco do Brasil:

Período em que o recurso
deixou de ser aplicado

Nº de Dias Valor que deixou de ser
aplicado (R$)

25/03/2009 a 22/04/2009 28 16.473,60
02/04/2009 a 22/04/2009 20 16.473,60

V) Conta corrente 14.874-1 (PNAE), Agência 0590 do Banco do Brasil:

Período em que o recurso
deixou de ser aplicado

Nº de Dias Valor que deixou de ser
aplicado (R$)

25/03/2009 a 22/04/2009 28 30.500,80

VI) Há de se citar, ainda, que é mantida, também no Banco do Brasil, a
conta  corrente  12.525-3  da  agência  0590,  a qual recebeu 10 (dez)
ordens  bancárias  no  valor unitário de R$ 149,60 (cento e quarenta e
nove  reais  e  sessenta  centavos) que deixaram de ser aplicados e/ou
utilizados durante todo o exercício de 2008.

EVIDÊNCIA:
1.  Extratos  bancários  de  contas  correntes  vinculadas ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.17  CONSTATAÇÃO:
Pagamento  de  tarifas  bancárias com recursos do Programa Nacional de
Alimentação  Escolar  disponibilizados  à Prefeitura Municipal de Mata
Roma - MA.

FATO:
Na  análise dos extratos bancários das contas específicas dos recursos
do Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar, movimentadas pela
Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma  durante  o  exercício  de 2009,
constatou-se o pagamento de tarifas bancárias com o uso de recursos do
Programa   Nacional  de  Alimentação  Escolar  o  que  encontra-se  em



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 32
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

desacordo  com  o  que  preceitua o inciso XII, artigo 19 da Resolução
FNDE nº 32 de 10/08/2006.
No  que  se  refere  à conta corrente 14.875-X (PNAE), Agência 0590 do
Banco  do  Brasil,  o  valor  pago de tarifas totalizou R$ 20,85 e foi
cobrado  em razão da devolução, por insuficiência de fundos, do cheque
de nº 850025 ocorrida em 14 de agosto de 2009.
Já para a conta 14.874-1, também da agência 0590 do Banco do Brasil, o
valor pago em tarifas bancárias também totalizou R$ 20,85 e a razão de
sua  cobrança  foi a devolução, também por insuficiência de fundos, do
cheque de nº 850005, também ocorrida em 14 de agosto de 2009.

EVIDÊNCIA:
1.  Extratos  bancários  de  contas  correntes  vinculadas ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.18  CONSTATAÇÃO:
Falta  de nutricionista para a elaboração e acompanhamento do cardápio
da  merenda escolar (2008); Desempenho insatisfatório do nutricionista
(2009);  Nutricionista  responsável pelo PNAE sem vínculo empregatício
formal  com  a  prefeitura;  Falta  de  teste  de  aceitabilidade  dos
cardápios.

FATO:
Por  meio da Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, foi solicitado
que a Prefeitura Municipal de Mata Roma Ã MA disponibilizasse:
documentos  comprobatórios  da  designação  e atuação de nutricionista
responsável  pela  elaboração  do  cardápio  da  merenda  escolar  nos
exercícios  de 2008 e 2009; cardápio elaborado pelo nutricionista para
a  preparação  da  merenda  escolar  para  os referidos exercícios; e,
também,  comprovantes  da  realização  de testes de aceitabilidade dos
alimentos.
Conforme já citado, por meio do Ofício nº 84/2010 GABP, de 15 de março
de  2010,  a  prefeitura  municipal  informou estar impossibilitada de
fornecer  dados  referentes  à gestão anterior, encerrada no início de
2009  pela cassação do ex-gestor municipal. Desta forma, a verificação
da  existência  e atuação de nutricionista no exercício de 2008 restou
prejudicada.
Quanto  ao exercício de 2009, a administração municipal disponibilizou
contrato firmado com a nutricionista registrada sob CRN nº 4.037 da 6ª
Região.  O  respectivo contrato foi firmado em 02 de março de 2009 com
prazo  de  validade  de  12  (doze) meses, improrrogáveis, portanto em
desacordo com a Resolução FNDE nº 32/2006.
Disponibilizou  também  o cardápio elaborado pela nutricionista para o
mês  de abril/09 e seguintes. O referente ao mês de abril/09 propõe os
seguintes produtos e quantidades diárias de alimentação:

Dia da Semana

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feiraLocalizaç
ão da
Escola

Cardápio
Qtde. per
capita -
Gramas

Cardápio

Qtde.
per

capita -
Gramas

Cardápio

Qtde.
per

capita -
Gramas

Cardápio

Qtde.
per

capita -
Gramas

Cardápio

Qtde.
per

capita -
Gramas

Zona Mingau Preparo: Sopa dePreparo: Suco dePolpa deRisoto dePreparo: Bebida Preparo
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Urbana
(Pré-Esc.
e Fund.)
– nº de
alunos:
3.160

45 Carne 35;
Carne
Moída:
15

Frutas com
Biscoito

Fruta:
35;
Biscoito
: 14

Frango 70 Láctea em Pó:
60

Zona
Rural –
nº de

alunos:
295

Risoto

Preparo:
60 Bebida

Láctea com
Biscoito

Preparo:
60;
Biscoito
: 14

Sopa

Preparo:
35

Bebida
Láctea com
Biscoito
ou Pão

Preparo:
60; Pão
1 Un.;
Biscoito
: 21

Risoto de
Carne

Preparo:
60;
Carne
Moída:
20

Zona
Rural –

Quilombol
a – nº de
alunos:

180

Risoto de
Carne

Preparo:
70; Carne
Moída: 20

Bebida
Láctea com
Biscoito

Preparo:
60;
Biscoito
: 14

Sopa de
Carne

Preparo:
40;
Carne
Moída:
20

Mingau

Preparo:
45

Risoto

Preparo:
70

Polos –
Quilombol
a – nº de
alunos:
1730

Risoto

Preparo:
70 Bebida

Láctea com
Biscoito

Preparo:
60;
Biscoito
: 14

Sopa

Preparo:
40

Mingau

Preparo:
45 Risoto com

Carne
Moída

Preparo:
70;
Carne
Moída:
20

Quanto  a esse cardápio, uma análise dos seus componentes indica o não
atendimento  do  §  4°  do artigo 14 da Resolução FNDE nº 32, de 10 de
agosto   de   2006  tendo  em  vista  este  desconsiderar  os  hábitos
alimentares  da localidade e a vocação agrícola da mesma. Como o mesmo
não  foi apresentado contemplando estimativas de seus valores de macro
e  micronutrientes  não é possível aferi-lo tomando por base os anexos
IV e V da citada Resolução.
A  observação  dos  cardápios  dos  demais  meses do exercício de 2009
demonstra  pequenas  variações  em relação ao mês de abril/2009 no que
tange, principalmente, ao alimento distribuído por dia da semana.
Outra falha na atuação da nutricionista refere-se à não comprovação da
realização  de  testes  de  aceitabilidade  dos  produtos  da  merenda
escolar, em desacordo com o preceituado no artigo 15 da Resolução FNDE
nº  32/2006,  já  que,  atendendo  à solicitação da apresentação do(s)
teste(s)  de  aceitabilidade, a Administração Municipal disponibilizou
cópia  reprográfica  de  documento  denominado  "RELATÓRIO DE TESTE DE
DEGUSTAÇÃO  Ã  2009",  assinado  pela  nutricionista  responsável pela
merenda  escolar,  indicando a realização de um teste de degustação às
09:30  do  dia  10 de abril de 2009 na Escola Rolindo Garreto, no qual
teriam  sido  selecionadas  algumas amostras de alimentos presentes ao
cardápio  escolar,  os  quais  seriam  adquiridos da empresa licitante
vencedora  do  Pregão  Presencial nº 003/2009. Consta do documento que
estas  amostras  teriam  sido  preparadas  e  distribuídas em pequenas
porções  aos  alunos,  funcionários  da escola, membros do Conselho de
Alimentação  Escolar  e à Secretária Municipal de Educação e, que após
distribuição,  os  alunos  e  membros do CAE teriam sido entrevistados
verbalmente   quanto   à  aceitação  dos  produtos.  A  observação  do
calendário escolar do exercício de 2009 do município de Mata Roma - MA
demonstra  que o dia em que teria sido realizado o teste de degustação
foi feriado escolar (Sexta-feira da Paixão).

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3. Cópias reprográficas de documento denominado "RELATÓRIO DE TESTE DE
DEGUSTAÇÃO   Ã   2009",   contemplando  informações  sobre  a  suposta
realização  de  teste de aceitabilidade dos produtos a serem ofertados
na merenda escolar.



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 34
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.19  CONSTATAÇÃO:
Baixa  qualidade  da  merenda  escolar  servida  aos alunos; Oferta de
merenda  escolar  em  desacordo com os §§ 4° e 6° da Resolução FNDE nº
32/2006  durante  o  exercício  de  2009;  Oferta  de produtos básicos
elaborados  na  merenda  escolar;  Opção  pela  contratação de empresa
situada  em  município  distante 280 Km do município de Mata Roma Ã MA
sem justificativas.

FATO:
Com  base  nos  cardápios elaborados pela nutricionista cadastrada sob
CRN  nº  4.037  da  6ª  Região,  a  Prefeitura  Municipal adquiriu, no
exercício  de  2009,  conforme cópias das notas fiscais apresentadas à
equipe  de  fiscalização, um total de 37.622 Kg de alimentos, os quais
encontram-se indicados na tabela a seguir:

Descrição do
Produto

Quantidade
(em Kg)

% da Quantidade
Total

Classificação – Tabela
PNAE

Bebida Láctea
chocolate

3.682 9,787% Produto Básico -
Elaborado

Bebida Láctea
Morango

3.600 9.569% Produto Básico -
Elaborado

Biscoito Salgado 1.978 5,258% Produto Básico -
Elaborado

Carne Moída 2.172 5,773% Produto Básico – Semi -
Elaborado

Mingau de Aveia com
Côco

1.774 4,715% Não classificado

Mingau de Chocolate 670 1,781% Não classificado
Mingau de Tapioca
com Côco

2.526 6,714% Produto Básico -
Elaborado

Pão Massa Fina 3.102 8,245% Produto Básico -
Elaborado

Polpa de Frutas 2.558 6,799% Produto Básico -
Elaborado

Risoto de Bacon 2.254 5,991% Não classificado
Risoto de Camarão 3.436 9,133% Não classificado
Risoto de Carne 2.090 5,555% Produto Básico -

Elaborado
Risoto de Frango 3.354 8,915% Produto Básico -

Elaborado
Sopa de Frango 2.172 5,773% Produto Básico -

Elaborado
Total Global 37.622 100,000% Produto Básico -

Elaborado

Embora a Administração Municipal tenha atendido ao preceituado no § 3°
da  Resolução FNDE nº 32/2006, utilizando 79% dos recursos financeiros
destinados  na  aquisição de produtos básicos, tanto o cardápio quanto
as   aquisições  deixaram  de  priorizar  os  produtos  básicos  semi-
elaborados e "in natura".
Também há de ser citado que as aquisições resultaram da homologação do
processo  licitatório  Pregão  Presencial  nº 003/2009 que adjudicou a
entrega  de  merenda  escolar  à  uma  empresa situada em São Luís/MA,
distante
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aproximadamente  280  km  do  município  de  Mata Roma/MA o que também
desrespeitou o § 6° da referida Resolução do FNDE.
Indagadas,   tanto  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  quanto  a
Coordenadora  de  Educação  Zona  rural  pelos  motivos  que levaram a
Administração Municipal a contratar uma empresa situada em São Luís/MA
em
detrimento  de  produtores  rurais da região, estes responderam que os
produtores  rurais  da região não produzem o suficiente para atender à
demanda  das  escolas  e,  também,  que  estes não podem participar de
processos  licitatórios  por não possuírem a documentação necessária à
comprovação da habilitação jurídica e/ou regularidade fiscal.
Entretanto   não   foram   apresentados   quaisquer   documentos   que
corroborassem com a impressão manifestada por ambas.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma; e
3.  Cópias  reprográficas  das notas fiscais de nº 257, 297, 312, 375,
397,  419,  425,  427  emitidas  pela  empresa  "Comercial  de Gêneros
Alimentícios  Number  One  Ltda."  (CNPJ nº 08.606.593/0001-46) para a
Prefeitura  Municipal  de  Mata Roma pela aquisição de merenda escolar
durante o exercício de 2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.20  CONSTATAÇÃO:
Falhas   na  formalização  dos  processos  licitatórios;  Limitação  à
publicidade   da  realização  do  Pregão  Presencial  nº  003/2009  em
desacordo com o preceituado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
FATO:
Instada,  por  meio  da  Solicitação  de Fiscalização nº 245.953-01, a
apresentar  os  processos  licitatórios  por  meio  dos quais adquiriu
merenda escolar, com recursos do PNAE, nos exercício de 2008 e 2009, a
Administração  Municipal  esclareceu  que,  em relação ao exercício de
2008 estaria impossibilitada de apresentar informações.
Já  em  relação  ao  exercício  de 2009, disponibilizou para análise o
processo  licitatório  Pregão  Presencial  nº  003/2009,  realizado em
06/04/2009.
Embora  a  Lei  nº 10.520/2002 estipule, no inciso I de seu artigo 4°,
que   "a  convocação  dos  interessados  será  efetuada  por  meio  de
publicação  de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou,
não  existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por
meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em jornal de grande
circulação,  nos  termos  do  regulamento de que trata o art. 2º", e o
valor  total  estimado  para  a  licitação tenha sido de R$ 425.356,00
(quatrocentos  e  vinte  e  cinco  mil  e trezentos e cinquenta e seis
reais),  portanto  de  grande  vulto,  a  Administração  Municipal deu
publicidade  ao processo licitatório apenas por meio do Diário Oficial
do Estado do Maranhão na edição datada de 26/03/2009.
Como  resultado,  compareceu  à  sessão  pública  uma única empresa, a
"Comercial   de  Gêneros  Alimentícios  Number  One  Ltda."  (CNPJ  nº
08.606.593/0001-46), vencedora do certame.
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EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma; e
3. Processo contemplando a licitação Pregão Presencial nº 003/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.21  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades  na condução dos processos licitatórios; Realização de
procedimento  licitatório  para  a  aquisição  de  merenda escolar com
recursos do PNAE sem a definição clara do objeto a ser adquirido.

FATO:
Conforme citado em tópico próprio, a Prefeitura Municipal de Mata Roma
Ã  MA  realizou  o  Pregão Presencial nº 003/2009, em 06/04/2009, para
aquisição de merenda escolar com recursos do PNAE.
Da  análise  do  processo  referente  a  este procedimento licitatório
constataram-se as seguintes impropriedades, no que se refere ao objeto
licitado:
i)  falta de peças, no processo referente ao procedimento licitatório,
que definiriam o objeto a ser adquirido, no caso, a merenda escolar.
Tendo  em  vista  o  preceituado  na  Resolução  FNDE  nº 32/2006, e o
referido processo licitatório tratar, em sua maior parte, da aquisição
de  merenda escolar, se esperaria que contivesse, entre suas peças, no
mínimo, justificativa da necessidade de aquisição (estimativa do total
de  merenda  a  ser consumida durante o calendário escolar), definição
clara  do  objeto  (quais  os  componentes  da merenda escolar a serem
adquiridos,  qual  a  sua  composição,  etc.),  pesquisa  de possíveis
fornecedores  de merenda escolar, estimativas de preço, estimativa dos
prazos  para  fornecimento,  etc.  Nenhuma  dessas  peças  instruía  o
processo  referente  ao  Processo  Licitatório  Pregão  Presencial  nº
003/2009;
ii)  ausência  da  definição  clara  do  objeto na pauta de compras do
Edital.
Entre  as  peças  do  processo  referente  ao procedimento licitatório
constava,  à  folha  19,  documento  denominado  "Anexo  I" ao Edital,
contendo  especificação, quantitativo e valor máximo do objeto para os
lotes  "LOTE  01  Ã  MERENDA  ESCOLAR"  e  "LOTE 2 Ã HOSPITAL" a serem
licitados  por  meio  do  Pregão  Presencial  nº  003/2009.  A  tabela
correspondente ao "LOTE 01" encontra-se a seguir transcrita:

ITEM DESCRIMINAÇÃO UND QUANTIDADE P. UNITÁRIO VALOR TOTAL
1 BEBIDA LÁCTEA CHOCOLATE KG 4.400 11,00 48.400,00
2 BEBIDA LÁCTEA MORANGO KG 4.300 7,00 30.100,00
3 MINGAU DE AVEIA COM CÔCO KG 2.100 10,50 22.050,00
4 MINGAU DE CHOCOLATE KG 800 10,50 8.400,00
5 MINGAU DE TAPIOCA COM CÔCO KG 3.000 10,50 31.500,00
6 RISOTO DE BACON KG 2.700 9,00 24.300,00
7 RISOTO DE CARNE KG 2.500 9,00 22.500,00
8 RISOTO DE FRANGO KG 4.000 9,00 36.000,00
9 RISOTO DE CAMARÃO KG 4.100 9,00 36.900,00
10 SOPA DE MACARRÃO LEGUMES E CARNE KG 2.700 9,50 25.650,00
11 SOPA DE MACARRÃO LEGUMES E FRANGO KG 2.600 9,50 24.700,00
12 BISCOITO SALGADO KG 2.400 5,50 13.200,00
13 PÃO MASSA FINA KG 3.700 7,00 25.900,00
14 CARNE MOÍDA KG 2.600 9,00 23.400,00
15 POLPA DE FRUTAS KG 3.000 7,00 21.000,00

VALOR TOTALR$ 394.000,00
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Da  observação  da  tabela  constata-se  a falta de definição clara do
objeto licitado já que a licitante contratada poderia ofertar diversos
produtos e, mesmo assim, estaria atendendo ao Edital.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma; e
3. Processo contemplando a licitação Pregão Presencial nº 003/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.22  CONSTATAÇÃO:
Falhas   na   formalização   dos  processos  licitatórios;  Falhas  na
realização  de pesquisa de preços; Editais elaborados sem exigência de
controle  de  qualidade/  apresentação  de  ficha técnica previstos na
Resolução do PNAE.

FATO:
Conforme citado em tópico próprio, a Prefeitura Municipal de Mata Roma
Ã  MA  realizou  o  Pregão Presencial nº 003/2009, em 06/04/2009, para
aquisição de merenda escolar com recursos do PNAE.
Na  análise  da  formalização  do  referido  procedimento  licitatório
constataram-se as seguintes impropriedades:
i) a ausência dos comprovantes da realização de pesquisas de preços no
mercado,  de  modo  a  estimar  o  custo  da  contratação e garantir o
fornecimento   de   produtos   com   preços  mais  vantajosos  para  a
Administração Pública, em desacordo com o art. 3º da Lei nº 8.666/93;
ii)  edital elaborado sem a exigência do fornecedor apresentar a ficha
técnica  ou  declaração com informações sobre a composição nutricional
do  produto,  com  laudo  de  laboratório  qualificado  e/ou  laudo de
inspeção  sanitária  dos  mesmos,  em  desacordo  com  o  artigo 15 da
Resolução FNDE Nº 32 de 10 de Agosto de 2006.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma; e
3. Processo contemplando a licitação Pregão Presencial nº 003/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.23  CONSTATAÇÃO:
Atuação deficiente do conselho de Alimentação Escolar.

FATO:
Na  análise  da  execução do PNAE Ã Merenda Escolar, fez-se necessário
avaliar  a  atuação do Conselho de Alimentação Escolar, que tem, entre
outras  atribuições,  a  de  acompanhar  e  fiscalizar a aplicação dos
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recursos  destinados  à alimentação escolar, conforme artigo 19 da Lei
nº 11.947, de 16 de junho de 2009.
Para  isto, foi solicitado, por meio de SF, que a Prefeitura Municipal
informasse  a  lei instituidora do Conselho de Alimentação Escolar e a
sua composição (nome do conselheiro, endereço, segmento que representa
Ã Poder Executivo, Poder Legislativo, Professores, Pais de alunos e de
outro  segmento  da  sociedade)  e disponibilizasse: i) documentos que
demonstrem  como  se  deu a escolha dos membros que compõem o CAE, com
registro  em Ata; ii) Livro Ata do Conselho de Alimentação Escolar; e,
também,  iii) Relatórios de fiscalização e pareceres emitidos sobre as
prestações de contas encaminhadas ao FNDE.
Por  meio  do  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15  de março de 2010, a
Administração  Municipal  disponibilizou cópia do Decreto nº 004/2000,
de  10 de julho de 2000, que criou o Conselho Municipal de Controle do
Programa de Alimentação Escolar no município de Mata Roma/MA; Livro de
Atas do CAE referente ao exercício de 2009, entre outros.
Efetuada  a  leitura dos registros de atas de reuniões realizadas pelo
conselho  durante  o exercício de 2009, verificou-se que, de 09 (nove)
reuniões  cuja realização fora registrada em ata, em apenas uma delas,
em  nenhuma  delas  tratou-se:  do  acompanhamento  e  fiscalização da
aplicação  dos recursos destinados à alimentação escolar; do zelo pela
qualidade  dos  alimentos, em especial quanto às condições higiênicas,
bem como à aceitabilidade dos cardápios oferecidos, etc.
Desta  forma, fica claro que o Conselho de Alimentação Escolar não tem
cumprido  com  suas  atribuições  em  desacordo  com o estabelecido na
Medida  Provisória  nº455, de 28 de janeiro de 2009, Lei nº 11.947, de
16 de junho de 2009 e demais normativos vigentes.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma; e
3. Livro de Atas do Conselho de Alimentação Escolar (2009).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.24  CONSTATAÇÃO:
Falta de controle de estoque/distribuição dos produtos adquiridos para
o preparo da merenda escolar.

FATO:
Com   a   finalidade   de  verificar  a  adequação  dos  controles  de
estoque/distribuição dos produtos adquiridos para o preparo da merenda
escolar,  foi solicitado à Prefeitura Municipal de Mata Roma Ã MA, por
meio  da SF nº 245953-01, que disponibilizasse os controles de estoque
e  distribuição  dos  alimentos  às  escolas, e os mapas de consumo da
merenda escolar referentes ao período em análise.
Em atendimento à solicitação, a Administração Municipal disponibilizou
cópias  das guias de distribuição de merenda, as quais são preenchidas
manualmente pelo responsável pelo depósito de merenda, o qual também é
responsável  por seu recebimento da empresa fornecedora e distribuição
às escolas, o que fere o princípio da segregação de funções.
O  responsável  pelo  preenchimento,  indagado  sobre  o  controle  de
estoques  adotado,  esclareceu  utilizar-se  de planilhas e estocar os
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fardos  de  merenda  de  modo  a  sempre distribuir as aquisições mais
antigas.
Apena  pelo  exame da documentação disponibilizada, restou evidenciado
que  os  controles eram inadequadas  para  um  controle  eficiente  de
estoque e distribuição da merenda, tendo em vista a impossibilidade de
se  mensurar,  em determinado momento, de forma precisa, a entrada, as
saídas e o saldo de produtos em estoque no depósito de merenda. Optou-
se então pela realização de uma vistoria "in loco", efetivada em 15 de
março de 2010.
Nesta  vistoria  foi  solicitado  que o responsável disponibilizasse o
quantitativo  de  estoque de merenda naquela data o qual, segundo ele,
referia-se à sobra da última entrega do ano de 2009.
Segundo  os  controles  deste,  naquela data o depósito deveria conter
1.988  de  alimentos  diversos  (um  mil,  novecentos e oitenta e oito
quilogramas) acondicionados, em sua maior parte, em fardos contendo 12
Kg  (doze  quilogramas)  de  preparo para merenda escolar. Na contagem
realizada  pela  equipe  de fiscalização, encontrou-se a quantidade de
2.484  kg  (dois  mil, quatrocentos e oitenta e quatro quilogramas) de
preparo para merenda escolar, demonstrando a fragilidade dos controles
adotados  pela Administração Municipal, em desacordo com o preceituado
no artigo 15 da Resolução FNDE nº 32/2006.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
e
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma, acompanhado de cópias de guias de distribuição
de merenda escolar.
3, Vistoria "in loco" realizada no depósito de merenda.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.25  CONSTATAÇÃO:
Condições inadequadas de armazenamento e transporte da merenda.

FATO:
Com  a  finalidade  de  verificar  as  condições  de  armazenamento  e
transporte  dos  produtos  alimentícios  adquiridos  para o preparo da
merenda  escolar,  foi realizada, em 15 de março de 2010, vistoria "in
loco"  do  depósito de merenda escolar da Prefeitura Municipal de Mata
Roma Ã MA.
Na  vistoria,  constatou-se  que  o depósito, embora armazene produtos
congelados, não possui qualquer tipo de controle da temperatura, tanto
do  local,  quanto  dos  freezers  utilizados  em  seu  armazenamento,
possibilitando  a  proliferação  de  bactérias  e  a  deterioração dos
alimentos.
Constatou-se,  também,  que o armazém não dispõe de telas milimétricas
nas janelas; proteção nas portas de acesso; extintor(es) de incêndio;
termômetros  e sistema de exaustão. A ausência desses dispositivos e a
conseqüente  manutenção  das portas "sempre abertas", para ventilação,
facilita  a  entrada  de  insetos,  roedores  e  aves o que propicia a
contaminação dos alimentos.
Quanto  às  condições  de transporte, constatou-se que a Administração
Municipal  distribui a merenda escolar em um veículo do tipo camioneta
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de  carroceria  aberta. Quando da vistoria do mesmo, em 16 de março de
2010,  este  encontrava-se  distribuindo produtos alimentícios (açúcar
refinado)  os  quais  eram  transportados  sem  a  menor  proteção  às
intempéries, poeira, etc.
O   responsável   pela  distribuição  foi,  então,  indagado  sobre  o
transporte  de produtos perecíveis com o uso daquele veículo e, embora
tenha  afirmado que, quando necessário, os produtos são acondicionados
em  caixas  de  isopor  de  modo a preservar sua qualidade, em momento
algum apresentou provas que comprovassem essa informação.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.953-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  84/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3. Registros fotográficos:

Depósito de Merenda Escolar em Mata
Roma - MA

Depósito de Merenda Escolar em Mata
Roma – MA - estoques

Veículo utilizado no transporte de
merenda escolar.

Transporte de merenda escolar.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.1.26  CONSTATAÇÃO:
Condições   inadequadas   de  preparo/  armazenamento/  transporte  da
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merenda.

FATO:
Da  verificação "in loco" das condições de armazenamento dos alimentos
e da forma de preparo da merenda escolar, em 06 (seis) das 29 (vinte e
nove)  escolas  do  município  de  Mata Roma - MA, constatou-se, em 05
(cinco) destas, o que se segue:
I) Condições inadequadas, com risco imediato ao estoque, tais como:
alimentos  que dividem o mesmo espaço com livros, materiais de limpeza
e  outros materiais; ausência de depósitos adequados para acondicionar
os  alimentos,  principalmente aqueles parcialmente utilizados; locais
de armazenamento impróprios e sem manutenção da limpeza.
II)  Ausência  de  local  próprio  e  de  móveis  e  utensílios para a
confecção  da  merenda; ausência de água potável; acondicionamento das
vasilhas   utilizadas   na  distribuição  da  merenda  com  riscos  de
contaminação.

EVIDÊNCIA:
Registros fotográficos.
I) Condições de Armazenamento e Preparo

E. M. Cajueiro I E. M. Cajueiro I – local de preparo da merenda

E. M. São José E. M. São José – Local de preparo da merenda



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 42
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

E. M. Guilherme Gomes Barbosa E. M. Guilherme Gomes Barbosa – Local de
armazenamento da merenda escolar

E. M. Manoel Cardeal da Silva E. M. Manoel Cardeal da Silva – parede do
depósito de merenda escolar – infestação por
pragas

Colégio Maria Cristina de Sousa Colégio Maria Cristina de Sousa – Local de
preparo da merenda

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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1.2 - PROGRAMA
1072
VALORIZACAO E FORMACAO DE PROFESSORES E TRABALHADORES DA EDU
AÇÃO              :
0E36
COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV
OLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFI
SSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB - NO ESTADO DO MARANHAO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
ASSEGURAR  A  PARTICIPAÇÃO  DA  UNIÃO,  A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO, NA
COMPOSIÇÃO  DO  FUNDO  DE  MANUTENÇÃO  E  DESENVOLVIMENTO  DA EDUCAÇÃO
BÁSICA  E  DE  VALORIZAÇÃO  DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, DE
FORMA  A  GARANTIR,  NO  ÂMBITO DOS ESTADOS ONDE O VALOR PER CAPITA DO
FUNDO  ENCONTRAR-SE  ABAIXO  DO  VALOR  MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO/ANO,
O ALCANCE DESSE VALOR MÍNIMO NACIONAL.
ORDEM DE SERVIÇO   : 232398
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
ÂMBITO MUNICIPAL
PREFEITURAS  CONTEMPLADAS  COM RECURSOS FINANCEIROS  DA COMPLEMENTAÇÃO
DA  UNIÃO  PARA  APLICAÇÃO  NO ÂMBITO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
.
CONSELHO   DE   ACOMPANHAMENTO   E  CONTROLE  SOCIAL  INSTITUÍDO  PARA
ACOMPANHAMENTO  E  CONTROLE  DA  APLICAÇÃO  DOS  RECURSOS DO FUNDEB NO
ENSINO BÁSICO PÚBLICO.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 4.067.969,68

1.2.1   CONSTATAÇÃO:
Não disponibilização de documentação comprobatória à equipe da CGU.

FATO:
Mediante  Solicitação  de  Fiscalização  n° 232398-01, de  08/03/2010,
demandou-se   da  Gestora  Municipal  de  Mata  Roma/MA,  para  o  dia
15/03/2010,  documentação  e informações relativas à execução do Fundo
de  Manutenção  e  Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do
Magistério (FUNDEB), para o período de 01/01/2007 a 31/12/2009.
Conforme  Ofício n° 79/2010 a Gestora Municipal comunicou, com relação
ao  período  de  2007  a  2008:  "...da  impossibilidade  de  fornecer
todos  os  dados  relacionados  referente   a  documentação  da gestão
anterior,   em   razão   do  ex-gestor,  o  Sr.   Lauro   Pereira   de
Albuquerque,  ter  levado  consigo  todo  o acervo administrativo   do
Município,   tendo,  inclusive,  a  atual  gestora proposto  uma  Ação
Civil  Pública contra o mesmo, no sentido de que devolvesse  todos  os
documentos  pertencentes  ao  município,  sob o Processo  nº 431/2009,
que  tramita  na  1  Vara  da  Comarca  de  Chapadinha-MA". No que diz
respeito  à  documentação  do  exercício  de  2009 - especialmente aos
comprovantes  de despesas como notas de empenho, ordens de pagamentos,
notas  fiscais,  recibos  e  folhas de pagamentos - conforme Ofício n°
81/2010, a gestora informa que, em virtude dessa estar sendo instruída
para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado
do  Maranhão  (TCE/MA),  conforme  normativos desse órgão de controle,
essa somente poderia ser disponibilizada para exame da CGU/MA a partir
do  dia  12/04/2010. Nessa data de 12/04/2010, amparada pelo Ofício n°
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118/2010,  a  Gestora  Municipal  apresentou  documentação relativa ao
exercício  de  2009.  Em  síntese,  essas documentações consistiram em
Notas  de  Empenho,  Ordens  de Pagamento, Notas Fiscais e Recibos, de
execução de despesas vinculadas ao FUNDEB.
Em  relação  ao  período  de  01/01/2007  a 31/12/2008, foi expedida a
Solicitação  de  Fiscalização n° 232398-01-01, de 15/03/2010, recebida
em  16/03/2010  pelo vereador do Município de Mata Roma/MA, B. S. A, e
filho  do  Ex-Gestor, Sr.  Lauro  Pereira  de  Albuquerque, que requer
informações  e  documentos  do  FUNDEB.  Em  06/04/2010, em expediente
próprio,  o  Ex-Gestor, Sr. Lauro Pereira de Albuquerque, comunica que
"não  detém  as  cópias  dos  documentos  solicitados  por  esse órgão
[CGU/MA],  uma vez que os mesmos foram entregues ao Tribunal de Contas
do  Estado  no  momento da prestação de contas, tendo sendo solicitada
cópia  dos  mesmos,  conforme  provam os recibos de entregas em anexos
(docs.  01-03).  Informa  ainda  que  tão  logo  sejam recebidos esses
documento  do TCE, os mesmos serão encaminhados a esse órgão [CGU/MA],
em atendimento às solicitações acima referenciadas."
Resta  de  tudo, que em relação aos exercícios de 2007 e 2008, nenhuma
documentação  e informação atrelada ao FUNDEB - inclusive comprovantes
de despesas - foi disponibilizada para análise por esta CGU. No que se
refere  ao  exercício  de  2009,  foram examinadas apenas licitações e
outras  informações  sobre  a  execução  do  FUNDEB,  como dados sobre
servidores, veículos locados, escolas e legislação municipal. Contudo,
os  comprovantes  de  despesas,  como  notas  de  empenho,  ordens  de
pagamentos,   notas  fiscais,  recibos  e  folhas  de  pagamentos,  do
exercício  de  2009,  encaminhadas  a  esta  CGU/MA em anexo Ofício n°
118/2010,  não  foram  objeto  de  análise,  tendo  em  vista ter sido
requerida  para  15/03/2010  (SF n° 232398-01)  e disponibilizada pela
Gestora  Municipal  somente  em  12/04/2010. Época em que não foi mais
possível  aplicar  exames  sobre  esses  documentos,  tendo em vista a
severa  postergação na entrega desses pela Gestora Municipal, fato que
inviabilizou a análise desses dentro do cronograma normal de trabalhos
no  âmbito da CGU/MA. Dessa forma, as constatações a seguir relatadas,
são fruto unicamente da análise das licitações e de outras informações
e  dados  ligados  ao  FUNDEB  para  o  exercício de 2009. Por último,
ressalta-se  que deixou de ser examinada a aplicação de um total de R$
16.891.055,62  (dezesseis  milhões,  oitocentos  e  noventa  e um mil,
cinquenta  e  cinco  reais e sessenta e dois centavos), de recursos do
FUNDEB, para os exercícios de 2007, 2008 e 2009, justamente pela falta
de   documentos  de  comprovação  de  despesa  e  intempestividade  de
apresentação desses.

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de Fiscalização n° 232398-01;
b) Solicitação de Fiscalização n° 232398-01-01;
c) Ofício n° 79/2010;
d) Ofício n° 81/2010;
e) Ofício n° 118/2010;
f)  Expediente  do  Ex-Gestor, Sr. Lauro  Pereira  de  Albuquerque, de
06/04/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre esse item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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1.2.2   CONSTATAÇÃO:
Evidência de fraudes na condução dos processos licitatórios.

FATO:
Mediante   análise  do  processo  licitatório  Pregão  Presencial  n.º
02/2009,  que  teve como objeto a contratação de serviço de transporte
escolar, verificou-se um conjunto amplo de impropriedades, que abrange
desde  a  simulação  desse  certame,  indo  até a desvios dos recursos
oriundos  da  execução  dos  serviços contratados, conforme se passa a
relatar nos subitens a seguir:
A - Restrição ao caráter competitivo do certame:
Da  análise  dos  autos  do  processo  licitatório  Pregão  Presencial
n.º 02/2009, que teve por finalidade a contratação de empresa locadora
de  veículos  para  atender  as  necessidades  de diversas secretarias
municipais   da  Prefeitura  de  Mata  Roma/MA,  no  valor total de R$
1.200.000,00  (um  milhão  e  duzentos  mil  reais),  sendo  que desse
montante  R$  987.000,00  (novecentos  e  oitenta  e  sete  mil reais)
destinaram-se  ao transporte escolar, custeado com recursos do FUNDEB,
verificou-se  que  a  divulgação  de seu edital foi realizada de forma
restrita.
Apesar  da existência de outras vias de comunicação e de outras formas
de divulgação, a prefeitura de Mata Roma/MA utilizou, na divulgação de
sua  licitação,  apenas  o  Diário Oficial do Estado do Maranhão. Esse
instrumento,  por  si  só,  não  é  suficiente para garantir uma ampla
divulgação  do  processo,  de modo a proporcionar a participação de um
maior número possível de interessados.
A  falta   dessa  publicidade  em outros meios de comunicação, como no
Diário  Oficial  da  União (DOU) e em jornais  de grande circulação no
Estado  (conforme  imposição  dos arts. 21 da Lei n° 8.666/1993),  foi
determinante   para   a   ausência  de  outras  empresas  no  processo
licitatório   em   comento.   No Pregão Presencial n.° 02/2009, apenas
uma  empresa,  a Cooperativa de Rádio Táxi de Autos Serviços e Turismo
Ltda.  (COOPERSAT)  -  CNPJ:  01.059.967/0001-01  -  ,  sediada na rua
Grajaú,   n.º  15  -  Qd.  20,   Parque  Pindorama,  em  São  Luís/MA,
supostamente  se interessou e participou desse certame. Embora existam
no  Estado  do Maranhão diversas outras empresas locadoras de veículos
que poderiam se interessar em participar de uma licitação de valor tão
relevante,  que  geraria  contratos  de  R$  1.200.000,00 (um milhão e
duzentos mil reais) para a licitante vencedora.
B  -  Relação  familiar  entre  o  representante  legal  da  licitante
vencedora e um dos membros da Comissão de Licitação:
Conforme   lavrado   na   Ata   da  Sessão  Pública  de  Abertura  das
Propostas das licitantes do Pregão Presencial n.º 02/2009,  percebe-se
sobrenomes  em  comum entre duas pessoas figurantes na suposta reunião
licitatória  que  julgou  a COOPERSAT vencedora do pleito. Conforme se
observa  da  leitura  dessa Ata (fl. 91), um dos membros a Comissão de
Licitação,  o  Sr.  Raimundo de Morais Aguiar, que também à época fora
Secretário de Finanças do Município, possui o mesmo sobrenome do Sr.
Manoel  de  Morais  Aguiar,  que  se  apresentou  como o representante
credenciado da COOPERSAT nesse certame.
Em  declaração  fornecida  à  equipe  da CGU, o Sr. Raimundo de Morais
Aguiar,  atualmente  agente  administrativo da prefeitura, confirmou a
relação  familiar  com  o Sr. Manoel de Morais Aguiar, revelando que o
mesmo trata-se de seu irmão.
A   inusitada   relação   familiar   existente   entre  um  membro  da
Comissão  de  Licitação  e  o  representante  legal  da  única empresa
participante  do  Pregão Presencial em destaque, indica sérias dúvidas
sobre  a veracidade, não somente do resultado da licitação, mas também
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de  todos  os  procedimentos  anteriores   praticados pelos membros da
equipe pregoeira.
O  fato  de  um  dos  membros da CPL ser irmão do representante de uma
empresa  licitante,   representa  um   conflito  de interesses entre a
parte  contratante  e  a parte contratada. Diz-se isso, pois, o agente
público   em   questão,  integrante  da  comissão,  detém  informações
privilegiadas  sobre  todo  o  processo  licitatório, que poderiam ser
fornecidas  em favor de uma pessoa próxima, interessada em recebê-las,
que no caso trata-se de seu próprio irmão. Ao se deixar fazer parte da
comissão julgadora, o Sr. Raimundo de Morais Aguiar adotou uma postura
que   se   configura  conflitante.  Tal  situação,  atenta  contra  os
princípios   da   impessoalidade   e   da   isonomia,  que  devem  ser
necessariamente  observados  em licitações, conforme art. 3° da Lei n°
8.666/1993.
   Convém  lembrar,  que  a  divulgação  da  licitação  em  apreço foi
realizada, como já dito, de forma irregular e insuficiente, incapaz de
atender  a  finalidade  básica  do  aviso licitatório: o de alcançar o
maior  número  possível de interessados no objeto licitado. E de forma
improvável,  exatamente  a  empresa  representada pelo irmão de um dos
membros  da  CPL,  foi  a  única  licitante  que  participou do pregão
presencial sob exame.
Com  vistas  a demonstrar que a participação do Sr. Raimundo Morais de
Aguiar, como membro da CPL que dirigiu o Pregão Presencial n.º 02/2009
é  suspeita  e  coloca  em  dúvida  a lisura do certame, seguem abaixo
trechos  de  seu  Termo de Declaração, que evidenciam que o  mesmo não
possui  conhecimento  algum  sobre  licitações, muito menos capacidade
técnica de integrar qualquer CPL, conforme se vê:
(1)  "Perguntado  se  possui  competência  e  capacidade  técnica para
integrar  uma  Comissão  Permanente  de Licitação bem como instruir os
procedimentos  necessários na formalização de uma licitação, respondeu
que  não  tem  domínio  sobre  o  assunto  e  informou ainda que nunca
participou de curso voltado para essa função."
(2)  "Perguntado se conhece a lei de licitações e pode citá-la (número
e ano), respondeu que é a lei n.º 8.666, porém não sabe do ano e ainda
informou que conhece pouco sobre o conteúdo da mesma."
(3) "Perguntado se poderia informar as modalidades licitatórias da lei
n.º  8.666/93,  o  declarante,   após  leitura   de uma folha de papel
retirada de seu bolso, respondeu Convite, Dispensa, Tomada de Preços e
Pregão."
[note-se  que  não foi citada a modalidade concorrência e que o Pregão
não é previsto na Lei n.º 8.666/93].
(4)  "Perguntado se poderia citar o último processo licitatório em que
participou, respondeu que não se lembra."
Ainda  sobre a sua participação em Comissões Julgadoras de Licitações,
os  próximos trechos das declarações do Sr. Raimundo Morais de Aguiar,
expostos  a  seguir,  evidenciam  também  que  o  mesmo agiu de má fé,
atestando  com  sua  assinatura,  que  os  atos  praticados  em outras
Sessões   Públicas  de Abertura das Propostas das Licitantes ocorreram
conforme lavrado em Ata:
(5)  "Perguntado  se  era  feita  a  análise  de  toda  a documentação
necessária  para  que  as  empresas  fossem consideradas habilitadas a
participarem de licitações, respondeu positivamente."
(6) "Em vista da resposta dada anteriormente, qual a explicação para o
fato  de  documentos  de  habilitações  de  empresas,  como   certidão
negativa  de débitos e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, constante
dos  processos licitatórios Convite n.º 13/2009; Pregão Presencial n.º
01/2009;  e Convite n.º 06/2009, terem sido emitidos posteriormente as
datas das sessões das aberturas dos citados certames, o declarante não
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soube o que responder."
Como se vê,  existe uma contradição entre as informações prestadas nos
questionamentos  de n.º 5 e de n.º 6 acima. Em princípio, o declarante
confirma  que  toda  a  documentação  apresentada pelas licitantes são
analisadas   pelo  mesmo,  incluindo  as  propostas  de  preços  e  os
documentos  referentes  a habilitação jurídica, econômica e fiscal das
empresas.  Posteriormente não soube o que responder diante da situação
irregular apontada pela equipe da CGU. Conforme questionado no item de
n.º  6,  nos  autos  dos processos licitatórios destacados em negrito,
foram  localizados  vários  documentos  de  habilitação emitidos muito
posteriormente   ao   dia   marcado  para  a  realização  das  citadas
licitações.  Tal  fato  indica que o Sr. Raimundo de Morais Aguiar não
analisou  a  documentação  de  habilitação,  pois  se a tivesse feito,
deveria,  de  imediato,  ter  notado  a  ausência de tais documentos e
declarar  a  desclassificação  das  empresas  inadimplentes.  Conforme
lavrado  nas Atas das Sessões das licitações em comento, a ausência da
documentação   exigida   pela   Lei  n.º  8.666/93,  não  resultou  na
desclassificação  das  empresas que deixaram de comprovar sua condição
de habilitadas.
O  art.  43  dessa  mesma  lei  determina  que  abertura dos envelopes
contendo a documentação para habilitação e as propostas das licitantes
será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se
lavrará  ata  circunstanciada,  assinada  pelos licitantes presentes e
pelos  membros da  Comissão Permanente de Licitação. Isso implica, que
a data da emissão das  certidões  negativas de débitos fiscais deverão
corresponder,  no máximo, ao dia da ocorrência da Sessão de Julgamento
da  licitação.  Nunca,  porém,  em dia posterior a data marcada para a
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentos de
habilitação das licitantes.
Se  dessa  forma acontecer, todo o processo licitatório não passará de
uma  mera  montagem,  uma  peça  fictícia,  criada apenas para dar uma
aspecto  de  veracidade  aos atos praticados pela CPL. Mas conforme já
citado  anteriormente, nos processos licitatórios Convite n.º 13/2009,
e   Convite  n.º  06/2009,  certidões  de  débitos  fiscais  e  outros
documentos  de  habilitação foram emitidos posteriormente as datas das
sessões  das  aberturas e julgamento dos citados certames. A título de
exemplificação,   a  data da Ata do Convite  n.º 13/2009 (fl. 47), que
teve  por objeto a aquisição de material didático é do dia 16 de abril
de  2009,  enquanto o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
de  uma  das   licitantes  (fl. 43), é de 16 de maio de 2009, ou seja,
trinta dias após a data da realização da suposta licitação.
Destaca-se  que  todos  os  dois  processos  em  destaque no parágrafo
anterior,  contaram  com  a  participação,  como  membro  da  Comissão
Permanente  de  Licitação,  o  Sr. Raimundo de Morais Aguiar, irmão do
representante   legal   da  COOPERSAT,  empresa  vencedora  do  Pregão
Presencial n.º 02/2009 no valor de R$ 1.200.000,00.
Sendo  assim,  tendo  em  vista   que o Sr. Raimundo de Morais Aguiar,
participou em dois processos licitatórios irregulares e considerando o
fato  de esse é irmão do representante credenciado da  única licitante
participante   de  uma  licitação  escassamente  divulgada,  fato  que
restringiu  o  acesso  a  outros  possíveis  interessados, não há como
imaginar  que  o  processo  licitatório  Pregão Presencial n.º 02/2009
também não passa de um mera simulação licitatória.
Por último, destacam-se abaixo, mais trechos da declaração do Sr.
Raimundo  Manoel  de  Aguiar,  onde  o  mesmo  confirma  que  sabia da
participação do seu irmão no Pregão Presencial n.º 02/2009:
(7)   "O  Proprietário  da  COOPERSAT  possui grau de parentesco com o
declarante, respondeu que se trata de seu irmão."
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(8)  "  Questionado  o fato de apenas  uma empresa em todo o Estado do
Maranhão ter se interessado e participado de uma licitação com valores
tão  significativos  (R$  1.200.000,00)  e ainda considerando que essa
empresa é de propriedade se seu irmão, [o declarante informou que] não
tem nada a declarar sobre o assunto."
(9)  "Perguntado  se o declarante não se sentiu impedido em participar
do julgamento de uma licitação em que a licitante interessada tratava-
se  de seu irmão, respondeu que não viu problema algum no procedimento
à época."
(10)  "  Perguntado qual o motivo de apenas a empresa de seu irmão ter
se interessado em participar da licitação em apreço, respondeu que não
tem nada a declarar."
C - Integrantes da Comissão Permanente de Licitação sem qualificação:
Mediante  entrevistas  aplicadas  junto  aos  membros  da  CPL de Mata
Roma/MA,  constatou-se que os mesmos possuem conhecimento extremamente
superficial  da  Lei nº 8.666/93. Em geral, demonstraram saber  apenas
superficialmente  do  que  ela trata, isto é, de licitação pública. Em
certos  momentos,  mostram-se  atrapalhados  diante de questionamentos
rudimentares, fato que indica que além do reduzido conhecimento acerca
da  lei,  possuem  pouca  intimidade  com  as  etapas ou procedimentos
necessários e essenciais para instrução de um processo licitatório.
É  o caso, por exemplo, da integrante da CPL de 2009,  a Sra.  F.C.G.,
que prestou as seguintes declarações:
(1)  "Perguntada se conhece a lei de licitações e pode citá-la (número
e  ano),  respondeu  que  não  sabe  o número dessa lei e desconhece o
conteúdo da mesma".
(2)"Perguntada  se  saberia  citar  todas  as modalidades licitatórios
respondeu apenas convite e pregão."
Em relação ao questionamento feito no item n.º 2, sobre as modalidades
licitatórias,  percebe-se  que  a  entrevistada  demonstrou  saber  da
existência  apenas  das  modalidades  convite e pregão, e dessa forma,
seria coerente supor que a mesma somente teria (ou seria capaz) de ter
participado  de processos licitatórios promovidos por meio dessas duas
modalidades.  Isso ainda, na melhor das hipóteses se essa demonstrasse
conhecimento  consistente  sobre  dessas duas modalidades. Ocorre que,
essa  mesma  entrevistada  está figurando como integrante de comissões
licitatórias  instruídas  por  modalidades  diversas  das citadas pela
mesma,  como  é  o  caso da Tomada de Preços n.° 05/2009, que teve por
objeto reformas de unidades escolares pelo valor de R$ 479.665,31.
Dessa  forma,  torna-se  desarrazoado,  que uma pessoa integre uma CPL
para promover uma modalidade de licitação que é desconhecida por ela.
Outro  membro  entrevistado,  o Sr. Raimundo de Morais Aguiar declarou
que  alguns  dos procedimentos licitatórios são dirigidos e executados
por  pessoa  estranha  à CPL de Mata Roma/MA. Esse respondente admitiu
que   os  avisos  dos  editais  das  licitações  promovidas  por  essa
prefeitura não são publicizados pela CPL, mas sim por um morador de um
município  vizinho.  A  lei  n.º  8.666/93  exige que os procedimentos
inerentes  às  licitações  sejam  realizados pelos próprios membros da
CPL.
Em  outro trecho, o entrevistado informou que a CPL da qual faz parte,
recebe  auxílio  de pessoa alheia ao quadro funcional da Prefeitura de
Mata   Roma/MA,  na  decisão  da  escolha  da  modalidade  licitatória
pertinente. Vê-se a seguir suas declarações:
"Perguntado  quem  é  o  responsável  em divulgar as licitações (....)
respondeu que se trata do Sr. Batista."
"Perguntado  quem  define  as modalidades licitatórias (...) respondeu
que  é  a  própria  CPL,  com  auxílio  do  Sr.  Batista,  morador  de
Anapurus/MA."
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Como  se vê, não é difícil concluir que a CPL do município fiscalizado
só  existe  para  "preencher"  uma exigência legal, pois na prática os
ditos  membros da comissão de licitação não são capazes de executar os
atos processuais necessários à instrução de processos licitatórios.
D -Direcionamento de Licitação:
O  edital  do  Pregão  Presencial  n.º  02/2009,  em  seu item I - "DO
OBJETO",  define  que  o  objeto  desse certame consiste na locação de
veículos destinados aos diversos setores da administração municipal de
Mata Roma/MA.
Conforme    informado   anteriormente,   sagrou-se   vencedora   dessa
licitação, a COOPERSAT - Cooperativa de Rádio Táxi de Autos Serviços e
Turismo  Ltda.,  que  em  princípio,  ela  mesma deveria fornecer seus
veículos  para  a  prefeitura  contratante,  pois  no citado edital de
licitação,  não  está  expresso  a  permissão de subcontratação. Disse
isso,   pois  o  art.  72  da  Lei  n.º  8.666/93  somente  permite  a
subcontratação  se  essa  estiver  devidamente  prevista  em edital de
licitação,  fato  que  não aconteceu no caso em apreço. Entretanto, em
meio  à  entrevista  com  a  Secretária  Municipal de Educação de Mata
Roma/MA,  Francisca  das  Chagas  Gonçalves Simões, foi revelado que a
COOPERSAT  subcontratou  veículos  de propriedade de munícipes de Mata
Roma/MA, para a prestação dos serviços objeto do Pregão Presencial n.º
02/2009.  Ou  seja,  os  veículos  usados  no transporte escolar desse
município  não  são de propriedade da COOPERSAT. Dessa forma, de fato,
quem   presta  os  serviços  contratados  pela  prefeitura,  não  é  a
COOPERSAT, mas sim, moradores da própria cidade.
Assim,  o  procedimento  de  subcontratação  adotado  pela COOPERSAT e
chancelado  pela  Prefeitura de Mata Roma/MA é impróprio. Diz-se isso,
pois  a intermediação entre a COOPERSAT e os prestadores do serviço de
transporte escolar é vedada pelas regras do edital da licitação.
Vislumbrando-se  ainda  ser  essa  nova  contratação  desnecessária  e
antieconômica  para  a  Administração, suscitou-se necessário realizar
entrevistas  com  os  proprietários  desses  veículos,  a fim de obter
esclarecimentos sobre a relação entre os mesmos e a citada empresa.
O   resultado   dessas   entrevistas  aponta  para  prévio  acerto  da
prefeitura  com  a  COOPERSAT,  antes  mesmo  da  realização do Pregão
Presencial n.º 02/2009, datado de 06/03/2009. Expõem-se tal assertiva,
tendo em consideração os trechos das entrevistas destacados abaixo:
Entrevista 1:
(1)" Perguntado sobre quem teria feito sua contratação para prestar os
serviços  de  transporte de alunos para a Prefeitura Municipal de Mata
Roma/MA,  em 2009, disse ter sido indicado pela Secretária de Educação
para  conversar  com  Sr.  Manoel,  apresentado  como representante da
COOPERSAT, para ultimar sua contratação, ocorrida em março de 2009, de
maneira  verbal.  O  encontro  com  o  Sr.  Manoel  teria  ocorrido em
Chapadinha/MA,  em momento anterior à licitação para a contratação dos
serviços de transporte escolar."
(2)"Perguntado  se  conhecia  a empresa Coopersat, respondeu que nunca
tinha  ouvido  falar dessa empresa antes, mas somente após a indicação
da   Secretária   de  Educação,  na  expectativa   do  declarante  ser
contratado  por  essa  empresa que participaria de uma licitação tendo
como  finalidade  a  prestação  de  serviço  de  transporte  escolar."
Entrevista 2:
(3) "Perguntado sobre quem teria feito sua contratação para prestar os
serviços  de  transporte de alunos para a Prefeitura Municipal de Mata
Roma/MA, em 2009, disse ter sido contratado formalmente pelo Sr.
Manoel  Aguiar,  sócio-proprietário  da  COOPERSAT.  Que  as conversas
iniciais  para  o  acerto do contrato se deu no início de fevereiro de
2009 (...)"
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Entrevista 3:
(4)" Perguntado sobre quem teria feito sua contratação para prestar os
serviços  de  transporte de alunos para a Prefeitura Municipal de Mata
Roma/MA,  em 2009, disse ter sido indicado pela Secretária de Educação
para  conversar  com  Sr.  Manoel  Morais, de maneira verbal. (...) em
janeiro  de 2009 o Sr. Manoel já lhe avisara que faria sua contratação
(...).
Trechos,  em  especial  os  da  entrevista  de  n.º 3  ("em janeiro de
2009  o Sr. Manoel já lhe avisara que faria sua contratação"), revelam
que o representante da empresa COOPERSAT, antes mesmo da realização da
licitação,  ocorrida somente aos seis dias do mês de março,  já estava
antecipando a  subcontratação dos proprietários dos veículos usados no
transporte  escolar.  O  que  comprova que o mesmo já sabia  que seria
contratado, independente de qualquer licitação.
Já  parte  da  entrevista  01,  item 2 indica um acordo prévio entre a
Secretária  Municipal  de Educação e a empresa contratada. Antes mesmo
da  realização  da  licitação,  essa  secretária, Francisca das Chagas
Simões,  já  estava  sugerindo, ou prometendo (dando a sua palavra) ao
declarante  que a COOPERSAT seria realmente contratada pela Prefeitura
e, por sua vez, subcontrataria seus serviços.
Cabe   destacar   ainda,  a  declaração  de  outro  entrevistado,  que
contradiz  totalmente  o  modelo de prestação de serviço de transporte
escolar  adotado  pela  Prefeitura.  Esse  afirma  desconhecer a firma
COOPERSAT  e  admite  ter sido contratado de forma verbal, diretamente
pela  Secretária  Municipal  de Educação, Francisca das Chagas Simões,
sem intermediação de quaisquer empresas, conforme segue:
(1)  "disse  ter  sido  contratado verbalmente pela própria Secretária
Municipal    de   Educação,  (...),  sem  intermediação  de  quaisquer
empresas."
(2)  "respondeu  que  nunca  ouviu  falar  dessa empresa [COOPERSAT]."
(3)   "perguntado   se  foi  contratado  em  nome  da  citada  empresa
[COOPERSAT] (...) respondeu negativamente."

EVIDÊNCIA:
A) Cópia do Pregão Presencial n.º 02/2009;
B)  Termo  de  Declaração  dos  Proprietários  dos  veículos usados no
transporte escolar;
C)  Termo  de  Declaração  dos  membros  da  CPL  de  Mata  Roma/MA; e
D) Termo de Declaração da Secretária de Educação.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre esse item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.2.3   CONSTATAÇÃO:
Falhas na Formalização dos Contratos.

FATO:
Conforme  supramencionado,  a  prefeitura de Mata Roma/MA com vistas a
atender  as  necessidades  de  suas   Secretarias,  em conseqüência do
Pregão   Presencial   n.º  02/2009,  firmou  contrato  com  a  empresa
COOPERSART  pelo  valor  de  R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais),  sendo que desse montante, R$ 987.000,00 (novecentos e oitenta
e  sete  mil)  referem-se  ao  transporte escolar pago com recursos do
FUNDEB.
Conforme   já  relatado,  os  veículos  usados  para  a  atividade  de
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transporte  não   pertencem  à  empresa  contratada  pela prefeitura -
COOPERSART   -,   mas   sim  a  moradores  do  próprio  município.  Em
esclarecimento  sobre essa situação atípica, a Secretária de Educação,
Francisca  das  Chagas  Simões,  assim  como os terceiros contratados,
revelaram  que  a COOPERSAT subcontratou os proprietários dos veículos
do transporte escolar.
Observa-se,  de  imediato,  um conjunto de incoerências na execução do
contrato  firmado  entre a COOPERSAT e a prefeitura de Mata Roma/MA, a
saber:  a  desnecessidade  do envolvimento dessa locadora no processo,
haja  vista  que  os  verdadeiros  prestadores do serviço poderiam ser
contratados  diretamente  pela prefeitura, sem intermediação da citada
empresa;  a  situação  antieconômica gerada, pois como sabe-se, e será
evidenciado  na  seqüência, a subcontratação eleva os custos do objeto
licitado; se a COOPERSAT recorreu a sublocações, significa que a mesma
não  possuía  capacidade   operacional  para  prestar os serviços; por
último,  a  COOPERSAT não poderia subcontratar, isso porque conforme o
art. 72 da Lei n.º 8.666/93, o contratado somente poderá subcontratar,
se  Administração  Pública  assim  o  permitir,  e  o edital do Pregão
Presencial n.º 02/2009, em momento algum permite tal possibilidade.
Vê-se o normativo abaixo:
Lei n.º 8666/93:
Art.  72.  O  contratado,  na  execução  do contrato, sem prejuízo das
responsabilidades  contratuais e legais, poderá subcontratar partes da
obra,  serviço  ou  fornecimento, até o limite admitido, em cada caso,
pela Administração. (grifos nossos).
O Art. 78, inciso VI desse mesmo normativo, prevê que a
subcontratação  do objeto licitado não admitida nas regras do edital e
do contrato, é motivo para a rescisão unilateral do contrato, conforme
segue abaixo:
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
VI  - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado  com  outrem,  a cessão ou transferência, total ou parcial,
bem  como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no
contrato;
A  própria  Administração  de Mata Roma/MA, ao firmar o contrato com a
empresa  COOPERSAT, já havia negado a possibilidade de subcontratação,
pois  estabeleceu, de forma expressa, (Cláusula Décima do Contrato n.º
021/2009)  que  uma  das  razões  para  a rescisão contratual, seria a
ocorrência das hipóteses previstas no artigo 78 da Lei n.º 8666/93.
Entretanto,  estranhamente,  essa Administração Municipal, não fez uso
de  seu  direito/dever,  previsto  tanto  no  edital de sua licitação,
quanto  nos  termos  do contrato firmado, de rescisão contratual, pelo
motivo de ocorrência de subcontratação indevida.

EVIDÊNCIA:
A) Cópia do Pregão Presencial n.º 02/2009 ;
B)  Termos  de  Declarações  dos  proprietários dos veículos usados no
transporte escolar de Mata Roma/MA;
C)  Termo  de  Declaração  da  Secretária  Municipal  de  Educação;  e
D) Termos de entrevistas com os membros da CPL.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre esse item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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1.2.4   CONSTATAÇÃO:
Irregularidades  evidenciadas na execução de contratos com prejuízo ao
erário de R$ 495.000,00.
FATO:
Em  pesquisa  de preços, realizada junto a uma conceituada locadora de
veículos,   sediada   em   São  Luís/MA,  verificou-se  uma  diferença
exorbitante  entre  os  preços  contratados  pela  Prefeitura  de Mata
Roma/MA junto a COOPERSAT para a prestação de serviços de transporte e
aqueles  propostos  por essa locadora. Conforme o Anexo I do edital da
licitação Pregão Presencial n.º 02/2009 - "Do Termo de Referência" - ,
consolidado  com  a  proposta  comercial apresentada pela COOPERSAT, o
preço  da locação de nove ônibus tipo coletivo, com capacidade para 40
passageiros  por   um  período  de  10  (dez) meses é de R$ 882.000,00
(oitocentos  e  oitenta e dois mil reais). Enquanto isso,  uma empresa
consolidada  no  ramo  de locação de veículos - de acordo com proposta
obtida  -  cobraria pelo aluguel dos nove ônibus, similares aos usados
no  transporte  escolar  de  Mata  Roma/MA,  apenas  a  quantia de  R$
387.000,00  (trezentos  e  oitenta  e  sete  mil  reais).  Enquanto  a
COOPERSAT  cobra  R$  9.800,00  (nove  mil, oitocentos reais) por cada
ônibus  alugado,  a  locadora  de  veículos  que realizou a cotação de
preços  para  a  CGU, exige R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
por ônibus alugado. Vêem-se, abaixo quadros comparativos de preços:

Quadro I: Proposta Comercial da COOPERSAT.
VALOR (R$)

Item Veículo Frequência
Quant

. Unit.
Total
ao mês

Total em
10 meses

04
Ônibus para

40
passageiros

30 dias/mês
x 10 meses

09 9.800,00 88.200,0
0

882.000,
00

Fonte: proposta de preços da empresa COOPERSAT - fl. 47 do Pregão
Presencial n.º 02/09.

Quadro II: Proposta de Preços colhida junto ao mercado.
VALOR (R$)

Item Veículo Frequência
Quant

. Unit.
Total
ao mês

Total em 10
meses

04
Ônibus para

48
passageiros

30 dias/mês
x 10 meses

09 4.300,00 38.7000,00 387.000,00

Fonte: cotação de preços de empresa do ramo de transportes.
Obs.: na elaboração dessa cotação de preços, considerou-se as mesmas
especificações adotadas no edital do Pregão Presencial n.º 02/2009,
complementada, é claro com a disponibilização de imagens de alguns dos
ônibus usados no transporte escolar de Mata Roma/MA.

Conforme ilustrado nos quadros I e II acima, a diferença entre o preço
cobrado  pela  COOPERSAT e o valor de mercado dos alugueis de veículos
semelhantes aos locados pela Administração de Mata Roma/MA, importa na
relevante  cifra  de R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil
reais) ao ano.
Para se ter uma dimensão do incoerente valor contratado pela COOPERSAT
à  Prefeitura  de  Mata  Roma/MA,  segue  abaixo, uma outra cotação de
preços  (colhida  junto  a  mesma  locadora),  tendo  como  referência
veículos em condições de uso superiores aos ofertados pela COOPERSAT:
Quadro III: proposta de preço mais vantajosa para a Administração
Municipal.
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Valor (R$)
Item Especificação

Unit. mensal em 10 meses

01

Locações de 09 (nove)
veículos tipo Ônibus
Convencional rodoviário,
com capacidade mínima para
45 (quarenta e cinco)
passageiros sentados,
movido à óleo diesel, com
seguro total de
responsabilidade civil,
com motorista uniformizado
e com no máximo 08 (oito)
anos de uso e fabricação,
em ótimo estado de
conservação, higiene e
limpeza, contendo adesivo
com as seguinte
indicações: "Logomarca da
Prefeitura / transporte
escolar", para execução de
transporte escolar dos
alunos residentes no
município e povoados
adjacências, estimando-se
uma quilometragem média
diária de 150Km/dia nos
horários matutino,
vespertino e noturno, de
segunda à sexta-feira.
Veículos modelo MARCOPOLO
VIAGGIO e VOLKS BUSCAR
(fotos anexas), com todos
os documentos e itens de
segurança exigidos pelo
DENATRAN.

6.600,00 59.400,00 594.000,00

Fonte: cotação de preços de empresa do ramo de transportes.

Conforme  se  pode  observar,  o valor do aluguel do veículo ilustrado
pelas  fotografias  03  e 04 (vide item evidência), que se encontra em
condições  de  uso  muito superiores aos dos colocados à disposição do
transporte   escolar  de  Mata  Roma/MA,  é  ainda  bem   inferior  ao
contratado por essa prefeitura. Enquanto a COOPERSAT cobra R$ 9.800,00
(nove  mil  e oitocentos reais) por mês pelo aluguel de ônibus velhos,
deteriorados  e  inadequados  para a condução de estudantes, uma outra
locadora  cobraria  apenas  R$  6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
pelo  aluguel  de veículos novos, seguros e confortáveis. Dessa forma,
em  10 (dez) meses, a Prefeitura de Mata Roma/MA pagaria R$ 594.000,00
(quinhentos e noventa e quatro mil reais), por ônibus adequados para o
transporte  escolar,  em contraposição aos R$ 882.000,00 (oitocentos e
oitenta  e  dois  mil reais), por ônibus deteriorados e inadequados ao
transporte  de alunos, despendidos com a COOPERSAT. Em 10 (dez) meses,
mesmo  locando  ônibus  de  padrão superior, a Prefeitura Municipal de
Mata Roma/MA, se diligente fosse, economizaria R$ 288.000,00 (duzentos
e oitenta e oito mil reais).
    Por  último,  destaca-se  a  seguir,  outras   inconsistências que
reforçam  ainda mais, os fatos apontados neste relato, revelando que a
contratação da empresa COOPERSAT foi realizada de forma irregular, com
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o  objetivo  de  superfaturar  os  serviços  de  locação  de  veículos
utilizados no transporte escolar:
1 -  Justificativa do valor estimado do Pregão Presencial n.º 02/2009:
nos  autos  do processo em apreço, não consta expediente que demonstre
de  forma  lógica  a  formação  do  preço  estimado  e se o mesmo está
adequado  ao  praticado  no  mercado.  Para essa licitação, o valor de
referência  do  aluguel  de  nove  ônibus  corresponde à R$ 882.000,00
(oitocentos e oitenta e dois mil reais), para um período de 10 meses.
Conforme pesquisa de preços realizada junto a uma locadora de veículos
situada  em  São  Luís/MA, o valor de mercado dessa locação importa em
apenas R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais). A própria
Prefeitura superestimou o valor que seria contratado pela mesma;
2  -  A  licitante  COOPERSAT  não  apresentou planilha de custos e de
formação de preços que justificasse o valor indicado em sua  proposta.
Além  da cotação de preços disponibilizada à equipe da CGU, a locadora
de  veículos  situada  em  São  Luís/MA,  justificou a formação de seu
preço com a apresentação da planilha de custos;
3  -  Nos  autos  do  processo  sob  análise, não consta documento que
demonstre  que  a  COOPERSAT  satisfaz,  do  ponto  de vista técnico e
econômico   as  necessidades  da  Administração.  Uma  das  exigências
previstas  no  edital  do  Pregão  Presencial  n.º  02/2009 (Anexo I),
refere-se  a  condição  de  entrega  de veículos em perfeito estado de
conservação.  Conforme  ilustrado  no campo evidência deste relatório,
fotos  01 e 02, os ônibus usados no transporte escolar se encontram em
condições inadequadas para o exercício de tal atividade.
4-   Segundo   os   contratos   firmados   entre  os  proprietários  -
subcontratados  -  dos  veículos  usados no transporte escolar de Mata
Roma/MA e a COOPERSAT,  a contratante pagaria a quantia de R$ 7.000,00
(sete  mil  reais)  mensais  pela  locação de cada ônibus. Entretanto,
conforme  declarações  de  alguns  desses  proprietários,  a COOPERSAT
reteve  parte  do  valor  que fora acordado, a título de manutenção ou
abastecimento  dos veículos, o que no final das contas, com os devidos
descontos  efetuados, cada locatário recebia da COOPERSAT algo entre R
$  4.000,00  (quatro mil reais) e R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais)  mensais.  Acontece  que  esses descontos não poderiam ocorrer,
pois  despesas  dessa  natureza  não  foram absorvidas pela COOPERSAT,
segundo  disposto  contratual.  Em meio ainda às entrevistas com esses
locatários,  os  mesmos  informaram  que as despesas com manutenção de
seus  veículos  foram  custeadas  por  conta  própria.  Em  relação ao
abastecimento, foi esclarecido  que esse encargo ficou por conta ou da
Prefeitura,  ou  dos  próprios  proprietários  dos  veículos usados no
transporte  escolar  de Mata Roma/Ma. O edital da licitação sob exame,
em seu Anexo I - "Do Termo de Referência", deixa  essa
responsabilidade  (abastecimento)  para a Prefeitura. Sendo assim, sem
razão  alguma,  a  COOPERSAT efetuou retenções indevidas sobre o valor
acordado previamente com seus locatários, pagando efetivamente, a cada
subcontratado,  um  preço  condizente  com  o valor que é praticado no
mercado,  qual  seja, de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) ao
mês, referente a cada ônibus.
Observa-se  deste modo, que a COOPERSAT paga pela locação dos veículos
de  propriedade  de  munícipes  de  Mata Roma/MA, valores similares ao
praticado no mercado. Por outro lado, recebe da prefeitura uma quantia
exorbitante  por  conta  apenas  de  uma  intermediação injustificada,
incoerente   e   desnecessária.  O  que  revela,  que  na  verdade,  o
envolvimento  dessa empresa em todo esse processo, resume-se em apenas
superfaturar  a  prestação  do  serviço  de  transporte  escolar em R$
495.000,00  (quatrocentos  e  noventa  e  cinco  mil reais) a cada dez
meses,  já que recebe da Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA quantias
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superiores   ao   valor   que   paga   aos  subcontratados  -  diga-se
irregularmente - conforme quadro a seguir:

Quadro IV:  desperdício de recursos públicos.
DIFERENÇA ENTRE VALOR RECEBIDO PELA COOPERSAT E PAGO A SUBCONTRATADOS

COOPERSAT SUBCONTRATADOS PELA
COOPERSAT

RECEITA DA COOPERSAT
SOBRE SUBCONTRATADOS

VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$)

Unit.
(A)

Total
ao mês
(B)

Total em
10 meses

(C)

Unit.
(D)

Total
ao mês
(E)

Total
em 10
meses
(F)

Unit.
(A –
D)

Total
ao mês
(B  -
E)

Total
em 10
meses

(C – F)
9.800,

00
88.200

,00
882.000,

00
4.300,0

0
38.700

,00
387.000

,00
5.500,

00
49.500

,00
495.000

,00

Portanto,  tem-se  que a COOPERSAT apenas serve como uma intermediária
inadequada  entre  a prefeitura e locatários de veículos de transporte
escolar,    e   somente   com   esse  tipo  de  operação  irregular  e
antieconômica  são  desperdiçados  a  cada  dez  meses  R$  495.000,00
(quatrocentos  e  noventa e cinco mil reais). Afirma-se isso, pois não
haveria  nenhum  impedimento  da Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA,
contratar   diretamente   os   serviços   de  transporte  escolar  dos
proprietários  de veículos do município, prescindindo da intermediação
da COOPERSAT.

EVIDÊNCIA:
a) Cópia do pregão Presencial n.º 02/2009;
b) Proposta Comercial da COOPERSAT;
c) Cotação de Preços junto ao mercado;
d) Termos de entrevistas com dos proprietários dos veículos utilizados
no transporte de alunos de Mata Roma/MA; e
e) Registro fotográfico abaixo:

Foto 01: veículo velho e
deteriorado – sem
conforto.

Foto 02: péssimo estado
de conservação – sem
equipamentos de
segurança.
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Locadora consolidada-Valor do aluguel R$ 6.600,00/mês.

Foto 03:  veículos novos
e confortáveis –
climatizados.

Foto 04: ônibus com
todos os equipamentos de
segurança.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre o fato apontado.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.2.5   CONSTATAÇÃO:
Evidências de montagem de processos licitatórios.

FATO:
O  art.  43  da  Lei  8.666/93  determina  que  abertura dos envelopes
contendo a documentação para habilitação e as propostas das licitantes
será realizada sempre em ato público previamente designado, do qual se
lavrará  ata  circunstanciada,  assinada  pelos licitantes presentes e
pelos  membros da  Comissão Permanente de Licitação. Isso implica, que
a data da emissão das  certidões  negativas de débitos fiscais deverão
corresponder,  no máximo, ao dia da ocorrência da Sessão de Julgamento
da  licitação.  Nunca,  porém,  em dia posterior a data marcada para a
abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentos de
habilitação das licitantes.
Se  dessa  forma acontecer, todo o processo licitatório não passará de
uma  mera  montagem,  uma  peça  fictícia,  criada apenas para dar uma
aspecto de veracidade aos atos praticados pela CPL.
Dos  exames realizados nos processos licitatórios Convite n.º 13/2009,
e  Convite  n.º  06/2009,  verificou-se  a existência de  certidões de
débitos   fiscais   e   outros  documentos  de  habilitação   emitidas
posteriormente  as  datas  das  sessões das aberturas e julgamento dos
citados  certames.  A  título  de  exemplificação,   a  data da Ata do
Convite   n.º  13/2009  (fl.  47),  que teve por objeto a aquisição de
material didático é do dia 16 de abril de 2009, enquanto o Comprovante
de  Inscrição e de Situação Cadastral de uma das  licitantes (fl. 43),
é  de  16  de  maio  de  2009,  ou  seja,  trinta  dias após a data da
realização da suposta licitação.
Vê-se  no  quadro abaixo, relação dos processos licitatórios simulados
pela Prefeitura de Mata Roma/MA:
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Quadro V: montagem de licitações:

Licitação Objeto Valor
(R$)

Data da
licitaçã

o
Evidência

Data
emissão

CV n.º
13/09

Aquisição
de material
didático. 79.470,00 16/04/09

Comprovante de
Inscrição e de
Situação
Cadastral – fl.
nº 43

16/05/09

CV n.º
06/09

Recuperação
de escolas 79.399,24 27/02/09

Certidão
Negativa de
Débitos Fiscais
– fl. 83

03/03/09

Fonte: processos licitatórios disponibilizados pela prefeitura.

EVIDÊNCIA:
a) Cópia do Convite n.º 13/09;
b) Convite n.º 06/09.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre o fato apontado.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.2.6   CONSTATAÇÃO:
Indícios   de  montagem de processo licitatório - Pregão Presencial nº
01/2009.

FATO:
Da  analise  do  Pregão  Presencial n.º 01/2009, que teve por objeto a
aquisição  de combustível (R$ 288.772,00), verificou-se um conjunto de
inconsistências   que  levantam  suspeitas  quanto  a  veracidade  dos
procedimentos   praticados  pela  Comissão  Permanente  de  Licitação,
conforme se passa a relatar:
1)  Não  consta  atestado  de  capacidade  técnica expedido por pessoa
jurídica  de  direito  público ou privado, comprovando que o licitante
tenha fornecido ou esteja fornecendo os materiais compatíveis com o do
objeto   da  licitação,  contrariando  o  item  6.1.10  do  edital  de
licitação;
2)  A  demonstração  do  resultado do exercício apurado em 31/12/2009,
emitido  pela  empresa  contábil  ETECON - CONTABILIDADE E CONSULTORIA
(fls. 53) não menciona o número do livro diário e folha em que o mesmo
se   acha   transcrito,   bem  como  cópia  do  termo  de  abertura  e
encerramento,   com  a  numeração  do  registro  na  Junta  Comercial,
contrariando o item 6.1.11 do edital de licitação;
3)  O  item  14.1  do  edital  determina  a  penalidade  de  suspensão
temporária   da   possibilidade   de   participação   em  licitação  e
impedimentos  de contratar com a administração municipal pelo prazo de
até  5  anos, enquanto que a cláusula oitava,  alínea "c" da minuta de
contrato  estipula  que  esse  prazo  não  pode ser superior a 2 anos,
havendo dessa forma conflito nas normas estabelecidas;
4)  O  parágrafo  terceiro  da  cláusula segunda da minuta de contrato
estabelece que competirá a respectiva Secretária Municipal ou servidor
designado   pela   mesma,   proceder  ao  acompanhamento,  controle  e
fiscalização da entrega dos materiais, sem especificar claramente quem
será o fiscal do contrato, contrariando o que determina o art. 67,  da
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Lei  8666/93;
5)  O  parecer  emitido pela assessoria jurídica acerca das minutas do
edital  e  do contrato refere-se única e exclusivamente aos arts. 14 e
38  da  Lei nº 8.666/93, quando a análise deveria estar embasada a luz
da Lei nº 10.520/2002, Lei complementar nº 123/06 e subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93, por se tratar de um pregão presencial;
6)  O  item  5.1  do  edital determina que a proposta apresentada deve
estar impressa em papel timbrado da empresa, o que não ocorreu no caso
em comento (fls. 39);
7)  O  item  5.1.1 do edital determina que a proposta apresentada deve
conter  o telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) da licitante
que apresentar a proposta, o que não ocorreu no caso em comento (fls.
39);
8) A certidão de prova de regularidade relativa ao FGTS foi emitida em
03/04/09,  com  validade até 02/05/09; A certidão conjunta negativa de
débitos  relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união foi
emitida  em  10/03/09;  A  certidão  negativa  de débitos relativos às
contribuições  previdenciárias  e  às  de  terceiros  foi  emitida  em
15/04/09.  Ou seja todas foram emitidas com datas posteriores a da ata
da sessão pública de abertura das propostas, ocorrida em 06/03/2010.
Consta dessa ata que "...ficando constatado o descumprimento de alguns
itens  do  instrumento convocatório, tais como: ausência das Certidões
negativas de débitos da Previdência Social, FGTS e  Tributos Federais.
Pautado  na  total  falta  de  interesse por parte dos fornecedores da
região  em  acudirem ao chamamento e por tratar-se ainda de um certame
licitatório  que  assume  as  características de um Registro de Preços
devido  a validade da proposta não ser inferior a 210 (duzentos e dez)
dias  o  Senhor  Pregoeiro comunicou ao representante da licitante que
como  a  proposta comercial atende ao disposto no § 7º do Art. 22, bem
como no Inciso IV do Art. 43 da Lei nº 8.666/93 o processo licitatório
não  será  repetido  ficando  o  licitante  obrigado  a  apresentar  a
documentação  faltosa  até o dia 20 de abril do ano em curso e que tão
logo  a  pendência seja sanada e publicado o resultado do julgamento o
mesmo  será  convidado a assinar o contrato (§ 3º do Art. 48 da Lei nº
8.666/93).  Ocorre que o item 6.4 do edital de licitação determina que
se  a  documentação  de  habilitação  não  estiver  de  acordo  com as
exigências  do  edital  e  seus  anexos,  o  Pregoeiro  considerará  a
licitante inabilitada, o que efetivamente não ocorreu. Ademais, o § 3º
do  art.  48  da  Lei  nº  8.666/93  determina  que  "Quando  todos os
licitantes   forem   inabilitados   ou   todas   as   propostas  forem
desclassificadas,  a administração poderá fixar aos licitantes o prazo
de  oito  dias  úteis  para  a apresentação de nova documentação ou de
outras   propostas  escoimadas  das  causas  referidas  neste  artigo,
facultada,  no  caso  de convite, a redução deste prazo para três dias
úteis" e não de 45 dias, como ocorreu no presente caso. E para que tal
artigo  pudesse ter sido aplicado, tal norma deveria estar prevista no
edital, o que não ocorreu;
9)  O  Relatório de licitação emitido pelo pregoeiro e equipe de apoio
informa que  o pregão foi realizado no dia 30/04/09, quando na verdade
ocorreu  no  dia  06/03/09,  além de afirmar em seu corpo que o Pregão
Presencial   realizado   foi   fundamentado   na   Lei   nº  8.666/93,
desconsiderando  assim  a  Lei  nº 10.520/2002 e a Lei complementar nº
123/06.   Além   disso,  afirmou  o  Relatório  que  após  análise  da
documentação  da  licitante  detentora do menor lance ficou constatado
que a mesma atendeu ao disposto no instrumento convocatório, sem fazer
menção  que não foram atendidos os itens 6.1.10, 6.1.11 e que os itens
6.1.4 e 6.1.7 foram atendidas a posteriori;
10)  A  adjudicação está datada de 06/03/2009 (fls.60), ao compasso de
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que  o resultado do julgamento só ocorreu em 16/04/2009 (fls., 58), ou
seja, este foi posterior à adjudicação e os documentos dos itens 6.1.4
e  6.1.7  do  edital  só  foram  entregues pela licitante vencedora em
16/04/09;
11)  Não  consta  dos autos processuais o termo de homologação e nem o
contrato assinado com a empresa contratada, contrariando dessa forma o
art. 38, VII e X, da Lei nº 8.666/93;
12)  Ausência  da  publicação  resumida  do instrumento do contrato na
Imprensa  Oficial, contrariando o disposto no art. 61, parágrafo único
da Lei 8.666/93;
13)  Não  houve  pesquisa  prévia de preços para determinação do valor
referencial da licitação, contrariando o que determina o art. 38, XII,
da Lei 8.666/93;
14)   A   licitação   não   foi   formalizada  por  meio  de  processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado.

EVIDÊNCIA:
a) Cópia do Pregão Presencial n.º 01/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre o fato apontado.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.2.7   CONSTATAÇÃO:
Indícios  de   simulação  de  Processo  Licitatório  -  licitante  não
localizada  - valor de R$ 79.259,39.

FATO:
Uma   das   três   construtoras  que  teria  participado  do  processo
licitatório  Convite n.º 06/2009, que teve por objeto a recuperação de
vinte  e  uma Unidades Escolares no município de Mata Roma/MA, não foi
localizada pela equipe de fiscalização da CGU.
Em  procedimento   de   diligência,  buscou-se alcançar   o   endereço
da Construtora Napoli Serviços de Construções Ltda. (CNPJ:
08.562.501/0001-73),   para  comprovar  a  efetiva participação  dessa
empresa   no  processo  licitatório  em  apreço. Contudo, constatou-se
que  o  endereço  indicado  em  sua proposta de preços, qual seja, Rua
Principal,  n°  350,  Vila Nossa Senhora da Luz, Paço do Lumiar/MA,  é
inexistente.

EVIDÊNCIA:
a) Cópia do Processo Licitatório Convite n.º 06/2009;
b)  Termo  de  visita  ao  endereço  da Construtora Napoli Serviços de
Construções Ltda.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre o fato apontado.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.2.8   CONSTATAÇÃO:
Restrições  ao  exercício  da atividade de controle social do Conselho
fiscal do FUNDEB - CACS.

FATO:
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O  artigo  24 da lei n.º 11.494/2007 - lei do FUNDEB - determina que o
acompanhamento da execução dos recursos do FUNDEB será exercido também
por conselhos fiscais instituídos especificamente para esse fim.
Mediante  lei  municipal,  cada  município  deve  criar  um colegiado,
denominado  Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle Social do FUNDEB
(CACS), que terá a missão de verificar se o dinheiro público repassado
ao  município  está  sendo  utilizado  em  prol  da  manutenção  e  do
desenvolvimento da educação básica. Para que essa função seja exercida
em  sua  plenitude, os conselhos devem ter livre acesso à prestação de
contas  do  FUNDEB  e serem constituídos apenas por pessoas que não se
encontram  impedidas  de  ocupar  a função de conselheiro, de modo que
seja preservada a independência e a isenção de suas decisões.
Entretanto,  em  entrevistas  com  os  membros  do  Conselho do FUNDEB
do  município  de  Mata Roma/MA, constatou-se que o Colegiado não está
cumprindo com sua missão.
O   principal   motivo   alegado  pelos  membros  do  CACS  para  essa
omissão  refere-se  à  total indisposição da atual gestão municipal em
disponibilizar a prestação de contas do FUNDEB. No exercício de 2009 o
Conselho   não  obteve  acesso  a  qualquer  documentação  relativa  à
comprovação dos gastos com recursos do FUNDEB.

EVIDÊNCIA:
Termo de Declaração dos Membros do Conselho Fiscal do FUNDEB.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre o fato apontado.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.2.9   CONSTATAÇÃO:
Falta  de notificação dos recursos federais recebidos, prevista na Lei
nº 9.452/1997.

FATO:
Na  documentação  analisada  pela Equipe de Fiscalização da CGU/MA não
consta  a comprovação da comunicação por parte da Prefeitura Municipal
de  Mata  Roma/MA  acerca  da  liberação  de  recursos  - no âmbito da
execução  do  FUNDEB,  à  Câmara  de  Vereadores,  partidos políticos,
sindicatos  de  trabalhadores  ou  entidades  empresariais com sede no
município. Isso numa infringência ao art.2º da Lei n.º 9.452/1997.

EVIDÊNCIA:
Ausência  de  documentação  comprovando  a comunicação preconizada nos
termos da Lei n.º 9.452/1997.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre o fato apontado.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.2.10  CONSTATAÇÃO:
Não implementação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais
do Ensino Básico.

FATO:
O  art.  40  da  Lei  n.º  11.494/2007,  que  regulamenta  o  Fundo de



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 61
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

Manutenção  e  Desenvolvimento  da Educação Básica (FUNDEB), determina
que  os  Municípios deverão implantar Planos de Carreira e remuneração
dos profissionais da educação.  De modo a verificar se a Administração
Municipal  de  Mata  Roma/MA  cumpriu  com a determinação imposta pelo
normativo   em   apreço,   solicitou-se  à  Prefeitura,  por  meio  da
Solicitação  de Fiscalização n.º 245438-01, a legislação que aprovou o
Plano  de  Carreira  dos  profissionais  do ensino básico do município
fiscalizado.
Em   atendimento  ao  solicitado,  foi  disponibilizado  à  Equipe  de
Auditoria  da CGU um Projeto de Lei que dispõe sobre Cargos e Carreira
dos Profissionais da Educação Básica do Município de Mata Roma/MA.
Ocorre  que, esse documento trata-se apenas de um projeto e não de uma
lei  aprovada  pelo  Poder  Legislativo. Sem o referendo da Câmara dos
Vereadores,  esse  projeto  não  possui  eficácia e não garante que os
direitos  previstos  no  artigo 40 da Lei em apreço, sejam colocados a
disposição  dos  professores  e demais profissionais da rede de ensino
básico de Mata Roma/MA.

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de Fiscalização n.º 245438-01;
b) Ofício nº 79/2010;
c) Cópia do Projeto de Lei n.º 005/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
O Gestor não se manifestou sobre o fato apontado.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.3 - PROGRAMA
1449
ESTATÍSTICAS E AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS
AÇÃO              :
4014
CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Realizar,  anualmente,  em parceria com as Secretarias de Educação dos
Estados  e  do Distrito Federal, por escola,  a  coleta de informações
estatístico-educacionais   referentes   a   matrículas e docência,para
subsidiar   o   planejamento  e  a  gestão  da  Educação  nas  esferas
governamentais.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245847
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Levantamento detalhado das escolas e do aluno da educação infantil, do
ensino fundamental e do ensino médio.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

1.3.1   CONSTATAÇÃO:
Divergência entre o número de alunos constante no Censo Escolar 2009 e
aquele  constante  nos  diários  de  classe;  Não  disponibilização de
diários de classe.

FATO:
Visando  verificar  a  correção  dos dados informados pelas escolas do
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município de Mata Roma Ã MA no Censo Escolar 2009, foi solicitado, por
meio  da  Solicitação  de Fiscalização nº 245.847-01, que a Prefeitura
Municipal  de  Mata  Roma  Ã  MA  disponibilizasse  diários de classe,
relativos  ao ano de 2009 (Ensino Infantil e Ensino Fundamental - 1ª a
4ª  Séries:  todos  os  diários;  Ensino  Fundamental  - 5ª a 8ª ou 9ª
Séries:  diários  de  classe  relativos  às  disciplinas  Português ou
Matemática; e Educação de Jovens e Adultos Ã EJA: todos os diários das
turmas  de  1ª  a  4ª  séries e diários de Português ou Matemática das
turmas  de  5ª  a  8ª  séries)  e  as  fichas de matrículas dos alunos
matriculados  na Educação Infantil, Educação Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos.
Por  meio  do  Ofício  nº  80/2010  GABP,  de  15  de março de 2010, a
prefeitura  municipal  teria  disponibilizado  os  diários e fichas de
matrícula   solicitadas.   Entretanto,   quando   da  conferência  dos
materiais,  verificou-se  a  inexistência,  entre  eles,  de  todos os
diários  de  classe do Colégio Maria Cristina de Sousa e de alguns dos
colégios, especificamente das escolas Francisco Teixeira de Carvalho e
José  Ribeiro de Brito, os quais não foram localizados pela Secretaria
Municipal de Educação.
Por   outro  lado,  com  base  nos  registros  de  freqüência  escolar
verificados nos diários
de  classe  relativos  ao ano de 2009, pertinentes a 05 (cinco) das 29
(vinte  e  nove)  escolas da rede municipal de ensino de Mata Roma-MA,
constataram-se  divergências entre a quantidade de alunos informada ao
Censo/2009 e o número de alunos com freqüência até o mês de maio/2009,
nas escolas a seguir relacionadas:

Ensino Infantil Ensino Fundamental EJANome da Escola
Censo
(1)

Diários
(2)

Difer
ença
(1)-
(2)

Censo
(1)

Diários
(2)

Difere
nça
(1)-
(2)

Censo
(1)

Diários
(2)

Difere
nça
(1)-
(2)

EM CAJUEIRO I 11 10 1 0 11 -11 0 0 0

COL MARIA CRISTINA
SOUSA

11 0 11 23 0 23 0 0 0

COL FRANCISCO
TEIXEIRA DE CARVALHO

0 6 -6 36 6 30 0 0 0

COL GUILHERME GOMES
BARBOSA

20 21 -1 13 19 -6 49 49 0

COL JOSE RIBEIRO DE
BRITO (Murici)

16 0 16 22 11 11 0 0 0

(1)  Dados  constantes  da "planilha de verificação do quantitativo de
alunos do censo escolar de 2009.
(2)  Dados  obtidos  nos  diários escolares de 2009 na verificação "in
loco".

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.847-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  80/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Diários  Escolares  disponibilizados  pela Prefeitura Municipal de
Mata  Roma  Ã  MA das escolas EM CAJUEIRO I, COL MARIA CRISTINA SOUSA,
COL  FRANCISCO TEIXEIRA DE CARVALHO, COL GUILHERME GOMES BARBOSA e COL
JOSE RIBEIRO DE BRITO (Murici).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.3.2   CONSTATAÇÃO:
Controle  deficiente  da freqüência dos alunos da Educação de Jovens e
Adultos.  Impacto  nas  informações  disponibilizadas  pela Prefeitura
Municipal de Mata Roma - MA ao Censo Escolar da Educação Básica.

FATO:
Disponibilizados os diários de classe referentes às escolas constantes
da  amostra, constatou-se que, no Colégio Guilherme Gomes Barbosa, não
foi realizado controle adequado da freqüência dos alunos durante o ano
de 2009.
Isto  pode ser afirmado em razão das páginas destinadas ao registro de
freqüência  do diário da turma noturna, da 1ª a 4ª Série, encontrarem-
se  não  preenchidas  e, também, pelo fato daquelas referentes à turma
noturna  de  5ª  Ã  6ª  Séries encontrarem-se, em sua maior parte, não
preenchidas,  indicando,  ou a intermitência entre os dias de aula, ou
outra situação de controle deficiente da freqüência dos alunos.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.847-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  80/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3.  Diários  Escolares  disponibilizados  pela Prefeitura Municipal de
Mata  Roma  -  MA das escolas EM CAJUEIRO I, COL MARIA CRISTINA SOUSA,
COL  FRANCISCO TEIXEIRA DE CARVALHO, COL GUILHERME GOMES BARBOSA e COL
JOSE RIBEIRO DE BRITO (Murici);
4. Registros Fotográficos:

Diário Escolar do Colégio Guilherme Gomes Diário Escolar do Colégio Guilherme Gomes
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Barbosa – Turma 1ª a 4ª Série Barbosa - Turma 1ª a 4ª Série – Registro de
Freqüência
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Diário Escolar do Colégio Guilherme Gomes
Barbosa – Turma 5ª – 6ª Séries

Diário Escolar do Colégio Guilherme Gomes
Barbosa – Turma 5ª – 6ª Séries – Registro de
Freqüência

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

1.3.3   CONSTATAÇÃO:
Preenchimento inadequado das fichas de matrícula.

FATO:
Disponibilizados   as   fichas  de  matrícula  referentes  às  escolas
constantes da amostra, constatou-se que, em geral estas não atendem ao
estipulado na Portaria INEP nº 56/2004 por não exigirem, no formulário
padronizado,   informações   sobre   "Cor   /  raça"  e  "necessidades
educacionais especiais".
Além  disto,  na  observação das mesmas verificou-se que, em geral não
encontram-se  completamente  preenchidas,  estando  diversos campos em
branco. Exemplo disso são as fichas de matrícula dos alunos do Colégio
José  Ribeiro  de Brito, nas quais foi identificada ficha de matrícula
que contempla apenas o nome do aluno e sua data de nascimento.
Consideradas  como  inadequadas  aquelas  que  não estavam preenchidas
segundo o orientado na referida Portaria INEP n° 56/2004, obteve-se as
seguintes  tabelas  consolidando  as análises procedidas, com a devida
ressalva  de  que  as  diferenças  entre os quantitativos da amostra e
aqueles  considerados  incompleto  se  deram pela não apresentação das
fichas de matrícula pela prefeitura municipal:
Tabela 1. Educação Infantil

Educação InfantilNome da Escola
N° Total de
Alunos -
Dados do
Censo

Amostra (1) Incompletas
(2)

% Problemas (3)

EM CAJUEIRO I 11 11 9 82%

COL MARIA CRISTINA SOUSA 11 4 3 75%

COL FRANCISCO TEIXEIRA DE
CARVALHO

- - - -

COL GUILHERME GOMES BARBOSA 20 4 4 100%

COL JOSE RIBEIRO DE BRITO
(Murici)

16 4 4 100%

Tabela 2. Educação Fundamental

Educação FundamentalNome da Escola
N° Total de
Alunos -
Dados do
Censo

Amostra (1) Incompletas
(2)

% Problemas (3)

EM CAJUEIRO I - - - -

COL MARIA CRISTINA SOUSA 23 11 8 73%

COL FRANCISCO TEIXEIRA DE
CARVALHO

36 15 5 33%

COL GUILHERME GOMES BARBOSA 13 2 1 50%

COL JOSE RIBEIRO DE BRITO
(Murici)

22 11 10 91%
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Tabela 3. Educação de Jovens e Adultos

Educação de Jovens e AdultosNome da Escola
N° Total de
Alunos -
Dados do
Censo

Amostra (1) Incompletas
(2)

% Problemas (3)

EM CAJUEIRO I - - - -

COL MARIA CRISTINA SOUSA - - - -

COL FRANCISCO TEIXEIRA DE
CARVALHO

- - - -

COL GUILHERME GOMES BARBOSA 49 9 4 44%

COL JOSE RIBEIRO DE BRITO
(Murici)

- - - -

(1)   Número   de   alunos   definido   na  "planilha  de  amostra  do
quantitativo de alunos do Censo" fornecida pela CGU.
(2)  Número  de  fichas  de matrícula incompletas, ou seja, aquelas em
desacordo com a Portaria INEP 156/2004.
(3)  Percentual  de  fichas  de  matrícula  incompletas  em  relação à
amostra = (número de fichas de matrícula incompletas / Amostra) * 100.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.847-01, de 08 de março de 2010;
2.  Ofício  nº  80/2010  GABP,  de  15 de março de 2010, da Prefeitura
Municipal de Mata Roma;
3. Fichas de Matrícula dos alunos das escolas EM CAJUEIRO I, COL MARIA
CRISTINA  SOUSA,  COL  FRANCISCO  TEIXEIRA  DE CARVALHO, COL GUILHERME
GOMES BARBOSA e COL JOSE RIBEIRO DE BRITO (Murici);
4. Registros Fotográficos:

Ficha de Matrícula adotada nas escolas
municipais de Mata Roma - MA

Ficha de matrícula da aluna Júlia Oliveira
dos Santos (Colégio José Ribeiro de
Brito)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 67
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

2 -  33000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

2.1 - PROGRAMA
0083
PREVIDÊNCIA SOCIAL BÁSICA
AÇÃO              :
0132
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS - AREA URBANA - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
O OBJETIVO DA AÇÃO 0132 - PAGAMENTO  DE  APOSENTADORIAS  ÁREA  URBANA-
É "ASSEGURAR AO SEGURADO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA  SOCIAL  PAGA-
MENTOS VITALÍCIOS EM DECORRÊNCIA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, IDADE AVAN-
ÇADA E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO."
ORDEM DE SERVIÇO   : 244798
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
CONCESSÃO/ MANUTENÇÃO BENEF PREVIDENCIÁRIOS
IDENTIFICAR    BENEFÍCIOS   FRAUDULENTOS   E/OU   COM    INDÍCIOS   DE
IRREGULARIDADES.
NÚMERO E VALORES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS ÀS PESSOAS JÁ FALECIDAS.
QUANTIFICAR BENEFÍCIOS E VALORES PAGOS IRREGULARMENTE.
VERIFICAR A FIDEDIGNIDADE DAS BASES DE DADOS DO INSS.
NÚMERO   DE   BENEFICIÁRIOS  Já  FALECIDOS  QUE  CONTINUAM  A  RECEBER
PAGAMENTOS.
ESTIMAR  O  NÚMERO  DE  CARTÓRIOS QUE NÃO ENVIAM AS LISTAS DE ÓBITO AO
INSS - NOS MUNICÍPIOS ATÉ 500 MIL HABITANTES.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

2.1.1   CONSTATAÇÃO:
Não  envio  das informações dos óbitos ao Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.

FATO:
O  artigo  68  da  Lei  nº  8.212/91  determina a todos os Serviços de
Registro  Civil  de  Pessoas  Naturais  que  comuniquem  ao  Instituto
Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS, até o dia 10 (dez) de cada mês,
todos  os  óbitos  registrados  no  mês anterior, ou a inexistência de
registros  no  mesmo período. No entanto, apesar do que dispõe a norma
legal,  conforme o Ofício nº 001/2010, de 19 de março de 2010, enviado
pelo Escrevente Substituto do Cartório de Ofício Único do Município de
Mata Roma/MA à Equipe de Fiscalização da Controladoria-Geral da União,
essa  Serventia  Extrajudicial  deixou  de  informar ao INSS os óbitos
ocorridos  no  referido Município desde o ano de 1998 até a data desta
fiscalização.
No  período abrangido pelo escopo da fiscalização, de 01 de janeiro de
2008 até 30 de janeiro de 2010, foram registrados 69 (sessenta e nove)
falecimentos no Município de Mata Roma/MA, sendo que destes 35 (trinta
e cinco) eram beneficiários do INSS.
O   Cartório  em  comento  demonstrou  à  Equipe  de  Fiscalização  da
Controladoria-Geral da União o efetivo registro dos óbitos no Livro C,
no entanto, por negligência e desorganização administrativa, deixou de
enviar as informações ao INSS por mais de 11 (onze) anos.

EVIDÊNCIA:
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a)  Ofício  nº  001/2010,  de  19  de  março  de  2010,  assinado pelo
Escrevente Substituto do Cartório de Ofício Único do Município de Mata
Roma.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
3 -  36000 MINISTERIO DA SAUDE

3.1 - PROGRAMA
0122
SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO
AÇÃO              :
3861
IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE SISTEMA PUBLICO D
E ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A PREVENCAO E CONTROLE DE
AGRAVOS EM MUNICIPIOS DE ATE 30.000 HABITANTES - ABASTE
CIMENTO DE AGUA - ESTADO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento
de  Água  para  a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até
50.000 Habitantes.
ORDEM DE SERVIÇO   : 232401
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Implantação  e/ou  a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de
abastecimento de água, contemplando a elaboração de planos diretores e
projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede de
distribuição  e  estação  de  tratamento,  e  ações  voltadas  para  a
sustentabilidade dos mesmos.
AGENTE EXECUTOR    :
MATA ROMA
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 555244
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 74.270,00

3.1.1   CONSTATAÇÃO:
Não  apresentação  de documentação: não comprovação de regularidade da
execução das despesas.

FATO:
A  Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA (CNPJ nº 06.119.945/0001- 03),
representada   por   seu  Prefeito  Municipal,  o  Sr.  Lauro  Pereira
Albuquerque, e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), representada por
seu  Presidente,  o  Sr. Paulo de Tarso Lustosa da Costa, firmaram, em
16.12.2005, o Convênio nº 0295/05 (SIAFI nº 555244), cujo objeto era a
execução de "Sistema de Abastecimento de Água".
Consoante  o  Plano de Trabalho aprovado, o objeto seria implantado na
localidade denominada TABOQUINHA, situada naquele município. O Sistema
de   Abastecimento   de   Água  compreenderia,  basicamente,  captação
(perfuração  de  poço tubular com 80 metros de profundidade), adução e
estação  elevatória  (conjunto  motor-bomba,  submersível e elétrico),
reservação  (caixa  d'água em fibra de vidro, com capacidade de 10.000
litros), rede de distribuição e 23 ligações domiciliares.
O  Termo  de Convênio estabeleceu inicialmente como vigência o período
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de 16.12.2005 a 16.12.2006, com prazo de prestação de contas em até 60
(sessenta)  dias após o final da sua vigência. Houve cinco aditamentos
do  prazo de vigência, sendo este finalmente prorrogado para até o dia
26.06.2010.
O  valor  total  pactuado,  de  início, correspondeu ao montante de R$
72.164,96  (setenta  e  dois  mil  cento  e  sessenta e quatro reais e
noventa  e seis centavos), mas por meio do 2º Termo Aditivo, datado de
15.05.2007,  o  valor  total foi alterado para R$ 74.270,00 (setenta e
quatro mil duzentos e setenta reais), repartido da seguinte forma:

CONCEDENTE R$ 70.000,00
CONVENENTE R$  4.270,00
TOTAL R$ 74.270,00

A FUNASA repassou à Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA um total de R
$  56.000,00  (cinquenta  e  seis  mil  reais),  creditados  na  conta
específica  do  Convênio  (Banco  do  Brasil,  Agência  1773-6,  Conta
corrente 16517), como se apresenta:

ORDEM BANCÁRIA DATA EMISSÃO VALOR (R$)

2007OB909629 29/08/2007 28.000,00
2007OB911200 10/10/2007 28.000,00

Em  atendimento  à  Solicitação  de  Fiscalização n° 232401-01 emitida
por  esta  CGU  Regional,  a  Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma/MA
apresentou  manifestação no sentido da impossibilidade de apresentar a
documentação  relativa  ao  Convênio  sob exame, acrescentando ainda o
motivo:

“em razão do ex-gestor, o Sr. Lauro Pereira de Albuquerque,
ter levando consigo todo o acervo administrativo do Município,
tendo, inclusive, a atual gestora proposto uma ação civil
Pública contra o mesmo, no sentido de que devolvesse todos os
documentos pertencentes ao município, sob o Processo n
431/2009, que tramita na 1ª vara da Comarca de Chapadinha-MA”.
(Ofício nº 074/2010 GABP, datado de 15.03.2010)

Foi  ainda  possível  constatar que no processo de Prestação de Contas
relativo  aos  recursos repassados (processo nº 25170.008500/2007-43),
disponibilizado  pela  Coordenação  Regional  da  FUNASA  no  Maranhão
(FUNASA/CORE-MA),   constam   apenas   cópias  dos  documentos  abaixo
especificados:

DOC CNPJ FORNECEDOR Nº DATA
EMISSÃO

VALOR
(R$)

Nota Fiscal 05.572.919/0001-73 Construtora Talento Ltda 280 17/09/2007 54.000,00

Recibo 05.572.919/0001-73 Construtora Talento Ltda s/n s/ data 28.000,00

Recibo 05.572.919/0001-73 Construtora Talento Ltda s/n s/ data 26.000,00

Além  de  os  documentos elencados na tabela não estarem identificados
com  número  do convênio a que se referem, há flagrante descumprimento
do que determina a Instrução Normativa STN n.º 01, de 15.01.1997, como
se pode verificar nos dispositivos abaixo transcritos:

“Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos
originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas,
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recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do
executor, se for o caso, devidamente identificados com
referência ao título e número do convênio.
“§ 1º Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em
arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação
da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou
entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.”

Desse  modo,  conclui-se  pela  não  comprovação  da  regularidade  da
utilização  dos recursos financeiros relativos ao Convênio em análise,
que  no  presente caso consistem em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil
reais) repassados à convenente.

EVIDÊNCIA:
1) Solicitação de Fiscalização n° 232401-01, datada de 15.03.2010.
2)  Ofício  nº 074/2010 GABP, datado de 15.03.2010, no qual o Prefeito
Municipal  informa  da  impossibilidade  de  apresentar a documentação
relativa ao Convênio 0295/05 (SIAFI nº 555244).
3)  Extrato  SIAFI do convênio 555244 (Nº original 0295/05), obtido em
15/03/2010.
4) Processo Nº 25170.007363/2005-68, que trata da Instrução Técnica do
Convênio  0295/05 (SIAFI nº 555244), disponibilizado pela FUNASA/CORE-
MA:
   (a)   Ofício   nº   203/2005-CC,  datado  de  21.11.2005.  (Fls. 3)
   (b)  Anexo  II  -  Documentação,  datado  de  22.11.2005.  (Fls. 4)
  (c)  Anexo IV - Plano de Trabalho Dados Gerais, 22.11.2005. (Fls. 5)
  (d)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação   (R$   74.270,00),   datado   de   22.11.2005.   (Fls.   6)
  (e)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho  Cronograma de Desembolso (R$
74.270,00), datado de 22.11.2005. (Fls. 7)
 (f) Projeto Técnico (Fls. 8 a 19)
 (g) Relação de Beneficiários (Fls. 18)
  (h)  Escritura  pública  de doação do terreno onde seriá instalado o
SAA. (Fls. 26)
   (i)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento, datado de 22.11.2005. (Fls. 27 a 28)
 (j) Memorial Descritivo. (Fls. 53 a 56)
 (k) Especificações Técnicas. (Fls. 64 a 68)
  (l)  Planilha  de Custos, no Valor total de R$ 73.500,00 (CANCELADA)
(Fls. 69 a 70)
  (m)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação   (R$   74.270,00),   datado   de   22.11.2005.   (Fls.  84)
  (n)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho  Cronograma de Desembolso (R$
74.270,00), datado de 13.11.2005. (Fls. 85)
   (o)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento,   datado  de  13.09.2006:  Sistema  mantido  pelos  cofres
públicos. (Fls. 86 a 87)
 (p) Planilha Orçamentária, sem data: Valor total: R$ 73.364,40. (Fls.
88 a 89)
 (q) Cronograma Físico-financeiro, sem data. (Fls. 90)
  (r)  Relatório  Técnico  de  Visita  Técnica  Preliminar,  datado de
09.10.2006:  Informa  ter  constatado  a necessidade do SAA no Povoado
Taboquinha. (Fls. 91)
  (s) Anexos I, II, IV, V, VI e Planilha Orçamentária Obras Civis, não
datados:   Plano   de   Trabalho  emitido  pela  FUNASA  para  simples
conferência. (Fls. 92 a 98)
  (t)  Relatório  de  Visita Técnica, datado de 31.03.2008 (Fls. 102 a
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103)
  (u)  Parecer  Técnico  Pericial,  datado  de  31.03.2008. (Fls. 104)
5)  Processo Nº 25170.008500/2007-43, que trata da Prestação de Contas
do   Convênio   EP   0295/05   (SIAFI  555244),  disponibilizado  pela
FUNASA/CORE-MA:
   (a)   Ofício   nº   0137/2007,   datado  de  09.11.2007.  (Fls. 02)
  (b)  Anexo  XII  -  Relação  de  Pagamentos (R$ 54.000,00) (Fls. 05)
  (c)  Nota  Fiscal,  R$  54.000,00,  datada  de 17.09.2007. (Fls. 11)
   (d)   Recibo,  no  valor  de  R$  28.000,00,  sem  data.  (Fls. 12)
 (e) Recibo, no valor de R$ 26.000,00, datado de 17.10.2007. (Fls. 13)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.2   CONSTATAÇÃO:
Não   comprovação   de  regularidade  da  realização  do  procedimento
licitatório.

FATO:
Aliada  à  impossibilidade  de  a  Prefeitura  Municipal  de Mata Roma
apresentar  a  documentação  relativa  ao  Convênio sob exame (subitem
3.1.1),  verificou-se  que no processo de Prestação de Contas relativo
aos    recursos   repassados   (processo   nº   25170.008500/2007-43),
disponibilizado  pela  Coordenação  Regional  da  FUNASA  no  Maranhão
(FUNASA/CORE-MA),  constam  apenas  o  Termo de Adjudicação, datado de
20.08.2007, e a Homologação - Ordem de Serviços, datada de 29.08.2007,
no   valor  de  R$  72.100,00  (setenta  e  dois  mil  e  cem  reais),
insuficientes,  portanto, para o exame da regularidade do procedimento
licitatório.  Dessa  maneira,  não  foi  comprovada  a regularidade do
procedimento licitatório relativo à consecução do objeto pactuado, uma
vez que a não apresentação da documentação impossibilitou o exame.

EVIDÊNCIA:
1) Solicitação de Fiscalização n° 232401-01, datada de 15.03.2010.
2)  Ofício  nº 074/2010 GABP, datado de 15.03.2010, no qual o Prefeito
Municipal  informa  da  impossibilidade  de  apresentar a documentação
relativa ao Convênio 0295/05 (SIAFI nº 555244).
3)  Processo Nº 25170.008500/2007-43, que trata da Prestação de Contas
do   Convênio   EP   0295/05   (SIAFI  555244),  disponibilizado  pela
FUNASA/CORE-MA:
   (a)   Ofício   nº   0137/2007,   datado  de  09.11.2007.  (Fls. 02)
  (b)  Anexo  XII  -  Relação  de  Pagamentos (R$ 54.000,00) (Fls. 05)
  (c)  Nota  Fiscal,  R$  54.000,00,  datada  de 17.09.2007. (Fls. 11)
   (d)   Recibo,  no  valor  de  R$  28.000,00,  sem  data.  (Fls. 12)
 (e) Recibo, no valor de R$ 26.000,00, datado de 17.10.2007. (Fls. 13)
  (f)  Termo  de  Adjudicação,  datado  de  20.08.2007:  Documento sem
assinatura. (Fls. 14)
  (g)  Homologação  -  Ordem  de Serviços, datada de 29.08.2007: Valor
homologado de R$ 72.100,00. (Fls. 15)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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3.1.3   CONSTATAÇÃO:
Não comprovação da efetivação da contrapartida.

FATO:
Os  extratos  bancários  da  conta-corrente  vinculada  ao Convênio nº
0295/05 (SIAFI nº 555244) demonstram que foram utilizados R$ 56.000,00
(cinquenta  e seis mil reais) dos recursos repassados (cheques 850001,
850002  e  850003).  Entretanto, não há como comprovar a efetivação da
contra  partida a cargo da Prefeitura, no valor de R$ 4.270,00 (quatro
mil,  duzentos  e  setenta  reais),  uma  vez  que  não há registro de
depósitos nessa conta.

DADOS CONTA-CORRENTE 16.517-4, AGÊNCIA 1773-6, BANCO DO BRASIL
ORDEM DATA HISTÓRICO DOCUMENTO CRÉDITO DÉBITO

1 31/08/2007 Ordem Bancária  28.000,00  
2 17/09/2007 Cheque 850002  28.000,00
3 16/10/2007 Ordem Bancária  28.000,00  
4 17/10/2007 Cheque 850001  26.000,00
5 05/11/2007 Cheque 850003 2.000,00

É  importante  ressaltar  que  toda  a  movimentação  de  recursos foi
realizada  ainda  na gestão do Sr. Lauro Pereira Albuquerque, Prefeito
do Município de Mata Roma/MA no período 2005 a 2008.

EVIDÊNCIA:
1)  Extratos bancários da Conta-corrente 16.517-4, Ag 1773-6, Banco do
Brasil: período ago/2007 a jan/2010.
2)  Cópias  dos  cheques  850001 e 850002 (Conta-corrente 16.517-4, Ag
1773-6, Banco do Brasil).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.4   CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio 0295/05 (SIAFI nº 555244):
execução em desacordo com o Plano de Trabalho.

FATO:
Após  exame  da documentação disponibilizada pela Coordenação Regional
da  FUNASA  no Maranhão (FUNASA/CORE-MA) - que consistiu nos processos
de   instrução   e   celebração   (Processos   25100.020558/2005-27  e
25170.007363/2005-68)  e  de  prestação  de  contas  das duas parcelas
repassadas   (25170.008500/2007-43)   -   foi  realizada  vistoria  na
localidade  Taboquinha,  a  fim  de  verificar  a existência do objeto
pactuado.  Foram  ainda  realizadas  entrevistas  junto  a famílias da
comunidade que supostamente seriam beneficiadas com as melhorias.
A  inspeção  foi  realizada  no  dia  19.03.2010. Estavam previstas 23
(vinte   e   três)  famílias  para  serem  beneficiadas  com  ligações
domiciliares  do  Sistema de Abastecimento de Água e, na oportunidade,
foram  entrevistados  07  (sete)  moradores,  ou  seja,  cerca  de 30%
(trinta) porcento dos beneficiários.
Como   resultado   da  aplicação  destes  procedimentos  foi  possível
constatar as irregularidades que se expõe nesse momento.
a)  O  projeto  previa  que a estrutura de sustentação da caixa d'água
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seria  composta  por quatro pilares em concreto armado, erguidos sobre
fundação   em   alicerces  em  pedra  dura.  Entretanto,  a  estrutura
encontrada é constituída por três postes.
b)  Estava ainda prevista a construção de uma cerca de proteção para o
reservatório e a estação elevatória. Contudo, ela não foi construída.
c)  Embora  previsto  no projeto técnico que os serviços abrangeriam a
completa  instalação  de  23  (vinte  e  três)  ligações domiciliares,
colhemos,  de  todos  os  sete  entrevistados,  que  foi  exigido  dos
beneficiários que os mesmos providenciassem a escavação das valas para
a  instalação da tubulação das ligações domiciliares (ramal, em média,
de  12  m, de acordo com o projeto técnico) e que, ao fim, recobrissem
os canos.
d)  De  acordo com todos os moradores da localidade entrevistados, não
houve fixação da placa de identificação da obra no local.
e)   Embora   expressamente   previsto  no  Termo  de  Compromisso  de
Sustentabilidade  das  Ações  de  Saneamento,  datado  de 13.09.2006 -
firmado pelo Prefeito à época, Sr. Lauro Pereira de Albuquerque -, que
os  sistemas  de  abastecimento  de  água seriam mantidos pelos cofres
públicos (cujas despesas de operação e manutenção englobariam Pessoal,
Energia  Elétrica  e  Serviços de Terceiros) e que não seriam cobradas
tarifas,  foi constado que o pagamento das faturas da energia elétrica
consumida  no funcionamento do conjunto motor-bomba, desde o início da
operacionalização  do  sistema,  é rateado igualmente pelos membros da
comunidade.  Devido a esse custo, a bomba só é ligada em dois períodos
e,  como  consequência, falta água nos horários de 11:00 às 16:00 hs e
de  23:00 às 05:00 hs da manhã, porque a partir de 23:00 hs o registro
de distribuição de água é fechado.
f)  Cinco dos moradores entrevistados na localidade informaram que não
foram  realizadas ações (palestras, distribuição de folders, folhetos,
etc)  sobre hábitos saudáveis de higiene e limpeza visando à prevenção
de doenças evitáveis, nem foram prestadas informações e/ou orientações
sobre a prática de hábitos saudáveis de higiene e limpeza relacionados
ao  uso  d'água  que  visem  à  prevenção  de doenças evitáveis. Dessa
maneira,  que  o  Programa  de  Educação em Saúde e Mobilização Social
(PESMS),  orçado  no  valor  de  R$ 905,60 (novecentos e cinco reais e
sessenta centavos) não foi realizado.
É  necessário  acrescentar,  por  oportuno,  o  resultado  de inspeção
realizada  por  técnico  da  FUNASA  na  data  de 01.02.2008, conforme
Relatório de Visita Técnica, datado de 31.03.2008:

“Na visita realizada em 01/02/2008, encontramos as obras
pactuadas no convênio em execução, estando o sistema de
abastecimento de água em funcionamento e atendendo a demanda
da população beneficiada, porém verificamos as impropriedades
relacionadas abaixo, as quais deverão ser solucionadas, para
que possamos efetuar o recebimento definitivo das obras
conveniadas quando da conclusão das mesmas:
1. O abrigo e a base dos reservatórios executados não foram
pintados;
2. Não foi executada a cerca de proteção com portão de ferro;”

EVIDÊNCIA:
1) Processo Nº 25170.007363/2005-68, que trata da Instrução Técnica do
Convênio  0295/05 (SIAFI nº 555244), disponibilizado pela FUNASA/CORE-
MA:
   (a)   Ofício   nº   203/2005-CC,  datado  de  21.11.2005.  (Fls. 3)
   (b)  Anexo  II  -  Documentação,  datado  de  22.11.2005.  (Fls. 4)
  (c)  Anexo IV - Plano de Trabalho Dados Gerais, 22.11.2005. (Fls. 5)
  (d)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação   (R$   74.270,00),   datado   de   22.11.2005.   (Fls.   6)
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  (e)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho  Cronograma de Desembolso (R$
74.270,00), datado de 22.11.2005. (Fls. 7)
 (f) Projeto Técnico (Fls. 8 a 19)
 (g) Relação de Beneficiários (Fls. 18)
  (h)  Escritura  pública  de doação do terreno onde seriá instalado o
SAA. (Fls. 26)
   (i)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento, datado de 22.11.2005. (Fls. 27 a 28)
 (j) Memorial Descritivo. (Fls. 53 a 56)
 (k) Especificações Técnicas. (Fls. 64 a 68)
  (l)  Planilha  de Custos, no Valor total de R$ 73.500,00 (CANCELADA)
(Fls. 69 a 70)
  (m)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação   (R$   74.270,00),   datado   de   22.11.2005.   (Fls.  84)
  (n)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho  Cronograma de Desembolso (R$
74.270,00), datado de 13.11.2005. (Fls. 85)
   (o)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento,   datado  de  13.09.2006:  Sistema  mantido  pelos  cofres
públicos. (Fls. 86 a 87)
 (p) Planilha Orçamentária, sem data: Valor total: R$ 73.364,40. (Fls.
88 a 89)
 (q) Cronograma Físico-financeiro, sem data. (Fls. 90)
  (r)  Relatório  Técnico  de  Visita  Técnica  Preliminar,  datado de
09.10.2006:  Informa  ter  constatado  a necessidade do SAA no Povoado
Taboquinha. (Fls. 91)
  (s) Anexos I, II, IV, V, VI e Planilha Orçamentária Obras Civis, não
datados:   Plano   de   Trabalho  emitido  pela  FUNASA  para  simples
conferência. (Fls. 92 a 98)
  (t)  Relatório  de  Visita Técnica, datado de 31.03.2008 (Fls. 102 a
103)
  (u)  Parecer  Técnico  Pericial,  datado  de  31.03.2008. (Fls. 104)
2)  Registros  Fotográficos  que se seguem, relativos às alíneas "a" e
"b":

Foto 01 – Visão do reservatório e do Foto 02 – Visão aproximada da lateral
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abrigo de proteção da chave de comando. de um poste.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
AÇÃO              :
5528
SANEAMENTO BASICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS - NO ESTADO
DO MARANHAO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento
de  Água  para  a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até
50.000 Habitantes.
ORDEM DE SERVIÇO   : 232402
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Implantação  e/ou  a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de
abastecimento de água, contemplando a elaboração de planos diretores e
projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede de
distribuição  e  estação  de  tratamento,  e  ações  voltadas  para  a
sustentabilidade dos mesmos.
AGENTE EXECUTOR    :
MATA ROMA
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 572205
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 139.670,00

3.1.5   CONSTATAÇÃO:
Celebração   do  convênio  com  Plano  de  Trabalho  insuficientemente
detalhado.

FATO:
Em 20.06.2006, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), representada por
seu  Presidente, o Sr. Paulo de Tarso Lustosa da Costa, e a Prefeitura
Municipal  de  Mata Roma/MA (CNPJ nº 06.119.945/0001-03), representada
por  seu Prefeito Municipal, o Sr. Lauro Pereira Albuquerque, firmaram
o  Convênio  nº  EP  1421/06 (SIAFI nº 572205), cujo termo previa como
objeto, simplesmente, "Sistema de Abastecimento de Água".
Consoante  o  Plano  de  Trabalho  aprovado,  seriam  implantados  nas
localidades  denominadas  SÃO LOURENÇO e OLHO D'ÁGUA, situadas naquele
município,  um  Sistema  de Abastecimento de Água (SAA) compreendendo,
basicamente,   captação  (perfuração  de  poço  tubular  com  100m  de
profundidade),  adução  e  estação  elevatória  (conjunto motor-bomba,
submersível  e  elétrico), reservação (caixa d'água em fibra de vidro,
com   capacidade   de   10.000l),  rede  de  distribuição  e  ligações
domiciliares.
O   Termo   de  Convênio  estabeleceu  inicialmente  como  vigência  o
período  de  20.06.2006 a 20.05.2007, com prazo de prestação de contas
em  até 60 (sessenta) dias após o final da vigência do Convênio. Houve
cinco   aditamentos  do  prazo  de  vigência,  sendo  este  finalmente
prorrogado para até o dia 29.06.2010.
O   valor   pactuado,  de  início,  correspondeu  ao  montante  de  R$
139.050,00  (cento  e  trinta  e nove mil e cinquenta reais), sendo R$
135.000,00  (cento  e trinta e cinco mil reais) de responsabilidade da
concedente e R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) sob a forma de
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contrapartida  da  Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA. Por meio do
1º  Termo  Aditivo,  datado  de 29.12.2006, o valor total foi alterado
para  R$  139.670,00  (cento  e trinta e nove mil seiscentos e setenta
reais), repartido da seguinte forma:

CONCEDENTE R$ 135.000,00
CONVENENTE R$   4.670,00

TOTAL R$ 139.670,00

A FUNASA repassou à Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA um total de R
$  108.000,00 (cento e oito mil reais), creditados na conta específica
do  Convênio  (Banco do Brasil, Agência 1773-6, Conta corrente 17.580-
3), como se apresenta:

ORDEM BANCÁRIA DATA EMISSÃO VALOR (R$)

2007OB900730 19/01/2007 54.000,00
2007OB902786 14/03/2007 54.000,00

O   exame  dos  processos  de  instrução  e  celebração  do  Convênio,
disponibilizados  pela  Coordenação Geral da FUNASA no Maranhão (CORE-
MA),   protocolados   sob   os   números   25170.006359/2006-63-79   e
25100.061348/2006-70, revelou a ocorrência de algumas
impropriedades/irregularidades, como se passa a destacar a seguir.
Dispõe  o  inciso  II,  art.  2º,  Capítulo  II (Dos requisitos para a
celebração),  da  Instrução  Normativa STN nº 01, de 15.01.1997 (norma
que  disciplina  a  celebração de convênios de natureza financeira que
tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos):
"Art.  2º  O  convênio  será  proposto  pelo interessado ao titular do
Ministério,  órgão  ou  entidade responsável pelo programa, mediante a
apresentação  do  Plano de Trabalho (Anexo I), que conterá, no mínimo,
as seguintes informações:
(...)
II - descrição completa do objeto a ser executado;
III   -   descrição   das  metas  a  serem  atingidas,  qualitativa  e
quantitativamente;
(...)
IV  -  etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e
fim;
(...)
§  1º  Integrará o Plano de Trabalho a especificação completa do bem a
ser  produzido  ou  adquirido  e,  no  caso  de  obras, instalações ou
serviços, o projeto básico, entendido como tal o conjunto de elementos
necessários  e suficientes para caracterizar, de modo preciso, a obra,
instalação  ou  serviço  objeto  do convênio, sua viabilidade técnica,
custo,  fases,  ou  etapas,  e  prazos  de execução, devendo conter os
elementos discriminados no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993."
Por  sua  vez,  a Lei nº 8.666/19993, em seu art. 6º, inciso IX, assim
dispõe:
"IX   -   Projeto   Básico  -  conjunto  de  elementos  necessários  e
suficientes,  com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra
ou  serviço,  ou  complexo  de  obras ou serviços objeto da licitação,
elaborado  com  base nas indicações dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da
obra  e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter
os seguintes elementos:
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a)  desenvolvimento  da  solução  escolhida  de forma a fornecer visão
global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;
b)   soluções   técnicas   globais   e   localizadas,  suficientemente
detalhadas,  de  forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de
variantes  durante  as  fases  de elaboração do projeto executivo e de
realização das obras e montagem;
c)  identificação  dos  tipos  de serviços a executar e de materiais e
equipamentos  a  incorporar  à  obra, bem como suas especificações que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
caráter competitivo para a sua execução;
d)  informações  que  possibilitem  o  estudo  e  a dedução de métodos
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para
a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;
e)  subsídios  para  montagem  do plano de licitação e gestão da obra,
compreendendo  a  sua  programação,  a  estratégia  de suprimentos, as
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;
f)  orçamento  detalhado  do  custo  global  da  obra, fundamentado em
quantitativos  de  serviços  e  fornecimentos propriamente avaliados;"
Observou-se,  entretanto,  que  o  Plano  de  Trabalho apresentado até
a   data  de  assinatura  do  Convênio  (20.06.2006)  não  continha  a
"descrição  completa  do  objeto a ser executado", restringindo-se, em
linhas gerais, a apresentar os seguintes dados:

PLANO DE TRABALHO - DADOS GERAIS (ANEXO IV)

Programa Sistema de Abastecimento de Água
Ação a ser financiada Sistema de Abastecimento de Água
Descrição sintética do objeto Execução de Sistema de Abastecimento de Água

PLANO DE TRABALHO - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO (ANEXO V)

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

INDICADOR FÍSICO PREVISÃO DE
EXECUÇÃOMETA ETAPA

/FASE
ESPECIFICAÇÃO

UNID. MEDIDA QTDE INÍCIO FIM

1 Sistema de Abastecimento de Água Unidade 1 06/2006 05/2007
1 Serviços Preliminares

PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO
CONCEDENTE

(R$)
PROPONENTE

(R$)
SUBTOTAL
(R$)

Capital Obras civis 135.000,00 4.050,00 139.050,00

De  acordo  com  o  Plano  de  Trabalho,  o objeto incrivelmente seria
executado  apenas  na  fase  "serviços  preliminares".  Também  não há
referência ao local onde seria realizado o Sistema de Abastecimento de
Água (veja-se que a quantidade informada é de apenas "01"), tampouco a
relação   dos  beneficiários.  Se  não  bastasse  a  insuficiência  de
informações  no  Plano de Trabalho, deve-se acrescentar que até a data
da  assinatura  do  Convênio  sequer havia sido apresentado um projeto
básico, como exigido na legislação. Ainda assim, em despacho datado de
20.06.2006,  a  Coordenadora  Geral  de  Convênios  - Substituta, Sr.ª
Soraya  de  Almeida  Leda  informa  que "todas as etapas necessárias a
formalização  do  instrumento  em apreço, foram cumpridas por todas as
instâncias administrativa e jurídica desta Fundação".
A  análise  demonstrou,  ainda,  que  somente  em  21.08.2006 (62 dias
após  a assinatura do Convênio) a Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA
enviou  documentação  capaz  de caracterizar minimamente a obra que se
propunha  a  realizar,  apresentando, inclusive, orçamentos detalhados
para cada localidade em que seria instalado o Sistema de Abastecimento
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de  Água,  sendo  que  o  valor  global  da  obra  estava orçado em R$
139.050,00 (cento e trinta e nove mil e cinquenta reais). Ainda assim,
a   Prefeitura  Municipal  voltou  a  apresentar,  por  volta  do  dia
21.11.2006,  novo  Plano de trabalho contendo nova planilha de custos,
desta  feita  dando  conta  de  que  o orçamento global da obra estava
previsto  para  o montante de R$ 139.670,00 (cento e trinta e nove mil
seiscentos  e  setenta reais), o qual obteve parecer técnico favorável
em  27.11.2006,  sendo posterior e finalmente aprovado pelo Presidente
da FUNASA.
Em   resumo,  foi  realizada  a  celebração  do  Convênio  1421/06  em
20.06.2006,  ainda  que  o  parecer  técnico  favorável  só tenha sido
emitido  160  (cento  e  sessenta) dias depois. Resultado direto dessa
conduta, verificou-se que em 29.12.2006 foi emitido o 1º Termo Aditivo
ao  Convênio, cujo objeto consistiu em integrar ao Convênio novo Plano
de  Trabalho que ajustava o valor do convênio, de R$ 139.050,00 (cento
e  trinta  e  nove  mil e cinquenta reais) para R$ 139.670,00 (cento e
trinta e nove mil seiscentos e setenta reais).

EVIDÊNCIA:
1) Extrato SIAFI do convênio 572205 (Nº original 1421/2006), obtido em
15/03/2010.
2)  Processo  Nº  25100.061348/2006-70,  que  trata  da  Celebração do
Convênio   1421/2006   (SIAFI   Nº   572205),   disponibilizado   pela
FUNASA/CORE-MA:
 (a) Cadastro da Entidade (Anexo I), sem data. (Fls. 2)
  (b)  Plano de Trabalho - Dados Gerais (Anexo IV), sem data. (Fls. 3)
  (c)  Plano de Trabalho - Cronograma de Execução e Plano de Aplicação
(Anexo V), sem data. (Fls. 4)
  (d)  Plano  de  Trabalho  - Cronograma de Desembolso (Anexo VI), sem
data. (Fls. 5)
 (e) Despacho da Coordenação Geral de Convênios, datado de 20.06.2006:
Informa que "todas as etapas necessárias a formalização do instrumento
em  apreço,  foram  cumpridas por todas as instâncias administrativa e
jurídica desta Fundação". (Fls. 40)
  (f)  Termo de Convênio, datado de 20.06.2006: Vigência: 20.06.2006 a
20.05.2007. (Fls. 41)
   (g)  Portaria  FUNASA  674/2005,  de  05.12.2005.  (Fls.  42  a 52)
 (h) Diário Oficial da União, Seção 3, datado de 30.06.2006. (Fls. 54)
  (i) Análise Técnica - FUNASA, sem data: Consta, em informação datada
de 27.11.2006, que o projeto encontra-se tecnicamente aprovado. Aqui o
valor  aprovado  para  a  Convente  contribuir para o Convênio é de R$
4.670,00. (Fls. 73 a 74)
  (j)  Aprovação  da  Presidência,  sem data: Valor total aprovado: R$
139.670,00. (Fls. 80 a 81)
 (k) 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 1421/06, datado de 29.12.2006:
Objeto:  integrar  ao  Convênio  novo  Plano de Trabalho, que altera o
valor do convenente. (Fls. 99 a 100)
3) Processo Nº 25170.006359/2006-63, que trata da Instrução Técnica do
Convênio   1421/2006   (SIAFI   Nº   572205),   disponibilizado   pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a) Ofício nº 049/2006, datado de 21.08.2006: A Prefeitura Municipal
de  Mata  Roma  encaminha  ao Ministério da Saúde o projeto técnico de
Sistema   Simplificado   de   Abastecimento   de   Água  com  Rede  de
Distribuição. (Fls. 02)
   (b)   Cadastro   da   Entidade   (Anexo  I),  sem  data.  (Fls. 03)
  (c)  Declaração  de Cumprimento dos Condicionantes Legais (Anexo II)
(Fls. 04)
 (d) Plano de Trabalho - Descrição do Projeto (Anexo IV), sem data.
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(Fls. 05)
  (e)  Plano de Trabalho - Cronograma de Execução e Plano de Aplicação
(Anexo V), sem data. (Fls. 06)
  (f)  Plano  de  Trabalho  - Cronograma de Desembolso (Anexo VI), sem
data. (Fls. 07)
  (g)  Plano  de Trabalho - Proposta de Metas Físicas (Anexo VII), sem
data. (Fls. 08)
   (h)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento,  datado  de  21.08.2006:  Não  prevê  cobrança de tarifa à
comunidade beneficiada com o SAA. (Fls. 09 a 12)
 (i) Memorial Descritivo: São Lourenço. (Fls. 16 a 17)
 (j) Especificações Técnicas: São Lourenço: Estava previsto que a base
de  sustentação  da caixa d'água consistiria em quatro pilares ligados
por duas cintas de concreto. (Fls. 18 a 19)
  (k)  Especificações  Técnicas  -  Rede  de Distribuição de Água: São
Lourenço:  Consta no subitem 1.10 (Ramal Predial) que "cada residência
terá  uma  ligação domiciliar de água" e que "cada ramal terá em média
12 metros de tubo". (Fls. 20 a 22)
 (l) Planilha de custos (cancelada), no valor total de R$ 54.201,00.
(Fls. 31 a 32)
 (m) Plantas técnicas. (Fls. 38 a 48)
 (n) Memorial Descritivo: Olho d'Água. (Fls. 60 a 61)
   (o)   Especificações   Técnicas:   Olho   d'Água.  (Fls.  62  a 63)
  (p)  Especificações  Técnicas  -  Rede de Distribuição de Água: Olho
d'Água. (Fls. 64 a 66)
 (q) Planilha de custos (cancelada), no valor total de R$ 84.849,00.
(Fls. 75 a 76)
 (r) Plantas técnicas. (Fls. 80 a 91)
 (s) Relatório de Visita Técnica Preliminar, datado de 01/11/2006:
informa que é justificada a implementação do sistema de água proposto.
(Fls. 111)
  (t)  Ofício  s/nº  e  sem  data: A Prefeitura Municipal de Mata Roma
encaminha ao Coordenador Regional da FUNASA documentação institucional
e técnica para análise. (Fls. 112)
   (u)   Termos   de  Compromisso  com  o  PACS  (Programa  de Agentes
Comunitários de Saúde), datado de 21.11.2006: Compromete-se a estender
o   PACS   às   áreas   das   localidades   beneficiadas.  (Fls.  113)
  (v)  Plano de Trabalho - Cronograma de Execução e Plano de Aplicação
(Anexo V), datado de 22.11.2005. (Fls. 115)
  (w)  Plano de Trabalho - Cronograma de Desembolso (Anexo VI), datado
de 13.11.2005. (Fls. 116)
   (x)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento,  datado  de  15.09.2006: Aqui consta explicitamente que os
sistemas  serão  mantidos  pelos  cofres  públicos.  (Fls.  117 a 118)
 (y) Planilha de Custos, sem data: Valor total: R$ 139.670,00. (Fls.
119 a 122)
 (z) Cronograma Físico Financeiro, sem data: período de 150 dias.
(Fls. 123)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.6   CONSTATAÇÃO:
Prorrogação irregular do Convênio.
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FATO:
Consoante   já   mencionado,  o  Convênio  nº  EP  1421/06  (SIAFI  nº
572205),  celebrado  em  20.06.2006,  previa a data de 20.05.2007 como
limite de vigência. Viu-se, também, que a segunda parcela, no valor de
R$   54.000,00  (cinquenta  e  quatro  mil  reais),  fora  emitida  em
14.03.2007, ou seja, 267 dias após a celebração do Convênio.
Diante  da  verificação  desse  lapso  temporal  e  da  necessidade de
não  prejudicar  a  execução  do  objeto pactuado, a FUNASA emitiu, em
20.06.2007,  o  2º  Termo  Aditivo ao Convênio nº 1421/06 que resolvia
prorrogá-lo por mais 267 dias, ou seja, até o dia 13.03.2008.
Pretendia,  pois,  compensar  o atraso na liberação dos recursos até a
segunda  parcela.  Constata-se  aqui  a irregularidade, visto que o 2º
Termo  Aditivo  fora  emitido um mês após o final da vigência prevista
para   o   Convênio  (20.05.2007).  Desta  maneira,  por  conseguinte,
também  irregulares  os outros 4 termos aditivos consecutivos, que, ao
final,  pretendiam  prorrogar  a  vigência  do convênio para até o dia
29.06.2010  (utilizando-se  sempre da indevida justificativa de atraso
na transferência de recursos à Entidade convenente), como se apresenta
a seguir:

DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO DATA EMISSÃO

DATA
VIGÊNCIA
ATUALIZADA

JUSTIFICATIVA

Termo de Convênio 20/06/2006 20/05/2007 --

2º Termo Aditivo 20/06/2007 13/03/2008
Atraso de 267 dias no repasse dos
recursos financeiros.

3º Termo Aditivo 13/03/2008 13/03/2009 Atraso de 365 dias no repasse dos
recursos financeiros.

4º Termo Aditivo 12/03/2009 09/09/2009
Atraso de 180 dias no repasse dos
recursos financeiros.

5º Termo Aditivo 09/09/2009 31/12/2009 Atraso de 113 dias no repasse dos
recursos financeiros.

6º Termo Aditivo 31/12/2009 29/06/2010
Atraso de 180 dias no repasse dos
recursos financeiros.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo  Nº  25100.061348/2006-70,  que  trata  da  Celebração do
Convênio   1421/2006   (SIAFI   Nº   572205),   disponibilizado   pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Termo de Convênio, datado de 20.06.2006: Vigência: 20.06.2006 a
20.05.2007. (Fls. 41)
   (b)  Portaria  FUNASA  674/2005,  de  05.12.2005.  (Fls.  42  a 52)
 (c) 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 1421/06, datado de 29.12.2006:
Objeto:  integrar  ao  Convênio  novo  Plano de Trabalho, que altera o
valor do convenente. (Fls. 99 a 100)
 (d) 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 1421/06, datado de 20.06.2007:
Objeto:  prorrogar  o  convênio para 13.03.2008. Motivo: atraso de 267
dias na liberação da 2a parcela. (Fls. 143)
 (e) 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 1421/06, datado de 13.03.2008:
Objeto:  prorrogar  o  convênio para 13.03.2009. Motivo: atraso de 365
dias no repasse dos recursos financeiros. (Fls. 162)
 (f) 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 1421/06, datado de 12.03.2009:
Objeto:  prorrogar  o  convênio para 09.09.2009. Motivo: atraso de 180
dias no repasse dos recursos financeiros. (Fls. 169)
 (g) 5º Termo Aditivo ao Convênio nº 1421/06, datado de 09.09.2009:
Objeto:  prorrogar  o  convênio para 31.12.2009. Motivo: atraso de 113
dias no repasse dos recursos financeiros. (Fls. 176)
 (h) 6º Termo Aditivo ao Convênio nº 1421/06, datado de 31.12.2009:
Objeto:  prorrogar  o  convênio para 29.06.2010. Motivo: atraso de 180
dias no repasse dos recursos financeiros. (Fls. 184)
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.7   CONSTATAÇÃO:
Não realização de supervisão e fiscalização do Convênio.

FATO:
De acordo com a Instrução Normativa STN Nº 1, de 15.01.1997, art.
23, "a função gerencial fiscalizadora será exercida pelo concedente".
No  mesmo  sentido,  o  Termo de Convênio celebrado previa que, para a
consecução  do  objeto  pactuado,  competirá à Concedente "acompanhar,
orientar  e  fiscalizar  as ações relativas à execução do Convênio, de
forma  a  garantir a boa e regular aplicação dos recursos com vistas a
atingir  o  cumprimento  das  metas  estabelecidas" (Cláusula Segunda,
inciso I, alínea "c"), além do que "para efeito de obras e serviços de
engenharia,  a  função  gerencial fiscalizadora realizar-se-á mediante
verificação  "in  loco"  da execução das metas programadas, conforme o
projeto técnico aprovado" (Cláusula Oitava, Subcláusula Primeira).
Em  que  pese  essas  expressas  previsões,  foi  constatada a omissão
da  FUNASA  no  cumprimento  de  suas  atribuições,  pois, apesar de a
Prefeitura  ter  apresentado,  por  intermédio do Ofício nº 0138/2007,
datado  de  09.11.2007,  a  prestação  de contas da primeira e segunda
parcelas  dos  recursos  recebidos,  nenhuma providência foi tomada no
sentido   de  vistoriar  as  obras  de  implantação  dos  Sistemas  de
Abastecimento  de  Água.  A  última  folha do processo da prestação de
contas  apresentada  pela  Prefeitura  (Processo 25170.008520/2007-14)
consiste  num  despacho  da  Divisão de Engenharia de Saúde Pública da
Coordenação  Regional  no  Maranhão  (DIESP/CORE-MA)  que  encaminha o
processo  a  Engenheiro  para  emissão de Parecer Técnico Pericial, na
data de 27.11.2007.
Acrescente-se   que   o   Coordenador   da   COCEC   (Coordenação   de
Habilitação  e  Celebração  de  Convênios),  por  meio do Memorando nº
484/COCEC/CGCON, datado de 05.03.2009, solicita à Coordenação Regional
do  Maranhão  "providências em caráter prioritário, para regularização
da(s) pendência(s)", providências estas que consistiriam na elaboração
de  Relatório  Técnico com percentual de execução física e verificação
da  falta  de  aprovação da Prestação de Contas. Entretanto, apesar da
solicitação,  não  consta  registro de adoção de medidas no sentido de
dar-lhe cumprimento.
Cumprisse  oportunamente  as  obrigações  que  lhe  são  inerentes,  a
FUNASA  poderia  ter  detectado  a  série  de irregularidades a seguir
apontadas,  facilitando  a  apuração  de responsabilidades e evitando,
assim,   pelo   menos,   que  fossem  celebrados  novos  convênios  ou
instrumentos  semelhantes  com  a Prefeitura de Mata Roma enquanto não
devidamente corrigidas.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo  Nº  25100.061348/2006-70,  que  trata  da  Celebração do
Convênio   1421/2006   (SIAFI   Nº   572205),   disponibilizado   pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Termo de Convênio, datado de 20.06.2006: Vigência: 20.06.2006 a
20.05.2007. (Fls. 41)
 (b) Memorando nº 484/COCEC/CGCON, datado de 05.03.2009: O Coordenador
da  COCEC solicita à Coordenação Regional do Maranhão providências, em
caráter  prioritário,  para  regularização  das pendências do Convênio
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1421/06: Relatório Técnico com percentual de execução física e;
Prestação de Contas. (Fls. 167)
2) Processo Nº 25170.006359/2006-63, que trata da Instrução Técnica do
Convênio   1421/2006   (SIAFI   Nº   572205),   disponibilizado   pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Ofício nº 0138/2007, datado de 09.11.2007: O Prefeito Municipal
encaminha a prestação de contas da primeira e segunda parcelas. (Fls.
2)
  (b)  Despacho  do  Chefe  da DIESP, datado de 27.11.2007: O Chefe da
DIESP,  Arnaldo  Diniz  Ferreira,  encaminha  o processo ao Engenheiro
Leidivalter  para  emissão  de  Parecer  Técnico Pericial. OBS: última
folha do processo. (Fls. 50)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve Manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.8   CONSTATAÇÃO:
Não comprovação de regularidade na utilização de recursos do Convênio.

FATO:
Em  atendimento  Solicitação  de  Fiscalização  n°  232402/01  emitida
por  esta  CGU  Regional,  a  Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma/MA
apresentou  manifestação no sentido da impossibilidade de apresentar a
documentação    relativa   ao   Convênio   1421/06   (SIAFI   572205),
"em  razão  do  ex-gestor,  o  Sr.  Lauro  Pereira de Albuquerque, ter
levando  consigo  todo  o  acervo  administrativo do Município, tendo,
inclusive,  a  atual  gestora proposto uma ação civil Pública contra o
mesmo,  no  sentido de que devolvesse todos os documentos pertencentes
ao  município,  sob  o  Processo n 431/2009, que tramita na 1ª vara da
Comarca  de  Chapadinha-MA".  (Ofício  nº  070/2010  GABP,  datado  de
15.03.2010)
Dessa   maneira,  o  exame  do  procedimento  licitatório  relativo  à
consecução   do   objeto   conveniado   (Implantação   de  Sistema  de
Abastecimento  de  Água  nos  Povoados São Lourenço e Olho d'Água) foi
consideravelmente  dificultado.  Ainda  assim, como veremos em subitem
oportuno  à  frente,  algumas irregularidades foram possíveis de serem
constatadas  em  exame à documentação disponibilizada pela Coordenação
Geral da FUNASA no Maranhão (CORE-MA).
No  que tange à comprovação da despesa, há flagrante descumprimento do
que determina a Instrução Normativa STN n.º 01, de 15.01.1997, como se
pode verificar nos dispositivos abaixo transcritos:
"Art.  30. As despesas serão comprovadas mediante documentos originais
fiscais  ou equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e
quaisquer  outros  documentos comprobatórios serem emitidos em nome do
convenente  ou  do  executor, se for o caso, devidamente identificados
com referência ao título e número do convênio.
"§  1º  Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em arquivo
em  boa  ordem,  no  próprio  local  em  que  forem  contabilizados, à
disposição  dos  órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 5
(cinco)  anos, contados da aprovação da prestação ou tomada de contas,
do  gestor  do  órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da
concessão."
Desse  modo,  conclui-se  pela  não  comprovação  da  regularidade  da
utilização dos recursos financeiros relativos ao Convênio em análise.
Os   extratos  bancários  da  conta-corrente  específica  do  Convênio
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1421/06  demonstram  que  os  recursos repassados pela concedente, num
total  de  R$  108.000,00 (cento e oito mil reais), foram regularmente
aplicados  no mercado financeiro - em conformidade com o que determina
a  IN STN nº 01/1997 (Art. 20, § 1º, inciso I) - e que foi efetuado um
depósito  em  dinheiro,  a  título  da contrapartida da Prefeitura, no
valor  de  R$  500,00  (quinhentos  reais).  Demonstram  ainda  que os
recursos  foram  utilizados  por  meio  da emissão e compensação de 05
(cinco) cheques, como a seguir se discrimina:

DADOS CONTA-CORRENTE 17.580-3, AGÊNCIA 1773-6, BANCO DO BRASIL

ORDEM DATA HISTÓRICO DOCUMENTO
CRÉDITO
(R$)

DÉBITO
(R$)

01 23/01/2007 Ordem Bancária 109899000000 54.000,00
02 29/01/2007 BB CP Administrat Tradicional 1200011 54.000,00
03 30/01/2007 Cheque 850001 30.000,00
04 06/02/2007 Cheque 850002 10.000,00
06 20/03/2007 Ordem Bancária 615168000000 54.000,00
07 20/03/2007 Transfer p/ Conta Investimento 000011 54.000,00
08 26/03/2007 Cheque 850003 50.000,00
10 10/05/2007 Cheque 850005 17.000,00
11 06/08/2007 Cheque 850006 1.500,00
12 12/11/2007 Depósito em Dinheiro 177300 500,00

Importa   acrescentar  que,  na  data  de  06.04.2010,  o  Ex-Prefeito
Municipal,  Sr.  Lauro  Pereira  de  Albuquerque,  gestor  à  época da
movimentação  dos  recursos,  apresentou petição, protocolada sob o nº
00209.000357/2010-31, à qual juntava cópias de documentos relativos ao
Convênio sob exame. Quanto a essa documentação, deve-se esclarecer que
em   nada  acrescentou  à  que  consta  dos  processos  de  instrução,
celebração e de prestação de contas parcial (de nºs 25170.006359/2006-
63-79,  25100.061348/2006-70  e 25170.008520/2007-14) disponibilizados
pela  Coordenação  Geral da FUNASA no Maranhão (CORE-MA), consistindo,
em  sua  quase  totalidade,  de  cópias  de peças que já constavam dos
processos  citados.  Na  petição,  também  não  foi  feita  alusão aos
originais do procedimento licitatório ou da documentação comprobatória
da despesa. Assim, persistem as irregularidades apontadas acima.
Ante  o  exposto,  tem-se  que  a  não  comprovação  de  utilização de
recursos  atingiu  o  total  de  R$  108.500,00  (cento  e  oito mil e
quinhentos  reais),  movimentados  por  meio  dos  cinco cheques acima
discriminados.

EVIDÊNCIA:
1) Solicitação de Fiscalização n° 232402-01, datada de 15/03/2010.
2)  Ofício  nº 070/2010 GABP, datado de 15/03/2010, no qual o Prefeito
Municipal  informa  da  impossibilidade  de  apresentar a documentação
relativa ao Convênio 0349/03 (SIAFI nº 489532).
3) Extrato SIAFI do convênio 572205 (Nº original 1421/2006), obtido em
15/03/2010.
4)  Extratos bancários da Conta-corrente 17.580-3, Ag 1773-6, Banco do
Brasil: período jan/2007 a fev/2010.
5)  Cópias  dos  cheques  850001 a 850006 (Conta-corrente 17.580-3, Ag
1773-6, Banco do Brasil): todos "ao emitente".

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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3.1.9   CONSTATAÇÃO:
Simulação  do  Procedimento Licitatório Convite 040/2006, com prejuízo
para a Administração Pública.

FATO:
De   acordo   com  o  Plano  de  Trabalho  aprovado  para  o  Convênio
1421/06   (SIAFI   nº  572205),  seriam  implantados  nas  localidades
denominadas São Lourenço e Olho d'Água, situadas naquele município, um
Sistema  de  Abastecimento  de  Água (SAA) compreendendo, basicamente,
captação (perfuração de poço tubular com 100m de profundidade), adução
e  estação  elevatória (conjunto motor-bomba, submersível e elétrico),
reservação  (caixa  d'água  em  fibra  de  vidro,  com  capacidade  de
10.000l), rede de distribuição e ligações domiciliares.
Conforme  apontado  anteriormente,  embora  solicitado  por  esta  CGU
Regional-MA,  não  foram  apresentados  pelos  Gestores,  o  atual e o
anterior, a documentação original relativa ao procedimento licitatório
relativo  à  contratação  de pessoa jurídica para a execução do objeto
pactuado. Por outro lado, na documentação relativa à Prestação Parcial
de  Contas das 1ª e 2ª parcelas, apresentada pela Prefeitura Municipal
à  FUNASA  em  09.11.2007,  constam  cópias  das  seguintes peças, que
supostamente fariam parte do Convite nº 040/2006:
  i) Termo de Adjudicação, datado de 14.12.2006;
 ii) Termo de Homologação, datado de 21.12.2006; e
iii)   Proposta   apresentada   pela   empresa  vencedora,  datada  de
14.12.2006.
Em  exame  a  estas  peças  foi  possível constatar as irregularidades
seguintes:
a)  No Termo de Homologação, datado de 21.12.2006, consta que o objeto
se trata de "Construção de um POÇO TUBULAR NO POVOADO TABOQUINHA", sob
um  valor  de  R$  139.050,00  (cento  e trinta e nove mil e cinquenta
reais).  Entretanto,  como  sobredito,  o  Convênio buscava atender os
povoados  Olho  d'Água e São Lourenço. Verificou-se, ainda, em exame à
documentação  relativa  ao Convênio nº EP 0295/2005 (SIAFI nº 555244),
que  a  licitação  para  construção  de  01  poço  tubular  no povoado
Taboquinha  (Convite  039/2007)  só  viria  ocorrer,  de  acordo com a
documentação  disponibilizada,  em  20.08.2007.  O  intervalo de tempo
entre  os  dois  procedimentos  licitatórios  (oito)  meses  afasta  a
possibilidade  de mero preenchimento da proposta, ou seja, não há como
explicar  a  inclusão  do  objeto  de  um convênio que só ocorreria 08
(oito) meses depois.
b)  Anteriormente  foi  informado  que na documentação disponibilizada
pela  FUNASA  constam três Planos de Trabalho: o primeiro (não datado)
foi  apresentado  antes  da  assinatura do Convênio (20.06.2006) e não
estava   suficientemente   detalhado;   o   segundo,   apresentado  em
21.08.2006,  embora reunisse informações suficientes para caracterizar
o  objeto  pactuado  e  orçasse toda a obra em R$ 139.050,00 (cento  e
trinta   e  nove  mil  e  cinquenta  reais),  não  fora  aprovado pela
Concedente;  e  o  terceiro  (e  último), apresentado por volta do dia
21.11.2006,   contendo  nova  planilha  de  custos,  no  valor  de  R$
139.670,00  (cento e trinta  e nove mil e seiscentos e setenta reais),
o qual obteve parecer técnico favorável em 27.11.2006.
A   proposta   apresentada   pela   empresa  vencedora  -  Construtora
Talento  Ltda  (CNPJ  05.572.919/0001-73)  -,  no  valor  total  de R$
139.050,00  (cento e trinta e nove mil e cinquenta reais), compunha-se
da seguinte forma:

ITEM DESCRIÇÃO SÃO LOURENÇO (R$) OLHO D'ÁGUA (R$)
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ITEM DESCRIÇÃO SÃO LOURENÇO (R$) OLHO D'ÁGUA (R$)

1.0 PERFURAÇÃO DE POÇO - 100 M 24.706,52 24.896,92
2.0 RECALQUE 11.077,80 11.077,80
3.0 RESERVATÓRIO 3.902,48 3.902,48
4.0 REDE DE DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA 13.052,20 42.133,80
5.0 LIGAÇÕES DOMICILIARES 1.462,00 2.838,00

 SUBTOTAL LOCALIDADE 54.201,00 84.849,00
TOTAL 139.050,00

Ocorre  que  a  proposta  acima  referida (desde seus itens, subitens,
discriminação  dos serviços, quantidades, peço unitário e preço total)
é  idêntica  às duas planilhas de custos apresentadas junto ao segundo
Plano  de Trabalho (não aprovado). Mais ainda: a planilha de custos do
Plano  de  Trabalho  aprovado  diferencia-se  da segunda não apenas no
valor   global,   mas   as   descrições  de  serviços/materiais  e  os
quantitativos  destes  também  foram  modificados,  ou seja, ainda que
admitida   a  realização  da  licitação  em  exame  (o  que  os  fatos
contestam),  o  seu  projeto  e  planilhas  de  custo seriam distintos
daqueles  aprovados com Plano de Trabalho, o que já se constituiria em
irregularidade. Além do mais, comparando-as foi possível verificar que
foram  adjudicados  itens de serviços/materiais com quantidades/preços
unitários  cotados  acima  do  orçamento  aprovado,  o  que  em  si já
acarretaria  um  prejuízo  de,  pelo  menos,  R$  10.556,96  (dez  mil
quinhentos  e  cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), como
se passa a descriminar:

PROPOSTA PLANILHA PT APROVADO
DESCRIÇÃO UNID

QUANT
PREÇO UNIT

(R$)
TOTAL (A)

(R$)
QUANT

PREÇO UNIT
(R$)

TOTAL (B)
(R$)

DIFERENÇA
(A-B)
(R$)

Placa de
Identificação da
Obra

Unid 2,0 600,00 1.200,00 2,0 560,00 1.120,00 80,00

Fornecimento e
instalação pré-
filtro

m³ 36,0 124,00 4.464,00 19,20 167,83 3.222,34 1.241,66

Centralizadores Unid 42,0 30,00 1.260,00 20,0 51,00 1.020,00 240,00

Cubículo para
proteção do
quadro de comando

Unid 2,0 2.000,00 4.000,00 2,0 1.450,00 2.900,00 1.100,00

Estação
elevatória Unid 2,0 8.153,00 16.306,00 2,0 6.100,00 12.200,00 4.106,00

Fornecimento e
instalação de
Reservatório de
fibra de vidro
capac. 10.000 l

Unid 2,0 2.505,53 5.011,06 2,0 2.215,88 4.431,76 579,30

Placa da Obra
(Rede de
Distribuição)

m² 12,00 80,00 960,00 -- -- -- 960,00

Ligações
Domiciliares Unid 50,0 86,00 4.300,00 50,0 41,00 2.050,00 2.250,00

TOTAL 10.556,96

Por   fim,   acrescente-se  que  foram  colhidas  informações  com  os
moradores  da  localidade  São  Lourenço, segundo as quais as obras de
realização  do  Sistema  de  Abastecimento  de Água iniciaram-se já no
período eleitoral do ano de 2006, isto é, a suposta licitação teria se
dado mais de um mês após o início das obras (outubro/2006).
Os  fatos  expostos  indicam,  portanto,  não  haver  dúvidas de que o
Convite  nº 040/2006 não passou de mero procedimento formal montado às
pressas a fim de simular o cumprimento do dever constitucional e legal
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de  licitar,  que acarretou prejuízo de, pelo menos, R$ 10.556,96 (dez
mil  quinhentos  e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos) à
Administração Pública.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo  Nº  25100.061348/2006-70,  que  trata  da  Celebração do
Convênio   1421/2006   (SIAFI   Nº   572205),   disponibilizado   pela
FUNASA/CORE-MA:
 (a) Cadastro da Entidade (Anexo I), sem data. (Fls. 2)
  (b)  Plano de Trabalho - Dados Gerais (Anexo IV), sem data. (Fls. 3)
  (c)  Plano de Trabalho - Cronograma de Execução e Plano de Aplicação
(Anexo V), sem data. (Fls. 4)
  (d)  Plano  de  Trabalho  - Cronograma de Desembolso (Anexo VI), sem
data. (Fls. 5)
2) Processo Nº 25170.006359/2006-63, que trata da Instrução Técnica do
Convênio   1421/2006   (SIAFI   Nº   572205),   disponibilizado   pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a) Ofício nº 049/2006, datado de 21.08.2006: A Prefeitura Municipal
de  Mata  Roma  encaminha  ao Ministério da Saúde o projeto técnico de
Sistema   Simplificado   de   Abastecimento   de   Água  com  Rede  de
Distribuição. (Fls. 02)
   (b)   Cadastro   da   Entidade   (Anexo  I),  sem  data.  (Fls. 03)
  (c)  Declaração  de Cumprimento dos Condicionantes Legais (Anexo II)
(Fls. 04)
 (d) Plano de Trabalho - Descrição do Projeto (Anexo IV), sem data.
(Fls. 05)
  (e)  Plano de Trabalho - Cronograma de Execução e Plano de Aplicação
(Anexo V), sem data. (Fls. 06)
  (f)  Plano  de  Trabalho  - Cronograma de Desembolso (Anexo VI), sem
data. (Fls. 07)
  (g)  Plano  de Trabalho - Proposta de Metas Físicas (Anexo VII), sem
data. (Fls. 08)
   (h)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento,  datado  de  21.08.2006:  Não  prevê  cobrança de tarifa à
comunidade beneficiada com o SAA. (Fls. 09 a 12)
 (i) Memorial Descritivo: São Lourenço. (Fls. 16 a 17)
 (j) Especificações Técnicas: São Lourenço: Estava previsto que a base
de  sustentação  da caixa d'água consistiria em quatro pilares ligados
por duas cintas de concreto. (Fls. 18 a 19)
  (k)  Especificações  Técnicas  -  Rede  de Distribuição de Água: São
Lourenço:  Consta no subitem 1.10 (Ramal Predial) que "cada residência
terá  uma  ligação domiciliar de água" e que "cada ramal terá em média
12 metros de tubo". (Fls. 20 a 22)
 (l) Planilha de custos (cancelada), no valor total de R$ 54.201,00.
(Fls. 31 a 32)
 (m) Plantas técnicas. (Fls. 38 a 48)
 (n) Memorial Descritivo: Olho d'Água. (Fls. 60 a 61)
   (o)   Especificações   Técnicas:   Olho   d'Água.  (Fls.  62  a 63)
  (p)  Especificações  Técnicas  -  Rede de Distribuição de Água: Olho
d'Água. (Fls. 64 a 66)
 (q) Planilha de custos (cancelada), no valor total de R$ 84.849,00.
(Fls. 75 a 76)
 (r) Plantas técnicas. (Fls. 80 a 91)
 (s) Relatório de Visita Técnica Preliminar, datado de 01/11/2006:
informa que é justificada a implementação do sistema de água proposto.
(Fls. 111)
  (t)  Ofício  s/nº  e  sem  data: A Prefeitura Municipal de Mata Roma
encaminha ao Coordenador Regional da FUNASA documentação institucional
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e técnica para análise. (Fls. 112)
   (u)   Termos   de  Compromisso  com  o  PACS  (Programa  de Agentes
Comunitários de Saúde), datado de 21.11.2006: Compromete-se a estender
o   PACS   às   áreas   das   localidades   beneficiadas.  (Fls.  113)
  (v)  Plano de Trabalho - Cronograma de Execução e Plano de Aplicação
(Anexo V), datado de 22.11.2005. (Fls. 115)
  (w)  Plano de Trabalho - Cronograma de Desembolso (Anexo VI), datado
de 13.11.2005. (Fls. 116)
   (x)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento,  datado  de  15.09.2006: Aqui consta explicitamente que os
sistemas  serão  mantidos  pelos  cofres  públicos.  (Fls.  117 a 118)
 (y) Planilha de Custos, sem data: Valor total: R$ 139.670,00. (Fls.
119 a 122)
 (z) Cronograma Físico Financeiro, sem data: período de 150 dias.
(Fls. 123)
3) Processo Nº 25170.008520/2007-14, que trata da Prestação Parcial de
Contas  da  1a  e 2a Parcelas do Convênio 1421/2006 (SIAFI Nº 572205),
disponibilizado pela FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Ofício nº 0138/2007, datado de 09.11.2007: O Prefeito Municipal
encaminha a prestação de contas da primeira e segunda parcelas. (Fls.
2)
   (b)   Relação   de  Pagamentos  Efetuados  (Anexo  XII),  datada de
09/11/2007. (Fls. 14)
   (c)   Termo   de   Adjudicação,  datado  de  14.12.2006.  (Fls. 34)
  (d)  Termo de Homologação, datado de 21.12.2006: Consta que o objeto
se  trata  de  "Construção  de um POÇO TUBULAR NO POVOADO TABOQUINHA",
quando  o  Convênio  busca  atender  os  povoados  Olho  d'Água  e São
Lourenço. (Fls. 35)
  (e)  Nota  Fiscal  nº  264,  emitida  em  19.01.2007, no valor de R$
108.500,00: Construtora Talento Ltda CNPJ 05.572.919/0001-73. (Fls.
36)
 (f) Recibo, datado de 30.01.2007, no valor de R$ 30.000,00. (Fls. 37)
 (g) Recibo, datado de 06.02.2007, no valor de R$ 10.000,00. (Fls. 38)
 (h) Recibo, datado de 26.03.2007, no valor de R$ 50.000,00. (Fls. 39)
 (i) Recibo, datado de 10.05.2007, no valor de R$ 17.000,00. (Fls. 40)
  (j) Recibo, datado de 06.08.2007, no valor de R$ 1.500,00. (Fls. 41)
  (k)  Proposta  apresentada  pela  empresa  CONSTRUTORA TALENTO LTDA,
datada  de  14.12.2006: Os valores dos itens discriminados na proposta
coincidem  inteiramente  com  os que constam das primeiras planilha de
custos  (cancelada)  apresentadas  pela Prefeitura Municipal quando da
instrução do Convênio. (Fls. 42 a 46)
4) Resultado de entrevistas realizadas junto a moradores da localidade
São Lourenço.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.10  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio 1421/06: execução parcial;
execução  em  desacordo  com  o  Plano  de Trabalho. Prejuízo de, pelo
menos, R$ 56.064,44.

FATO:
Após  exame  da  documentação  disponibilizada  foi realizada vistoria
nas  localidades  de  Olho d'Água e São Lourenço, a fim de verificar a
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existência  do  objeto  pactuado.  Foram  ainda realizadas entrevistas
com  as  famílias  da  comunidade que supostamente seriam beneficiadas
com as melhorias. Como resultado da aplicação destes procedimentos foi
possível  constatar  irregularidades  e  prejuízos  ao  Erário como se
expõe nesse momento.
a)  Conforme  exposto  na  constatação  anterior,  no  suposto Convite
040/2006  a  proposta vencedora apresentava os valores que seguem para
implantar  um  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  em  cada  uma das
localidades:

OBJETO SÃO LOURENÇO (R$) OLHO D'ÁGUA (R$)

Execução de Obras de um Sistema de
Abastecimento de Água

54.201,00 84.849,00

Na  tentativa  de  vistoriar  a  obra  executada,  esta  equipe da CGU
dirigiu-se  à  localidade Olho d'Água, na data de 19.03.2010. Lá fomos
informados  por  morador  local que o único Sistema de Distribuição de
Água  existe já na localidade há cerca de 05 (cinco) anos e teria sido
objeto  de Convênio entre a Associação da Comunidade e o NEPE - Núcleo
Estadual de Projetos Especiais (órgão vinculado à SEDAGRO - Secretaria
de Desenvolvimento Agrário do Estado do Maranhão).
De  fato,  as estruturas da cabine de proteção do quadro de comando da
estação  elevatória  e  a  de  sustentação  do reservatório diferem do
projeto  técnico  que consta da documentação analisada. Diverge também
da  estrutura  do  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  encontrado na
localidade São Lourenço.
De   tudo   exposto,   conclui-se   que,   além   de  desnecessário  o
empreendimento  previsto  neste  convênio  para  a  localidade de Olho
d'Água,  uma  vez  que  a comunidade já era beneficiária de Sistema de
Abastecimento  de  Água,  nada  foi  executado no povoado pela empresa
contratada. Assim, como foram utilizados recursos do convênio no valor
total de R$ 108.500,00, temos que o valor que supera o previsto para a
localidade   São   Lourenço  (R$  54.201,00)  deve  ser  imediatamente
reconhecido  como  prejuízo  à  Administração  Pública,  ou  seja,  R$
54.299,00 (cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais).
b)   Na   Localidade  São  Lourenço,  em  vistoria  realizada  no  dia
22.03.2010,  observou-se que, embora executada a instalação do Sistema
de   Abastecimento   d'Água,   ela   não  se  deu  de  acordo  com  as
especificações  previstas no projeto técnico aprovado juntamente com o
Plano  de  Trabalho.  Estavam  previstas  17 (dezessete) famílias para
serem  beneficiadas  com  o  empreendimento  e, na oportunidade, foram
entrevistados  05  (cinco)  moradores,  ou seja, cerca de 30% (trinta)
porcento  dos  beneficiários.  Os  resultados  obtidos são descritos a
seguir:
    b.1)  O  projeto  previa  que  a estrutura de sustentação da caixa
d'água  seria composta por quatro pilares em concreto armado, erguidos
sobre  fundação  em  alicerces  em pedra dura. Entretanto, a estrutura
encontrada é constituída por três postes;
   b.2) Embora previsto no projeto técnico e na proposta vencedora que
os  serviços  abrangeriam  a  completa  instalação  de  17 (dezessete)
ligações  domiciliares,  colhemos,  de  entrevistas realizadas junto a
moradores  da  localidade,  que  foi  exigido dos beneficiários que os
mesmos  providenciassem  a  escavação  das  valas para a instalação da
tubulação  das  ligações  domiciliares  (ramal,  em média, de 12 m, de
acordo com o projeto técnico) e que, ao fim, recobrissem os canos.
Vale  lembrar  que  na  citada proposta cada ligação foi adjudicada ao
custo de R$ 86,00 (oitenta e seis reais).
A  fim  de  apurar  o  valor cobrado, mas cujo serviço não foi de fato
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executado  pela  empresa  Construtora  Talento  Ltda,  na  escavação e
reaterro das valas temos que:
i)  na  proposta,  1  m³ de escavação manual de valas (sendo de 0,4m a
largura  e  de  0,6m  a  profundidade)  estava orçado em R$ 8,00 (oito
reais);
ii) da mesma forma, o reaterro estava orçado em R$ 6,00 (seis reais);
iii) cada ramal teria 12 m, em média de comprimento.
Dessa  forma,  temos  como  prejuízo  à  Administração Pública o valor
de,  pelo  menos,  R$  685,44  (seiscentos  e  oitenta e cinco reais e
quarenta e quatro centavos), como abaixo demonstrado:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

A Número de ramais 17
B Ramal – Comprimento (m) 12
C Ramal - Profundidade (m) 0,6
D Ramal - Largura (m) 0,4

E = A x B x C x D Escavação manual  (m³) 48,96
F = A x B x C x D Reaterro manual  (m³) 48,96
G = E x 8,00 Prejuízo Escavação (R$) 391,68
H = F x 6,00 Prejuízo Reaterro  (R$) 293,76
I = G + H Prejuízo Total  (R$) 685,44

    b.3)  De  acordo com os moradores da localidade entrevistados, não
houve  fixação  da  placa  de  identificação  da  obra no local. Dessa
maneira,  tem-se  como  irregular  o  pagamento desse item previsto na
proposta,  decorrendo  daí  prejuízo  à  Administração  na ordem de R$
1.080,00 (um mil e oitenta reais).

ITEM DA PROPOSTA DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1.17
Placa de Identificação da obra
(Perfuração do Poço)

600,00

4.1.1
Placa da obra
(Rede de Distribuição)

480,00

TOTAL 1.080,00

    b.4)  Embora  expressamente  previsto  no  Termo de Compromisso de
Sustentabilidade  das  Ações  de  Saneamento,  datado  de 15.09.2006 -
firmado pelo Prefeito à época, Sr. Lauro Pereira de Albuquerque -, que
os  sistemas  de  abastecimento  de  água seriam mantidos pelos cofres
públicos (cujas despesas de operação e manutenção englobariam Pessoal,
Energia  Elétrica  e  Serviços de Terceiros) e que não seriam cobradas
tarifas,  foi constado que o pagamento das faturas da energia elétrica
consumida   no  funcionamento  do  conjunto  motor-bomba  foi  rateado
igualmente   pelos   membros  comunidade,  no  período  de  11/03/2007
(inauguração da obra e data do aniversário da cidade) até, pelo menos,
setembro/2007.
    b.5) Foi colhido de 01 (um) dos 05 (cinco) moradores entrevistados
que   o  Agente  Comunitário  de  Saúde  não  realiza  visitas  à  sua
residência.  Deve-se  lembrar  que foi firmado pelo Prefeito à época o
Termo  de  Compromisso com o PACS (Programa de Agentes Comunitários de
Saúde),  datado  de  21.11.2006,  no  qual  era  assegurado  que seria
estendido o PACS às áreas das localidades beneficiadas.
   b.6) Cerca de 60% dos moradores entrevistados
na  localidade  São  Lourenço  informou que não foram realizadas ações
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(palestras,  distribuição  de  folders,  folhetos,  etc) sobre hábitos
saudáveis  de  higiene  e  limpeza  visando  à  prevenção  de  doenças
evitáveis,  nem  foram  prestadas informações e/ou orientações sobre a
prática  de hábitos saudáveis de higiene e limpeza relacionados ao uso
d'água  que  visem à prevenção de doenças evitáveis. Neste ponto, é de
se  frisar,  entretanto,  que no Plano de Trabalho aprovado não estava
previsto   ser   implementado  o  Programa  de  Educação  em  Saúde  e
Mobilização Social (PESMS).

EVIDÊNCIA:
1) Processo Nº 25170.006359/2006-63, que trata da Instrução Técnica do
Convênio   1421/2006   (SIAFI   Nº   572205),   disponibilizado   pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a) Ofício nº 049/2006, datado de 21.08.2006: A Prefeitura Municipal
de  Mata  Roma  encaminha  ao Ministério da Saúde o projeto técnico de
Sistema   Simplificado   de   Abastecimento   de   Água  com  Rede  de
Distribuição. (Fls. 02)
   (b)   Cadastro   da   Entidade   (Anexo  I),  sem  data.  (Fls. 03)
  (c)  Declaração  de Cumprimento dos Condicionantes Legais (Anexo II)
(Fls. 04)
 (d) Plano de Trabalho - Descrição do Projeto (Anexo IV), sem data.
(Fls. 05)
  (e)  Plano de Trabalho - Cronograma de Execução e Plano de Aplicação
(Anexo V), sem data. (Fls. 06)
  (f)  Plano  de  Trabalho  - Cronograma de Desembolso (Anexo VI), sem
data. (Fls. 07)
  (g)  Plano  de Trabalho - Proposta de Metas Físicas (Anexo VII), sem
data. (Fls. 08)
   (h)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento,  datado  de  21.08.2006:  Não  prevê  cobrança de tarifa à
comunidade beneficiada com o SAA. (Fls. 09 a 12)
 (i) Memorial Descritivo: São Lourenço. (Fls. 16 a 17)
 (j) Especificações Técnicas: São Lourenço: Estava previsto que a base
de  sustentação  da caixa d'água consistiria em quatro pilares ligados
por duas cintas de concreto. (Fls. 18 a 19)
  (k)  Especificações  Técnicas  -  Rede  de Distribuição de Água: São
Lourenço:  Consta no subitem 1.10 (Ramal Predial) que "cada residência
terá  uma  ligação domiciliar de água" e que "cada ramal terá em média
12 metros de tubo". (Fls. 20 a 22)
 (l) Planilha de custos (cancelada), no valor total de R$ 54.201,00.
(Fls. 31 a 32)
 (m) Plantas técnicas. (Fls. 38 a 48)
 (n) Memorial Descritivo: Olho d'Água. (Fls. 60 a 61)
   (o)   Especificações   Técnicas:   Olho   d'Água.  (Fls.  62  a 63)
  (p)  Especificações  Técnicas  -  Rede de Distribuição de Água: Olho
d'Água. (Fls. 64 a 66)
 (q) Planilha de custos (cancelada), no valor total de R$ 84.849,00.
(Fls. 75 a 76)
 (r) Plantas técnicas. (Fls. 80 a 91)
 (s) Relatório de Visita Técnica Preliminar, datado de 01/11/2006:
informa que é justificada a implementação do sistema de água proposto.
(Fls. 111)
  (t)  Ofício  s/nº  e  sem  data: A Prefeitura Municipal de Mata Roma
encaminha ao Coordenador Regional da FUNASA documentação institucional
e técnica para análise. (Fls. 112)
   (u)   Termos   de  Compromisso  com  o  PACS  (Programa  de Agentes
Comunitários de Saúde), datado de 21.11.2006: Compromete-se a estender
o   PACS   às   áreas   das   localidades   beneficiadas.  (Fls.  113)
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  (v)  Plano de Trabalho - Cronograma de Execução e Plano de Aplicação
(Anexo V), datado de 22.11.2005. (Fls. 115)
  (w)  Plano de Trabalho - Cronograma de Desembolso (Anexo VI), datado
de 13.11.2005. (Fls. 116)
   (x)   Termos   de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento,  datado  de  15.09.2006: Aqui consta explicitamente que os
sistemas  serão  mantidos  pelos  cofres  públicos.  (Fls.  117 a 118)
 (y) Planilha de Custos, sem data: Valor total: R$ 139.670,00. (Fls.
119 a 122)
 (z) Cronograma Físico Financeiro, sem data: período de 150 dias.
(Fls. 123)
2) Processo Nº 25170.008520/2007-14, que trata da Prestação Parcial de
Contas  da  1a  e 2a Parcelas do Convênio 1421/2006 (SIAFI Nº 572205),
disponibilizado pela FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Ofício nº 0138/2007, datado de 09.11.2007: O Prefeito Municipal
encaminha a prestação de contas da primeira e segunda parcelas. (Fls.
2)
   (b)   Relação   de  Pagamentos  Efetuados  (Anexo  XII),  datada de
09/11/2007. (Fls. 14)
   (c)   Termo   de   Adjudicação,  datado  de  14.12.2006.  (Fls. 34)
  (d)  Termo de Homologação, datado de 21.12.2006: Consta que o objeto
se  trata  de  "Construção  de um POÇO TUBULAR NO POVOADO TABOQUINHA",
quando  o  Convênio  busca  atender  os  povoados  Olho  d'Água  e São
Lourenço. (Fls. 35)
  (e)  Nota  Fiscal  nº  264,  emitida  em  19.01.2007, no valor de R$
108.500,00: Construtora Talento Ltda CNPJ 05.572.919/0001-73. (Fls.
36)
 (f) Recibo, datado de 30.01.2007, no valor de R$ 30.000,00. (Fls. 37)
 (g) Recibo, datado de 06.02.2007, no valor de R$ 10.000,00. (Fls. 38)
 (h) Recibo, datado de 26.03.2007, no valor de R$ 50.000,00. (Fls. 39)
 (i) Recibo, datado de 10.05.2007, no valor de R$ 17.000,00. (Fls. 40)
  (j) Recibo, datado de 06.08.2007, no valor de R$ 1.500,00. (Fls. 41)
  (k)  Proposta  apresentada  pela  empresa  CONSTRUTORA TALENTO LTDA,
datada  de  14.12.2006: Os valores dos itens discriminados na proposta
coincidem  inteiramente  com  os que constam das primeiras planilha de
custos  (cancelada)  apresentadas  pela Prefeitura Municipal quando da
instrução do Convênio. (Fls. 42 a 46)
3) Resultado de entrevistas realizadas junto a moradores da localidade
Olho d'Água.
4) Resultado de entrevistas realizadas junto a moradores da localidade
São Lourenço.
5) Registros fotográficos apresentados a seguir:
 (A) Fotografias relativas à alínea "a", localidade Olho d'Água:
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(Foto 1) Olho d’Água – Reservatório e
cabine da Estação Elevatória

(Foto 2) Olho d’Água – Reservatório e
cabine da Estação Elevatória

 (B) Fotografias relativas à alínea "b.1", localidade São Lourenço:

(Foto 3) São Lourenço – Reservatório e
cabine da Estação Elevatória

(Foto 4) São Lourenço – Reservatório

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.11  CONSTATAÇÃO:
Não efetivação da contrapartida, na ordem de R$ 3.236,00.

FATO:
Como   já   informado,   o   Convênio,  após  alteração  do  1º  Termo
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Aditivo,  previa,  como  recursos para a consecução do objeto, o valor
total de R$ 139.670,00 (cento e trinta e nove mil seiscentos e setenta
reais), repartido da seguinte forma:

CONCEDENTE R$ 135.000,00
CONVENENTE R$   4.670,00

TOTAL R$ 139.670,00

Também  foi  dito  que  a  FUNASA  repassou  o  valor de R$ 108.000,00
(cento e oito mil reais) e que foi efetuado um depósito em dinheiro, a
título   da  contrapartida  da  Prefeitura,  no  valor  de  R$  500,00
(quinhentos  reais).  Dessa  maneira,  constata-se  que  a  Concedente
cumpriu  com  80%  (oitenta porcento) dos repasses previstos. De igual
modo  deve-se  exigir  o cumprimento da Convenente, o que significaria
uma contrapartida municipal no valor de R$ 3.736,00.
Desse  modo,  e  tendo  em  vista  que  somente  R$ 500,00 (quinhentos
reais) foram depositados e movimentados na conta-corrente vinculada ao
convênio,  temos que a Prefeitura Municipal de Mata Roma não cumpriu a
sua  obrigação  de  aplicação  da contrapartida na consecução dos fins
pactuados  no  Convênio,  o  que,  proporcionalmente ao repassado pela
Concedente,  corresponde à quantia de R$ 3.236,00 (três mil duzentos e
trinta e seis reais).

EVIDÊNCIA:
1) Extrato SIAFI do convênio 572205 (Nº original 1421/2006), obtido em
15/03/2010.
2)  Extratos bancários da Conta-corrente 17.580-3, Ag 1773-6, Banco do
Brasil: período jan/2007 a fev/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
AÇÃO              :
5528
SANEAMENTO BASICO PARA CONTROLE DE AGRAVOS - NO ESTADO
DO MARANHAO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistema Público de Abastecimento
de  Água  para  a Prevenção e Controle de Agravos em Municípios de até
50.000 Habitantes.
ORDEM DE SERVIÇO   : 232403
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Implantação  e/ou  a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos de
abastecimento de água, contemplando a elaboração de planos diretores e
projetos, a realização de obras, incluindo ligação domiciliar, rede de
distribuição  e  estação  de  tratamento,  e  ações  voltadas  para  a
sustentabilidade dos mesmos.
AGENTE EXECUTOR    :
MATA ROMA
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 572206
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 4.778,00

3.1.12  CONSTATAÇÃO:
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Não  apresentação  de documentação: não comprovação de regularidade da
execução das despesas.

FATO:
A  Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma (CNPJ nº 06.119.945/0001-03),
representada   por   seu  Prefeito  Municipal,  o  Sr.  Lauro  Pereira
Albuquerque, e a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), representada por
seu  Presidente,  o  Sr. Paulo de Tarso Lustosa da Costa, firmaram, em
20.06.2006,  o  Convênio  nº 0191/06 (SIAFI 572206), cujo objeto era a
execução de "Sistema de Abastecimento de Água".
Consoante  o  Plano  de  Trabalho  aprovado, o objeto seria implantado
na   localidade   LAGOINHA.   O   Sistema  de  Abastecimento  de  Água
compreenderia,  basicamente,  captação (perfuração de poço tubular com
100  metros  de  profundidade),  adução e estação elevatória (conjunto
motor-bomba,  submersível  e  elétrico),  reservação  (caixa d'água em
fibra de vidro, com capacidade de 10.000 litros), rede de distribuição
e 18 ligações domiciliares.
O   Termo   de  Convênio  estabeleceu  inicialmente  como  vigência  o
período  de  20.06.2006 a 20.05.2007, com prazo de prestação de contas
em até 60 (sessenta) dias após o final da sua vigência.
O  valor  total  pactuado,  de  início,  correspondeu ao montante de R
$  74.160,00  (setenta  e  quatro mil cento e sessenta reais), mas por
meio  do  1º  Termo  Aditivo,  datado de 29.12.2006, o valor total foi
alterado  para R$ 74.778,00 (setenta e quatro mil setecentos e setenta
e oito reais), repartido da seguinte forma:

CONCEDENTE R$ 72.000,00

CONVENENTE R$  2.778,00
TOTAL R$ 74.778,00

A  FUNASA  repassou  à  Prefeitura  Municipal de Mata Roma um total de
R$   72.000,00  (setenta  e  dois  mil  reais),  creditados  na  conta
específica  do  Convênio  (Banco  do  Brasil,  Agência  1773-6,  Conta
corrente 17.579-X), como se apresenta:

ORDEM BANCÁRIA DATA EMISSÃO VALOR (R$)

2007OB900734 19/01/2007 28.800,00
2007OB902785 14/03/2007 28.800,00
2009OB812689 15/12/2009 14.400,00

Em  atendimento  a  solicitação  emitida  por  esta  CGU  Regional,  a
Prefeitura  Municipal  de Mata Roma apresentou manifestação no sentido
da  impossibilidade  de apresentar a documentação relativa ao Convênio
sob exame, acrescentando ainda que o motivo seria:

“em razão do ex-gestor, o Sr. Lauro Pereira de Albuquerque,
ter levando consigo todo o acervo administrativo do
Município, tendo, inclusive, a atual gestora proposto uma
ação civil Pública contra o mesmo, no sentido de que
devolvesse todos os documentos pertencentes ao município,
sob o Processo n 431/2009, que tramita na 1ª vara da
Comarca de Chapadinha-MA”. (Ofício nº 072/2010 GABP, datado
de 15.03.2010)

Foi  ainda  possível  constatar que no processo de Prestação de Contas
relativo  aos  recursos repassados (processo nº 25170.008499/2007-57),
disponibilizado  pela  Coordenação  Regional  da  FUNASA  no  Maranhão
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(FUNASA/CORE-MA),   constam   apenas   cópias  dos  documentos  abaixo
especificados:

DOC CNPJ FORNECEDOR Nº DATA
EMISSÃO

VALOR
(R$)

Nota Fiscal 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda 077 18/01/2007 57.000,00

Recibo 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda s/n 30/01/2007 10.000,00

Recibo 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda s/n 16/02/2007 18.000,00

Recibo 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda s/n 15/05/2007 22.000,00

Recibo 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda s/n 05/06/2007 7.000,00

Nota Fiscal 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda 097 30/01/2007 10.000,00

Nota Fiscal 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda 102 16/02/2007 18.000,00

Nota Fiscal 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda 105 15/05/2007 22.000,00

Nota Fiscal 07.230.701/0001-66 Construtora Nobres Ltda 108 05/06/2007 7.000,00

Há,  portanto,  flagrante  descumprimento do que determina a Instrução
Normativa  STN  n.º  01,  de  15.01.1997,  como  se pode verificar nos
dispositivos abaixo transcritos:

“Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos
originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas,
recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do
executor, se for o caso, devidamente identificados com
referência ao título e número do convênio.
“§ 1º Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em
arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação
da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou
entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.”

É  necessário informar, ainda, que, na Prestação de Contas apresentada
em  09.11.2007,  fora  apresentada  apenas  a  Nota Fiscal nº 077 e os
recibos  listados, o que demonstrava que ainda no início dos trabalhos
ela  já  fora  de  pronto  emitida  sem que os serviços houvessem sido
prestados de fato. Posteriormente, em 28.08.2008, o Prefeito Municipal
apresentou  as  demais  notas fiscais, como forma de tentar corrigir a
impropriedade citada. Entretanto, não consta registro de justificativa
para  o fato de que as notas, embora emitidas de uma vez no intuito de
corrigir  uma  falha  detectada,  apresentam  numeração sequencial não
imediatamente sucessivas.
Desse  modo,  conclui-se  pela  não  comprovação  da  regularidade  da
utilização  dos recursos financeiros relativos ao Convênio em análise,
que  no  presente  caso  consistem em R$ 72.000,00 (setenta e dois mil
reais) repassados à convenente, de acordo com os extratos bancários da
conta-corrente vinculada ao mesmo.

EVIDÊNCIA:
1) Solicitação de Fiscalização 232403-01, datada de 15/03/2010.
2)  Ofício  nº 072/2010 GABP, datado de 15.03.2010, no qual o Prefeito
Municipal  informa  da  impossibilidade  de  apresentar a documentação
relativa ao Convênio 0191/06 (SIAFI 572206).
3)  Extrato  SIAFI do convênio 572206 (Nº original 0191/06), obtido em
16/03/2010.
4) Processo Nº 25170.006358/2006-19, que trata da Instrução Técnica do
Convênio  EP 0191/06 (SIAFI 572206), disponibilizado pela FUNASA/CORE-
MA:
   (a)  Ofício  nº 048/2006, datado de 21.08.2006: Encaminha o projeto
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técnico  de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, no valor de
R$   74.160,00,   para   contemplar  o  Povoado  Lagoinha.  (fls.  02)
   (b)  Anexo  VII - Plano de Trabalho - Proposta de Metas Físicas (R$
74.160,00), sem data. (fls. 03)
  (c) Anexo II - Documentação, sem data. (fls. 05)
   (d)  Anexo IV - Plano de Trabalho Dados Gerais, sem data. (fls. 06)
   (e)  Anexo  V - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação (R$ 74.160,00), sem data. (fls. 07)
   (f)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho Cronograma de Desembolso (R$
74.160,00), sem data. (fls. 08)
    (g)   Termos  de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento, datado de 02.02.2006. (fls. 09 a 10)
  (h) Projeto Técnico: Povoado Lagoinha. (fls. 11 a 12)
   (i)  Escritura  pública de doação do terreno onde seria instalado o
SAA. (fls. 17)
  (j) Relação de Beneficiários (14) (fls. 19)
  (k) Planilha de Custos, no valor total de R$ 74.160,00 (CANCELADA).
(fls. 36 a 37)
  (l) Plantas Técnicas. (fls. 41 a 52)
   (m)  Ofício  s/  nº  e  s/  data:  Submete à analise a documentação
institucional e técnica, objetivando a celebração de convênio no valor
de R$ 74.778,00. (fls. 73)
    (n)   Termo   de  Compromisso  com  o  PACS  (Programa  de Agentes
Comunitários de Saúde), datado de 23.11.2006. (fls. 74)
   (o)  Anexo  V - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação   (R$   74.778,00),   datado   de   13.10.2006.   (fls.  76)
   (p)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho Cronograma de Desembolso (R$
74.7780,00), datado de 13.10.2006. (fls. 77)
    (q)   Termos  de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento, datado de 13.09.2006. (fls. 78 a 79)
   (r)  Planilha de Custos, no valor total de R$ 74.778,00. (fls. 80 a
81)
  (s) Notificação, datada de 22.02.2008. (fls. 90)
   (t)  Relatório  de Visita Técnica, datado de 22.02.2008. (fls. 91 a
92)
5)  Processo Nº 25170.008499/2007-57, que trata da Prestação de Contas
do   Convênio   EP   0191/06   (SIAFI  572206),  disponibilizado  pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a) Ofício nº 013/2007, datado de 09.11.2007: Encaminha prestação de
contas da 1ª e 2ª parcelas. (fls. 02)
   (b)  Anexo  XII  -  Relação  de Pagamentos (R$ 57.000,00) (fls. 05)
   (c)  Nota  Fiscal  077,  de  18.01.2007,  no valor de R$ 57.000,00,
emitida pela empresa CONSTRUTORA NOBRES LTDA. (fls. 27)
  (d) Recibo no valor de R$ 10.000,00, datado de 30.01.2007. (fls. 28)
  (e) Recibo no valor de R$ 18.000,00, datado de 16.02.2007. (fls. 29)
  (f) Recibo no valor de R$ 22.000,00, datado de 15.05.2007. (fls. 30)
   (g) Recibo no valor de R$ 7.000,00, datado de 05.06.2007. (fls. 31)
    (h)   Ofício   nº   0125/2008,   datado  de  28.08.2008: Encaminha
documentação   em   resposta   à   Notificação   001012.   (fls.   64)
   (i)  Nota  Fiscal  097,  de  30.01.2007,  no valor de R$ 10.000,00,
emitida pela empresa CONSTRUTORA NOBRES LTDA. (fls. 72)
  (j) Recibo no valor de R$ 10.000,00, datado de 30.01.2007. (fls. 73)
   (k)  Nota  Fiscal  102,  de  16.02.2007,  no valor de R$ 18.000,00,
emitida pela empresa CONSTRUTORA NOBRES LTDA. (fls. 74)
  (l) Recibo no valor de R$ 18.000,00, datado de 16.02.2007. (fls. 75)
   (m)  Nota  Fiscal  105,  de  15.05.2007,  no valor de R$ 22.000,00,
emitida pela empresa CONSTRUTORA NOBRES LTDA. (fls. 76)
  (n) Recibo no valor de R$ 22.000,00, datado de 15.05.2007. (fls. 77)
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  (o) Nota Fiscal 108, de 05.06.2007, no valor de R$ 7.000,00, emitida
pela empresa CONSTRUTORA NOBRES LTDA. (fls. 78)
   (p) Recibo no valor de R$ 7.000,00, datado de 05.06.2007. (fls. 79)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.13  CONSTATAÇÃO:
Não   comprovação   de  regularidade  da  realização  do  procedimento
licitatório.

FATO:
Aliada  à  impossibilidade  de  a  Prefeitura  Municipal  de Mata Roma
apresentar  a  documentação  relativa  ao  Convênio sob exame (subitem
3.1.10),  verificou-se que no processo de Prestação de Contas relativo
aos   recursos   repassados   (processo   nº  4325170.008499/2007-57),
disponibilizado pela Coordenação Regional da
FUNASA   no   Maranhão  (FUNASA/CORE-MA),em  relação  ao  procedimento
licitatório  de  contratação  de  empresa  para  a  execução das obras
constam  apenas  o  Termo  de  Adjudicação,  datado  de  13.12.2006, a
Homologação  -  Ordem  de  Serviços, datada de 20.12.2006,  e Proposta
vencedora  (CONSTRUTORA  NOBRES  LTDA  -  CNPJ 07.230.701/0001-66), no
valor  de R$ 74.160,00, datada de 13.12.2006, insuficientes, portanto,
para o completo exame da regularidade do procedimento licitatório.
Ainda  assim,  verificou-se  que  a  proposta apresentada pela empresa
vencedora  (desde  seus  itens,  subitens, discriminação dos serviços,
quantidades,  preço  unitário  e preço total) é idêntica à planilha de
custo  apresentada,  em  21.08.2006, pela Prefeitura junto ao primeiro
Plano  de Trabalho, mas não aprovada. Mais ainda: a planilha de custos
do Plano de Trabalho aprovado diferencia-se da planilha apresentada na
proposta  (as  descrições  de  serviços/materiais  e  os quantitativos
destes   também  são  diferentes),  ou  seja,  ainda  que  admitida  a
realização  da  licitação  em  exame (o que os fatos contestam), o seu
projeto  e  planilhas de custo seriam distintos daqueles aprovados com
Plano de Trabalho, o que já se constituiria em irregularidade.
Dessa  maneira,  não  foi  comprovada  a  regularidade do procedimento
licitatório  relativo  à  consecução do objeto pactuado, além de terem
sido  detectados  elementos  que  indicam  simulação  de  procedimento
licitatório.

EVIDÊNCIA:
1) Solicitação de Fiscalização 232403-01, datada de 15/03/2010.
2)  Ofício  nº 072/2010 GABP, datado de 15.03.2010, no qual o Prefeito
Municipal  informa  da  impossibilidade  de  apresentar a documentação
relativa ao Convênio 0191/06 (SIAFI 572206).
3)  Processo Nº 25170.008499/2007-57, que trata da Prestação de Contas
do   Convênio   EP   0191/06   (SIAFI  572206),  disponibilizado  pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a) Ofício nº 013/2007, datado de 09.11.2007: Encaminha prestação de
contas da 1ª e 2ª parcelas. (fls. 02)
   (b)  Anexo  XII  -  Relação  de Pagamentos (R$ 57.000,00) (fls. 05)
    (c)   Proposta   vencedora   (CONSTRUTORA   NOBRES   LTDA   - CNPJ
07.230.701/0001-66), no valor de R$ 74.160,00, datada de 13.12.2006.
(fls. 20 a 22)
   (d)  CRF:  validade  20.11.2006  a 19.12.2006; informação obtida em
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20.11.2006. (fls. 23)
  (e) CND Previdência Social: validade 20.11.2006 a 19.05.2007. (fls.
24)
    (f)   Termo   de  Adjudicação,  datado  de  13.12.2006.  (fls. 25)
  (g) Homologação - Ordem de Serviços, datado de 20.12.2006. (fls. 26)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.14  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação da efetivação da contrapartida.

FATO:
Os   extratos   bancários  da  conta-corrente  vinculada  ao  Convênio
demonstram  que  foram  utilizados  R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil
reais)  dos  recursos  repassados. Entretanto, não há como comprovar a
efetivação  da contra partida a cargo da Prefeitura (R$ 2.778,00), uma
vez  que não há registros de depósitos na conta e Prefeitura Municipal
manifestou-se  no  sentido  de  que  não  seria  possível apresentar a
documentação relativa ao Convênio sob comento.

DADOS CONTA-CORRENTE 17.579-X, AGÊNCIA 1773-6, BANCO DO BRASIL

ORDEM DATA HISTÓRICO DOCUMENTO CRÉDITO (R$) DÉBITO (R$)

1 23/01/2007 Ordem Bancária 28.800,00

2 30/01/2007 Cheque 850001 10.000,00

3 16/02/2007 Cheque 850002 18.000,00

4 20/03/2007 Ordem Bancária 28.800,00

5 15/05/2007 Cheque 850003 22.000,00

6 05/06/2007 Cheque 850004 7.000,00

7 24/07/2009 Cheque 850041 1.000,00

8 21/12/2009 Ordem Bancária 14.400,00

EVIDÊNCIA:
1)  Extratos bancários da Conta-corrente 17.579-X, Ag 1773-6, Banco do
Brasil: período jan/2007 a fev/2010.
2)  Cópias dos cheques 850001, 850002, 850003, 850004 e 850041 (Conta-
corrente 17.579-X, Ag 1773-6, Banco do Brasil).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.15  CONSTATAÇÃO:
Movimentação  irregular  dos  recursos  na conta-corrente vinculada ao
Convênio 0191/06 (SIAFI 572206).
FATO:
No exame das cópias dos cheques a seguir discriminados observou-se que
os  mesmos  tinham  como destinatários o próprio emitente, ou seja, os
valores   foram   sacados   diretamente  no  caixa,  o  que  demonstra
descumprimento  da  determinação  de  que  os recursos da conta fossem
movimentados   "exclusivamente,   mediante  cheque  nominativo,  ordem
bancária,  transferência  eletrônica disponível ou outra modalidade de
saque   autorizada  pelo  Banco  Central  do  Brasil,  em  que  fiquem
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identificados sua destinação e, no caso de pagamento, o credor" (art.
20, "caput", IN STN 01/1997).

DADOS CONTA-CORRENTE 17.579-X, AGÊNCIA 1773-6, BANCO DO BRASIL

ORDEM DATA HISTÓRICO DOCUMENTO CRÉDITO (R$) DÉBITO (R$)

1 23/01/2007 Ordem Bancária 28.800,00

2 30/01/2007 Cheque 850001 10.000,00

3 16/02/2007 Cheque 850002 18.000,00

4 20/03/2007 Ordem Bancária 28.800,00

5 15/05/2007 Cheque 850003 22.000,00

6 05/06/2007 Cheque 850004 7.000,00

7 24/07/2009 Cheque 850041 1.000,00

8 21/12/2009 Ordem Bancária 14.400,00

É   importante   ressaltar  que  a  maior  parte  da  movimentação  de
recursos   foi   realizada  ainda  na  gestão  do  Sr.  Lauro  Pereira
Albuquerque,  Prefeito  do  Município  de  Mata Roma no período 2005 a
2008.  Há,  no  entanto,  o cheque 850041 sacado no dia 24.07.2009, ou
seja,  já na Administração da atual Prefeita, a Sra. Carmem Silva Lira
Neto.  Por meio da Solicitação de Fiscalização nº 232403-02, datada de
16.03.2010,  foi  pedido  para  que  informassem  se  foram utilizados
recursos  da  conta referida a partir de jan/2009 e, em caso positivo,
apresentar  a documentação que deu suporte para o custeio das despesas
eventualmente  incorridas.  Em  resposta,  por intermédio do Ofício nº
110/2010 GABP, de 18.03.2010, a Prefeita Municipal informou que:

“consta, no mês de julho de 2009 um saque no valor de R$
1.000,00 (mil reais). Foi solicitado ao Banco do Brasil
informações acerca deste saque uma vez que a conta corrente
17579-x, agência 1773-6 não é movimentada por esta
administração.”

Contudo,  na  cópia  do  cheque  850041,  obtida  junto  ao  Banco  do
Brasil  por  esta  CGU Regional, consta assinatura com o nome da atual
gestora, repita-se, a Sra. Carmem Silva Lira Neto.

EVIDÊNCIA:
1)  Extratos bancários da Conta-corrente 17.579-X, Ag 1773-6, Banco do
Brasil: período jan/2007 a fev/2010.
2)  Cópias dos cheques 850001, 850002, 850003, 850004 e 850041 (Conta-
corrente 17.579-X, Ag 1773-6, Banco do Brasil).
3) Solicitação de Fiscalização nº 232403-02, datada de 16.03.2010.
4) Ofício nº 110/2010 GABP, de 18.03.2010, da Prefeita Municipal:
resposta à Solicitação de Fiscalização 232403-02.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.16  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio 0191/06 (SIAFI 572206).

FATO:
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Em  exame  à documentação disponibilizada pela Coordenação Regional da
FUNASA   no  Maranhão  (FUNASA/CORE-MA),  verificou-se,  por  meio  do
Relatório  de  Visita Técnica, datado de 22.02.2008, que técnico desse
órgão  verificou  que  o  poço tubular foi construído com 80m (oitenta
metros) de profundidade, embora estivesse previsto 100m (cem metros).
Esta  equipe  da  CGU  Regional também realizou vistoria na localidade
Lagoinha,  a  fim  de  verificar  a  existência  e condições do objeto
pactuado.  Foram  ainda  realizadas  entrevistas  junto  a famílias da
comunidade que supostamente seriam beneficiadas com as melhorias.
A inspeção foi realizada no dia 18.03.2010. Além da construção do poço
tubular,  estava prevista uma rede de distribuição de 2.600m (dois mil
e  seiscentos  metros) e 18 (dezoito) famílias para serem beneficiadas
com  ligações  domiciliares.  Na  oportunidade, foram entrevistados 07
(sete)  moradores,  ou  seja,  cerca  de  40%  (quarenta porcento) dos
beneficiários.
Como   resultado   da  aplicação  destes  procedimentos  foi  possível
constatar as irregularidades que se expõe nesse momento.
    a)  Dois  moradores  informaram  que,  embora  previsto para serem
beneficiados,  o  Sistema  de  Abastecimento  de  Água  (SAA)  não foi
estendido   até   a   residência  dos  entrevistados.  Neste  sentido,
verificou-se  que a distância entre a última casa que foi coberta pelo
SAA  e  a  última  que,  embora  previsto,  não  foi beneficiada é de,
aproximadamente,  1  km (um quilômetro). Assim, a rede de distribuição
efetiva  tem  cerca  de  1.600m  (mil  e seiscentos metros), ainda que
estivessem previstos 2.600 m (dois mil e seiscentos metros).
    b)  Dois  dos moradores entrevistados na localidade informaram que
não  foram  realizadas  ações  (palestras,  distribuição  de  folders,
folhetos,  etc) sobre hábitos saudáveis de higiene e limpeza visando à
prevenção  de  doenças evitáveis, nem foram prestadas informações e/ou
orientações  sobre a prática de hábitos saudáveis de higiene e limpeza
relacionados ao uso d'água que visem à prevenção de doenças evitáveis.
Os  demais informaram que as informações recebidas foram as repassadas
pelo  Agente  Comunitário de Saúde da comunidade. Dessa maneira, que o
Programa  de  Educação  em  Saúde e Mobilização Social (PESMS) não foi
realizado;
    c) O projeto previa que a estrutura de sustentação da caixa d'água
seria  composta  por quatro pilares em concreto armado, erguidos sobre
fundação   em   alicerces  em  pedra  dura.  Entretanto,  a  estrutura
encontrada é constituída por três postes.
    d)  Estava  ainda  prevista  a  construção  de uma "cerca de arame
farpado  c/  12  fiadas  c/  mourões  de concreto, c/ 12 furos. Altura
1,70m,   chumbados   com   concreto   simples",  de  proteção  para  o
reservatório  e  a  estação elevatória. Contudo, ela foi construída de
modo distinto, pois os mourões encontrados eram de madeira.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo  Nº  25170.006358/2006-19, que trata da Instrução Técnica
Convênio  EP 0191/06 (SIAFI 572206), disponibilizado pela FUNASA/CORE-
MA:
   (a)  Ofício  nº 048/2006, datado de 21.08.2006: Encaminha o projeto
técnico  de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água, no valor de
R$   74.160,00,   para   contemplar  o  Povoado  Lagoinha.  (fls.  02)
   (b)  Anexo  VII - Plano de Trabalho - Proposta de Metas Físicas (R$
74.160,00), sem data. (fls. 03)
  (c) Anexo II - Documentação, sem data. (fls. 05)
   (d)  Anexo IV - Plano de Trabalho Dados Gerais, sem data. (fls. 06)
   (e)  Anexo  V - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação (R$ 74.160,00), sem data. (fls. 07)



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 101
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

   (f)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho Cronograma de Desembolso (R$
74.160,00), sem data. (fls. 08)
    (g)   Termos  de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento, datado de 02.02.2006. (fls. 09 a 10)
  (h) Projeto Técnico: Povoado Lagoinha. (fls. 11 a 12)
   (i)  Escritura  pública de doação do terreno onde seria instalado o
SAA. (fls. 17)
  (j) Relação de Beneficiários (14) (fls. 19)
  (k) Planilha de Custos, no valor total de R$ 74.160,00 (CANCELADA).
(fls. 36 a 37)
  (l) Plantas Técnicas. (fls. 41 a 52)
   (m)  Ofício  s/  nº  e  s/  data:  Submete à analise a documentação
institucional e técnica, objetivando a celebração de convênio no valor
de R$ 74.778,00. (fls. 73)
    (n)   Termo   de  Compromisso  com  o  PACS  (Programa  de Agentes
Comunitários de Saúde), datado de 23.11.2006. (fls. 74)
   (o)  Anexo  V - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação   (R$   74.778,00),   datado   de   13.10.2006.   (fls.  76)
   (p)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho Cronograma de Desembolso (R$
74.7780,00), datado de 13.10.2006. (fls. 77)
    (q)   Termos  de  Compromisso  de  Sustentabilidade  das  Ações de
Saneamento, datado de 13.09.2006. (fls. 78 a 79)
   (r)  Planilha de Custos, no valor total de R$ 74.778,00. (fls. 80 a
81)
  (s) Notificação, datada de 22.02.2008. (fls. 90)
   (t)  Relatório  de Visita Técnica, datado de 22.02.2008. (fls. 91 a
92)
2) Questionários aplicados a moradores da localidade de Lagoinha.
3)  Registros Fotográficos relativos às alíneas "c" e "d" da descrição
do "fato 004", que se seguem:

Foto 01 – Visão da estrutura de
sustentação do reservatório e da cerca
com mourões de madeira.

Foto 02 – Visão aproximada de um dos
postes de sustentação do reservatório de
água.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.17  CONSTATAÇÃO:
Prorrogação irregular do Convênio 0191/06 (SIAFI 572206).

FATO:
Consoante  já  mencionado,  o  Convênio  nº  0191/06  (SIAFI  572206),
celebrado  em  20.06.2006,  previa a data de 20.05.2007 como limite de
vigência.  Viu-se,  também,  que  a  segunda  parcela,  no valor de R$
28.800,00  (vinte  e  oito  mil  e  oitocentos reais), fora emitida em
14.03.2007,  ou  seja,  267  (duzentos  e sessenta e sete) dias após a
celebração do Convênio.
Diante  da  verificação  desse  lapso  temporal  e  da  necessidade de
não  prejudicar  a  execução  do  objeto pactuado, a FUNASA emitiu, em
20.06.2007,  o  2º  Termo  Aditivo ao Convênio nº 0191/06 que resolvia
prorrogá-lo por mais 267 dias, ou seja, até o dia 13.03.2008.
Pretendia-se, pois, compensar o atraso na liberação dos recursos até a
segunda  parcela.  Constata-se  aqui  a irregularidade, visto que o 2º
Termo  Aditivo  fora  emitido um mês após o final da vigência prevista
para o Convênio (20.05.2007).
Desta   maneira,   pois,   também   irregulares  os  outros  4  termos
aditivos  consecutivos, que, ao final, pretendiam prorrogar a vigência
do convênio para até o dia 31.12.2009.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo  Nº  25100.058271/2006-51,  que  trata  da  Celebração do
Convênio  EP 0191/06 (SIAFI 572206), disponibilizado pela FUNASA/CORE-
MA:
    (a)   Termo   de   Convênio,   datado   de  20.06.2006.  (fls. 40)
   (b)  Portaria  FUNASA  674/2005,  de  05.12.2005.  (fls.  41  a 51)
    (c)   Aprovação   da   Presidência,   sem  data.  (fls.  82  a 83)
   (d)  Anexo IV - Plano de Trabalho Dados Gerais, sem data. (fls. 85)
   (e)  Anexo  V - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação (R$ 74.778,00), sem data. (fls. 86)
   (f)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho Cronograma de Desembolso (R$
74.778,00), sem data. (fls. 87)
   (g) 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 0191/06, datado de 29.12.2006 -
Objeto:  integrar  ao  Convênio  novo  Plano de Trabalho, que altera o
valor do convenente. (fls. 101 a 102)
   (h)  2º  Termo  Aditivo  "De Officio" de Prorrogação de Vigência de
Convênio,  datado  de  20.06.2007  - Objeto: prorrogar o convênio para
13.03.2008.  Motivo:  atraso  de  267  dias  no  repasse  de  recursos
financeiros. (fls. 131)
   (i)  3º  Termo  Aditivo  "De Officio" de Prorrogação de Vigência de
Convênio,  datado  de  13.03.2008  - Objeto: prorrogar o convênio para
13.03.2009.  Motivo:  atraso  de  365  dias  no  repasse  de  recursos
financeiros. (fls. 137)
   (j)  4º  Termo  Aditivo  "De Officio" de Prorrogação de Vigência de
Convênio,  datado  de  13.03.2009  - Objeto: prorrogar o convênio para
09.09.2009.  Motivo:  atraso  de  180  dias  no  repasse  de  recursos
financeiros. (fls. 162)
   (k)  5º  Termo  Aditivo  "De Officio" de Prorrogação de Vigência de
Convênio,  datado  de  09.09.2009  - Objeto: prorrogar o convênio para
31.12.2009.  Motivo:  atraso  de  113  dias  no  repasse  de  recursos
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financeiros. (fls. 172)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
AÇÃO              :
7652
IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA P
REVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Implantação  de  Melhorias  Sanitárias  Domiciliares  para Prevenção e
Controle de Agravos.
ORDEM DE SERVIÇO   : 244265
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção  de  módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico,
sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório domiciliar de
água,  tanque  de  lavar  roupa,  lavatório, pia de cozinha, ligação à
rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre outras.
AGENTE EXECUTOR    :
MATA ROMA
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 489532
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 134.514,00

3.1.18  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação de regularidade na utilização de recursos do Convênio.

FATO:
Em 22.12.2003, a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA),
representada  por  seu  Presidente,  o Sr. Valdi Camarcio Bezerra, e a
Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma/MA (CNPJ nº 06.119.945/0001-03),
representada  por  seu  Prefeito  Municipal, o Sr. João Bernardo Neto,
firmaram o Convênio nº CV 0349/03 (SIAFI nº 489532), cujo termo previa
como   objeto  a  "Execução  de  Melhorias  Sanitárias  Domiciliares",
conforme Plano de Trabalho.
De  acordo  com  as  informações  do  Plano  de  Trabalho e do projeto
técnico  aprovados, seriam implantados 76 (setenta e seis) unidades de
Melhorias  Sanitárias  Domiciliares,  constituídas  de lavatório, vaso
sanitário,  chuveiro,  caixa  de  passagem,  tanque  séptico (fossa) e
sumidouro, nas localidades e da forma a seguir disposta:

LOCALIDADE FAMÍLIAS BENEFICIADAS

Carmo 13
Guabiraba 09
Pereira 16
Guadalupe 38

TOTAL 76

O   Termo   de  Convênio  estabeleceu  inicialmente  como  vigência  o
período  de  22.12.2003 a 22.12.2004, com prazo de prestação de contas
em  até  60  (sessenta)  dias após o final da sua vigência. Houve seis
aditamentos  do  prazo  de  vigência, sendo este finalmente prorrogado
para até o dia 31.03.2010.
O  valor  pactuado  corresponde  à  soma  de  R$  143.100,00  (cento e
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quarenta e três mil e cem reais), repartido da seguinte forma:

Concedente  R$  134.514,00
Convenente  R$    8.586,00

TOTAL  R$  143.100,00

A FUNASA repassou à Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA um total de R
$  92.257,00  (noventa  e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais),
creditados  na  conta específica do Convênio (Banco do Brasil, Agência
13.612-3, Conta corrente 17.580-3), como se apresenta:

ORDEM BANCÁRIA DATA EMISSÃO VALOR (R$)

2004OB902481 02/07/2004 50.000,00
2004OB907008 09/12/2004 42.257,00

Em   atendimento   à    Solicitação   de   Fiscalização  nº  244265/01
emitida  por esta CGU Regional, a Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA
apresentou  manifestação no sentido da impossibilidade de apresentar a
documentação   relativa   ao   Convênio  0349/03  (SIAFI  nº  489532),
acrescentando ainda que o motivo seria:

“em razão do ex-gestor, o Sr. Lauro Pereira de Albuquerque,
ter levando consigo todo o acervo administrativo do Município,
tendo, inclusive, a atual gestora proposto uma ação civil
Pública contra o mesmo, no sentido de que devolvesse todos os
documentos pertencentes ao município, sob o Processo n
431/2009, que tramita na 1ª vara da Comarca de Chapadinha-MA”.
(Ofício nº 075/2010 GABP, datado de 15.03.2010)

Dessa   maneira,  o  exame  do  procedimento  licitatório  relativo  à
consecução do objeto pactuado foi consideravelmente dificultado. Ainda
assim,   como   veremos   em   subitem   oportuno  à  frente,  algumas
irregularidades  foram  possíveis  de  serem  constatadas  em  exame à
documentação  disponibilizada  pela  Coordenação Regional da FUNASA no
Maranhão (FUNASA/CORE-MA).
No que tange à comprovação da despesa, há flagrante
descumprimento  do  que determina a Instrução Normativa STN n.º 01, de
15.01.1997,   como   se  pode  verificar  nos  dispositivos  a  seguir
transcritos:

“Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos
originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas,
recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do
executor, se for o caso, devidamente identificados com
referência ao título e número do convênio.
“§ 1º Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em
arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação
da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou
entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.”

Desse  modo,  conclui-se  pela  não  comprovação  da  regularidade  da
utilização dos recursos financeiros relativos ao Convênio em análise.
Os   extratos   bancários  da  conta-corrente  vinculada  ao  Convênio
demonstram  que  foram  utilizados  R$  92.257,00  (noventa e dois mil
duzentos e cinquenta e sete reais) dos recursos repassados pela FUNASA
(Cheques  850001  e  850002).  Entretanto,  não  há  como  comprovar a
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efetivação  da contra partida a cargo da Prefeitura (R$ 8.586,00), uma
vez que não há registro de depósitos na conta.

DADOS CONTA-CORRENTE 13.612-3, AGÊNCIA 1773-6, BANCO DO BRASIL
ORDEM DATA HISTÓRICO DOCUMENTO CRÉDITO (R$) DÉBITO (R$)

1 07/07/2004 Ordem Bancária  50.000,00  
2 12/07/2004 Cheque 850001  50.000,00
3 13/12/2004 Ordem Bancária  42.257,00  
4 14/12/2004 Cheque 850002  42.257,00

É  importante  ressaltar  que  toda  a  movimentação  de  recursos foi
realizada  ainda  na  gestão  do  Sr.  João Bernardo Neto, Prefeito do
Município de Mata Roma/MA no período 2001 a 2004.

EVIDÊNCIA:
1) Solicitação de Fiscalização n° 244265-01, datada de 15.03.2010.
2)  Ofício  nº 075/2010 GABP, datado de 15.03.2010, no qual o Prefeito
Municipal  informa  da  impossibilidade  de  apresentar a documentação
relativa ao Convênio 0349/03 (SIAFI nº 489532).
3)  Extrato  SIAFI do convênio 489532 (Nº original 0349/03), obtido em
15/03/2010.
4)  Processo  Nº  25170.006330/2003-39,  que  trata  da  Celebração do
Convênio   CV   0349/03   (SIAFI   nº  489532),  disponibilizado  pela
FUNASA/CORE-MA:
   (a)   Ofício   nº   107/2003,   datado   de  09.12.2003.  (Fls. 01)
  (b)  Anexo  IV - Plano de Trabalho Dados Gerais, sem data. (Fls. 06)
  (c)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação,   sem  data:  valor  de  R$  143.100,00.  (Fls.  07  e  08)
 (d) Anexo VI - Plano de Trabalho Cronograma de Desembolso, sem data:
valor de R$ 143.100,00. (Fls. 09 e 10)
  (e)  Termo  de  Convênio,  datado  de  22.12.2003.  (Fls.  47  a 56)
  (f) 2o Termo "De Officio" de Prorrogação de Vigência de Convênio por
Atraso  na  Liberação  de  Recursos,  datado de 22.12.2004. (Fls. 115)
  (g)  3º  Termo  de  Officio  de Prorrogação de Vigência de Convênio,
datado de 01.12.2005. (Fls. 133)
  (h)  4º  Termo  de  Officio  de Prorrogação de Vigência de Convênio,
datado de 01.12.2006. (Fls. 146)
  (i)  5º  Termo  de  Officio  de Prorrogação de Vigência de Convênio,
datado de 30.11.2007. (Fls. 162)
  (j)  6º  Termo  de  Officio  de Prorrogação de Vigência de Convênio,
datado de 29.11.2008. (Fls. 188)
5) Processo Nº 25170.006518/2003-87, que trata da Instrução Técnica do
Convênio   CV   0349/03   (SIAFI   nº  489532),  disponibilizado  pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Ofício  nº  107/2003, datado de 09.12.2003: Encaminha o Projeto
Técnico e os formulários do Plano de Trabalho, visando à celebração do
convênio. (Fls. 01)
  (b)  Declaração  de Contrapartida, datada de 09.12.2003: valor de R$
8.586,00. (Fls. 02)
  (c) Termo de Compromisso com o PACS, datado de 09.12.2003. (Fls. 03)
  (d)  Anexo VII - Plano de Trabalho Proposta de Metas Físicas, datado
de 09.12.2003: valor de R$ 143.100,00. (Fls. 07)
   (e)   PESMS,  no  valor  total  de  R$  1.431,00.  (Fls.  08  a 12)
 (f) Memorial Descritivo. (Fls. 13 a 15)
  (g)  Ficha  Cadastral  de  Saneamento  do  Povoado  Carmo. (Fls. 16)
  (h)  Relação  de  Beneficiários  do  Povoado  Carmo  (17). (Fls. 17)
 (i) Croqui da Localidade Carmo. (Fls. 18)
  (j)  Ficha  Cadastral  de Saneamento do Povoado Guabiraba. (Fls. 19)
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  (k)  Relação  de  Beneficiários do Povoado Guabiraba (09). (Fls. 20)
 (l) Croqui da Localidade Guabiraba. (Fls. 21)
  (m)  Ficha  Cadastral  de  Saneamento  do Povoado Pereira. (Fls. 22)
  (n)  Relação  de  Beneficiários  do  Povoado Pereira (16). (Fls. 23)
 (o) Croqui da Localidade Pereira. (Fls. 24)
  (p)  Ficha  Cadastral  de Saneamento do Povoado Guadalupe. (Fls. 25)
  (q)  Relação  de  Beneficiários do Povoado Guadalupe (32). (Fls. 26)
 (r) Croqui da Localidade Gudalupe. (Fls. 27)
  (s)  Especificações  Técnicas de Materiais e Mão de Obra. (Fls. 28 a
33)
 (t) Plantas do Projeto. (Fls. 39 a 43)
 (u) Relatório de Visita Técnica Preliminar, datado de 15.03.2004:
informa que é justificada a implementação das melhorias sanitárias.
(Fls. 46)
  (v)  Planilha  Orçamentária,  sem  data:  Valor  unitário da MSD: R$
1.856,77. (Fls. 58 a 60)
 (w) Formulário de Projeto do PESMS, sem data: Valor total: R$ 584,00.
(Fls. 62 e 63)
 (x) Relatório de Visita Técnica, datado de 22.11.2004: Conclui que as
obras  ainda  não  haviam  sido  iniciada,  nem a placa da obra estava
instalada no local. (Fls. 76)
 (y) Planilha Orçamentária Global do Projeto, sem data: Valor total: R
$ 143.100,00. (Fls. 78)
 (z) Cronograma Físico Financeiro. (Fls. 79)
  (aa)  Relatório  de Supervisão, datado de 12.05.2005. (Fls. 80 a 85)
 (bb) Relatório de Execução Físico Financeira, datado de 19.05.2005:
Conclui  que  o  percentual  executado  da obra é de apenas 27,89% (R$
39.517,81). (Fls. 86)
 (cc) Memória de Cálculo. (Fls. 87 a 98)
  (dd) Relatório de Visita Técnica, datado de 20.05.2005: Conclui pela
execução de 27,89%. (Fls. 99 a 100)
  (ee)  Parecer  Técnico,  datado  de  23.05.2005: conclui que além da
quantidade  de  MSD  construídas (32) ser inferior ao previsto (76), a
sua  execução  não  atendeu  às especificações do projeto (materiais e
serviços). (Fls. 101 a 102)
  (ff)  Relatório de Visita Técnica, datado de 19.06.2006: Conclui que
não foi comprovada a realização do PESMS. (Fls. 113)
6)  Extratos bancários da Conta-corrente 13.612-3, Ag 1773-6, Banco do
Brasil: período jul/2004 a fev/2007.
7)  Cópias  dos  cheques  850001 e 850002 (Conta-corrente 13.612-3, Ag
1773-6, Banco do Brasil): todos "ao emitente".

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica

3.1.19  CONSTATAÇÃO:
Simulação do Procedimento Licitatório Convite nº 010/2004-CPL/PMMR.

FATO:
O   exame  dos  Processos  25170.006330/2003-39  e  25170.006518/2003-
87,  relativos à instrução, celebração e acompanhamento da execução do
Convênio CV 0349/03 (SIAFI nº 489532), bem como da Prestação de Contas
parcial    (25014.004242/2004-86),    todos    disponibilizados   pela
Coordenação Regional da FUNASA no Maranhão (FUNASA/CORE-MA), revelou a
ocorrência  de algumas impropriedades/irregularidades, como passamos a
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destacar a seguir.
a)  Por  meio  do Ofício nº 096/2004, datado de 15.12.2004, o Prefeito
Municipal  de  Mata  Roma/MA  envia  a  Prestação de Contas relativa à
utilização de recursos da 1ª parcela. Entre outros documentos, constam
alguns  referentes  ao  Convite  nº  010/2004-CPL/PMMR,  dos  quais se
identificaram algumas inconsistências, são eles:
    a.1)  Ata de Reunião da CPL para Recebimento dos Envelopes, datada
de 18.07.2004, assinada pelos três membros da CPL e por representantes
das  empresas  participantes:  ocorre  que  esta data corresponde a um
DOMINGO;
    a.2)  Termo  de  Adjudicação,  datado de 24.07.2004, assinado pelo
Presidente  da  CPL,  Sr.  Eudes  Pereira  Sousa: ocorre que esta data
corresponde a um SÁBADO;
    a.3) Termo de Homologação, datado de 24.07.2004, cujo signatário é
o  Prefeito  à  época, Sr. João Bernardo Neto: a data corresponde a um
SÁBADO. Além disso, consta dela: "(...) Homologo a licitação objeto do
Convite  nº  010/2004-CPL/PMMR, realizada em 21.06.2004". A data, como
se observa, é distinta da que consta da "Ata de Reunião".
b)  O  Ex-prefeito,  Sr.  João  Bernardo Neto, por meio de uma petição
datada de 31.07.2009 (mas protocolada na FUNASA/CORE-MA em 10.08.2009,
sob  o  número 25170.025309/2009-28), visando complementar a prestação
de  contas  da  1ª  parcela, encaminha cópia da Nota fiscal nº 004, no
valor  de R$ 50.000,00, emitida pela empresa Teor Construções Comércio
e  Serviços  Ltda  (CNPJ  06.140.493/0001-41). Dessa nota foi possível
colher as seguintes irregularidades:
    b.1)  A  sua  emissão  está  datada de 09.07.2004, data anterior à
alegada realização do Convite nº 010/2004-CPL/PMMR (18.07.2004);
    b.2)  Consta  inclusive  carimbo datado de 12.07.2004 e assinatura
atestando   que  os  serviços foram prestados. Depreende-se, portanto,
que  os  serviços  não  poderiam  estar prestados  em  data anterior à
abertura  das propostas e da homologação da licitação para contratação
dos mesmos serviços.
Os  fatos  expostos  indicam,  portanto,  não  haver  dúvidas de que o
Convite  nº  010/2004-CPL/PMMR  não passou de mero procedimento formal
montado a fim de simular o cumprimento do dever constitucional e legal
de  licitar,  que  acarretou  prejuízo à Administração Pública, como a
seguir será mais bem detalhado.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo Nº 25014.004242/2004-86, que trata da Prestação de Contas
Parcial do Convênio CV 0349/03 (SIAFI nº 489532), disponibilizado pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Ofício  nº  096/2004,  datado de 15.12.2004: Envia Prestação de
Contas da 1a parcela. (Fls. 02)
   (b)   Anexo  XII  -  Relação  de  pagamentos  efetuados,  datada de
15/12/2004. (Fls. 06)
  (c) Termo de Adjudicação, datado de 24.07.2004: a data corresponde a
um sábado. Assinada pelo Presidente da CPL: Eudes Pereira Sousa. (Fls.
07)
  (d)  Ata de Reunião da CPL para Recebimento dos Envelopes, datada de
18.07.2004: a data corresponde a um domingo. (Fls. 08)
  (e) Termo de Homologação, datado de 24.07.2004: a data corresponde a
um sábado. (Fls. 09)
  (f)  Notificação nº 1044, de 07.06.2005: Comunica que a documentação
apresentada  por  meio  do Ofício 096/2004 não atende ao Art. 32 da IN
STN-01/97. (Fls. 53)
  (g)  Documento do Ex-Prefeito, datado de 31.07.2009: Envia cópias da
nota fiscal, recibo e extrato de conta. (Fls. 63)
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  (h)  Nota  fiscal  nº  004,  datada  de  09.07.2004,  no valor de R$
50.000,00: A data é anterior à realização da suposta licitação. Consta
inclusive  carimbo  datado de 12.07.2004 e assinatura atestando que os
serviços foram prestados. (Fls. 64)
  (i) Recibo no valor de R$ 50.000,00, datado de 12.07.2004. (Fls. 65)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.20  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio 0349/03.

FATO:
Relatórios  de  Visita  Técnica  elaborados  pela Coordenação Regional
da  FUNASA  no  Maranhão  (FUNASA/CORE-MA)  apontam irregularidades na
execução do Convênio 0349/03, como passaremos a destacar:
a)  O Relatório de Visita Técnica, datado de 22.11.2004, elaborado por
Engenheiro  do  quadro  da  FUNASA,  deixa  expresso  que:  "Em visita
realizada  aos povoados em 26/10/2004, constatou-se que as obras ainda
não  haviam  sido  iniciadas,  onde  nem  a  placa  da obra não estava
instalada no local."
Já  aqui  é  possível  identificar  irregularidade  na  utilização dos
recursos,  pois, como já sublinhado anteriormente (subitem 3.1.13), os
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da 1ª parcela repassada pela FUNASA
foram integralmente utilizados na data de 12/07/2004 (cheque 850001).
Como é fácil constatar, os serviços alegados na Nota fiscal nº 004, no
valor  de R$ 50.000,00, emitida pela empresa Teor Construções Comércio
e  Serviços  Ltda,  em  09.07.2004, não haviam sido de fato prestados,
como sugeria o ateste.
b)  O  Relatório  de  Visita Técnica, datado de 20.05.2005, baseado no
Relatório  de  Supervisão realizada em 10.03.2005, conclui que na data
da  vistoria apenas 32 (trinta e dois) módulos sanitários domiciliares
haviam  sido construídos (13 no Povoado Carmo, 09 no Povoado Guabiraba
e 10 no Povoado Pereira) e, ainda assim, não haviam sido obedecidas as
especificações  do  projeto  em  alguns  casos.  Entre  as pendências,
podemos citar:
i)  FOSSA SÉPTICA: a escavação da fossa foi executada e/ou então pagos
pelos proprietários dos imóveis;
ii)  SUMIDOURO:  assim como na fossa séptica, a escavação do sumidouro
foi também executada pelos proprietários dos imóveis;
iii)  ESQUADRIA  DE  MADEIRA:  portas empenadas, com dificuldades para
fechar e apresentam dimensões menores que as da planilha orçamentária.
No  levantamento  realizado  pelos  Técnicos  da  FUNASA  foi  apurado
que  o  percentual de execução corresponde a apenas 27,89% dos valores
previstos para o Convênio, ou seja, R$ 39.517,81.
Dessa  maneira,  embora  utilizados  os  R$  92.257,00 (noventa e dois
mil  duzentos  e  cinquenta e sete reais) repassados pela FUNASA, pelo
menos  R$  52.739,19  (cinquenta e dois mil setecentos e trinta e nove
reais  e dezenove centavos) deixaram de ser aplicados na consecução do
objeto pactuado.
c) Em Relatório de Visita Técnica, datado de 19.06.2006, é apresentada
a  conclusão  de  que  não  foi comprovada a realização do Programa de
Educação em Saúde e Mobilização Social (PESMS), que estava orçado em R
$ 1.431,00 (um mil quatrocentos e trinta e um reais).
Foi   possível  corroborar  as  informações  oriundas  dos  Relatórios
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acima  aludidos  em  vistorias "in loco" realizadas por esta Equipe da
CGU  Regional-MA  realizadas  nos  dias  22  e 23.03.2010. Por meio de
entrevistas  aplicadas  junto  a  moradores da localidade constatou-se
que:
d) Localidade Guadalupe (dois moradores entrevistados):
    d.1)  Embora  previstos  38 módulos sanitários domiciliares (MSDs)
para serem construídos na Localidade Guadalupe, nenhum foi construído;
    d.2)  Um  morador  informou  que o Agente Comunitário de Saúde não
visita  a  sua  residência  e  também  muitas outras das quais ele não
mantém boas relações com seus moradores;
     d.3)  Não  foram  realizadas  reuniões  para  prestar informações
relativas  à  prática  de  hábitos  saudáveis  de  higiene  e  limpeza
relacionados  ao  uso  da  melhoria sanitária que visem à prevenção de
doenças evitáveis.
e) Localidade Pereira (cinco moradores entrevistados):
     e.1)   Dois  moradores  entrevistados  informaram  que  não foram
construídos   os   módulos  sanitários  domiciliares  (MSDs)  em  suas
residências,  embora estivesse previsto para ser beneficiados, além do
que não foi dada nenhuma explicação por não os terem construído;
   e.2) Um morador informou que todo o serviço de escavação das fossas
e  da  instalação hidráulica, bem como do recobrimento desse material,
foi realizado pela família do entrevistado;
     e.3)  Três  entrevistados  informaram  que  não  foram realizadas
reuniões  para  prestar  informações  relativas  à  prática de hábitos
saudáveis  de  higiene  e  limpeza  relacionados  ao  uso  da melhoria
sanitária que visem à prevenção de doenças evitáveis;
   e.4) Foram identificados alguns problemas decorrentes da construção
fora dos padrões estabelecidos no projeto técnico:
Morador  1: Não foi construída a caixa de inspeção. Assim, o esgoto do
vaso sanitário corre diretamente para a fossa e o esgoto do chuveiro e
do lavatório cai diretamente no chão do quintal.
Morador  2:  Há rachaduras na parede do módulo sanitário; não há caixa
sifonada;  não  há  caixa  de inspeção; o piso do módulo está bastante
deteriorado;  não  foi  fornecido assento do vaso sanitário; coluna de
ventilação  de  tamanho  reduzido;  o  esgoto  do vaso sanitário corre
diretamente  para  a  fossa  e o esgoto do chuveiro e do lavatório cai
diretamente no chão do quintal.
f) Localidade Guabiraba (dois moradores entrevistados):
    f.1) Os entrevistados informaram que não foram realizadas reuniões
para  prestar  informações relativas à prática de hábitos saudáveis de
higiene  e limpeza relacionados ao uso da melhoria sanitária que visem
à prevenção de doenças evitáveis;
    f.2) Um dos entrevistados informou que todo o serviço de escavação
das  fossas e da instalação hidráulica, bem como do recobrimento desse
material, foi realizado por sua família;
   f.3) Foram identificados alguns problemas decorrentes da construção
fora dos padrões estabelecidos no projeto técnico:
Morador  3:  não há caixa de inspeção; coluna de ventilação de tamanho
reduzido;  o esgoto do chuveiro e do lavatório cai diretamente no chão
do quintal.
Morador  4:  Uma  mangueira  é  utilizada para escoamento das águas do
lavatório  e chuveiro, que caem diretamente no chão do quintal.Morador
5:  Há rachaduras na parede; Uma mangueira é utilizada para escoamento
das  águas  do  lavatório  e chuveiro, que caem diretamente no chão do
quintal.
g) Localidade Carmo (dois moradores entrevistados):
    g.1) Os entrevistados informaram que foi exigido dos beneficiários
que  os mesmos providenciassem a escavação das valas para a instalação
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da fossa séptica e do sumidouro;
     g.2)  Um dos entrevistados informou que foram construídos somente
11 (onze) módulos sanitários domiciliares (MSDs) no Povoado;
      g.3)   Foram   identificados   alguns  problemas  decorrentes da
construção fora dos padrões estabelecidos no projeto técnico:
Morador 6: As paredes externas e internas estão bastante deterioradas;
o piso está deteriorado; não foi construída a caixa de inspeção, assim
as águas do chuveiro e lavatório caem diretamente no chão do quintal.
Morador  7:  Não foi construída a caixa de inspeção, assim as águas do
chuveiro e lavatório caem diretamente no chão do quintal.
Como  se  verifica,  a  má  gestão  dos  recursos do convênio implicou
prejuízo  de,  pelo  menos, R$ 54.170,19 (cinquenta e quatro mil cento
e  setenta  reais  e  dezenove centavos) para a Administração Pública,
além   do  que  44  (quarenta  e  quatro)  famílias  deixaram  de  ser
beneficiadas com as melhorias objeto do Convênio sob exame.

EVIDÊNCIA:
Processo  Nº 25170.006330/2003-39, que trata da Celebração do Convênio
CV 0349/03 (SIAFI nº 489532), disponibilizado pela FUNASA/CORE-MA:
   (a)   Ofício   nº   107/2003,   datado   de  09.12.2003.  (Fls. 01)
  (b)  Anexo  IV - Plano de Trabalho Dados Gerais, sem data. (Fls. 06)
  (c)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação,   sem  data:  valor  de  R$  143.100,00.  (Fls.  07  e  08)
 (d) Anexo VI - Plano de Trabalho Cronograma de Desembolso, sem data:
valor de R$ 143.100,00. (Fls. 09 e 10)
2) Processo Nº 25170.006518/2003-87, que trata da Instrução Técnica do
Convênio   CV   0349/03   (SIAFI   nº  489532),  disponibilizado  pela
FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Ofício  nº  107/2003, datado de 09.12.2003: Encaminha o Projeto
Técnico e os formulários do Plano de Trabalho, visando à celebração do
convênio. (Fls. 01)
  (b)  Declaração  de Contrapartida, datada de 09.12.2003: valor de R$
8.586,00. (Fls. 02)
  (c) Termo de Compromisso com o PACS, datado de 09.12.2003. (Fls. 03)
  (d)  Anexo VII - Plano de Trabalho Proposta de Metas Físicas, datado
de 09.12.2003: valor de R$ 143.100,00. (Fls. 07)
   (e)   PESMS,  no  valor  total  de  R$  1.431,00.  (Fls.  08  a 12)
 (f) Memorial Descritivo. (Fls. 13 a 15)
  (g)  Ficha  Cadastral  de  Saneamento  do  Povoado  Carmo. (Fls. 16)
  (h)  Relação  de  Beneficiários  do  Povoado  Carmo  (17). (Fls. 17)
 (i) Croqui da Localidade Carmo. (Fls. 18)
  (j)  Ficha  Cadastral  de Saneamento do Povoado Guabiraba. (Fls. 19)
  (k)  Relação  de  Beneficiários do Povoado Guabiraba (09). (Fls. 20)
 (l) Croqui da Localidade Guabiraba. (Fls. 21)
  (m)  Ficha  Cadastral  de  Saneamento  do Povoado Pereira. (Fls. 22)
  (n)  Relação  de  Beneficiários  do  Povoado Pereira (16). (Fls. 23)
 (o) Croqui da Localidade Pereira. (Fls. 24)
  (p)  Ficha  Cadastral  de Saneamento do Povoado Guadalupe. (Fls. 25)
  (q)  Relação  de  Beneficiários do Povoado Guadalupe (32). (Fls. 26)
 (r) Croqui da Localidade Guadalupe. (Fls. 27)
  (s)  Especificações  Técnicas de Materiais e Mão de Obra. (Fls. 28 a
33)
 (t) Plantas do Projeto. (Fls. 39 a 43)
 (u) Relatório de Visita Técnica Preliminar, datado de 15.03.2004:
informa que é justificada a implementação das melhorias sanitárias.
(Fls. 46)
  (v)  Planilha  Orçamentária,  sem  data:  Valor  unitário da MSD: R$
1.856,77. (Fls. 58 a 60)
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 (w) Formulário de Projeto do PESMS, sem data: Valor total: R$ 584,00.
(Fls. 62 e 63)
 (x) Relatório de Visita Técnica, datado de 22.11.2004: Conclui que as
obras  ainda  não  haviam  sido  iniciada,  nem a placa da obra estava
instalada no local. (Fls. 76)
 (y) Planilha Orçamentária Global do Projeto, sem data: Valor total: R
$ 143.100,00. (Fls. 78)
 (z) Cronograma Físico Financeiro. (Fls. 79)
  (aa)  Relatório  de Supervisão, datado de 12.05.2005. (Fls. 80 a 85)
 (bb) Relatório de Execução Físico Financeira, datado de 19.05.2005:
Conclui  que  o  percentual  executado  da obra é de apenas 27,89% (R$
39.517,81). (Fls. 86)
 (cc) Memória de Cálculo. (Fls. 87 a 98)
  (dd) Relatório de Visita Técnica, datado de 20.05.2005: Conclui pela
execução de 27,89%. (Fls. 99 a 100)
  (ee)  Parecer  Técnico,  datado  de  23.05.2005: conclui que além da
quantidade  de  MSD  construídas (32) ser inferior ao previsto (76), a
sua  execução  não  atendeu  às especificações do projeto (materiais e
serviços). (Fls. 101 a 102)
  (ff)  Relatório de Visita Técnica, datado de 19.06.2006: Conclui que
não foi comprovada a realização do PESMS. (Fls. 113)
3) Resultados de entrevistas realizadas com moradores das localidades:
- Guadalupe: dois moradores
- Pereira: cinco moradores
- Guabiraba: dois moradores
- Carmo: dois moradores
4) Registros Fotográficos que se seguem:
A) Fotografias relativas à alínea "e.4", Morador 1:

Foto 1 – MSD 1: o esgoto do vaso
sanitário corre diretamente para a fossa
(não foi construída caixa de inspeção).

Foto 2 – MSD 1: o esgoto do chuveiro e do
lavatório cai diretamente no chão do
quintal (ausência de caixa de inspeção).

B) Fotografias relativas à alínea "e.4", Morador 2:
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Foto 3 – MSD 2: Vista frontal do MSD. Foto 4 – MSD 2: Rachaduras na parede.

Foto 5 – MSD 2: Ausência de caixa
sifonada.

Foto 6 – MSD 2: Ausência de caixa de
inspeção.

Foto 7 – MSD 2: Piso deteriorado. Foto 8 – MSD 2: Não foi fornecido assento
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do vaso sanitário.

Foto 9 – MSD 2: o esgoto do chuveiro e do
lavatório cai diretamente no chão do
quintal.

Foto 10 – MSD 2: Coluna de ventilação de
tamanho reduzido.

C) Fotografias relativas à alínea "f.3", Morador 3:

Foto 11 – MSD 3: Ausência de caixa de
inspeção.

Foto 12 – MSD 3: Coluna de ventilação de
tamanho reduzido. O esgoto do chuveiro e
do lavatório cai diretamente no chão do
quintal.

D) Fotografias relativas à alínea "f.3", Morador 4:
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Foto 13 – MSD 4: Mangueira utilizada para
escoamento das águas do lavatório, que
caem diretamente no chão do quintal.

Foto 14 – MSD 4: Saída das águas do
chuveiro, que caem diretamente no chão do
quintal.

E) Fotografias relativas à alínea "f.3", Morador 5:

Foto 15 – MSD 5: Rachadura na parede.

Foto 16 – MSD 5: Saída das águas do
chuveiro, que caem diretamente no chão do
quintal. Ausência de caixa de inspeção.

Foto 17 – MSD 5: Mangueira utilizada para
escoamento das águas do lavatório, que
caem diretamente no chão do quintal.

F) Fotografias relativas à alínea "g.3", Morador 6:
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Foto 18 – MSD 6: Parede externa se
deteriorando; Saída das águas do
chuveiro, que caem diretamente no chão do
quintal.

Foto 19 – MSD 6: Chão do banheiro
esburacado

Foto 20 – MSD 6: Parede interna se
decompondo rapidamente

Foto 21 – MSD 6: Visão externa traseira
do banheiro; comprimento do cano de
suspiro inferior ao previsto no projeto

Foto 22 – MSD 6: Mangueira utilizada para
escoamento das águas do lavatório, que
caem diretamente no chão do quintal.
Ausência de caixa de inspeção.

G) Fotografias relativas à alínea "g.3", Morador 7:
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Foto 23 – MSD 7: Junção do lavatório
apresenta avaria.

Foto 24 – MSD 7: Buraco na parede para a
água do chuveiro escorrer

Foto 25 – MSD 7: (A) Buraco para saída
das águas do chuveiro; (B) Mangueira
utilizada para escoamento das águas do
lavatório. Em ambos o esgoto desemboca
diretamente no chão do quintal.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

AÇÃO              :
7652
IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA P
REVENCAO E CONTROLE DE AGRAVOS - MELHORIAS SANITARIAS -
 NO ESTA
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Implantação  de  Melhorias  Sanitárias  Domiciliares  para Prevenção e
Controle de Agravos.
ORDEM DE SERVIÇO   : 232400
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção  de  módulos sanitários, banheiro, privada, tanque séptico,
sumidouro (poço absorvente), instalações de reservatório domiciliar de
água,  tanque  de  lavar  roupa,  lavatório, pia de cozinha, ligação à
rede pública de água, ligação à rede pública de esgoto, dentre outras.
AGENTE EXECUTOR    :

A

B
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MATA ROMA
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 518172
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 82.474,22

3.1.21  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação de regularidade na utilização de recursos do Convênio.

FATO:
A  Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma (CNPJ nº 06.119.945/0001-03),
representada por seu Prefeito Municipal, o Sr. João Bernardo Neto, e a
Fundação  Nacional de Saúde (FUNASA), representada por seu Presidente,
o  Sr.  Valdi Camarcio Bezerra, firmaram, em 01.07.2004, o Convênio nº
1163/04  (SIAFI  518172),  cujo  objeto  era  a execução de "Melhorias
Sanitárias Domiciliares".
Consoante  o  Plano  de  Trabalho  e projeto técnico aprovados, seriam
implantados  45  (quarenta  e  cinco)  Módulos Sanitários Domiciliares
(MSDs) - constituídos de lavatório, vaso sanitário, chuveiro, caixa de
passagem, tanque séptico (fossa) e sumidouro - na localidade LAGOINHA.
O  prazo  de vigência, após aditivos, foi estabelecido em 01.07.2004 a
14.08.2009,  e  a  prestação  de  contas  a  ser apresentada em até 60
(sessenta) dias após o final da sua vigência (13.10.2009).
O  valor  total  pactuado  correspondeu  ao  montante  de R$ 82.474,22
(oitenta  e  dois  mil quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e
dois centavos), repartido da seguinte forma:

CONCEDENTE R$ 79.999,99

CONVENENTE R$  2.474,23
TOTAL R$ 82.474,22

A  FUNASA  repassou à Prefeitura Municipal de Mata Roma um total de R$
79.999,99  (setenta  e  nove  mil  novecentos e noventa e nove reais e
noventa  e  nove centavos), creditados na conta específica do Convênio
(Banco  do  Brasil,  Agência 1773-6, Conta corrente 15.919-0), como se
apresenta:

ORDEM BANCÁRIA DATA EMISSÃO VALOR (R$)

2005OB908368 17/11/2005 31.999,99
2005OB909462 23/12/2005 31.999,00
2007OB909057 15/08/2007 16.001,00

Em  atendimento  à  Solicitação  de Fiscalização 232400-01 emitida por
esta  CGU  Regional,  a  Prefeitura  Municipal de Mata Roma apresentou
manifestação   no   sentido   da   impossibilidade   de  apresentar  a
documentação relativa ao Convênio sob exame, acrescentando ainda que o
motivo seria:

“em razão do ex-gestor, o Sr. Lauro Pereira de Albuquerque,
ter levando consigo todo o acervo administrativo do Município,
tendo, inclusive, a atual gestora proposto uma ação civil
Pública contra o mesmo, no sentido de que devolvesse todos os
documentos pertencentes ao município, sob o Processo n
431/2009, que tramita na 1ª vara da Comarca de Chapadinha-MA”.
(Ofício nº 073/2010 GABP, datado de 15.03.2010)
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Dessa   maneira,  o  exame  do  procedimento  licitatório  relativo  à
consecução do objeto pactuado foi consideravelmente dificultado. Ainda
assim,   como   veremos   em   subitem   oportuno  à  frente,  algumas
irregularidades  foram  possíveis  de  serem  constatadas  em  exame à
documentação  disponibilizada  pela  Coordenação Regional da FUNASA no
Maranhão (FUNASA/CORE-MA).
Dessa  maneira,  no  que  tange à comprovação da despesa, há flagrante
descumprimento   ao   que  determinam  os  dispositivos  da  Instrução
Normativa STN n.º 01, de 15.01.1997, abaixo transcritos:

“Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos
originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas,
recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do
executor, se for o caso, devidamente identificados com
referência ao título e número do convênio.
“§ 1º Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em
arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação
da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou
entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.”

Desse  modo,  conclui-se  pela  não  comprovação  da  regularidade  da
utilização dos recursos financeiros relativos ao Convênio em análise.
Os   extratos   bancários  da  conta-corrente  vinculada  ao  Convênio
demonstram  que  foram utilizados R$ 84.300,29 (oitenta e quatro mil e
trezentos  reais e vinte e nove centavos) dos recursos, sendo destes R
$  81.778,61  da  concedente (repasses + rendimentos) e R$ 2.521,68 de
efetivação  da  contra partida a cargo da Prefeitura (depósitos), como
se pode verificar nos lançamentos a seguir:

DADOS CONTA-CORRENTE 15.919-0, AGÊNCIA 1773-6, BANCO DO BRASIL

ORDEM DATA HISTÓRICO DOCUMENTO
CRÉDITO
(R$)

DÉBITO
(R$)

01 21/11/2005 Ordem Bancária 31.999,99

02 24/11/2005 BB CP Administrat Tradicional 31.999,99

03 27/12/2005 Ordem Bancária 31.999,99

04 13/01/2006 Transfer p/ Conta Investimento 31.999,99

05 06/03/2006 BB CP Administrat Tradicional 30.000,00

06 06/03/2006 Cheque 141001 30.000,00

07 31/03/2006 Cheque 141003 30.000,00

08 31/03/2006 Resgate BB Fix 30.000,00

09 05/05/2006 Cheque 141002 5.000,00

10 05/05/2006 Resgate BB Fix 5.000,00

11 08/03/2007 Depósito Cheque BB Liquidado 1.001,01

12 08/03/2007 Transfer p/ Conta Investimento 1.001,01

13 17/08/2007 Ordem Bancária 16.001,00

14 17/08/2007 Transfer p/ Conta Investimento 16.001,00

15 06/09/2007 Depósito em Dinheiro 1.520,67

16 06/09/2007 Cheque 141006 18.474,10

17 06/09/2007 Resgate BB Fix 16.953,43

18 10/09/2007 Cheque 141005 824,74

19 10/09/2007 Resgate BB Fix 824,74

20 18/12/2008 Tarifa Extrato Solic na Agência 1,45

21 18/12/2008 Resgate BB Fix 1,45

Importa   acrescentar  que,  na  data  de  06.04.2010,  o  Ex-Prefeito
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Municipal,  Sr.  Lauro  Pereira  de  Albuquerque,  gestor  à  época da
movimentação  dos  recursos,  apresentou petição, protocolada sob o nº
00209.000357/2010-31, à qual juntava cópias de documentos relativos ao
Convênio sob exame. Quanto a essa documentação, deve-se esclarecer que
em  nada  acrescentou à que consta dos processos disponibilizados pela
Coordenação Geral da FUNASA no Maranhão (CORE-MA), consistindo, em sua
quase  totalidade,  de  cópias de peças que já constavam dos processos
citados.  Na  petição,  também  não  foi feita alusão aos originais do
procedimento licitatório ou da documentação comprobatória da despesa.
Assim, persistem as irregularidades apontadas acima.
Ante o exposto, tem-se que a não comprovação de utilização de recursos
atingiu  o  total  de  R$  84.300,29 (oitenta e quatro mil e trezentos
reais e vinte e nove centavos).

EVIDÊNCIA:
1) Solicitação de Fiscalização 232400-01, datada de 18/03/2010.
2)  Ofício  nº 073/2010 GABP, datado de 15.03.2010, no qual o Prefeito
Municipal  informa  da  impossibilidade  de  apresentar a documentação
relativa ao Convênio 1163/04.
3)  Extrato  SIAFI do convênio 518172 (Nº original 1163/04), obtido em
16/03/2010.
4)  Extratos bancários da Conta-corrente 15.919-0, Ag 1773-6, Banco do
Brasil: período nov/2005 a fev/2010.
5)   Petição   apresentada  pelo  Ex-Prefeito  Municipal  na  data  de
06/04/2010,  protocolada sob o nº 00209.000357/2010-31, à qual juntava
cópias de documentos relativos ao Convênio sob exame.
6) Processo Nº 25170.004594/2004-39, que trata da Instrução Técnica do
Convênio 1163/04 (SIAFI 518172), disponibilizado pela FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Anexo  V  -  Plano de Trabalho Dados Gerais, sem data. (Fls 11)
  (b)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação (R$ 82.474,22), sem data. (Fls 12)
  (c)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho  Cronograma de Desembolso (R$
82.474,00), sem data. (Fls 13)
  (d)  Planilha Orçamentária - Obras Civis, datada de 20.07.2004. (Fls
14)
 (e) Lista de Beneficiários (escrita a lápis). (Fls 48)
  (f)  Lista  de  Beneficiários,  datada  de 11.03.2005. (Fls 53 a 54)
 (g) Ficha Cadastral de Saneamento, sem data. (Fls 69)
 (h) Croqui da localidade. (Fls 71)
 (i) Memorial Descritivo. (Fls 73 a 76)
 (j) Especificações Técnicas. (Fls 77 a 82)
 (k) Planilha de Custos. (Fls 85 a 88)
 (l) Plantas. (Fls 89 a 94)
  (m)  Plano  de  Trabalho completo, emitido pela FUNASA (para simples
conferência). (Fls 123 a 129)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.1.22  CONSTATAÇÃO:
Simulação do Procedimento Licitatório Convite nº 002/2006.

FATO:
O   exame  dos  Processos  25170.004594/2004-39  e  25170.004913/2006-
78,   relativos   à   instrução   técnica   e   prestação  de  contas,
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respectivamente,   do   Convênio  nº  1163/04  (SIAFI  518172),  todos
disponibilizados  pela FUNASA/CORE-MA, revelou a ocorrência de algumas
impropriedades/irregularidades  que  indicam  que  o procedimento fora
artificialmente   montado,   a  fim  de  lhes  conferir  contornos  de
legalidade  e  competitividade  inexistentes,  e  com  o  objetivo  de
respaldar  as  despesas  efetuadas  com  recursos  do  Convênio,  como
passamos a destacar.
a)  Por  meio  do Ofício nº 127/2006, datado de 20.07.2006, o Prefeito
Municipal  de  Mata Roma (Lauro Pereira Albuquerque) envia a Prestação
de Contas relativa à utilização de recursos da 1ª e 2ª parcelas.
Posteriormente,  é  encaminhada documentação complementar da prestação
de contas, por meio do Ofício nº 168/06, datado de 22.11.2006. Em cada
oportunidade  destas foram apresentadas cópias do Termo de Adjudicação
e  da  Homologação-Ordem  de  Serviços.  Verificou-se  que,  embora os
documentos  sejam  muito  parecidos,  as  diferenças  de  aposições de
carimbos  e  também  das  assinaturas  do Prefeito Municipal nas peças
indicam  que se tratam de cópias de documentos distintos. Ora, como se
explicar  que  as  cópias  dos  mesmos  documentos  sejam, em verdade,
diferentes?
b)  Na  Ata  de  Sessão  de Julgamento, datada de 09.02.2006, consta a
seguinte  observação:  "(...) cuja ata, eu Sergio Roberto Gonçalves de
Sousa,  Secretário  da  CPL,  lavrei e assinei juntamente com o senhor
Presidente  da  Comissão e demais participantes do embate". Contudo, a
ata está assinada apenas pelos membros da Comissão de Licitação.
c)  Segundo  consta  da  documentação examinada, o Convite nº 002/2006
teve  realizada  a  sua abertura de propostas no dia 09.02.2006. Foram
apresentadas três propostas, na forma como a seguir apresentamos.

NOME PROPONENTE CNPJ PROPONENTE
VALOR PROPOSTA

(R$)
VENCEDORA

C. R. P. Construções, Reformas e
Projetos Ltda

02.318.189/0001-90 83.474,10 SIM

PROCONSTEL - Projetos Construções
Serviços e Terraplenagem Ltda

04.997.993/0001-79 85.792,50 NÃO

Construtora Majovep Ltda 05.587.585/0001-01 85.612,50 NÃO

Em exame às propostas identificou-se:
   c.1) O Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) nº
20238723267850561266993, da empresa PROCONSTEL, é falso, pois:
i)  A  validade  que  consta  compreende  o  período  de  15.01.2006 a
19.02.2006,  ou  seja,  mais  do  que  os  30 dias de uma regularmente
emitida;
ii)  Consta  dela  o  termo  "Informação  obtida  em  15.01.2005",  ou
seja, um ano antes de início do seu prazo de validade;
iii)  Outro  indicativo  da  falsificação  da CRF apresentada consiste
na divergência entre o número do documento e data inicial de validade:
o  primeiro  sendo 20238723267850561266993; e o segundo 15.01.2006 Num
documento  autêntico,  seu  número  inicia  com  a  data  de início da
validade, no formato "AAAA/MM/DD". Sendo assim, um número de documento
válido para a data apresentada teria que iniciar, necessariamente, por
"20060115".
iv)  Em  consulta  na  internet  da  autenticidade da CRF apresentada,
verificou-se que não consta CRF emitida para este período de validade.
c.2)  A  CND  junto  da  Previdência  Social nº 014582121-07811030, da
PROCONSTEL, é forjada, porquanto:
i)  A  validade  que  consta  compreende  o  período  de  10.01.2006 a
15.04.2006,  ou  seja,  96  dias, quando o correto seria de 180 dias à
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época.
ii)   Outro   indicativo  de  que  o  documento  apresentado  é  falso
consiste  na  numeração da certidão, em que consta o número 014582121-
07811030.  A  primeira  parte  sempre  termina com o ano da emissão no
formato  "AAAA".  A  segunda  parte  da  numeração  indica  a  área de
abrangência  da  Agência da Previdência Social (APS) a qual pertence a
empresa.  Para  o  estado  do  Maranhão  todas as agências iniciam sua
numeração com "09";
iii)   Em   consulta  à  internet,  verificou-se  que  a  empresa  não
possui   CND   emitida   cujo  período  de  validade  fosse  igual  ao
apresentado.
c.3) O Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) nº
2001438956450561266993,  da  empresa  C. R. P. Construções, Reformas e
Projetos Ltda, é falsa, pois:
i)  A  validade  que  consta  compreende  o  período  de  12.01.2006 a
14.02.2006,  ou  seja,  mais  do  que  os  30 dias de uma regularmente
emitida;
ii)  Outro  indicativo  da  falsificação  da  CRF apresentada consiste
na divergência entre o número do documento e data inicial de validade:
o  primeiro  sendo 22001438956450561266993; e o segundo 12.01.2006 Num
documento  autêntico,  seu  número  inicia  com  a  data  de início da
validade, no formato "AAAA/MM/DD". Sendo assim, um número de documento
válido para a data apresentada teria que iniciar, necessariamente, por
"20060112";
iii)  Em  consulta  na  internet  da autenticidade da CRF apresentada,
verificou-se que não consta CRF emitida para este período de validade.
c.4)  A  CND  junto  à  Previdência  Social  nº 012352611-06401030, da
C. R. P. Construções, Reformas e Projetos Ltda, é forjada, porquanto:
i)  A  validade  que  consta  compreende  o  período  de  12.01.2006 a
18.04.2006,  ou  seja,  97  dias, quando o correto seria de 180 dias à
época.
ii)   Outro   indicativo  de  que  o  documento  apresentado  é  falso
consiste  na  numeração da certidão, em que consta o número 012352611-
06401030.  A  primeira  parte  sempre  termina com o ano da emissão no
formato  "AAAA".  A  segunda  parte  da  numeração  indica  a  área de
abrangência  da  Agência da Previdência Social (APS) a qual pertence a
empresa.  Para  o  estado  do  Maranhão  todas as agências iniciam sua
numeração com "09";
iii)   Em   consulta  à  internet,  verificou-se  que  a  empresa  não
possui   CND   emitida   cujo  período  de  validade  fosse  igual  ao
apresentado.
c.5) O Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) nº
215789455645056135638,  da  empresa Construtora Majovep Ltda, é falsa,
pois:
i)  A  validade  que  consta  compreende  o  período  de  18.01.2006 a
23.02.2006,  ou  seja,  mais  do  que  os  30 dias de uma regularmente
emitida;
ii)  Outro  indicativo  da  falsificação  da  CRF apresentada consiste
na divergência entre o número do documento e data inicial de validade:
o  primeiro  sendo  215789455645056135638; e o segundo 18.01.2006. Num
documento  autêntico,  seu  número  inicia  com  a  data  de início da
validade, no formato "AAAA/MM/DD". Sendo assim, um número de documento
válido para a data apresentada teria que iniciar, necessariamente, por
"20060118";
iii)  Em  consulta  na  internet  da autenticidade da CRF apresentada,
verificou-se que não consta CRF emitida para este período de validade.
c.6)  A  CND  junto  à  Previdência  Social  nº 012352611-06401030, da
Construtora Majovep Ltda, é forjada, porquanto:
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i)  A  validade  que  consta  compreende  o  período  de  16.01.2006 a
19.04.2006,  ou  seja,  94  dias, quando o correto seria de 180 dias à
época.
ii)   Outro   indicativo  de  que  o  documento  apresentado  é  falso
consiste  na  numeração da certidão, em que consta o número 015841624-
06401030.  A  primeira  parte  sempre  termina com o ano da emissão no
formato  "AAAA".  A  segunda  parte  da  numeração  indica  a  área de
abrangência  da  Agência da Previdência Social (APS) a qual pertence a
empresa.  Para  o  estado  do  Maranhão  todas as agências iniciam sua
numeração com "09";
iii)   Em   consulta  à  internet,  verificou-se  que  a  empresa  não
possui   CND   emitida   cujo  período  de  validade  fosse  igual  ao
apresentado.
Os  fatos  expostos  indicam,  portanto,  não  haver  dúvidas de que o
Convite  nº  002/2006 não passou de mero procedimento formal montado a
fim  de  simular  o  cumprimento  do  dever  constitucional e legal de
licitar.

EVIDÊNCIA:
1) Processo Nº 25170.004594/2004-39, que trata da Instrução Técnica do
Convênio 1163/04 (SIAFI 518172), disponibilizado pela FUNASA/CORE-MA:
(a)  Anexo  V  -  Plano  de  Trabalho Dados Gerais, sem data. (Fls 11)
  (b)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação (R$ 82.474,22), sem data. (Fls 12)
  (c)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho  Cronograma de Desembolso (R$
82.474,00), sem data. (Fls 13)
  (d)  Planilha Orçamentária - Obras Civis, datada de 20.07.2004. (Fls
14)
 (e) Lista de Beneficiários (escrita a lápis). (Fls 48)
  (f)  Lista  de  Beneficiários,  datada  de 11.03.2005. (Fls 53 a 54)
 (g) Ficha Cadastral de Saneamento, sem data. (Fls 69)
 (h) Croqui da localidade. (Fls 71)
 (i) Memorial Descritivo. (Fls 73 a 76)
 (j) Especificações Técnicas. (Fls 77 a 82)
 (k) Planilha de Custos. (Fls 85 a 88)
 (l) Plantas. (Fls 89 a 94)
  (m)  Plano  de  Trabalho completo, emitido pela FUNASA (para simples
conferência). (Fls 123 a 129)
2)  Processo Nº 25170.004913/2006-78, que trata da Prestação de Contas
do  Convênio 1163/04 (SIAFI 518172), disponibilizado pela FUNASA/CORE-
MA:
 (a) Ofício nº 127/2006, datado de 20.07.2006. (Fls 05)
  (b)  Anexo  XII  -  Relação  de  Pagamentos  (R$ 65.000,00) (Fls 08)
 (c) Nota Fiscal 279, datada de 23.02.2006, no valor de 83.474,10.
(Fls 11)
   (d)   Termo   de   Adjudicação,   datado  de  09.02.2006.  (Fls 21)
  (e)  Homologação  - Ordem e Serviços, datada de 16.02.2006. (Fls 22)
 (f) Ofício nº 168/06, datado de 22.11.2006. (Fls 54)
  (g)  Carta  Convite nº 002/2006, datada de 01/02/2006. (Fls 64 a 67)
  (h)  Proposta:  PROCONSTEL,  no valor de R$ 85.792,50. (Fls 77 a 84)
   (i)   CRF   da   PROCONSTEL  Nº  20238723267850561266993.  (Fls 85)
 (j) CND da PROCONSTEL Nº 014582121-07811030. (Fls 86)
  (k)  Proposta:  CRP,  no  valor  de  R$  83.474,10.  (Fls  87  a 90)
 (l) CND da CRP Nº 012352611-06401030 (Fls 91)
 (m) CRF da CRP Nº 2001438956450561266993. (Fls 92)
  (n)  Proposta:  MAJOVEP,  no  valor  de  R$ 85.612,50. (Fls 93 a 97)
 (o) CND da MAJOVEP Nº 015841624-06401030. (Fls 98)
 (p) CRF da MAJOVEP Nº 215789455645056135638. (Fls 99)
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  (q)  Ata  da  Sessão  de Julgamento, datada de 09.02.2006. (Fls 100)
 (r) Mapa de Apuração, sem data. (Fls 101)
  (s)  Homologação - Ordem e Serviços, datada de 16.02.2006. (Fls 104)
   (t)   Termo   de   Adjudicação,  datado  de  09.02.2006.  (Fls 105)
3)  Extratos de consulta de autenticidade de CND, obtidas na página da
Receita  Federal  do Brasil na internet (wwww.receita.fazenda.gov.br),
na data de 23/04/2010, relativos às empresas:
   (a)   C.  R.  P.  Construções,  Reformas  e  Projetos  Ltda  - CNPJ
02.318.189/0001-90;
 (b) PROCONSTEL - Projetos Construções Serviços e Terraplenagem Ltda -
CNPJ 04.997.993/0001-79;
 (c) Construtora Majovep Ltda - CNPJ 05.587.585/0001-01.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
3.1.23  CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na execução do Convênio nº 1163/04 (SIAFI 518172).

FATO:
Após   exame   da   documentação   disponibilizada   pela  Coordenação
Regional  da  FUNASA  no Maranhão (FUNASA/CORE-MA) - que consistiu nos
Processos  25170.004594/2004-39  e  25170.004913/2006-78,  relativos à
instrução  técnica e prestação de contas, respectivamente, do Convênio
nº  1163/04  (SIAFI  518172)  -  foi  realizada vistoria na localidade
Lagoinha,  a  fim  de  verificar  a  existência  e condições do objeto
pactuado.   Foram   ainda  realizadas  entrevistas  com as famílias da
comunidade que supostamente seriam beneficiadas com as melhorias.
A  inspeção  foi  realizada  no  dia  18.03.2010. Estavam previstas 45
(quarenta  e  cinco)  famílias  para serem beneficiadas com os Módulos
Sanitários  Domiciliares  e,  na  oportunidade, foram entrevistados 07
(sete)  moradores,  ou  seja,  cerca  de  15%  (quinze  porcento)  dos
beneficiários.
Como   resultado   da  aplicação  destes  procedimentos  foi  possível
constatar as irregularidades que se expõem nesse momento.
a)  Dois  moradores  informaram  que  todo  o serviço de escavação das
fossas  e  da  instalação  hidráulica,  bem como do recobrimento desse
material, foi realizado pela família do entrevistado;
b)  Quatro  entrevistados informaram que não foram realizadas reuniões
para  prestar  informações relativas à prática de hábitos saudáveis de
higiene  e limpeza relacionados ao uso da melhoria sanitária que visem
à prevenção de doenças evitáveis;
c)  Na residência de um dos moradores entrevistados verificou-se que o
módulo  sanitário  nunca  foi  utilizado, tendo em vista que as fossas
enchem  e  transbordam, pois durante a escavação delas foi atingido um
lençol  freático.  Além  disso, a fossa séptica e o sumidouro estão em
níveis bem diferentes.
d) Foram identificados alguns problemas decorrentes da construção fora
dos  padrões  estabelecidos  ou  de  emprego  de  materiais  com baixa
qualidade, como se expõe a seguir:
d.1)  Na  residência  de  um  dos moradores constatou-se que o piso da
área  de  banho está completamente deteriorado. O morador informou que
pouco tempo após a conclusão do módulo o problema já se apresentou.
d.2)  Outro  morador  informou  que o lavatório não se encontrava mais
afixado na parede.
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EVIDÊNCIA:
1) Processo Nº 25170.004594/2004-39, que trata da Instrução Técnica do
Convênio 1163/04 (SIAFI 518172), disponibilizado pela FUNASA/CORE-MA:
  (a)  Anexo  V  -  Plano de Trabalho Dados Gerais, sem data. (Fls 11)
  (b)  Anexo  V  - Plano de Trabalho Cronograma de Execução e Plano de
Aplicação (R$ 82.474,22), sem data. (Fls 12)
  (c)  Anexo  VI  -  Plano  de  Trabalho  Cronograma de Desembolso (R$
82.474,00), sem data. (Fls 13)
  (d)  Planilha Orçamentária - Obras Civis, datada de 20.07.2004. (Fls
14)
 (e) Lista de Beneficiários (escrita a lápis). (Fls 48)
  (f)  Lista  de  Beneficiários,  datada  de 11.03.2005. (Fls 53 a 54)
 (g) Ficha Cadastral de Saneamento, sem data. (Fls 69)
 (h) Croqui da localidade. (Fls 71)
 (i) Memorial Descritivo. (Fls 73 a 76)
 (j) Especificações Técnicas. (Fls 77 a 82)
 (k) Planilha de Custos. (Fls 85 a 88)
 (l) Plantas. (Fls 89 a 94)
  (m)  Plano  de  Trabalho completo, emitido pela FUNASA (para simples
conferência). (Fls 123 a 129)
2) Registros Fotográficos que se seguem:
 (A) Fotografias relativas à alínea "c" da descrição do "fato 004":

Foto 01 - MSD 01 - Banheiro
nunca utilizado.

Foto 02 - MSD 01 - Fossa séptica e sumidouro em
níveis diferentes.

 (B) Fotografias relativas à alínea "d.1" da descrição do "fato 004":
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Foto 03 - MSD 02 - piso da área de banho
deteriorado.

 (C) Fotografias relativas à alínea "d.2" da descrição do "fato 004":

Foto 04 - MSD 03 - lavatório não se
encontra mais afixado.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2 - PROGRAMA
1214
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
AÇÃO              :
0587
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL BaSICO NOS MUNICiPIOS BRASILEI
ROS
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Ampliar  o  acesso  da  população rural e urbana à atenção básica, por
meio  da  transferência  de  recursos  federais,  com base em um valor
per  capita,  para  a  prestação  da  assistência  básica,  de caráter
individual  ou  coletivo,  para  a  prevenção  de  agravos, tratamento
e reabilitação, levando em consideração as disparidades regionais.
ORDEM DE SERVIÇO   : 244191
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Os  municípios e o Distrito Federal, como gestores dos sistemas locais
de saúde, são responsáveis pelo cumprimento dos princípios da  Atenção
Básica, pela organização e execução das ações em seu território, compe
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tindo-lhes, entre outros:
I-organizar,executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica
dentro do seu território;
II-Incluir  a  proposta de organização da Atenção Básica e da forma de
utilização dos recursos do PAB Fixo e Variável, nos Planos de Saúde;
III-Inserir  preferencialmente a estratégia de Saúde da Família em sua
rede de serviços, visando à organização sistêmica da atenção à saúde;
IV-Organizar o fluxo de usuários;
V-Garantir infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Bá
sicas de Saúde (recursos materiais, equipamentos e insumos);
VI-Selecionar, contratar e remunerar os profissionais de saúde.
(As demais competências dos municípios constam da Portaria 648/2006).
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 452.648,32

3.2.1   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  dos  gastos  com  recursos  do  Programa PAB - Fixo,
referente ao exercício de 2008.

FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização nº 244191-01, de 08/03/2010,
alínea   "f",   foi   solicitado   ao   Gestor  Municipal  que  fossem
disponibilizados,  dentre  outros, documentos referentes a execução do
Piso  de  Atenção  Básica  à  Saúde (PAB), quais sejam comprovantes de
despesas dos exercícios de 2008, 2009 e 2010 (janeiro). Em resposta, a
Gestora  Municipal  em  Ofício nº 109/2010 GABP, datado de 15/03/2010,
justificou  que  "Comunicamos  da impossibilidade de fornecer todos os
dados  relacionados  referentes  a  gestão  anterior,  em razão do ex-
gestor,  o Sr. Lauro Pereira de Albuquerque, ter levado consigo todo o
acervo  administrativo do Município, tendo, inclusive, a atual gestora
proposto  uma  ação  civil  pública  contra o mesmo, no sentido de que
devolvesse  todos  os  documentos  pertencentes  ao  município,  sob o
Processo nº 431/2009, que tramita na 1ª Vara da Comarca de Chapadinha-
MA.".  Foi  apresentada  cópia  dos documentos que integram o processo
judicial supracitado.
A  Solicitação  de  Fiscalização  SF  nº 244191-01, de 08/03/2010, foi
encaminhada  também  ao ex-Prefeito do Município de Mata Roma, tendo o
mesmo  apresentado  a seguinte justificativa: "No momento o informante
não detém as cópias dos documentos solicitados por esse órgão, uma vez
que  os  mesmos  foram  entregues  ao  Tribunal de Contas do Estado no
momento  da  prestação  de  contas,  tendo  sido  solicitada cópia dos
mesmos, conforme provam os recibos de entrega anexos (docs. 01-03).
Informa ainda que tão logo sejam recebidos esses documentos do TCE, os
mesmos serão encaminhados a esse órgão, em atendimento às solicitações
acima referenciadas".
Tendo  em  vista  os  fatos  apontados,  em  que  pese as providências
adotadas  pela  atual  Gestora  Municipal,  e  o pronunciamento do ex-
Prefeito  Municipal,  não  foi  comprovada  a  aplicação  dos recursos
federais recebidos pelo município no exercício de 2008 para utilização
no  programa  na ordem de R$ 194.426,68 (cento e noventa e quatro mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos).

EVIDÊNCIA:
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a) Solicitação de Fiscalização nº 244191-01, de 08/03/2010;
b) alínea "f"; Ofício nº 109/2010 GABP, datado de 15/03/2010;
c) Processo nº 431/2009;
d) Planilha de valores transferidos ao município no exercício de 2008,
constantes do Fundo Nacional de Saúde;
e)  Justificativa  apresentada pelo ex-Prefeito Municipal do Município
de Mata Roma, datada de 05/04/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.2   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de elaboração do Plano Municipal de Saúde para os exercícios
de  2007  à 2009, bem como de sua aprovação pelo Conselho Municipal de
Saúde.

FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização nº 244191-01, de 08/03/2010,
alínea   "a"   e   "c",   foi   solicitado  ao  Gestor  Municipal  que
disponibilizasse  o Plano Municipal de Saúde (PMS) vigente, contendo o
quadro  de  metas para os exercícios de 2007 e 2010, bem como a ata do
Conselho Municipal de Saúde que teria aprovado esse PMS.
Foi  encaminhado  por  intermédio  do  Ofício  nº  109/2010  GABP,  de
15/03/2010, cópia  dos documentos solicitados. Observou-se que o Plano
Municipal  de Saúde, apesar de o mesmo em seu capítulo de apresentação
informar  que  refere-se  ao quadriênio 2006-2009, tal fato não condiz
com  a realidade, pois em todo seu corpo há referências aos exercícios
de 2003, 2004, 2005 e 2006, sendo este último exercício relacionado as
metas  a  serem  atingidas  pelo  Município  de  Mata  Roma/MA. Não há
qualquer  menção  as  metas previstas para os demais exercícios, quais
sejam  2007  a  2009.  Em análise as atas das reuniões realizadas pelo
Conselho  Municipal  de  Saúde  no  período  de  2006  à 2010, não foi
encontrada aprovação do PMS apresentado como vigente no município pelo
Conselho Municipal de Saúde.
Além  disso,  referido  PMS  não contempla, dentre outros: execução do
Fundo  de  Saúde,  ações  de  controle e avaliação, ações conjuntas ou
exclusivas  executadas pelas esferas estadual e federal, composição do
orçamento  e  do  gasto  em  saúde,  com  a  discriminação das origens
(tesouro  municipal,  recursos  estadual  e  federal) e destinação dos
recursos,  percentual  de  recursos  próprios  do  Município  no total
efetivamente  aplicado  em  saúde,  percentual de recursos advindos de
outras  esferas  governamentais em relação ao total aplicado na saúde,
recursos  aplicados  diretamente  pela  esfera  federal  no Município,
recursos advindos por força de convênios e doações, situação das ações
e  serviços  de  assistência  à  saúde  com relação à rede de serviços
básica  e hospitalar, ao sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, à
urgência  e  emergência,  situação das ações e serviços  de vigilância
sanitária.

EVIDÊNCIA:
a)   Solicitação   de   Fiscalização   nº  244191-01,  de  08/03/2010,
b) alínea "a"; Ofício nº 109/2010 GABP, de 15/03/2010;
c) Plano Municipal de Saúde existente no Município.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
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Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.3   CONSTATAÇÃO:
Inadequação do Relatório de Gestão do exercício de 2009 e inexistência
de aprovação do mesmo pelo CMS.

FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização nº 244191-01, de 08/03/2010,
alíneas   "b"   e   "c",  foi   solicitado  ao  Gestor  Municipal  que
disponibilizasse  o Relatório de Gestão do exercício de 2009, bem como
a  ata  do  Conselho  Municipal  de  Saúde que teria aprovado referido
relatório.
Foi  encaminhado  por  intermédio  do  Ofício  nº  109/2010  GABP,  de
15/03/2010, cópia dos documentos solicitados.
Ocorre que o Relatório de Gestão da Saúde do Município de Mata Roma/MA
referente  ao exercício de 2009, apresentado pela Secretaria Municipal
de  Saúde,  não  foi  apreciado  e  aprovado pelo Conselho Municpal de
Saúde,  haja  vista  que  a  ata  da  reunião  realizada  pelo  CMS em
18/11/2009  aprovou  o  Relatório  de  Gestão  do exercício de 2008. O
Relatório  de Gestão do exercício de 2009 apresentado não contempla os
resultados da execução orçamentária e financeira.

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de Fiscalização nº 244191-01, de 08/03/2010;
b) alínea "b"; Ofício nº 109/2010 GABP, de 15/03/2010;
c)  Relatório  de  Gestão  do  exercício  de 2009 do Município de Mata
Roma/MA;
d) Ata de reunião realizada pelo CMS em 18/11/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.4   CONSTATAÇÃO:
Conselho  Municipal de Saúde atuando de forma ineficiente, sem dotação
orçamentária própria e estrutura administrativa.

FATO:
Por   meio   da  Solicitação  de  Fiscalização  -  SF nº 244191-01, de
08/03/2010,  alíneas  "c"  e "d", foi  solicitado  ao Gestor Municipal
que  disponibilizasse  os  atos  de  criação  e  regimento  interno do
Conselho Municipal de Saúde (CMS) e a composição do referido conselho.
Em  atendimento  a  solicitação  de  fiscalização  acima mencionada, o
Gestor  Municipal  encaminhou os documentos comprobatórios por meio do
Ofício nº 109/2010 GABP, de 15/03/2010.
Foi  apresentado o livro de atas das reuniões realizadas pelo Conselho
Municpal de Saúde, no período de 30/11/2006 à 12/02/2010.
Em  análise  das  atas  das  reuniões  apresentadas, verifica-se que o
Conselho  Municipal  de  Saúde  não  tem  se  manifestado  acerca  das
prestações  de  contas  dos recursos recebidos pelo município de forma
objetiva  e  conclusiva.  Em geral, os assuntos tratados nas reuniões,
bem como as deliberações proferidas são genéricas.
A Lei nº 242/93, de 23/04/93, em seu art. 6º, II, determina que:
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"Art. 6º - O CMS terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas:
II  -  As  sessões  plenárias  serão  realizadas ordinariamente a cada
trinta dias e extraordinariamente quando convocadas pelo presidente ou
por requerimento da maioria dos seus membros.".
Tal  norma é corroborada pelo Regimento Interno do CMS em seu art. 3º,
estabelecendo reuniões ordinárias mensais e extraordinárias sempre que
convocadas nos termos estabelecidos.
Ocorre que referidos normativos não estão sendo obedecidos, haja vista
que  no  exercício de 2006 só há registro de uma reunião ordinária, em
2007   há   o  registro  de  04  reuniões  ordinárias  e  02  reuniões
extraordinárias,  em 2008 há o registro de 05 reuniões ordinárias e 02
reuniões  extraordinárias,  em  2009  há  o  registro  de  03 reuniões
ordinárias  e 04 reuniões extraordinárias e em 2010 não há registro de
reuniões  ordinárias  e  há  o  registro  de  realização de 01 reunião
extraordinária.
Além  disso,  o  Governo Municipal não comprovou por qualquer meio ter
disponibilizado  dotação  orçamentária própria com vistas a garantir o
pleno  funcionamento  do CMS. Acrescente-se ainda que não existe local
adequado  e  permanente  onde  o  CMS possa se reunir, e onde deveriam
ficar  guardados  todos  os  registros e/ou documentos produzidos pelo
referido colegiado.

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de Fiscalização - SF nº 244191-01, de 08/03/2010;
b) alíneas  "c"  e "d"; Ofício nº 109/2010 GABP, de 15/03/2010;
c)  cópias das atas das reuniões realizadas pelo CMS nos exercícios de
2006 à 2010;
d) Lei nº 242/93, de 23/04/93;
e) Regimento Interno do CMS.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.5   CONSTATAÇÃO:
Movimentação  dos  recursos  da  Atenção  Básica  não  realizada  pelo
Secretário Municipal de Saúde.

FATO:
Por   meio   da  Solicitação  de  Fiscalização  -  SF nº 244191-01, de
08/03/2010,  alínea   "g",  foi   solicitado   ao Gestor Municipal que
informasse o nome do responsável pela movimentação da conta específica
do Fundo Municipal de Saúde (FMS). Em resposta, a Secretária Municipal
de Saúde, em Ofício nº 109/2010 GABP, datado de 15/03/2010, informou o
nome da Sra. Francisleide Coutinho Garreto.
Ocorre  que  por  meio  do  Ofício nº 62/2010 GABP, de 15/03/2010, foi
informado  como  sendo  o Secretário de Saúde o Sr. Gustavo Adriano de
Matos  Correia,  e  a  Sra.  Francisleide Coutinho Garreto consta como
sendo membro da Comissão de Licitação.
Tal fato, se constitui em impropriedade, já que os recursos da Atenção
Básica  deveriam ser geridos pelo titular da pasta da saúde municipal,
contrariando os normativos que disciplinam a execução do programa.

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de Fiscalização - SF nº 244191-01, de 08/03/2010;
b) Alínea "g"; Ofício nº 109/2010 GABP, datado de 15/03/2010;
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c) Ofício nº 62/2010 GABP, de 15/03/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.6   CONSTATAÇÃO:
Utilização indevida ou imprópria dos recursos do PAB Fixo.

FATO:
A  movimentação dos recursos oriundos do programa PAB-FIXO é realizada
no  Banco do Brasil, Conta 58.044-9, Agência 1773-6, juntamente com os
recursos do PACS, PSB e PSF.
Constatou-se  que  foram  cobradas, pelos agentes financeiros, tarifas
bancárias,  descontadas  indevidamente  dos recursos do PAB-FIXO, PSF,
PSB  e  PACS  além  de  outras taxas/tarifas, inclusive decorrentes de
devolução de cheques sem fundos emitidos pela administração municipal,
conforme segue:

AG CC
DATA

COBRANÇA ESPECIFICAÇÃO DA COBRANÇA VALOR (R$)

1773-6 58044-9 10/09/08
Tarifa Extrato Solicitado na

Agência
1,45

1773-6 58044-9 14/01/09 Tarifa Sustação/Revogação 11,40

1773-6 58044-9 15/01/09
Taxa Bacen Devolução

documento
0,35

1773-6 58044-9 08/10/09
Taxa Bacen Devolução

documento 0,35

1773-6 58044-9 08/10/09 Tarifa Devolução de cheque 20,50

1773-6 58044-9 22/10/09
Taxa Bacen Devolução

documento
0,35

1773-6 58044-9 22/10/09 Tarifa Devolução de cheque 20,50
VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE 54,90

EVIDÊNCIA:
a)  Extrato  da  Conta  58.044-9,  Agência  1773-6  (Banco do Brasil),
referente aos exercícios de 2008, 2009 e 2010 (janeiro).

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.7   CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na realização de Processo Licitatório.

FATO:
O Município de Mata Roma/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde,  realizou  no  exercício  de 2009, com recursos do PAB-FIXO, 02
processos  licitatórios,  sendo  um na modalidade de Pregão Presencial
(01/2009),  um  na modalidade de convite (12/2009), além da realização
de duas dispensas de licitação (003 e 006/2009), amparadas no art. 24,
IV,  da  Lei  8.666/93  e Decreto Municipal nº 06/2009, que envolveram
recursos oriundos da saúde.
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  .  Participaram  dos  procedimentos licitatórios e/ou de dispensa de
licitações acima relacionadas as seguintes empresas:
-  Pregão Presencial nº 01/2009: C.S DE CARVALHO COMBUSTÍVEIS (CNPJ nº
05.501.793/0001-46);
- Convite nº 12/2009: L. LOPES LIMA COMÉRCIO (CNPJ nº 02.395.475/0001-
50),  COMERCIAL BENOFLEX - B. CARVALHO SOUSA (CNPJ nº 03.704.551/0001-
24) e A. ADALBERTO DE SOUSA (CNPJ nº 41.486.770/0001-73);
-   Dispensa   de  Licitação  nº  003/2009:  DMF  -  DISTRIBUIDORA  DE
MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 07.599.305/0001-00) e A HOSPITALAR - MED.
SUL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (CNPJ nº 07.212.530/0001-42);
-  Dispensa de Licitação nº 006/2009: A HOSPITALAR - MED. SUL PRODUTOS
FARMACÊUTICOS LTDA (CNPJ nº 07.212.530/0001-42).
Na  análise  dos processos foram detectadas as impropriedades a seguir
relacionadas:
a) Pregão Presencial nº 01/2009:
a.1)  Não  consta  atestado  de capacidade técnica expedido por pessoa
jurídica  de  direito  público ou privado, comprovando que o licitante
tenha fornecido ou esteja fornecendo os materiais compatíveis com o do
objeto   da  licitação,  contrariando  o  item  6.1.10  do  edital  de
licitação;
a.2)  A  demonstração do resultado do exercício apurado em 31/12/2009,
emitido  pela  empresa  contábil  ETECON - CONTABILIDADE E CONSULTORIA
(fls. 53) não menciona o número do livro diário e folha em que o mesmo
se   acha   transcrito,   bem  como  cópia  do  termo  de  abertura  e
encerramento,   com  a  numeração  do  registro  na  Junta  Comercial,
contrariando o item 6.1.11 do edital de licitação;
a.3)  O  item  14.1  do  edital  determina  a  penalidade de suspensão
temporária   da   possibilidade   de   participação   em  licitação  e
impedimentos  de contratar com a administração municipal pelo prazo de
até  5  anos, enquanto que a cláusula oitava,  alínea "c" da minuta de
contrato  estipula  que  esse  prazo  não  pode ser superior a 2 anos,
havendo dessa forma conflito nas normas estabelecidas;
a.4)  O  parágrafo  terceiro da cláusula segunda da minuta de contrato
estabelece que competirá a respectiva Secretária Municipal ou servidor
designado   pela   mesma,   proceder  ao  acompanhamento,  controle  e
fiscalização da entrega dos materiais, sem especificar claramente quem
será o fiscal do contrato, contrariando o que determina o art. 67,  da
Lei  8666/93;
a.5)  O parecer emitido pela assessoria jurídica acerca das minutas do
edital  e  do contrato refere-se única e exclusivamente aos arts. 14 e
38  da  Lei nº 8.666/93, quando a análise deveria estar embasada a luz
da Lei nº 10.520/2002, Lei complementar nº 123/06 e subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93, por se tratar de um pregão presencial;
a.6)  O  item  5.1 do edital determina que a proposta apresentada deve
estar impressa em papel timbrado da empresa, o que não ocorreu no caso
em comento (fls. 39);
a.7)  O item 5.1.1 do edital determina que a proposta apresentada deve
conter  o telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) da licitante
que apresentar a proposta, o que não ocorreu no caso em comento (fls.
39);
a.8)  A certidão de prova de regularidade relativa ao FGTS foi emitida
em  03/04/09,  com validade até 02/05/09; A certidão conjunta negativa
de  débitos  relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união
foi  emitida  em 10/03/09; A certidão negativa de débitos relativos às
contribuições  previdenciárias  e  às  de  terceiros  foi  emitida  em
15/04/09. Ou seja, todas foram emitidas com datas posteriores a da ata
da sessão pública de abertura das propostas, ocorrida em 06/03/2010.
Consta dessa ata que "...ficando constatado o descumprimento de alguns
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itens  do  instrumento convocatório, tais como: ausência das Certidões
negativas de débitos da Previdência Social, FGTS e  Tributos Federais.
Pautado  na  total  falta  de  interesse por parte dos fornecedores da
região  em  acudirem ao chamamento e por tratar-se ainda de um certame
licitatório  que  assume  as  características de um Registro de Preços
devido  a validade da proposta não ser inferior a 210 (duzentos e dez)
dias  O  Senhor  Pregoeiro comunicou ao representante da licitante que
como  a  proposta comercial atende ao disposto no § 7º do Art. 22, bem
como no Inciso IV do Art. 43 da Lei nº 8.666/93 o processo licitatório
não  será  repetido  ficando  o  licitante  obrigado  a  apresentar  a
documentação  faltosa  até  o  dia  20  de abril do ano em curso e que
tão logo a pendência seja sanada e publicado o resultado do julgamento
o mesmo será convidado a assinar o contrato (§ 3º do Art. 48 da Lei nº
8.666/93).  Ocorre que o item 6.4 do edital de licitação determina que
se  a  documentação  de  habilitação  não  estiver  de  acordo  com as
exigências  do  edital  e  seus  anexos,  o  Pregoeiro  considerará  a
licitante inabilitada, o que efetivamente não ocorreu. Ademais, o § 3º
do  art.  48  da  Lei  nº  8.666/93  determina  que  "Quando  todos os
licitantes   forem   inabilitados   ou   todas   as   propostas  forem
desclassificadas,  a administração poderá fixar aos licitantes o prazo
de  oito  dias  úteis  para  a apresentação de nova documentação ou de
outras   propostas  escoimadas  das  causas  referidas  neste  artigo,
facultada,  no  caso  de convite, a redução deste prazo para três dias
úteis"  e não de 45 dias, como ocorreu no presente caso E para que tal
artigo  pudesse ter sido aplicado, tal norma deveria estar prevista no
edital, o que não ocorreu;
a.9) O Relatório de licitação emitido pelo pregoeiro e equipe de apoio
informa que  o pregão foi realizado no dia 30/04/09, quando na verdade
ocorreu  no  dia  06/03/09,  além de afirmar em seu corpo que o Pregão
Presencial   realizado   foi   fundamentado   na   Lei   nº  8.666/93,
desconsiderando  assim  a  Lei  nº 10.520/2002 e a Lei complementar nº
123/06.   Além   disso,  afirmou  o  Relatório  que  após  análise  da
documentação  da  licitante  detentora do menor lance ficou constatado
que a mesma atendeu ao disposto no instrumento convocatório, sem fazer
menção  que não foram atendidos os itens 6.1.10, 6.1.11 e que os itens
6.1.4 e 6.1.7 foram atendidos a posteriori;
a.10) A adjudicação está datada de 06/03/2009 (fls.60), ao compasso de
que  o  resultado do julgamento só ocorreu em 16/04/2009 (fls, 58), ou
seja, este foi posterior à adjudicação e os documentos dos itens 6.1.4
e  6.1.7  do  edital  só  foram  entregues pela licitante vencedora em
16/04/09;
a.11)  Não consta dos autos processuais o termo de homologação e nem o
contrato assinado com a empresa contratada, contrariando dessa forma o
art. 38, VII e X, da Lei nº 8.666/93;
a.12)  Ausência   da  publicação  resumida  do instrumento do contrato
na  Imprensa   Oficial,  contrariando o disposto no art. 61, parágrafo
único da Lei 8.666/93;
a.13)  Não  houve pesquisa prévia de preços para determinação do valor
referencial da licitação, contrariando o que determina o art. 38, XII,
da Lei 8.666/93;
a.14)    A   licitação  não  foi  formalizada  por  meio  de  processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado.
b) Convite nº 012/2009:
b.1)  Não consta o ato que designou a Comissão Permanente de Licitação
- CPL, qual seja o Decreto nº 07-2009;
b.2)  O  item 3.3, "a", do edital determina que a proposta apresentada
deve  conter  o  telefone  e/ou  fax  da  licitante  que  apresentar a
proposta,  o que não ocorreu no caso  da proposta emitida pela empresa
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L. LOPES LIMA COMÉRCIO (CNPJ nº 02.395.475/0001-50);
b.3) Não consta dos autos processuais a proposta completa da licitante
COMERCIAL  BENOFLEX (CNPJ nº 03.704.551/0001-24), constando somente os
itens 22 à 43;
b.4)   O   proprietário  da  licitante  A  ADALBERTO  SOUSA  (CNPJ  nº
41.486.770/0001-73)  é  o  genitor  do titular da licitante B CARVALHO
SOUZA,  conforme se verifica no Requerimento de Empresário da primeira
empresa  (fls.  29)   e na Declaração de Firma Mercantil Individual da
segunda  empresa (fls 34), ferindo o princípio da competitividade e da
moralidade;
b.5)  A  certidão  negativa  de  débitos  relativos  as  contribuições
previdenciárias  e  as  de  terceiros  da  empresa licitante declarada
vencedora  (L.  LOPES LIMA COMÉRCIO) é fraudulenta, haja vista que sua
autenticidade  não  foi  confirmada  no  sítio  eletrônico  da Receita
Federal,  pois a data de emissão que corresponderia a certidão anexada
aos  autos  seria  de 20/04/2009 e não 20/03/2009, ou seja, na data de
realização  do  certame  licitatório a empresa encontrava-se irregular
quanto a essa certidão.
c) Dispensa de licitação nº 03/2009:
c.1)  Todos  os atos registrados no processo foram praticados entre os
dias   02  e  03  de  fevereiro  de  2009,  desde  a  solicitação  dos
medicamentos a serem adquiridos até o ato de assinatura de contrato de
fornecimento,  além do que não foram realizadas pesquisas de preços em
pelo menos três estabelecimentos comerciais diferentes;
d) Dispensa de licitação nº 06/2009:
d.1)  Apesar  de no parecer emitido pela assessoria jurídica constar a
informação  de que teriam sido realizadas pesquisas de preços junto às
empresas  DMF  - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA e MED SUL PRODUTOS
FARMACÊUTICOS  LTDA,  o  Relatório emitido pela Comissão Permanente de
Licitação  afirma que apenas a segunda empresa manifestou interesse em
apresentar  proposta.  Sendo  assim,  não foi observado o princípio da
competitividade,  onde deveriam ter sido realizadas pesquisas de preço
com  no  mínimo três empresas. Ademais, causa estranheza que a empresa
DMF  -  DISTRIBUIDORA  DE  MEDICAMENTOS  LTDA  não  tenha  manifestado
interesse  em  participar  de  um  simples  processo  de  dispensa  de
licitação,  em  que  os  valores  contratados  foram  superiores  a R$
160.000,00  (cento  e sessenta mil reais), já que poucos dias antes da
realização  dessa  dispensa,  encaminhou  proposta  para participar do
processo  de  dispensa  de  licitação  nº  03/2009,  na qual sagrou-se
vencedora,  com  um  valor  contratado  de  pouco mais de R$ 30.000,00
(trinta e cinco mil reais);
d.2)  Não  consta  dos  autos  processuais  o  contrato assinado com a
empresa  contratada,  contrariando  dessa forma o art. 38, VII e X, da
Lei nº 8.666/93.

EVIDÊNCIA:
a)   Processos  licitatórios  nas  modalidades  de  Pregão  Presencial
(01/2009);
b) convite (12/2009);
c) Dispensa de licitação 003/2009;
d) Dispensa de licitação 006/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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3.2.8   CONSTATAÇÃO:
Prejuízos  financeiros  na  ordem  de  R$ 1.103,64, causados pelo tipo
inadequado de licitação escolhida.

FATO:
Na  análise  da Dispensa de Licitação nº 03/2009, verificou-se que foi
contratada   a  proposta  integral  apresentada  pela  empresa  DMF  -
DISTRIBUIDORA  DE  MEDICAMENTOS  LTDA, em que pese dos 87 itens também
cotados  pela  empresa  A  HOSPITALAR - MED SUL PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA,  a que foi declarada vencedora ter apresentado a melhor proposta
para  apenas  50  itens,  correspondente  a  57,48%.  Tal  fato causou
prejuízo  aos  cofres  públicos  municipais  na  ordem  de  R$  483,64
(quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos). Na
análise  do  Convite  nº  012/2009,  verificou-se  que a licitação foi
determinada como sendo do tipo menor preço, sob o regime global, o que
causou  prejuízo  de  R$  620,00 (seiscentos e vinte reais) aos cofres
municipais,  haja  vista que a licitante B. CARVALHO SOUZA cotou menor
preço  para  o  item  26  em  relação  ao  apresentado  pela licitante
declarada  vencedora.  Segue  abaixo  tabela  que  demonstra  os fatos
apontados:
a) Dispensa de Licitação nº 03/2009:

LOTE ITEM
VALOR

CONTRATADO (R$)
MENOR PREÇO

(R$)
DIFERENÇA

(R$)
01 01 241,50 232,05 9,45
01 03 248,00 223,20 24,80
01 07 465,00 370,50 94,50
01 10 328,05 320,10 7,95
01 13 245,00 234,00 11,00
01 16 316,00 310,00 6,00
01 17 277,50 240,00 37,50
01 18 273,00 240,00 33,00
01 19 295,50 241,50 54,00
01 23 311,00 304,10 6,90
01 24 408,50 408,00 0,50
01 25 437,80 421,60 16,20
01 27 247,50 210,00 37,50
01 29 526,50 520,20 6,30
01 31 400,00 381,80 18,20
01 34 340,00 316,00 24,00
01 45 381,00 354,00 27,00
01 46 291,00 289,00 2,00
01 50 363,24 358,08 5,16
01 51 497,20 497,12 0,08
01 57 633,60 624,00 9,60
01 61 561,00 546,00 15,00
02 05 725,00 710,00 15,00
02 06 725,00 710,00 15,00
02 17 175,00 168,00 7,00

TOTAL 9.712,89 9.229,25 483,64

b) Convite nº 012/2009:

LOTE ITEM
VALOR

CONTRATADO (R$)
MENOR PREÇO

(R$)
DIFERENÇA

(R$)
- 26 1.890,00 1.270,00 620,00

TOTAL 1.890,00 1.270,00 620,00
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EVIDÊNCIA:
a) Processo licitatório na modalidade Convite nº 012/2009;
b) Dispensa de licitação 003/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
AÇÃO              :
0808
ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA - ESTADO DO
MARANHAO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de   a-
tenção básica de saúde; apoio técnico e financiamento para melhoria a-
dequação da rede de serviços caracterizada como de primeira referência
para a atenção básica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 232399
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Aquisição de Unidade Móvel de Saúde.
AGENTE EXECUTOR    :
MATA ROMA
ADMINISTRACAO DIRETA MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONVÊNIO SIAFI 502563
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 41.600,00

3.2.9   CONSTATAÇÃO:
Celebração   do  convênio  com  Plano  de  Trabalho  insuficientemente
detalhado.

FATO:
O Ministério da Saúde, representado pelo seu Secretário
Executivo, Sr. Gastão Wagner de Sousa Campos, e a Prefeitura Municipal
de  Mata  Roma/MA  (CNPJ  nº 06.119.945/0001-03), representada por seu
Prefeito  Municipal,  o  Sr.  João Bernardo Neto, firmaram, na data de
29.06.2004,  o  Convênio  nº  CV  2544/04 (SIAFI nº 502563), tendo por
objeto "dar apoio técnico e financeiro para Aquisição de Unidade Móvel
de Saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS".
O  prazo  de  vigência  inicialmente  fixado  no  convênio  foi de 360
(trezentos  e  sessenta)  dias, a contar da data da sua assinatura, ou
seja,  24.06.2005,  com  prazo  de  prestação  de  contas  em  até  60
(sessenta)   dias   após   o   final  da  vigência  do  Convênio.  Foi
posteriormente  prorrogado para o dia 22.10.2005, por meio do 1º Termo
de Prorrogação de Vigência do Convênio, datado de 31.08.2005.
O  valor  pactuado  corresponde  à  soma  de  R$ 41.600,00 (quarenta e
um mil e seiscentos reais), repartido da seguinte forma:

Concedente  R$     40.000,00
Convenente  R$      1.600,00

TOTAL  R$     41.600,00

O  Ministério  da  Saúde  procedeu  ao  crédito  na conta vinculada ao
convênio  (Ag 1773-6, Cc 13.957-2, Banco do Brasil), por meio da Ordem
Bancária nº 2004OB405167, datada de 27.10.2004, no valor integral de R
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$ 40.000,00.
O exame do processo relativo à instrução, celebração e
acompanhamento  da  execução do Convênio CV 2544/04 (SIAFI nº 502563),
disponibilizado  pela DICON/NEMS-MA (Divisão de Convênios e Gestão, do
Núcleo  de  Estadual  do  Ministério  da Saúde no Estado do Maranhão),
protocolado  sob o número 25000.061734/2004-28, revelou que o Convênio
fora  celebrado  sem Plano de Trabalho suficientemente detalhado, como
passamos a expor a seguir.
Dispõe  o  inciso  II,  art.  2º,  Capítulo  II (Dos requisitos para a
celebração),  da  Instrução  Normativa STN nº 01, de 15.01.1997 (norma
que  disciplina  a  celebração de convênios de natureza financeira que
tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos):

“Art. 2º O convênio será proposto pelo interessado ao titular
do Ministério, órgão ou entidade responsável pelo programa,
mediante a apresentação do Plano de Trabalho (Anexo I), que
conterá, no mínimo, as seguintes informações:
(...)
II - descrição completa do objeto a ser executado;
III – descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e
quantitativamente;
(...)
IV - etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de
início e fim;
(...)
§ 1º Integrará o Plano de Trabalho a especificação completa do
bem a ser produzido ou adquirido e, no caso de obras,
instalações ou serviços, o projeto básico, entendido como tal
o conjunto de elementos necessários e suficientes para
caracterizar, de modo preciso, a obra, instalação ou serviço
objeto do convênio, sua viabilidade técnica, custo, fases, ou
etapas, e prazos de execução, devendo conter os elementos
discriminados no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993.”

Por  sua  vez,  a  Lei  8.666/19993,  em seu art. 6º, inciso IX, assim
dispõe:

“IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar
a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e
que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes
elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer
visão global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação
ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto
executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de
materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas
especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de
métodos construtivos, instalações provisórias e condições
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter
competitivo para a sua execução;
e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da
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obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados
necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente
avaliados;”

Observou-se,   entretanto,   que   o   Plano   de   Trabalho  só  fora
apresentado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Mata  Roma/MA na data de
30.06.2004, por intermédio do Ofício nº 155/2004-GP, de mesma data.
Além disso, o posicionamento favorável ao Convênio só fora emitido por
meio   do   Parecer   Técnico  nº  841/04-CGIS/DIPE/SE/MS,  datado  de
05.08.2004.  Tem-se  claro,  portanto, que até a data da celebração do
Convênio sequer o Plano de Trabalho havia sido apresentado.
Cumpre  acrescentar,  por  oportuno,  que,  por  intermédio do Memo nº
1199MS/SE/FNS/CGCC/COPAC,   datado   de   25.08.2005,   a  Coordenação
Geral  de  Contratos e Convênios do Fundo Nacional de Saúde (CGCC/FNS)
encaminha  à DICON/NEMS-MA a Ficha de Autorização de Projeto, assinada
pelo  Secretário Executivo do Ministério da Saúde. Este documento está
datado  de 29.06.2004, embora, como já assinalado, o Plano de Trabalho
só  tenha  sido  apresentado pela Prefeitura na data de 30.06.2004. No
documento  consta  ainda  aposta  a  seguinte observação: "Recomendado
conforme  Parecer Técnico anexo ao Processo/Projeto, emitido pela área
técnica  deste Ministério"; mas, como já colocado, o Parecer favorável
à aprovação só fora emitido em 05.08.2004.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo  25000.061734/2004-28, relativo à instrução, celebração e
acompanhamento  da  execução do Convênio CV 2544/04 (SIAFI nº 502563),
disponibilizado pela DICON/NEMS-MA:
  (a)  Ofício  nº  155/2004-GP,  datado  de  30.06.2004:  Encaminha os
formulários do Plano de Trabalho, visando à celebração do convênio.
(Fls. 02)
  (b) Descrição do Projeto (Anexo IV), datado de 30.06.2004. (Fls. 07)
 (c) Cronograma de Execução e Plano de Aplicação (Anexo V), sem data.
(Fls. 08)
  (d)  Cronograma  de  Desembolso  (Anexo  VI),  sem  data.  (Fls. 09)
   (e)   Proposta   Assistencial  para  EAS  (Anexo  VIII),  datado de
30.06.2004. (Fls. 10)
 (f) Proposta de Aquisição de Equipamento e Material Permanente (Anexo
IX), sem data. (Fls. 11)
 (g) Parecer Técnico nº 841/04-CGIS/DIPE/SE/MS, datado de 05.08.2004:
Conclui  que  o projeto está adequado tecnicamente, mas ressalva que o
veículo deverá conter como equipamento o cilindro de oxigênio. (Fls.
12)
  (h)  Termo  de  Convênio,  datado  de  29.06.2004.  (Fls.  15  a 22)
 (i) Memo nº 1199MS/SE/FNS/CGCC/COPAC, datado de 25.08.2005: Encaminha
à  DICON  a  Ficha  de  Autorização  de  Projeto  para  ser anexada ao
processo. (Fls. 75)
  (j)  Ficha de Autorização de Projeto, datada de 29.06.2004: Contém a
seguinte  observação:  "Recomendado  conforme Parecer Técnico anexo ao
Processo/Projeto, emitido pela área técnica deste Ministério". (Fls.
76)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 138
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

Não se aplica.

3.2.10  CONSTATAÇÃO:
Prorrogação irregular do Convênio.

FATO:
Consoante  já  informado,  o  Convênio  nº  EP  Convênio nº CV 2544/04
(SIAFI  nº 502563), celebrado em 29.06.2004, previa a data de vigência
até  24.06.2005, com prazo de prestação de contas em até 60 (sessenta)
dias após o final da vigência (23.08.2005).
Constatou-se,  porém,  que  o  1º  Termo de Prorrogação de Vigência do
Convênio  fora  emitido  irregularmente  em  31.08.2005,  ou  seja, 68
(sessenta e oito) dias após a expiração da vigência do Convênio. Pode-
se observar, inclusive, que o Termo de Prorrogação fora emitido após o
final do prazo para a apresentação da prestação de contas.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo  25000.061734/2004-28, relativo à instrução, celebração e
acompanhamento  da  execução do Convênio CV 2544/04 (SIAFI nº 502563),
disponibilizado pela DICON/NEMS-MA:
  (a)  Termo  de  Convênio,  datado  de  29.06.2004.  (Fls.  15  a 22)
  (b)  1º  Termo  de  Prorrogação  de  Vigência do Convênio, datado de
31.08.2005: Altera a vigência de 24.06.2005 para 22.10.2005. (Fls. 82)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.11  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação de regularidade na utilização de recursos do Convênio.

FATO:
Em   atendimento   à    Solicitação   de  Fiscalização  nº  232399-01S
emitida  por esta CGU Regional, a Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA
apresentou  manifestação no sentido da impossibilidade de apresentar a
documentação   relativa   ao   Convênio  2544/04  (SIAFI  nº  502563),
acrescendo:

“em razão do ex-gestor, o Sr. Lauro Pereira de Albuquerque,
ter levando consigo todo o acervo administrativo do Município,
tendo, inclusive, a atual gestora proposto uma ação civil
Pública contra o mesmo, no sentido de que devolvesse todos os
documentos pertencentes ao município, sob o Processo n
431/2009, que tramita na 1ª vara da Comarca de Chapadinha-MA”.
(Ofício nº 070/2010 GABP, datado de 15.03.2010)

Dessa   maneira,  o  exame  do  procedimento  licitatório  relativo  à
consecução  do objeto conveniado (Aquisição de Unidade Móvel de Saúde)
foi  consideravelmente  dificultado.  Ainda  assim,  como  veremos  em
subitem  oportuno à frente, algumas irregularidades foram possíveis de
serem   constatadas  em  exame  à  documentação  disponibilizada  pela
DICON/NEMS-MA.
No que tange à comprovação da despesa, há flagrante
descumprimento  do  que determina a Instrução Normativa STN n.º 01, de
15.01.1997,   como   se   pode   verificar   nos  dispositivos  abaixo
transcritos:
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“Art. 30. As despesas serão comprovadas mediante documentos
originais fiscais ou equivalentes, devendo as faturas,
recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do
executor, se for o caso, devidamente identificados com
referência ao título e número do convênio.
“§ 1º Os documentos referidos neste artigo serão mantidos em
arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação
da prestação ou tomada de contas, do gestor do órgão ou
entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.”

Desse  modo,  conclui-se  pela  não  comprovação  da  regularidade  da
utilização dos recursos financeiros relativos ao Convênio em análise.
Os   extratos  bancários  da  conta-corrente  específica  do  Convênio
2544/04 (Ag 1773-6, Cc 13.957-2, Banco do Brasil) demonstram que foram
utilizados  R$ 40.850,00 (quarenta mil oitocentos e cinquenta reais) -
principal  +  rendimentos de aplicações - dos recursos repassados pelo
Ministério da Saúde (Cheque 850005). Entretanto, não há como comprovar
a  efetivação  da  contrapartida  a cargo da Prefeitura no valor de R$
1.600,00  (um  mil e seiscentos reais), uma vez que não há registro de
depósitos nessa conta.

DADOS CONTA-CORRENTE 13.957-2, AGÊNCIA 1773-6, BANCO DO BRASIL
ORDEM DATA HISTÓRICO DOCUMENTO CRÉDITO (R$) DÉBITO (R$)

1 29/10/2004 Ordem Bancária  40.000,00  

2 18/01/2005 Transfer p/ Conta
Investimento

  40.000,00

3 04/04/2005 Cheque 850005  40.850,00
4 04/04/2005 Resgate BB Fix  40.850,00  

Deve-se   acrescentar  que,  na  data  de  06.04.2010,  o  Ex-Prefeito
Municipal,  Sr.  Lauro  Pereira  de  Albuquerque,  gestor  à  época da
movimentação  dos  recursos,  apresentou petição, protocolada sob o nº
00209.000357/2010-31, à qual juntava cópias de documentos relativos ao
Convênio sob exame. Quanto a essa documentação, deve-se esclarecer que
em  nada acrescentou à que consta do processo de instrução, celebração
e de prestação de contas nº 25000.061734/2004-28, disponibilizado pela
DICON/NEMS-MA,  consistindo,  em  sua  quase  totalidade, de cópias de
peças  que  já constavam dos processos citados. Na petição, também não
foi  feita  alusão  aos  originais  do  procedimento licitatório ou da
documentação   comprobatória   da   despesa.   Assim,   persistem   as
irregularidades apontadas acima.

EVIDÊNCIA:
1) Solicitação de Fiscalização n° 232399-01, datada de 15/03/2010.
2)  Ofício  nº 071/2010 GABP, datado de 15/03/2010, no qual o Prefeito
Municipal  informa  da  impossibilidade  de  apresentar a documentação
relativa ao Convênio 0349/03 (SIAFI nº 489532).
3)  Extrato  SIAFI do convênio 502563 (Nº original 2544/04), obtido em
15/03/2010.
4)  Extratos bancários da Conta-corrente 13.957-2, Ag 1773-6, Banco do
Brasil: período out/2004 a fev/2010.
5)   Petição   apresentada  pelo  Ex-Prefeito  Municipal  na  data  de
06/04/2010,  protocolada sob o nº 00209.000357/2010-31, à qual juntava
cópias de documentos relativos ao Convênio sob exame.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 140
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica

3.2.12  CONSTATAÇÃO:
Simulação do Procedimento Licitatório Convite 006/2005.

FATO:
Conforme  apontado  anteriormente,  embora  solicitado  por  esta  CGU
Regional-MA,  não foram apresentados pelos Gestores (atual e anterior)
a documentação original relativa ao procedimento licitatório destinado
à contratação de pessoa jurídica para a execução do objeto pactuado.
Por  outro  lado,  na  documentação  relativa  à  Prestação  de Contas
apresentada  pela  Prefeitura  Municipal  ao  Fundo  Nacional de Saúde
constam cópias de peças
que  supostamente fariam parte do Convite nº 006/2005, das quais, após
análise,  foi  possível extrair as irregularidades que a seguir expõe-
se:
a) Não realização de prévia pesquisa de preços praticados no mercado e
não elaboração de orçamento:
Não foi localizado na documentação posta a exame nenhum
comprovante  de  que  tenha sido realizada pesquisa de preços a fim de
aferir  os preços praticados no mercado. Tal pesquisa é requisito para
a formulação do orçamento estimado dos preços que a Administração está
disposta  a  pagar  na contratação, elemento integrante do instrumento
convocatório  - conforme previsto no § 2º, art. 40, da Lei 8.666/1993,
além  do  que sua ausência impossibilita a verificação da conformidade
de  cada proposta com os preços correntes no mercado, como determina o
inciso III, do art. 43, da Lei nº 8.666/1993. A despeito disso, consta
o  documento "Autorização de Abertura de Processo Licitatório", datado
de  03.03.2005,  no  qual  está  aposto  que  o valor estimado é de R$
48.500,00  (quarenta e oito mil e quinhentos reais), entretanto não há
registro de como foi obtida essa estimativa.
b) Restrição ao caráter competitivo da licitação:
Constatou-se  que  a  Carta  Convite  006/2005,  datada de 09.03.2005,
prevê que o objeto é:

“(...) Aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel de Saúde para o
Hospital Municipal Tales Ribeiro Gonçalves, tipo saveiro, 0km,
(...)”. (grifo nosso)

Neste  passo,  deve-se  esclarecer  que  a  Lei  Geral  das Licitações
(Lei 8.666/1993) proíbe a indicação de marca na especificação do bem a
ser adquirido (Art. 15, § 7º, inciso I).
c) Indícios de Simulação do Procedimento Licitatório:
O   Convite   006/2005,   segundo   consta   da   documentação,   teve
realizada  a  sua  abertura  de  propostas  no  dia  16.03.2005. Foram
apresentadas três propostas, na forma como a seguir apresentamos.

NOME PROPONENTE CNPJ PROPONENTE VALOR PROPOSTA VENCEDORA

SOVEPE VEICULOS E PEÇAS LTDA 23.589.682/0001-15  R$  46.000,00 SIM
S S VEICULOS E PECAS LTDA 02.442.875/0002-50  R$  48.000,00 NÃO
EUROMAR AUTOMOVEIS E PECAS LTDA 04.558.686/0001-91  R$  48.500,00 NÃO

Em exame às propostas identificou-se:
    c.1)  O  Certificado  de Regularidade do FGTS (CRF) da empresa S S
VEÍCULOS  E  PEÇAS  LTDA,  sob  o  número  2005033115315318015899, tem
validade de 31/03/2005 a 29/04/2005 e o documento fora emitido na data
de  31.03.2005.  Dessa  forma, não há como ter sido apresentado no dia
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16.03.2005;
   c.2) Aplica-se a mesma análise à Certidão Negativa de Débitos junto
à  Previdência  Social  (CND)  apresentada pela mesma empresa, uma vez
que,  além de a CND nº 011532005-09001120 ter validade de 07.04.2005 a
06.07.2005, o documento fora impresso somente em 09.06.2005;
   c.3) O Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) da empresa EUROMAR
AUTOMOVEIS  E  PEÇAS  LTDA,  sob  o número 2005060609484953267524, tem
validade de 06/06/2005 a 05/07/2005 e o documento fora emitido na data
de  09.06.2005.  Dessa  forma, não há como ter sido apresentado no dia
16.03.2005;
    c.4)  De  maneira  semelhante ocorreu com a CND da empresa EUROMAR
AUTOMOVEIS  E  PEÇAS  LTDA,  uma  vez que, além de a CND nº 019132005-
09001090  ter  validade  de  25.04.2005 a 24.07.2005, o documento fora
impresso somente em 09.06.2005.
Quanto  aos  subitens  c.2  a  c.4  verifica-se  como  data  comum  de
impressão/emissão  o  dia  09.06.2005,  que  coincide  com  a  data de
apresentação da prestação de contas, como já assinalado anteriormente.
   c.5) Na Ata de Sessão de Julgamento, datada de 16.03.2005, consta a
seguinte  observação:  "A  CPL  abriu  os envelopes de proposta. Ditos
envelopes  e respectivas propostas foram examinados e rubricados pelos
membros  da  CPL  e pelos representantes". Contudo, as propostas estão
assinadas/rubricadas   apenas  pelos  representantes  das  respectivas
empresas  proponentes.  Não  há,  sequer,  assinatura  dos  membros da
Comissão de Licitação nas propostas. Consta ainda: "(...) cuja ata, eu
Genivaldo   Martins   Silva,  Secretário  da  CPL,  lavrei  e  assinei
juntamente  com  a  senhora  (sic)  Presidente  da  Comissão  e demais
participantes do embate". No entanto, a ata está assinada apenas pelos
membros da Comissão de Licitação.
     c.6)   No   processo  25000.061734/2004-28,  disponibilizado pela
DICON/NEMS-MA,  constam  02  (dois) Termos de Adjudicação apresentados
pelo   Prefeito   Municipal,  Sr.  Lauro  Pereira  Albuquerque,  ambos
assinalados  com  a  mesma data, 16.03.2005. O primeiro (fl. 108) está
assinado  unicamente  pelo  Prefeito  Municipal;  o  segundo (fl. 188)
encontra-se  assinado  pelo Prefeito e por dois membros da Comissão de
Licitação.  Além  do  que, as assinaturas do Prefeito diferem nas duas
cópias.  Se  não bastasse, na documentação apresentada pelo Ex-gestor,
no  dia  06.04.2010,  o  "Termo de Adjudicação" difere dos dois outros
citados.
    c.7)  Algo semelhante ao apontado na alínea anterior ocorreu com o
documento  "Homologação  -  Ordem  de  Compras":  constam  dois  desse
documento relacionado ao processo
25000.061734/2004-28 (às fls. 133 e 189), ambos datados de 20.03.2005,
que,  embora  muito  parecidos,  constatou-se  não  serem iguais pelas
diferenças  de  aposições  de  carimbos  e  também  das assinaturas do
Prefeito  Municipal  nas  duas  peças.  Também  fora  apresentada  uma
terceira  "cópia"  que  em  muito  difere  das duas referidas. Deve-se
acrescer  ainda  que  em  todas as cópias consta aposta a expressão "O
Prefeito  Municipal  de Chapadinha, Estado do Maranhão, no uso de suas
atribuições  legais",  mas,  ressalte-se,  a convenente em questão é a
Prefeitura Municipal de Mata Roma - MA.

EVIDÊNCIA:
1)  Processo  25000.061734/2004-28, relativo à instrução, celebração e
acompanhamento  da  execução do Convênio CV 2544/04 (SIAFI nº 502563),
disponibilizado pela DICON/NEMS-MA:
  (a) Ofício nº 038/2005, datado de 14.07.2005: A Prefeitura Municipal
de  Mata  Roma  encaminha a prestação de contas do convênio. (Fls. 88)
 (b) Relação de Pagamentos Efetuados. (Fls. 91)
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   (c)  Nota  Fiscal  nº  049419,  datada  de  31.03.2005.  (Fls. 106)
 (d) CRV, Placa HPX2987. (Fls. 107)
  (e)  Termo  de  Adjudicação,  datado  de  16.03.2005:  Assinado pelo
Prefeito Lauro Pereira de Albuquerque. (Fls. 108)
  (f)  Ofício  nº  046/2005,  datado  de  26.10.2005: O Prefeito Lauro
Pereira Albuquerque encaminha documentação complementar à prestação de
contas, em atendimento ao Ofício 821. (Fls. 127)
 (g) Documento "Homologação - Ordem de Compras", datado de 20.03.2005:
consta  aposta a expressão "O Prefeito Municipal de Chapadinha, Estado
do   Maranhão,   no  uso  de  suas  atribuições  legais."  (Fls.  133)
  (h)  Ofício nº 86/06, datado de 30.03.2006: Em atendimento ao Ofício
nº  37,  a  Prefeitura  de  Mata  Roma  encaminha  cópia  do  processo
licitatório  e  do  tombamento  dos  equipamentos  da  UMS. (Fls. 160)
  (i)  Portaria nº 001/2005, datada de 03.01.2005. Membros da Comissão
de Licitação: (Fls. 162)
  (j)  Autorização  de  Abertura  de  Processo  Licitatório, datada de
03.03.2005:  Consta que o valor estimado é de R$ 48.500,00, entretanto
não  há  registro  de  como  obtiveram  essa  estimativa.  (Fls.  164)
  (k)  Carta  Convite  006/2005,  datada  de  09.03.2005: Indica que o
veículo deve ser "tipo saveiro". (Fls. 165 a 168)
  (l)  Proposta  da  empresa  SOVEPE  VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, datada de
15/03/2005: No valor de R$ 46.000,00. (Fls. 169)
  (m)  Proposta  da  empresa  S  S  VEÍCULOS  E  PEÇAS LTDA, datada de
16/03/2005: No valor de R$ 48.000,00. (Fls. 178)
   (n)   CRF  da  empresa  S  S  VEÍCULOS  E  PEÇAS  LTDA.  (Fls. 179)
   (o)   CND  da  empresa  S  S  VEÍCULOS  E  PEÇAS  LTDA.  (Fls. 180)
  (p)  Proposta  da empresa EUROMAR AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA, datada de
14/03/2005: No valor de R$ 48.500,00. (Fls. 182)
  (q)  CRF  da  empresa  EUROMAR  AUTOMOVEIS  E PEÇAS LTDA. (Fls. 183)
  (r)  CND  da  empresa  EUROMAR  AUTOMOVEIS  E PEÇAS LTDA. (Fls. 184)
 (s) Mapa de Classificação de Propostas, datado de 16.03.2005:
Assinado por José Viana Monteles e Genivaldo Martins da Silva. (Fls.
185)
 (t) Mapa de Apuração de Propostas, datado de 16.03.2005: Assinado por
José   Viana  Monteles  e  Genivaldo  Martins  da  Silva.  (Fls.  186)
  (u)  Ata de Sessão de Julgamento, datado de 16.03.2005: Assinada por
todos os membros da Comissão de Licitação. (Fls. 187)
  (v)  Termo  de  Adjudicação,  datado  de  16.03.2005:  Assinada pelo
Prefeito  e  por  dois  membros  da  Comissão de Licitação. (Fls. 188)
 (w) Documento "Homologação - Ordem de Compras", datado de 20.03.2005:
consta  aposta a expressão "O Prefeito Municipal de Chapadinha, Estado
do   Maranhão,   no  uso  de  suas  atribuições  legais."  (Fls.  189)

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica

AÇÃO              :
20AD
PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL - SAUDE DA FAMILIA - NA
CIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Verificar  a atuação das equipes do PSF, a participação do gestor muni
cipal  na  implementação  e  desenvolvimento  do programa e o controle
realizado  pelo  gestor  federal  quanto  à observância de critérios e
requisitos.
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ORDEM DE SERVIÇO   : 244434
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Propostas  de  implantação  de  equipes  do  PSF  inseridas  no  Plano
Municipal  de  Saúde,  propostas analisadas pelos conselhos municipais
de  saúde,  unidades  básicas  de  saúde  adequadamente  estruturadas,
materiais   e   equipamentos   disponibilizados   aos   profissionais,
profissionais   selecionados  e  contratados  conforme  a  legislação,
contrapartida  municipal  efetivada,  dados  inseridos corretamente no
SIAB, equipes capacitadas, prestação de contas analisada pelo conselho
municipal  de  saúde,  atendimento prestado adequadamente às famílias,
carga horária semanal cumprida pelos profissionais do PSF/PACS.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 1.958.371,00

3.2.13  CONSTATAÇÃO:
Não comprovação dos gastos com recursos do Programa PSF, referentes ao
exercício de 2008.

FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização nº 244434-01, de 08/03/2010,
item 13, foi solicitado ao Gestor Municipal que fossem
disponibilizados  os  comprovantes das despesas relativos aos meses de
janeiro/2008  a dezembro/2009, referentes à execução do Programa Saúde
da  Família  (PSF), que englobam também o PSB e o PACS. Em resposta, a
Gestora  Municipal  em  Ofício nº 107/2010 GABP, datado de 15/03/2010,
justificou  que  "Comunicamos  da impossibilidade de fornecer todos os
dados  relacionados  referentes  a  gestão  anterior,  em razão do ex-
gestor,  o Sr. Lauro Pereira de Albuquerque, ter levado consigo todo o
acervo  administrativo do Município, tendo, inclusive, a atual gestora
proposto  uma  ação  civil  pública  contra o mesmo, no sentido de que
devolvesse  todos  os  documentos  pertencentes  ao  município,  sob o
Processo nº 431/2009, que tramita na 1ª Vara da Comarca de Chapadinha-
MA.".  Foi  apresentada  cópia  dos documentos que integram o processo
judicial supracitado.
A  Solicitação  de  Fiscalização  SF  nº 244191-01, de 08/03/2010, foi
encaminhada  também  ao ex-Prefeito do Município de Mata Roma, tendo o
mesmo  apresentado a seguinte justificativa: "O ex-gestor não tem como
apresentar  os  documentos  solicitados nas SF em epígrafe, pois esses
documentos  estavam  todos  nos  arquivos da Prefeitura de Mata Roma e
como  é  fato notório e de conhecimento de todos, amplamente divulgado
nos  jornais  em rede nacional, a sede da Prefeitura de Mata Roma - MA
foi  depredada  e  saqueada  no  ato  da   posse  da  atual gestora do
Município,  em 01/01/2009, tendo sido extraviados/danificados diversos
documentos   e   equipamentos   como  computadores  e  outros  que  se
encontravam  na  prefeitura, como provam os documentos anexos (matéria
do blog Décio Sá e fotografias).
Tendo  em  vista  os  fatos  apontados,  em  que  pese as providências
adotadas  pela atual Gestora Municipal, não foi comprovada a aplicação
dos  recursos  federais  recebidos pelo município no exercício de 2008
para  utilização  nos  programas  PSF,  PSB  e  PACS,  na  ordem de R$
936.874,00  (novecentos  e  trinta e seis mil e oitocentos e setenta e
quatro reais).

EVIDÊNCIA:
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a) Solicitação de Fiscalização nº 244434-01, de 08/03/2010;
b) item 13; Ofício nº 107/2010 GABP, datado de 15/03/2010;
c) Processo nº 431/2009;
d) Planilha de valores transferidos ao município no exercício de 2008,
constantes do Fundo Nacional de Saúde;
e)  Justificativa  apresentada pelo ex-Prefeito Municipal do Município
de Mata Roma, datada de 05/04/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.14  CONSTATAÇÃO:
Descumprimento, por parte dos profissionais de saúde, de carga horária
semanal prevista para atendimento no Programa de Saúde da Família.

FATO:
Mediante  análise  dos  contratos  de prestação de serviços celebrados
entre  a  Prefeitura  Municipal de Mata Roma/MA e os profissionais que
atuam no PSF, quais sejam, médicos, enfermeiros e dentistas, observou-
se  que  existe  cláusula estabelecendo a carga horária a ser cumprida
pelos   referidos  profissionais,  prevista  em  40  (quarenta)  horas
semanais.
Em  entrevista  realizada  com  os médicos EAB, MNF e JSC, enfermeiras
PFL,  KHAL,  MDDS,  MMDC  e RNC, que atuam no PSF, e as dentistas AAO,
PSMVCB,   FMMCO,   NLCD   e  APMC,  que  atuam  no  PSB,  todos  esses
profissionais confirmaram que cumprem a carga horária de 40 (quarenta)
horas   semanais.   Entretanto,   em  entrevistas  realizadas  com  16
(dezesseis)  agentes comunitários de saúde, 09 (nove) afirmaram que os
médicos e enfermeiros fazem atendimentos em média de duas a três vezes
por  semana. Em entrevistas realizadas com 32 (trinta e duas) famílias
residentes   no  município  de  Mata  Roma/MA,  nas  localidades  Vila
Palmeira,  Mata  do  Brigadeiro,  Riachão e Bom Sucesso, 14 (quatorze)
afirmaram  haver falta de médicos e 09 (nove) relataram haver falta de
enfermeiros.  Foi  realizada  ainda entrevista com servidor municipal,
que  confirmou  as  informações  prestadas  pela  maioria  dos agentes
comunitários  de  saúde  e  de parte das famílias entrevistadas. Dessa
forma,  constatou-se  que a carga horária de 40 (quarenta) horas não é
cumprida.
Assim,  os profissionais de saúde não cumprem a carga horária integral
-  jornada  de  40  (quarenta) horas semanais - prevista para todos os
profissionais  nas  equipes  de  saúde  da família, contrariando o que
dispõe o item 2.1, capítulo II da Portaria GM n.º 648/06.

EVIDÊNCIA:
a)  Contratos  celebrados entre a Prefeitura Municipal de Maracaçumé e
os  médicos,  enfermeiros  e  dentistas  que  atuam  no  PSF  e PSB do
município;
b) Termos de Declaração prestados pelos seguintes profissionais:
médicos  EAB, MNF e JSC, enfermeiras PFL, KHAL, MDDS, MMDC e RNC,  que
atuam  no  PSF,  e  as  dentistas AAO, PSMVCB, FMMCO, NLCD e APMC, que
atuam no PSB;
c) Termo de Declaração prestado por servidor municipal.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.
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ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.15  CONSTATAÇÃO:
Unidades Básicas de Saúde não atendem a todas as condições necessárias
para prestarem assistência à população.

FATO:
Constatou-se  que  os  postos  de  saúde situados nos povoados Mata do
Brigadeiro, Bonsucesso, Vila Palmeira e Riachão não atendem a todas as
condições  de  infra-estrutura para prestação de serviços à comunidade
beneficiada  pelo  PSF,  em  desacordo  ao  preconizado  no  manual de
estrutura  física  das  UBS/USF  -  item  3,  subitem III, da Portaria
648/2006.  Nenhum  dos  postos  visitados  possuía  abrigo de resíduos
sólidos  de acordo com os normativos legais, sendo os dejetos oriundos
dos atendimentos realizados queimados ao lado dos postos de saúde.

EVIDÊNCIA:
a)  Fotos  dos  Postos  de  Saúde  dos Povoados de Mata do Brigadeiro,
Riachão, Vila Palmeira e Bonsucesso.

PSF MATA DO BRIGADEIRO PSF VILA PALMEIRA

PSF RIACHÃO PSF BOM SUCESSO

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.16  CONSTATAÇÃO:
Materiais/equipamentos/insumos   existentes   insuficientes   para   a
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realização das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde.

FATO:
Em  entrevista  realizada  com  16  agentes comunitários de saúde, foi
constatado que nem todos dispõe dos recursos
materiais/equipamentos/insumos   necessários   à  realização  de  suas
atividades.
Foi  relatado  por  37,5%  (trinta e sete vírgula cinco por cento) dos
Agentes  Comunitários  de  Saúde (ACS) entrevistados casos de falta de
algum dos materiais necessários à realização de suas atividades. Foram
verificadas  situações  de fardamento incompleto, inexistência de fita
métrica,  ausência  de bolsas, luvas e algumas balanças existentes são
precárias.
Convém  ressaltar,  que  é  necessário que os ACS disponham de meio de
locomoção,  fardamento,  balanças e demais equipamentos, que devem ser
fornecidos pela Secretária Municipal de Saúde.

EVIDÊNCIA:
a)  Entrevistas  realizadas  com  16 agentes comunitários de saúde por
meio  de  questionários de capacitação/atuação das Equipes de Saúde da
Família.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.17  CONSTATAÇÃO:
Inexistência  de  documentos  que comprovem os procedimentos e a forma
utilizada na contratação dos Agentes Comunitários de Saúde.

FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização - SF nº 244434-01, datada de
08/03/2010,  foi  solicitado  ao Gestor Municipal que disponibilizasse
a    documentação    comprobatória   do(s)   processo(s)   seletivo(s)
eventualmente  realizado(s)  para  contratação dos ACS componentes das
Equipes  de  Saúde  da  Família,  tais  como  editais, comprovantes de
divulgação, provas, resultados de entrevistas, resultados finais, etc.
A  Gestora  Municipal,  por meio do Ofício nº 107/2010 GABP, datado de
15/03/2010,  informou que "... no Município de Mata Roma/MA existem 44
Agentes Comunitários de Saúde, destes, 39 foram efetivados pela Gestão
Anterior,  através  de  Processo  Seletivo  Público,  ao  qual não foi
encontrado  nenhum  documento  por esta gestão, conforme justificativa
acima,  e que 05 Agentes foram admitidos por contratação temporária no
mês  de  fevereiro/2010,  após  ampliação do programa. Ressalta-se que
essas contratações temporárias foram feitas em razão da necessidade de
atendimento   e  cobertura  desses  profissionais  em  suas  áreas  de
abrangências,  mais que esta situação perdurará apenas por seis meses,
tempo suficiente para organizar novo seletivo.".
Com   relação   ao   Processo  Seletivo  realizado  recentemente  para
contratação  de  05  (cinco)  agentes  comunitários de saúde, referido
procedimento  foi  cancelado, conforme se verifica no Despacho emitido
pela   Prefeita   Municipal,  datado  de  12/03/2010,  em  virtude  de
irregularidades  ocorridas  e  detectadas  pelo  Conselho Municipal de
Saúde,  devidamente  registradas  em  Ata  de  Reunião  Extraordinária
realizada  em  12/02/2010  e  solicitação  realizada  pelo  Secretário
Municipal  de  Saúde  constante  do  Ofício  nº 11 SEMUS-MA, datado de
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09/03/2010.  Entretanto,  constatou-se que os 05 (cinco) profissionais
que teriam sido aprovados no processo seletivo cancelado em virtude de
possíveis irregularidades foram contratados temporariamente, fato este
que  não  deveria ocorrer, já que o procedimento foi eivado de vícios,
devendo  o  Processo  Seletivo  ser  repetido e somente contratados os
profissionais devidamente aprovados em seleções lícitas.
Por  fim, constatamos que os ACS apontados no CNES estão desempenhando
suas  atividades nas UBSF indicadas, porém não é possível afirmar como
se deu a contratação dos mesmos.

EVIDÊNCIA:
a)   Solicitação   de  Fiscalização  -  SF  nº  244434-01,  datada  de
08/03/2010;
b) Ofício nº 107/2010 GABP, datado de 15/03/2010;
c) Despacho emitido pela Prefeita Municipal, datado de 12/03/2010;
d) Ata de Reunião Extraordinária do CMS realizada em 12/02/2010;
e) Ofício nº 11 SEMUS-MA, datado de 09/03/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.2.18  CONSTATAÇÃO:
Deficiência  nos  atendimentos realizados pelas equipes do Programa de
Saúde da Família.

FATO:
Com  vistas  a  avaliar  o desempenho das Equipes do Programa Saúde da
Família,  no  que  tange  ao  atendimento  aos  beneficiários  do PSF,
procedeu-se  entrevistas  com  32  famílias  localizadas tanto na zona
urbana  como  na  zona  rural, do Município de Mata Roma/MA tendo como
resultado as seguintes constatações:
a)  12,5%  (doze  vírgula  cinco por cento) das famílias entrevistadas
relataram não terem recebido visitas do agente comunitário de saúde;
b)  37,5%  (trinta  e  sete  vírgula  cinco  por  cento)  das famílias
relataram  nunca  terem  recebido visitas do médico e 34,37% (trinta e
quatro vírgula trinta e sete por cento) relataram nunca terem recebido
visita do enfermeiro;
c)  65,62%  (sessenta  e  cinco vírgula sessenta e dois por cento) das
famílias   relataram   que   tem   de  enfrentar  filas  para  receber
atendimento;
d)  34,37%  (trinta  e  quatro  vírgula  trinta  e sete por cento) das
famílias relataram que quando precisaram de atendimento no Hospital da
cidade, não foram encaminhadas pela equipe de saúde da família;
e)  75% (setenta e cinco por cento) das famílias relataram nunca terem
sido  convidadas  para  participar de reuniões, encontros ou palestras
realizadas  por equipes da saúde da família, ao passo que todos os ACS
entrevistados, contraditoriamente, afirmaram proferirem palestras para
a comunidade;
f)  40,62%  (quarenta  vírgula sessenta e dois por cento) das famílias
relataram  que  quando  precisaram de atendimento médico na Unidade de
Saúde da Família, não havia médico para realizar o atendimento;
g) 28,12% (vinte e oito vírgula doze por cento) das famílias relataram
que  quando  precisaram  de  atendimento  de  enfermeiro,  não havia o
referido profissional na UBS;
h)  40,62%  (quarenta  vírgula sessenta e dois por cento) das famílias
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relataram que quando precisaram de atendimento odontológico na Unidade
de Saúde da Família, não havia dentista.

EVIDÊNCIA:
a)  Entrevista  com 32 famílias por meio de aplicação de questionários
na  sede  do  município  e nos povoados ligados aos Postos de Saúde da
Vila Palmeira, Bonsucesso, Riachão e Mata do Brigadeiro.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.3 - PROGRAMA
1293
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
AÇÃO              :
20AE
PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEG
ICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE - NO ESTADO DO MARANHAO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Visa  garantir o acesso dos pacientes aos medicamentos básicos por in-
termedio da racionalização e otimização da programação, armazenamento,
controle de estoques e distribuição em todos os níveis de gestão.
ORDEM DE SERVIÇO   : 244307
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Medicamentos  pactuados no Plano Estadual de Assistência Farmacêutica-
PEAF para atendimento à Farmácia básica.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 77.364,20

3.3.1   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  dos gastos com recursos do Programa Farmácia Básica,
referente ao exercício de 2008.

FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização nº 244307-01, de 08/03/2010,
item 01, foi solicitado ao Gestor Municipal que fossem
disponibilizados,   dentre   outros,   comprovantes  de  despesas  dos
medicamentos adquiridos, referente ao período de exame de 2008 e 2009.
Em resposta, a Gestora Municipal em Ofício nº 106/2010 GABP, datado de
15/03/2010, justificou que "Comunicamos da impossibilidade de fornecer
todos  os dados relacionados referentes a gestão anterior, em razão do
ex-gestor, o Sr. Lauro Pereira de Albuquerque, ter levado consigo todo
o  acervo  administrativo  do  Município,  tendo,  inclusive,  a atual
gestora  proposto uma ação civil pública contra o mesmo, no sentido de
que  devolvesse  todos  os documentos pertencentes ao município, sob o
Processo nº 431/2009, que tramita na 1ª Vara da Comarca de Chapadinha-
MA.".  Foi  apresentada  cópia  dos documentos que integram o processo
judicial supracitado.
A  Solicitação  de  Fiscalização  SF  nº 244191-01, de 08/03/2010, foi
encaminhada  também  ao ex-Prefeito do Município de Mata Roma, tendo o
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mesmo  apresentado a seguinte justificativa: "O ex-gestor não tem como
apresentar  os  documentos  solicitados nas SF em epígrafe, pois esses
documentos  estavam  todos  nos  arquivos da Prefeitura de Mata Roma e
como  é  fato notório e de conhecimento de todos, amplamente divulgado
nos  jornais  em rede nacional, a sede da Prefeitura de Mata Roma - MA
foi  depredada  e  saqueada  no  ato  da   posse  da  atual gestora do
Município,  em 01/01/2009, tendo sido extraviados/danificados diversos
documentos   e   equipamentos   como  computadores  e  outros  que  se
encontravam  na  prefeitura, como provam os documentos anexos (matéria
do blog Décio Sá e fotografias).
Tendo  em  vista  os  fatos  apontados,  em  que  pese as providências
adotadas pela atual Gestora Municipal e as justificativas apresentadas
pelo  Ex-Prefeito  Municipal,  não  foi  comprovada  a  aplicação  dos
recursos  federais  recebidos pelo município no exercício de 2008 para
utilização  no  programa na ordem de R$ 51.940,18 (cinqüenta e um mil,
novecentos e quarenta reais e dezoito centavos).

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de Fiscalização nº 244307-01, de 08/03/2010;
b) item 01; Ofício nº 106/2010 GABP, datado de 15/03/2010;
c) Processo nº 431/2009;
d) Planilha de valores transferidos ao município no exercício de 2008,
constantes do Fundo Nacional de Saúde;
e)  Justificativa  apresentada pelo ex-Prefeito Municipal do Município
de Mata Roma, datada de 05/04/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.3.2   CONSTATAÇÃO:
Irregularidades na realização de Processo Licitatório.

FATO:
O Município de Mata Roma/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde,  realizou  no  exercício  de  2009, 01 processo licitatório, na
modalidade de Pregão Presencial (n° 04/2009) voltado para aquisição de
medicamentos   da   Farmácia   Básica.  Participaram  do  procedimento
licitatório as seguintes empresas:
-  Pregão  Presencial  nº  04/2009:  A  HOSPITALAR - MED. SUL PRODUTOS
FARMACÊUTICOS  LTDA (CNPJ nº 07.212.530/0001-42) e DMF - DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ nº 07.599.305/0001-00);
Na  análise  do  processo  foram detectadas as impropriedades a seguir
relacionadas:
a) Pregão Presencial nº 04/2009:
a.1) Não consta a Portaria nº 16/2009, de 29/01/2009, que dispõe sobre
a nomeação do Pregoeiro Oficial e da Equipe de Apoio;
a.2)  Da licitante DMF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, só consta
nos  autos processuais a documentação exigida no item 6.1.1 do edital,
inexistindo os demais documentos solicitados nos itens 6.1.2 à 6.1.13,
fato  que  não  é  mencionado na ata da sessão pública de abertura das
propostas;
a.3)  Da  licitante A HOSPITALAR -MED SUL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA,
não consta atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica
de  direito  público  ou  privado,  comprovando  que o licitante tenha
fornecido  ou  esteja  fornecendo  os  materiais  compatíveis com o do
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objeto   da  licitação,  contrariando  o  item  6.1.13  do  edital  de
licitação;
a.4)  O  balanço patrimonial apresentado pela licitante A HOSPITALAR -
MED  SUL  PRODUTOS  FARMACÊUTICOS LTDA (fls. 118 à 123) não menciona o
número  do livro diário e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem
como  cópia  do  termo  de abertura e encerramento, com a numeração do
registro  na  Junta Comercial, contrariando o item 6.1.14 do edital de
licitação;
a.5)  O  item  14.1  do  edital  determina  a  penalidade de suspensão
temporária   da   possibilidade   de   participação   em  licitação  e
impedimentos  de contratar com a administração municipal pelo prazo de
até  5  anos,  enquanto que a cláusula oitava, alínea "c", do contrato
assinado  entre  as  partes  contratantes, estipula que esse prazo não
pode  ser  superior  a 2 anos, havendo dessa forma conflito nas normas
estabelecidas;
a.6)  O parágrafo sexto da cláusula segunda do contrato estabelece que
competirá  a  respectiva  Secretária  Municipal  de  Saúde ou servidor
designado   pela   mesma,   proceder  ao  acompanhamento,  controle  e
fiscalização  da  entrega  dos  produtos  adquiridos,  sem especificar
claramente  quem  será  o  fiscal  do  contrato,  contrariando  o  que
determina o art. 67,  da  Lei  8666/93;
a.7)  O parecer emitido pela assessoria jurídica acerca das minutas do
edital  e  do contrato refere-se única e exclusivamente aos arts. 14 e
38  da  Lei nº 8.666/93, quando a análise deveria estar embasada à luz
da Lei nº 10.520/2002, Lei complementar nº 123/06 e subsidiariamente a
Lei nº 8.666/93, por se tratar de um pregão presencial;
a.8)  O item 5.1.1 do edital determina que a proposta apresentada deve
conter  o telefone, fax e endereço eletrônico (se houver) da licitante
que   apresentar  a  proposta,  o  que  não  ocorreu  com  a  proposta
apresentada pela licitante declarada vencedora do certame, qual seja A
HOSPITALAR - MED SUL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (fls. 69 à 79);
a.9) O Relatório de licitação emitido pelo pregoeiro e equipe de apoio
afirma em seu corpo que o Pregão Presencial realizado foi fundamentado
na Lei nº 8.666/93, desconsiderando assim a Lei nº 10.520/2002 e a Lei
complementar  nº  123/06.  Além  disso,  afirmou  o Relatório que após
análise  da  documentação  da licitante detentora do menor lance ficou
constatado   que   a   mesma   atendeu   ao  disposto  no  instrumento
convocatório, sem fazer menção que não foi atendido o item 6.1.13;
a.10)  Ausência   da  publicação  resumida  do instrumento do contrato
na  Imprensa   Oficial,  contrariando o disposto no art. 61, parágrafo
único da Lei 8.666/93;
a.11)  Não  houve pesquisa prévia de preços para determinação do valor
referencial da licitação, contrariando o que determina o art. 38, XII,
da Lei 8.666/93;
a.12)   A   licitação   não  foi  formalizada  por  meio  de  processo
administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado.

EVIDÊNCIA:
a) Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 04/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.3.3   CONSTATAÇÃO:
Prejuízos  financeiros  na  ordem  de  R$ 6.202,69, causados pelo tipo
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inadequado de licitação escolhida.

FATO:
Na  análise  do  Pregão  nº  04/2009,  verificou-se  que  o  mesmo foi
determinado  para  ser  realizado  na modalidade de Pregão Presencial,
tendo  sido  escolhido o tipo de Menor Preço Global. Os medicamentos e
materiais  diversos  (hospitalar, laboratorial, etc.) estipulados para
serem adquiridos, num total de 425 itens, foram divididos em 06 lotes.
As duas empresas licitantes apresentaram propostas para todos os itens
dos  lotes.  Foi declarada vencedora a empresa A HOSPITALAR - MED. SUL
PRODUTOS  FARMACÊUTICOS  LTDA  - ME (CNPJ nº 07.212.530/0001-42), pelo
preço  global  apresentado  de  R$ 649.155,74 (seiscentos e quarenta e
nove  mil,  cento  e  cinqüenta  e  cinco  reais  e  setenta  e quatro
centavos).  Ocorre  que,  dos  seis  lotes  cotados, a licitante DMF -
DISTRIBUIDORA  DE  MEDICAMENTOS  LTDA  (CNPJ  nº  07.599.305/0001-00),
apresentou  a  melhor  proposta  para  o lote de nº 05, inferior em R$
666,18 (seiscentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos). Caso a
licitação  tivesse  sido  determinada  para ocorrer pelo tipo de Menor
Preço  por  Item, a licitante declarada vencedora teria ganho de forma
direta  apenas 210 itens ou 49,42% (quarenta e nove vírgula quarenta e
dois por cento) do total cotado, haveria empate em outros 103 itens ou
24,23% (vinte e quatro vírgula vinte e três por cento) do total cotado
e a licitante perdedora teria ganho 112 itens, ou 26,35% (vinte e seis
vírgula  trinta  e  cinco  por  cento) do total cotado. Ressalte-se em
diversos  itens  em  que foi detectada a igualdade de valores, essa se
deu inclusive nos centavos, o que supõe montagem de processo. Os itens
cotados  com  preços a maior pela licitante vencedora representaram um
prejuízo  na  ordem de R$ 6.202,69 (seis mil e duzentos e dois reais e
sessenta e nove centavos), conforme tabela abaixo:

LOTE ITEM
VALOR

CONTRATADO (R$)
MENOR PREÇO

(R$)
DIFERENÇA

(R$)
01 06 1.626,00 1.618,80 7,20
01 13 925,20 923,70 1,50
01 15 2.062,20 2.060,00 2,20
01 37 1.292,40 624,00 668,40
01 58 1.649,84 1.648,00 1,84
01 59 1.122,80 1.121,40 1,40
01 70 900,00 850,00 50,00
01 71 965,00 950,00 15,00
01 77 1.426,20 1.425,00 1,20
01 81 933,60 907,50 26,10
01 82 1.058,00 1.012,00 46,00
01 84 1.374,90 1.344,00 30,90
01 85 1.290,00 1.280,00 10,00
01 96 1.196,50 1.125,00 71,50
01 97 1.098,00 900,00 198,00
01 98 898,00 880,00 18,00
01 99 1.819,00 1.798,00 21,00
01 100 784,50 768,00 16,50
02 05 2.807,00 2.765,00 42,00
02 11 1.195,00 1.100,00 95,00
02 21 886,00 800,00 86,00
02 26 1.231,25 1.225,00 6,25
02 30 2.425,00 2.403,75 21,25
02 43 4.200,00 3.500,00 700,00
02 44 1.188,00 1.140,00 48,00
02 45 6.756,00 6.650,00 106,00
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LOTE ITEM
VALOR

CONTRATADO (R$)
MENOR PREÇO

(R$)
DIFERENÇA

(R$)
02 50 1.624,65 1.620,00 4,65
02 69 3.193,20 3.165,00 28,20
02 70 2.788,20 2.775,00 13,20
02 80 3.900,00 3.700,00 200,00
02 83 4.500,00 4.100,00 400,00
02 84 5.100,00 4.800,00 300,00
02 89 267,00 246,00 21,00
02 90 267,00 255,00 12,00
02 92 384,00 360,00 24,00
02 93 225,00 189,00 36,00
02 94 324,00 300,00 24,00
02 95 1.100,00 950,00 160,00
02 97 480,00 380,00 100,00
03 02 2.200,20 2.200,00 0,20
03 12 338,00 337,50 0,50
03 13 338,00 337,50 0,50
03 14 338,00 337,50 0,50
03 15 338,00 337,50 0,50
03 16 338,00 337,50 0,50
03 17 1.125,00 1.100,00 25,00
03 19 2.527,20 2.526,00 1,20
03 29 291,25 275,00 16,25
03 40 132,80 130,00 2,80
03 46 1.516,40 1.483,00 33,40
03 49 1.019,40 1.005,00 14,40
03 50 1.019,40 1.005,00 14,40
04 06 7.409,00 7.400,00 9,00
04 07 8.500,00 8.480,00 20,00
04 10 5.936,00 5.600,00 336,00
04 11 7.324,00 7.000,00 324,00
05 01 450,75 445,50 5,25
05 02 590,00 498,00 92,00
05 04 667,50 630,00 37,50
05 05 393,30 390,00 3,30
05 06 998,20 996,20 2,00
05 07 664,20 634,50 29,70
05 08 332,10 317,25 14,85
05 09 446,10 428,40 17,70
05 10 856,40 856,00 0,40
05 11 276,00 275,00 1,00
05 12 217,84 215,04 2,80
05 13 929,88 924,00 5,88
05 22 750,60 750,00 0,60
05 23 901,50 891,50 10,00
05 24 725,28 724,80 0,48
05 25 725,28 724,80 0,48
05 27 775,20 758,40 16,80
05 28 532,56 528,00 4,56
05 29 1.839,80 1.830,00 9,80
05 30 238,50 232,50 6,00
05 46 883,36 873,60 9,76
05 47 811,36 800,00 11,36
05 48 811,36 800,00 11,36
05 49 811,36 800,00 11,36
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LOTE ITEM
VALOR

CONTRATADO (R$)
MENOR PREÇO

(R$)
DIFERENÇA

(R$)
05 50 811,36 800,00 11,36
05 51 811,36 800,00 11,36
05 52 811,36 800,00 11,36
05 53 811,36 800,00 11,36
05 54 811,36 800,00 11,36
05 55 811,36 800,00 11,36
05 56 811,36 800,00 11,36
05 57 296,64 288,00 8,64
05 58 950,40 940,80 9,60
05 59 956,80 952,80 4,00
05 61 889,20 880,00 9,20
05 62 1.839,80 1.830,00 9,80
05 66 920,00 919,80 0,20
05 67 883,20 882,00 1,20
05 68 783,75 780,00 3,75
05 69 2.649,40 2.645,00 4,40
05 70 1.453,40 1.450,00 3,40
05 72 1.054,50 1.053,00 1,50
05 73 2.074,80 2.073,60 1,20
05 74 559,92 552,00 7,92
05 75 1.757,50 1.750,00 7,50
05 77 645,00 615,00 30,00
05 78 478,08 468,00 10,08
05 79 510,00 450,00 60,00
05 80 720,00 600,00 120,00
06 26 2.345,60 2.340,00 5,60
06 32 1.680,00 1.600,00 80,00
06 35 1.165,20 1.140,00 25,20
06 55 1.376,00 1.300,00 76,00
06 56 1.464,00 1.200,00 264,00
06 57 1.197,20 1.125,60 71,60
06 58 1.350,00 750,00 600,00

TOTAL 160.262,43 154.059,74 6.202,69

EVIDÊNCIA:
a) Processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 04/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.3.4   CONSTATAÇÃO:
Inexistência  de controle de estoque de medicamentos e não comprovação
das aquisições realizadas.

FATO:
Inspeção física realizada pela Equipe da CGU, no local onde funciona a
Farmácia  Básica  do Município de Mata Roma/MA, revelou a inexistência
de   controles   eficientes   de  entrada/saída  dos  medicamentos  lá
existentes,  fato  que  impede  a comprovação, por parte do Gestor, do
efetivo  ingresso,  na Farmácia Básica, dos medicamentos descritos nas
notas   fiscais   analisadas.   Tais   fatos  foram  confirmados  pela
responsável  pela  Farmácia  Básica  por  meio de Termo de Declaração,
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datado de 18/03/2010, conforme segue: "...A saída de tais medicamentos
para  a  população  em  geral  é  anotada  em  planilhas, porém não há
consolidação   dos   medicamentos   distribuídos.   Com   relação  aos
medicamentos  distribuídos  para  os postos de saúde não há o controle
exato   dos  quantitativos  dos  medicamentos  liberados.  Não  existe
controle   de   estoque   dos  medicamentos  recebidos  pela  Farmácia
Básica...".
Registre-se  que  a  Prefeitura  não  possui inventário permanente dos
medicamentos  da  Farmácia  Básica, fichas de controle de entrada e de
saída,  não  são  adotados  critérios de estoque máximo e mínimo e não
existe  o acompanhamento do nível dos estoques. Não restou demonstrado
que  existem  procedimentos escritos para o recebimento e expedição de
medicamentos,  não  foram  localizados  procedimentos escritos para as
atividades  relativas  ao  armazenamento dos medicamentos e não existe
procedimento  definido, em caso de discordâncias quanto às quantidades
ou quanto à integridade física dos medicamentos.
É  mister  ressaltar  que a ausência de controle de estoque favorece a
ocorrência  de  desvios,  o  desabastecimento de medicamentos, além de
desperdícios. Em virtude das inúmeras falhas retro-mencionadas, não se
torna   possível   comprovar   a   legitimidade    das    compras   de
medicamentos efetuadas pela Secretaria Municipal de Saúde.
EVIDÊNCIA:
a) Visita ao local onde funciona a Farmácia Básica, situado na sede do
Município;
b)  Termo de Declaração prestado pela responsável pela Farmácia Básica
no Município.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.3.5   CONSTATAÇÃO:
Deficiência  no controle e distribuição de medicamentos, com prejuízos
para a  execução do programa.

FATO:
A   responsável   pelo  acompanhamento  do  Programa  Farmácia  Básica
informou,  por  meio  de  Termo de Declaração, que os medicamentos são
distribuídos aos postos de saúde existentes nos povoados, porém não há
controle   dos   quantitativos   de   medicamentos   liberados.  Foram
apresentadas  fichas  de  controle de encaminhamento de medicamentos e
materiais  para os pólos do PSF, referentes aos povoados existentes no
Município.  Porém,  a responsável pela farmácia básica, afirmou que as
quantidades  de  medicamentos descritas nesses documentos correspondem
ao  quantitativo  solicitado  pelas  enfermeiras  dos pólos, porém não
necessariamente  o  total  desses  quantitativos  é liberado, tornando
impossível   a   quantificação   dos   medicamentos  distribuídos  aos
povoados.  A  população  residente  na  sede  do  município  recebe as
medicações  na  farmácia central, mediante a apresentação das receitas
em
duas vias, sendo que uma via fica retida na farmácia para controle e a
outra  fica  com  o paciente. Porém, as receitas médicas referentes ao
exercício  de  2009  que  deveriam  estar  retidas  e arquivadas foram
descartadas,  sob  a  alegação de que não haveria espaço físico para o
seu arquivamento, o que impede de se confirmar a retenção das receitas
e o quantitativo de medicamentos liberado.
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EVIDÊNCIA:
a)  Termo de Declaração prestado pela responsável pela Farmácia Básica
no Município, datado de 18/03/2010;
b)  Fichas de controle de dispensação de medicamentos e materiais para
os polos do PSF, referentes ao exercício de 2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
3.3.6   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  da  disponibilização  e  aplicação  da contrapartida
estadual para a Assistência Farmacêutica Básica.

FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização - SF nº 244307-01, datada de
08/03/2010,  foi  solicitado  ao  Gestor Municipal que informasse se a
contrapartida  estadual  fora  efetuada em medicamentos ou em recursos
financeiros,  e  que  fossem apresentados os comprovantes referentes à
modalidade adotada. Entretanto, não houve posicionamento formal acerca
do  questionamento  realizado.  Foram  disponibilizadas  Notas Fiscais
Eletrônicas  referentes  às  compras  de  medicamentos que teriam sido
realizadas  pelo  Município,  sem  indicação  da  origem  da  fonte de
recursos,  se  federal, estadual ou municipal. Em entrevista realizada
com a responsável pela farmácia básica, questionada se a contrapartida
estadual  estaria  sendo  aplicada na finalidade do programa, essa não
soube  informar. O valor mínimo definido pela Portaria GM nº 3.237, de
24/12/07  para  contrapartida  estadual  é  de  R$ 1,50/ano (um real e
cinqüenta  centavos)  por  habitante.  Considerando-se que pelo último
censo   o  Município  de  Mata  Roma/MA  possuía  o  total  de  13.823
habitantes, e em conformidade com o art. 7º da Portaria GM nº 3.237, o
valor da contrapartida estadual anual seria de R$ 20.735,00 (vinte mil
e  setecentos  e  trinta e cinco reais). Some-se a isso, o fato de que
não  foi  apresentado  qualquer  documento que comprovasse a tomada de
providências  efetivas  por  parte  da Administração Municipal visando
elidir os problemas relatados junto à Secretaria Estadual de Saúde.

EVIDÊNCIA:
a)   Solicitação   de  Fiscalização  -  SF  nº  244307-01,  datada  de
08/03/2010;
b) Termo de Declaração Prestado pela responsável pela Farmácia Básica,
datado de 18/03/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.3.7   CONSTATAÇÃO:
Não   alimentação   do  sistema  SIFAB  -  Sistema  de  Informação  da
Assistência Farmacêutica Básica.

FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização - SF nº 244307-01, datada de
08/03/2010,  foi  solicitado  ao  Gestor Municipal que informasse se o
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município   alimentava   o   Sistema  de  Informações  da  Assistência
Farmacêutica  Básica (SIFAB). Em resposta, foi encaminhado o Ofício nº
15/2010,  datado de 12/03/2010, com o seguinte teor: "...Venho através
deste  ofício,  informar  a  Vossa  Excelência  que  o Departamento de
Assistência  Farmacêutica  desta Secretaria vem tentando regularizar a
não  alimentação  do Sistema de Informação da Assistência Farmacêutica
Básica  -  SIFAB, junto ao Departamento de Assistência Farmacêutica da
Secretaria  de Estado da Saúde - SESMA. E motivo da não alimentação se
de   pelo  fato  de  estarem  faltando  notas  fiscais  da  compra  de
medicamento da Gestão anterior...".
Em  que  pese  a atual Gestora Municipal ter informado que o ex-gestor
teria  levado consigo todo o acervo administrativo do município, tendo
inclusive  a  atual  administração  municipal  proposto uma ação civil
pública  contra  o  mesmo,  no  sentido  de  que  devolvesse  todos os
documentos  pertencentes ao município, sob o Processo nº 431/2009, que
tramita  na  1ª  Vara  da  Comarca  de  Chapadinha-MA, a impropriedade
permanece até a presente data.

EVIDÊNCIA:
a)   Solicitação   de  Fiscalização  -  SF  nº  244307-01,  datada  de
08/03/2010;
b) Ofício nº 15/2010, datado de 12/03/2010;
c) Processo nº 431/2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

3.4 - PROGRAMA
1444
VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
AÇÃO              :
20AL
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MU
NICIPIOS CERTIFICADOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE - NACI
ONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Promover  ações de notificação, investigação, vigilância    ambiental,
controle de doenças, imunizações, sistemas de informação,  supervisão,
educação em saúde, comunicação e mobilização social na área de  epide-
miologia e controle de doenças.
ORDEM DE SERVIÇO   : 244400
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Execução das diversas ações do programa, pactuadas na Programação Pac-
tuada Integrada de Vigilância em Saúde - PPI/VS.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 77.062,67

3.4.1   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  dos  gastos  com  recursos do Programa Vigilância em
Saúde, referente ao exercício de 2008.
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FATO:
Por  meio  da Solicitação de Fiscalização nº 244400-01, de 08/03/2010,
item 01, foi demandado ao Gestor Municipal que fosse disponibilizada a
prestação  de contas completa do Programa Vigilância em Saúde relativa
aos exercícios de 2008 e 2009.
Apesar  da  solicitação,  não  foi comprovada a aplicação dos recursos
federais recebidos pelo município no exercício de 2008 para utilização
no  programa   Vigilância  em Saúde, na ordem de R$38.458,56 (trinta e
oito  mil,  quatrocentos  e  cinqüenta e oito reais e cinqüenta e seis
centavos).

EVIDÊNCIA:
a) Ofício nº 108/2010 GABP, datado de 15/03/2010;
b) Processo nº 431/2009;
c)  Planilha de valores transeridos ao município no exercício de 2008,
constantes no Fundo Nacional de Saúde;
d)  Justificativa  apresentada pelo ex-Prefeito Municipal do Município
de Mata Roma, datada de 05/04/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Em resposta, a Gestora Municipal em
Ofício   nº  108/2010  GABP,  datado  de  15/03/2010,  justificou  que
"Comunicamos   da   impossibilidade   de   fornecer   todos  os  dados
relacionados  referentes  a gestão anterior, em razão do ex-gestor ter
levado  consigo  todo  o  acervo  administrativo  do Município, tendo,
inclusive,  a  atual  gestora proposto uma ação civil pública contra o
mesmo,  no  sentido de que devolvesse todos os documentos pertencentes
ao  município,  sob  o Processo nº 431/2009, que tramita na 1ª Vara da
Comarca de Chapadinha-
MA.".  Foi  apresentada  cópia  dos documentos que integram o processo
judicial supracitado.
A  Solicitação  de  Fiscalização  SF  nº 244191-01, de 08/03/2010, foi
encaminhada  também  ao ex-Prefeito do Município de Mata Roma, tendo o
mesmo  apresentado a seguinte justificativa: "O ex-gestor não tem como
apresentar  os  documentos  solicitados nas SF em epígrafe, pois esses
documentos  estavam  todos  nos  arquivos da Prefeitura de Mata Roma e
como  é  fato notório e de conhecimento de todos, amplamente divulgado
nos  jornais  em rede nacional, a sede da Prefeitura de Mata Roma - MA
foi  depredada  e  saqueada  no  ato  da   posse  da  atual gestora do
Município,  em 01/01/2009, tendo sido extraviados/danificados diversos
documentos   e   equipamentos   como  computadores  e  outros  que  se
encontravam na prefeitura, como provam os documentos anexos (matériado
blog Décio Sá e fotografias).

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Apesar  das  ações  do  atual  gestor,  em  face da ação civil pública
mencionada, permanece a constatação, uma vez que não se tem comprovada
a aplicação dos recursos públicos.

3.4.2   CONSTATAÇÃO:
Ausência de contrapartida municipal do TFVS.

FATO:
Considerando  que,  diante  da  análise dos extratos da Conta 7.483-7,
Agência  1773-6,  Banco do Brasil, em que são movimentados os recursos
do  Programa  Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS), não foram
identificados   os  aportes  financeiros  referentes  à  contrapartida
municipal,  foi  requerido  por  intermédio  da  SF  nº  244400-01, de



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 158
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

08/03/2010, a comprovação dos valores e forma de
integralização da contrapartida municipal que compõe o TFVS. Apesar do
pedido, não houve disponibilização de documentos.
Sendo   assim,   a   integralização   da  contrapartida  municipal  do
TFVS não foi demonstrada.

EVIDÊNCIA:
a)  Extratos  da  conta  7.483-7,  Agência  1773-6,  Banco  do Brasil,
referentes aos exercícios de 2008 e 2009;
b) Ofício nº 108/2010 GABP, de 15/03/2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
o   Gestor  municipal,  por  meio  do  Ofício  nº  108/2010  GABP,  de
15/03/2010, informou que só responderia a esse item no dia 12/04/2010.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Apesar  da  sinalização  do  gestor  em prestar as informações em data
posterior, tal não ocorreu. Permanece o teor da constatação.

3.4.3   CONSTATAÇÃO:
Pagamento de tarifas bancárias com recursos da Vigilância em Saúde.

FATO:
A  movimentação  dos  recursos  oriundos  do Programa da Vigilância em
Saúde é realizada no Banco do Brasil, Conta 7.483-7, Agência 1773-6.
Constatou-se  que  foram  cobradas  pelos  agentes financeiros tarifas
bancárias,  descontadas  indevidamente  dos  recursos da vigilância em
saúde,   além   de  outras  taxas/tarifas,  inclusive  decorrentes  de
devolução de cheques sem fundos emitidos pela Administração Municipal,
conforme segue:

AG CC
DATA

COBRANÇA ESPECIFICAÇÃO DA COBRANÇA VALOR (R$)

1773-6 7.483-7 12/03/08 Taxa Bacen devolução
documento

0,35

1773-6 7.483-7 12/03/08 Tarifa Devolução de Cheque 17,50
1773-6 7.483-7 11/08/08 Taxa Bacen devolução

documento
0,35

1773-6 7.483-7 11/08/08 Tarifa Devolução de Cheque 17,50
1773-6 7.483-7 30/09/08 Tarifa Extrato solicitado

na agência
1,45

VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE 37,15

EVIDÊNCIA:
a)   Extratos   da  Conta  7.483-7,  Agência  1773-6,  referentes  aos
exercícios de 2008 e 2009.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4 -  41000 MINISTERIO DAS COMUNICACOES

4.1 - PROGRAMA
1008
INCLUSÃO DIGITAL
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AÇÃO              :
11T7
IMPLANTACAO DE TELECENTROS PARA ACESSO A SERVICOS PUBLI
COS - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Inclusão Digital
- Implantação de instalações para Acesso a Serviços Públicos.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245931
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Objeto fiscalizado:
Telecentros comunitários abertos para acesso à comunidade.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 21.000,00

4.1.1   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  funcionamento  do  Telecentro.

FATO:
O  Colégio  Rolindo  Garreto  -  localizado  na  Rua Comandante Renato
Archer, centro, Mata Roma/MA, pertencente à rede municipal de ensino -
foi  beneficiado  com a implantação de um Telecentro comunitário, após
adesão  ao  Edital  de  Chamada Pública n.º 01/2006, do Ministério das
Comunicações.  O  Telecentro  deve  ser  um  espaço público provido de
computadores conectados à internet em banda larga, onde são realizadas
atividades,  por  meio  do  uso  das TICs (Tecnologias da Informação e
Comunicação),  com  o objetivo de promover a inclusão digital e social
das  comunidades atendidas. Em visita realizada por fiscais da CGU, no
local  de  instalação do Telecentro, no dia 18/03/2010, na presença da
diretora do Colégio Rolindo Garreto, M. F. O. S., a fim de verificar a
adequação   desse   equipamento  às  normas,  constatou-se  a seguinte
impropriedade:
A)  Ausência  de  funcionamento  do  Telecentro.  Apesar  de  ter sido
verificado  que o Telecentro já está montado, dispondo de equipamentos
como:  cadeiras  multiuso,  mesas  (para  computadores  e impressora),
microcomputadores   (servidor   e   estações  de  trabalho),  roteador
wireless,  impressora,  estabilizadores  e  câmeras de segurança, esse
ainda não está disponível para os usuários. Tal fato, constitui-se num
exemplo  clamoroso de desperdício de recursos públicos - especialmente
em  localidades  carentes  de  instrumentos  de acesso à tecnologia da
informação  e  de  marcantes  índices  de  exclusão digital - já que a
estrutura  do  Telecentro  está  montada  e  esse  não  foi entregue à
comunidade.

EVIDÊNCIA:
a) Fotos a seguir:
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Telecentro montado, mas sem funcionamento.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.2   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de funcionamento do microcomputador servidor.

FATO:
Ainda em visita realizada por fiscais da CGU, no local  de  instalação
do   Telecentro,   constatou-se   a   ausência   de  funcionamento  do
microcomputador   servidor.   Esse   fato,   inclusive    impediu    a
verificação   da   configuração do processador do servidor, bem como o
tamanho da memória desse.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.3   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  realização  de  chamada  de assistência.

FATO:
Também  foi  constatado,  na  visita  ao  Telecentro,  a  ausência  de
realização   de   chamada   de assistência técnica para solicitação de
reparo do microcomputador servidor.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.4   CONSTATAÇÃO:
Número incompatível de mobiliário e acessórios.
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FATO:
Na  inspeção  ao  Telecentro  de  Mata  Roma/MA  constatou-se o número
incompatível  de  mobiliário  e  acessório em relação àquele do kit de
móveis e equipamento do programa de Telecentro:
A)   Cadeiras   multiuso  em quantidade inferior - conforme o Termo de
Doação  com  Encargos, anexo ao Edital de Chamada Pública n° 1/2006, o
Telecentro deve contar com 21 (vinte e uma) cadeiras multiuso.
Entretanto,  somente  foram  localizadas 10 (dez) cadeiras multiuso no
Telecentro de Mata Roma/MA;
B)   Ausência  de mesa para professor - conforme o Termo de Doação com
Encargos,  anexo  ao Edital de Chamada Pública n° 1/2006, o Telecentro
deve   contar  com  uma  mesa  para  professor.  Entretanto,  não  foi
localizada mesa para professor no Telecentro de Mata Roma/MA;
C)  Ausência  de armário baixo em MDF - conforme o Termo de Doação com
Encargos,  anexo  ao Edital de Chamada Pública n° 1/2006, o Telecentro
deve  contar  com  um  armário  baixo.  Entretanto, não foi localizado
armário baixo no Telecentro de Mata Roma/MA;
D)   Ausência  de projetor multimídia - conforme o Termo de Doação com
Encargos,  anexo  ao Edital de Chamada Pública n° 1/2006, o Telecentro
deve contar com um projetor multimídia. Entretanto, não foi localizado
projetor multimídia no Telecentro de Mata Roma/MA;
Ressalta-se  que  todo  esse mobiliário e equipamento deveria estar em
número  compatível  com  kit  de  móveis  e equipamento do programa de
Telecentro,  visto que há Termo de Entrega dos equipamentos, datado de
07/05/2008,   e   Termo  de  Aceitação  dos  equipamentos,  datado  de
22/04/2009, ambos para a Prefeitura de Mata Roma/MA.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.5   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  sanitários  adaptados.

FATO:
Em  visita  ao  Telecentro  constatou-se  a  ausência   de  sanitários
adaptados   para  pessoas  portadoras  de deficiência  física  ou  com
mobilidade  reduzida - conforme o item n° 4.3.2  do  Edital de Chamada
Pública  n°  1/2006  é  uma  das  obrigações  da  entidade   donatária
(Prefeitura    de   Mata  Roma/MA)  providenciar sanitários  adaptados
para  pessoas  portadoras  de  deficiência  física  ou com  mobilidade
reduzida.   Todavia,  os  banheiros do Colégio Rolindo Garreto,  local
de  implantação  do  Telecentro,  não  foram  adaptados  para  pessoas
portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida.

EVIDÊNCIA:
a)Fotos a seguir:
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Banheiros sem as adaptações.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.6   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de linha telefônica.

FATO:
Conforme o item n° 4.3.4 do Edital de  Chamada  Pública  n°  1/2006  é
uma   das   obrigações   da  entidade donatária  (Prefeitura  de  Mata
Roma/MA)  providenciar a instalação de linha  telefônica para contatos
com o Ministério das Comunicações e as centrais de suporte técnico dos
fornecedores do conjunto de bens.
Entretanto,  no  Colégio  Rolindo  Garreto,  local  de  implantação do
Telecentro, não há linha telefônica.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.7   CONSTATAÇÃO:
Ausência de equipamentos de combate a incêndio.

FATO:
Conforme  o item n° 7.2  da  Cartilha  de  Telecentros  (Recomendações
para  Montagem  de um Telecentro)  produzida  pela  Coordenação  Geral
de Acompanhamento de Projetos  Especiais/Secretaria
Executiva/Ministério das Comunicações, edição  de  Março  de  2008,  o
aspecto  da segurança, no contexto do Telecentro,  deverá considerar a
previsão  de  equipamentos  de combate a incêndio. Todavia, no Colégio
Rolindo   Garreto,   local   de  implantação  do  Telecentro,  não  há
equipamentos de combate a incêndio.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.8   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  monitores do Telecentro.

FATO:
Segundo  o  Termo  de  Doação com Encargos, anexo ao Edital de Chamada
Pública  n°  1/2006,  a  entidade  donatária   (Prefeitura   de   Mata
Roma/MA)    deve    selecionar    e disponibilizar,  no  mínimo,  dois
assistentes/monitores   para  prestar  atendimento    no    Telecentro
comunitário,   com   perfil   profissional  definido  pelo  Ministério
das   Comunicações.  No entanto, no Colégio Rolindo   Garreto,   local
de  implantação  do  Telecentro,  não  há monitores.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.
b) Solicitação de Fiscalização n° 245931-01;
c) Ofício n° 066/2010 - GABP;
d) Ofício n° 101/2010 - GABP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.9   CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  coordenador no Telecentro.

FATO:
Foi   verificado   no  Telecentro  de  Mata  Roma/MA  a  ausência   de
coordenador   no   Telecentro   designado  formalmente  pela  entidade
donatária  -  conforme o Termo de Doação com Encargos, anexo ao Edital
de  Chamada  Pública  n°  1/2006,  a entidade donatária (Prefeitura de
Mata   Roma/MA)   deve  designar  um coordenador, que será responsável
pela  administração  do  Telecentro,  recepção  e  encaminhamento  dos
usuários. No entanto, no Colégio Rolindo Garreto, local de implantação
do Telecentro, não há coordenador.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.10  CONSTATAÇÃO:
Ausência de controle patrimonial.

FATO:
No  Telecentro  de  Mata  Roma/MA,  verificou-se  que  não há controle
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patrimonial  sobre  os bens doados - conforme o Termo  de  Doação  com
Encargos,  anexo  ao Edital de Chamada Pública n° 1/2006,  a  entidade
donatária   (Prefeitura   de   Mata  Roma/MA)  deve responsabilizar-se
pela  guarda  e manutenção dos bens e equipamentos recebidos.
Contudo,  no  Colégio  Rolindo  Garreto,  não  há controle patrimonial
sobre os bens do Telecentro, recebidos em doação.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

4.1.11  CONSTATAÇÃO:
Ausência  de  sinal  de  internet.
FATO:
Conforme  o  Termo  de  Doação  com  Encargos,   anexo  ao  Edital  de
Chamada  Pública  n°  1/2006,  a entidade donatária   (Prefeitura   de
Mata   Roma/MA)   deve   contratar,  sob  a orientação  do  Ministério
das  Comunicações  o  link  para provimento de acesso a Internet banda
larga,  com as características necessárias para operação do Telecentro
e/ou viabilizar os meios para tal finalidade.
Entretanto,  no  Colégio  Rolindo  Garreto,  local  de  implantação do
Telecentro,  não há sinal de internet disponível, inviabilizando o seu
funcionamento.

EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
4.1.12  CONSTATAÇÃO:
Ausência  de criação do Conselho Gestor do Telecentro.

FATO:
O  item   n°   4.8   do   Edital   de   Chamada   Pública   n°  1/2006
determina  que  a  entidade  donatária   (Prefeitura  de Mata Roma/MA)
constituirá  o  Conselho  Gestor  do   Telecentro,   com  a  função de
acompanhar  e observar as atividades realizadas e sugerir melhorias na
organização e utilização da unidade.
Contudo  não  foi  criado  o  Conselho  Gestor  do  Telecentro de Mata
Roma/MA.

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de Fiscalização n° 245931-01;
b) Ofício n° 066/2010 - GABP;
c) Ofício n° 101/2010 - GABP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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4.2 - PROGRAMA
1157
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
AÇÃO              :
2424
FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Ação:Fiscalização da Universalização dos Serviços de Telecomunicações.
Garantir a todos os cidadãos o acesso aos serviços de telecomunicações
visando a inclusão social, independentemente de localização e condição
socioeconômica.
ORDEM DE SERVIÇO   : 244345
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
OPERAÇÃO 1
Verificar  o  cumprimento das metas do PGMU (Plano Geral de Metas para
Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC) pelas ope-
radoras de telefonia fixa, especificamente quanto ao prazo de instala-
ção dos acessos individuais e coletivos nos estabelecimentos de ensino
e saúde nas localidades que possuam acessos individuais instalados.
OPERAÇÃO 2
Verificar  o  cumprimento das metas do PGMU (Plano Geral de Metas para
Universalização  do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC) e do PGMQ
(Plano  Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Telefônico Fixo Co-
mutado  - STFC) pelas operadoras de telefonia fixa, especificamente se
todas  as  localidades com mais de 100 habitantes e menos de 300 habi-
tantes  não  atendidas  por acessos individuais instalados tenham pelo
menos  um  TUP instalados com acesso 24 horas, 7 dias por semana, e se
são capazes de executar chamadas LDN.
AGENTE EXECUTOR    :
ANATEL
AUTARQUIA
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

4.2.1   CONSTATAÇÃO:
Telefones de Uso Público (TUP's) com anormalidades.

FATO:
Durante inspeção física feita nas localidades de Alto Novo, Guadalupe,
Riachão,  São  João  e  Vila  Ana  Lucia,  todas  no município de Mata
Roma/MA,  com  o  objetivo  de  avaliar  o  correto  funcionamento dos
Telefones  de  Uso  Público  (TUP's) nelas instalados, constatou-se as
seguintes irregularidades:
A)  Ausência  de  identificação  visual  da  capacidade  de originar e
receber chamadas locais e de Longa Distância (LDN) no seguinte TUP:

Localidade Código de Acesso
(Número de Chamada)

Vila Ana Lucia (98) 3481-1293

B)  Identificação precária do código de acesso (número de chamada) nos
seguintes TUP's:

Localidade

Código de
Acesso

(Número de
Chamada)

Foto
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Localidade

Código de
Acesso

(Número de
Chamada)

Foto

Alto Novo (98) 3475-1320

Guadalupe (98) 3475-1796

Riachão (98) 3475-1792

Vila Ana Lucia (98) 3481-1293 -

.
C) Ausência de informações relativas a códigos de serviços públicos de
emergência  e  de  utilidade pública disponíveis para a localidade, no
seguinte TUP:

Localidade Código de Acesso
(Número de Chamada)

Vila Ana Lucia (98) 3481-1293

D)  Ausência  de  informações  impressas  sobre  os procedimentos para
reclamação  quando  do  mau  funcionamento  e  de  defeito  em  cartão
indutivo, no seguinte TUP:

Localidade
Código de Acesso

(Número de Chamada)
Guadalupe (98) 3475-1796
Vila Ana Lucia (98) 3481-1293
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EVIDÊNCIA:
a) Questionários de verificação física aplicados em campo;
b) Fotos abaixo.
B) Identificação precária do código de acesso (número de chamada) nos
seguintes TUP’s:   

Localidade
Código de Acesso

(Número de Chamada) Foto

Alto Novo (98) 3475-1320

Guadalupe (98) 3475-1796

Riachão (98) 3475-1792

Vila Ana Lucia (98) 3481-1293 Não disponível.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

5 -  49000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

5.1 - PROGRAMA
1334
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS
AÇÃO              :
0620
APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRI
TORIOS RURAIS - NA REGIAO NORDESTE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Viabilizar, priorizando a articulação com programas e políticas públi-
cas, investimentos na implantação, ampliação e modernização de  infra-
estrutura e serviços necessários à dinamização econômica dos territóri
os rurais, ao fortalecimento da gestão social de seu processo de desen
volvimento  e de redes sociais de cooperação e à melhoria da qualidade
de vida dos agricultores familiares.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245327
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Objeto do contrato de repasse segundo site da CEF:
Aquisição de uma motocicleta.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 9.550,00

5.1.1   CONSTATAÇÃO:
Aquisição de motocicleta por preço superior à média do mercado, da ord
em de R$ 2.554,00 (dois mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais).

FATO:
Consta  do processo disponibilizado pela Caixa Econômica Federal que a
Prefeitura  Municipal  adquiriu  o  objeto  do  referido  contrato  de
repasse,  uma  motocicleta  com motor de 4 tempos, do tipo "off road",
refrigerada  a  ar,  com  potência  de  12,5  Cv,  câmbio de 5 (cinco)
velocidades,  partida  a pedal e freio a disco, da empresa "Lobo Motos
Ltda.  -  concessionária  autorizada Yamaha" (CNPJ nº 05.125.353/0001-
31),  pelo  valor  de  R$  9.540,00  (nove  mil, quinhentos e quarenta
reais),  conforme  Nota Fiscal de nº 007363, emitida em 31 de março de
2007.  A  referida  empresa, conforme autos do processo, participou do
processo  licitatório  Carta Convite nº 002/2007 sagrando-se vencedora
por ter oferecido o preço mais vantajoso à Administração Pública.
Em  consulta realizada ao sítio eletrônico da FIPE, verificou-se que o
valor  médio  à  época  (março de 2007) de um veículo do mesmo modelo,
Yamaha  XTZ  125  K, zero Km a gasolina, era de R$ 6.986,00 (seis mil,
novecentos e oitenta e seis reais) o que indica sobrepreço na aquisiçã
o do bem.

EVIDÊNCIA:
1. Solicitação de Fiscalização nº 245.327-01, de 08 de março de 2010;
2.  Pesquisa  efetuada  ao  sítio  eletrônico da Fundação Instituto de
Pesquisas   Econômicas,   tendo   como   parâmetros  o  custo  de  uma
motocicleta  Yamaha  XTZ 125 K, zero quilômetros, à gasolina, em março
de 2007.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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6 -  51000 MINISTERIO DO ESPORTE

6.1 - PROGRAMA
1250
ESPORTE E LAZER NA CIDADE
AÇÃO              :
5450
IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER
 - CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE GI
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Disponibilizar e modernizar áreas para a prática de esporte   e lazer,
assim como instalações e equipamentos adequados à prática   esportiva,
contribuindo  para reduzir a exclusão e o risco social e para melhorar
a qualidade de vida, mediante garantia de acessibilidade a espaços es-
portivos modernos.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245343
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Construção e equipamento de quadra de esportes coberta
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 164.276,00

6.1.1   CONSTATAÇÃO:
Falhas na Licitação: uso de documentos de natureza oficial forjados;
parecer sem valor jurídico; publicidade restrita.

FATO:
Com  o objetivo de verificar as condições em que o Contrato de Repasse
0178457-69,  firmado  entre a Prefeitura Municipal de Mata Roma/MA e o
Ministério  do  Esporte  fora  executado,  solicitou-se,  mediante  SF
245343-01,  de  08 de março de 2010, todos os documentos constantes da
prestação de contas porventura existente.
Como  resposta,  a  gestora municipal assim se manifestou, por meio do
Ofício s/n-2010 GABP, de 15 de março de 2010, nos seguintes termos:
"Comunicamos   da   impossibilidade   de   fornecer   todos  os  dados
relacionados  referentes  à  CONTRATO  DE REPASSE nº 0178457-69 (SIAFI
536738)  -  Implantação  de  Núcleo de Esporte, da gestão anterior, em
razão  do  ex-gestor,  o  Sr. Lauro Pereira de Albuquerque, ter levado
consigo todo o acervo administrativo do Município, tendo, inclusive, a
atual  gestora  proposto  uma  ação  civil  pública contra o mesmo, no
sentido   de  que  devolvesse  todos  os  documentos  pertencentes  ao
município,  sob  o  Processo  nº  431/2009,  que tramita na 1ª Vara da
Comarca de Chapadinha-MA"
Apesar   disso,  obteve-se  no  SIAFI  e  junto  à  CAIXA,  parte   da
documentação relacionada ao CR, especificamente os volumes principal e
técnico   do   ajuste.   Posteriormente,   após   contato  com  o  ex-
gestor municipal, conseguiu-se parte dos documentos que expressariam a
execução  financeira (notas fiscais e extratos), assim como documentos
relacionados à licitação (propostas, CRF FGTS e CND Previdência).
O  Contrato  objeto  de  análise  teve  sua  vigência  de  16dez2005 a
30jun2007.  Por  ele,  caberia  à  Prefeitura executar a Construção de
Ginásio Poliesportivo Coberto, na sede do município de Mata Roma/MA. A
obra  foi  submetida  a  três  medições  pela  CAIXA.  O  Relatório de
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Acompanhamento  de  Empreendimento-Setor  Público  apontou  ter a obra
alcançado a importância de R$ 173.323,74.
A  execução  financeira  do  Contrato  indica ter sido beneficiada com
desembolsos a empresa Construtora Majovep Ltda., CNPJ 05.587.585/0001-
01,  pela  emissão  das seguintes notas fiscais: 312, de 09ago2006, no
valor  de  R$ 19.961,28; 317, de 06nov2006 no valor de R$ 67.334,93; e
323, de 01fev2007, no valor de R$ 86.894,14.
Quanto  à  execução  física,  verificou-se conformidade com aquilo que
fora projetado, conforme também
apontou Relatórios de Acompanhamento de Execução da CAIXA.
Com  relação  ao  procedimento licitatório, destaque-se, inicialmente,
que o ex-gestor não o apresentou na íntegra. As peças disponibilizadas
se
resumiram a cópias de documentos que demonstrariam:
a) Publicação no DOU de 14mar2006;
b)  Propostas  de  preços das empresas Construtora Majovep Ltda. e CRP
Construções e Projetos Ltda.;
c)   CNDs   e   CRFs   INSS  e  FGTS,  respectivamente,  das  empresas
mencionadas acima;
d) Parecer de Assessor Jurídico;
e) Ata da sessão de julgamento;
f) Mapas de apuração/classificação de proposta;
g) Termo de adjudicação;
h) Homologação e Ordem de Serviço;
i) Termo de contrato assinado.
Os  documentos  acima  citados  foram  apresentados  pelo ex-gestor no
sentido   de   demonstrar   o   procedimento   licitatório   ocorrido,
materializado na Tomada de Preços 03/2006 (numeração obtida no extrato
de publicação no DOU). No procedimento, teriam participado as empresas
Construtora Majovep Ltda., CNPJ 05.587.585/0001-01; e C.R.P.
Construções e Projetos Ltda., CNPJ 02.318.189/0001-90. De sua análise,
extraíram-se as seguintes irregularidades:
1)  Sem  chancela de protocolo, os documentos disponibilizados estavam
sem  ordem  sequencial,  muito  menos tinha suas folhas numeradas e/ou
rubricadas. Ademais, não se fez prova de autorização da licitação, não
se  fez  indicação  da fonte para o custeio das despesas, nem se tinha
qualquer  referência  técnica (quantitativa ou qualitativa) em relação
ao  objeto  a ser licitado, em direta afronta a comandos do art. 38 da
Lei 8.666/1993;
2)  O  procedimento  não  foi  devidamente publicizado, pois só se fez
presente  prova  de publicação no DOU, em violação à regra do art. 21,
inciso  III  da  Lei  8.666/1993, que determina também a divulgação em
jornal de grande circulação na região;
3)  O  parecer  jurídico acostado, em seu conteúdo, não se revestiu de
características  suficientes  para  ser  considerado  como uma efetiva
opinião técnico-jurídico de assessoria, pois cuidou apenas em afirmar:
.
“Analisando a documentação que se refere ao Processo de Licitação TP 006/2006 – Construção
de Ginásio Poliesportivo na sede Município, comprovamos que o mesmo se enquadra nos termos
previstos pela Lei 8.666/93, Art. 02:
(…)
Baseado na Legislação vigente, nosso parecer favorável à mesma.”

.
Pela  leitura  dos  termos  acima,  percebe-se  que o parecer veiculou
apenas  a  opinião  de que a hipótese da construção do ginásio deveria
ser licitada. Nada mencionou acerca da legalidade dos termos do edital
ou da minuta do contrato. Além disso, consignou data que coincidiu com
a  própria realização da sessão de julgamento, 30mar2006, fato que não
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se mostra crível.
4)  Foram juntados ao procedimento documentos de natureza oficial cujo
teor não se confirma pelos procedimentos de autenticação via Internet.
No  caso,  evidenciou-se  a  inexistência  de  registro  dos seguintes
documentos:
C.R.P. Construções Projetos Ltda.
a)  CND  INSS. 012352611-06401030. Expedida em 04mar2006, com validade
até 26jun2006;
b)  CRF  FGTS.  2001438956450561266993.  Expedida  em  02mar2006,  com
validade até 05abr2006;
Construtora Majovep Ltda.
a) CND INSS. Não foi apresentada tal certidão. Entretanto, pesquisa do
histórico  de CNDs da empresa indica que não foi expedida certidão que
pudesse  ser  utilizada  por  ela  no  dia  da  sessão de julgamento -
30mar2006. Consulta de referido histórico se encontra abaixo, no campo
evidência.
b) CRF FGTS. A mesma observação anterior se faz.
5)  A  Comissão  de  Licitação  utilizou-se  de  artifício  -  uso  de
documentos inautênticos - para dar a aparência de legalidade ao ato de
julgamento  de documentos apresentados. Conforme teor da Ata da Sessão
de Julgamento, supostamente ocorrido em 30mar2006:
.
“ … A Comissão atestou o recebimento das propostas enviadas pela seguintes empresas:
CONSTRUTORA MAJOVEP LTDA, C R P CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, A CPL abriu os envelopes de
documentação de cada licitante a qual foi também conferida pelos representantes.  A CPL
julgou habilitadas todas as firmas. A Comissão abriu os envelopes de proposta. Ditos
envelopes e respectivas propostas foram examinados e rubricados pelos membros da CPL  e
pelos representantes.” (sem grifos no original)

.
Além  do  uso  de  tais documentos, afirmou que os licitantes estariam
presentes  à  Sessão,  fato  não  comprovado,  uma  vez  que  inexiste
assinatura  ou  rubrica  na referida ata que não seja a dos membros da
CPL.

EVIDÊNCIA:
1.RAEs da CAIXA;
2.NFs 312, 317 e 323 da empresa Construtora Majovep Ltda.;
3.Procedimento   licitatório   (parte)   apresentado,  que  acompanhou
expediente do ex-gestor municipal, datado de 05 de abril de 2010;
4.Relatório Fotográfico abaixo.
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Fig. 01. Histórico CRF FGTS. CRP Construções, Ref
e Proj Ltda. Detalhe da CRF emitida no período da
Sessão de julgamento. Número incompatível com o da
certidão apresentada.

Fig. 02. Histórico CRF FGTS. Construtora Majovep
Ltda. Detalhe das CRF´s emitidas no período da
Sessão de Julgamento. Nenhuma delas abrange o dia
30mar2006.
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Fig. 03.Histórico CND INSS. CRP Construções,
Reformas e Projetos Ltda.

Fig. 04. Histórico CND INSS. Construtora Majovep
Ltda. Evidencia-se a existência de CND apta para o
período da Sessão de Julgamento, mas não
apresentada.

Fig. 05. Vista externa ginásio. Fig. 06. Vista interna ginásio.
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Fig. 07. Detalhe da arquibancada. Fig. 08. Detalhe piso e alambrado.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação para este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
NÃO SE APLICA.

7 -  55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
7.1 - PROGRAMA
0068
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
AÇÃO              :
2060
ACOES SOCIOEDUCATIVAS E DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS E
ADOLESCENTES EM SITUACAO DE TRABALHO
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Ação referente ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI,
destinada  ao  oferecimento de atividades socioeducativas com o fim de
garantir  o  direito  ao  não  trabalho  às  crianças  e  adolescentes
com idade inferior a 16 anos e que se encontram em situação de traba-/
lho conforme identificado pelo Cadastro Único do Governo Federal.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245071
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação do gestor municipal no planejamento, execução e acompanhamento
das  atividades socioeducativas, principalmente quanto ao oferecimento
de  infra-estrutura adequada para realização do serviço socioeducativo
e quanto à qualidade dos gastos realizados para custeio do serviço, --
assim como a gestão e o controle das frequências dos beneficiários.///
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 72.700,00
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7.1.1   CONSTATAÇÃO:
Condições   inadequadas   de  armazenamento  e  preparo  de  alimentos

FATO:
Em  duas localidades de execução do serviço socioeducativo do Programa
de  Erradicação  do  Trabalho  Infantil  (PETI)  no  Município de Mata
Roma/MA,  escola  municipal  Antônio  Vieira e Colégio Luís Pereira de
Sousa,  localizadas, respectivamente, no Povoado de Taboquinha e no de
Mata  do  Brigadeiro,  constatou-se que estas não apresentam condições
adequadas de armazenamento e preparo do reforço alimentar.
O  que  se  vê,  são  condições  impróprias  de  armazenagem, em local
totalmente  inadequado  à  finalidade,  com grave risco à conservação,
exposição  à pragas e a segurança dos alimentos fornecidos. Os espaços
reservados  a  armazenagem  não obedecem ao determinado para a correta
conservação dos mantimentos, em razão da falta dos seguintes itens:
prateleiras ou paletes adequados para disposição dos alimentos;
espaçamento  correto  das  paredes  para  uma  melhor  ventilação  dos
alimentos;
programa preventivo e periódico de controle de pragas;
telas  milimétricas  nas  janelas e proteção nas portas de acesso para
impedir a entrada de insetos ou roedores;
inadequada disposição dos produtos alimentícios;
câmara fria ou equivalente para conservação dos alimentos perecíveis;
limpeza e higiene adequada à conservação dos alimentos.
No  que toca ao preparo dos alimentos, em razão das péssimas condições
físicas  dos  espaços  reservados  ao  preparo, da falta de utensílios
necessários  ao  cozimento e do sério comprometimento das condições de
higiene  e  da  segurança  dos mantimentos, a qualidade da alimentação
oferecida   resta  prejudicada.  Sendo  essa  inadequada  para  o  fim
pretendido de reforço alimentar dos beneficiários do programa.

EVIDÊNCIA:
Constatação in loco pela Equipe de Fiscalização da CGU.
Evidências fotográficas:

Colégio Luís Pereirade Sousa
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Colégio Luís Pereira de Sousa

Colégio Luís Pereira de Sousa

Colégio luís Pereira de Sousa
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Colégio Luís Pereira de Sousa

Colégio Luís Pereira de Sousa

Escola Municipal Antônio Vieira
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Escola Municipal Antônio Vieira

Escola Municipal Antônio Vieira

Escola Municipal Antônio Vieira

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.1.2   CONSTATAÇÃO:
Instalações  inadequadas  e  mal  conservadas  para  a  realização das
atividades socioeducativas.
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FATO:
A  Escola  Municipal  Antônio  Vieira,  utilizada  para  execução  das
atividades  socioeducativas  do  Programa  de  Erradicação do Trabalho
Infantil  (PETI) no Município de Mata Roma/MA, não apresenta condições
adequadas  à  consecução  das finalidades do programa, uma vez que foi
construída com material impróprio para fins educacionais.
A  cobertura da escola é de palha, sendo que suas paredes e o piso são
de  material  adobe, preparado com argila crua. Além disso, as paredes
da sala destinada às atividades são vazadas, expostas as intempéries e
condições  insalubres.  No  local,  há armazenamento de alimentos e do
material  destinado  as  atividades  que,  em  virtude das instalações
físicas  impróprias,  têm  sua  conservação  prejudicada, o que põe em
risco o reforço escolar e alimentar dos seus beneficiários.
Destarte,  a  instalação  física  do  local  em  comento,  pelo que se
apresenta, não se presta para a realização do escopo do PETI.
O  Colégio  Luís  Pereira  de  Sousa,  sito  no  Povoado  de  Mata  do
Brigadeiro,  por  sua vez, apresenta instalações mal conservadas e com
deficiência  na limpeza para a execução das atividades socioeducativas
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).
A  pintura  das paredes e o piso das salas estão em péssimas condições
de  conservação. Os quadros negros estão deteriorados, o que dificulta
a execução das atividades de reforço escolar dos alunos. O que se vê é
a  necessidade  premente de ação no sentido de se adequar a instalação
para  que os beneficiários tenham condições seguras e saldáveis para a
realização da jornada ampliada.

EVIDÊNCIA:
Constataçã in loco pela Equipe de Fiscalização.
Evidências fotográficas:

Escola Municipal Antônio Vieira



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 180
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

Escola Municipal Antônio Vieira

Escola Municipal Antônio Vieira

Escola Municipal Antônio Vieira

Colégio Luís Pereira de Sousa
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Colégio Luís Pereira de Sousa

Colégio Luís Pereira de Sousa

Colégio Luís Pereira de Sousa
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Colégio Luís Pereira de Sousa

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.1.3   CONSTATAÇÃO:
Divergência  entre  o  total  de  beneficiários  constante da folha de
frequência e o número registrado no SISPETI.

FATO:
O  total  de  beneficiários  do  Programa  de  Erradicação do Trabalho
Infantil  registrado no Sistema de Controle e Acompanhamento das Ações
Ofertadas  pelo  Serviço  Socioeducativo do Programa de Erradicação do
Trabalho   Infantil  (SISPETI)  diverge  do  número  de  beneficiários
constantes   da   folha  de  frequência  do  programa.  Tendo-se  como
referência  o  mês  de  janeiro,  dos  seguintes locais de execução do
serviço socioeducativo, apresenta-se as seguintes divergências:

LOCAL ENDEREÇO SISPETI FOLHA DE
FREQUÊNCIA

Colégio Nilo
Alves

Povoado São
Lourenço

56 Beneficiários 51 Beneficiários

Escola Municipal
Antonio Vieira

Povoado
Taboquinha

52 Beneficiários 47 Beneficiários

Grupo Escolar São
João

Povoado São João 45 Beneficiários 35 Beneficiários

Conforme  se  constata,  em  todos  os  locais assinalados, o total de
beneficiários  constantes  das folhas de frequência disponibilizadas à
Equipe  de Fiscalização da Controladoria-Geral da União é menor do que
o número registrado no SISPETI.
Por  outro  lado,  não  foi  possível  se  confrontar  a totalidade de
beneficiários   registrados  no  SISPETI  com  o  total  da  folha  de
frequência  do  Colégio  Luís  Pereira  de Sousa, tendo em vista que a
Coordenação  Municipal  do PETI não disponibilizou a folha de presença
de  um  dos  monitores  do serviço socioeducativo da localidade, o que
impede a exata constatação do fato em análise.
Acrescente-se que, em cada local de execução do serviço
socioeducativo,  existem  dois monitores responsáveis pelas atividades
do programa. Um pelo período da manhã e outro pelo da tarde.
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EVIDÊNCIA:
Registro de Beneficiários do SISPETI;
Folha de frequência dos locais do serviço socioeducativo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.1.4   CONSTATAÇÃO:
Beneficiários  registrados  no  SISPETI  como  vinculados  ao local do
serviço socioeducativo que não constam na folha de frequência.

FATO:
Realizando-se  o  cotejo entre as folhas de frequência (referência mês
de  janeiro) do Programa de Erradicação do trabalho Infantil (PETI) do
Município  de  Mata Roma/MA e as informações registradas no Sistema de
Controle   e   Acompanhamento   das   Ações   Ofertadas  pelo  Serviço
Socioeducativo   do  Programa  de  Erradicação  do  Trabalho  Infantil
(SISPETI),  constata-se  que  vários  beneficiários  registrados neste
sistema,  como  vinculados  aos  locais do serviço socioeducativo, não
constam das respectivas folhas de frequência.
É o que se extrai da seguinte tabela:

LOCAL TOTAL SISPETI Nº BENEFICIÁRIOS DO SISPETI QUE
NÃO CONSTAM NA FOLHA DE
FREQUÊNCIA

Colégio Nilo Alves 56 49 Beneficiários
Escola Antônio Vieira 52 52 Beneficiários

Grupo escolar São João 45 45 Beneficiários

A  partir  de  uma comparação nominal, a folha de frequência demonstra
que,  não  obstante  o  registro  no SISPETI, os beneficiários, na sua
maioria,  como  no  caso do Colégio Nilo Alves, ou, em sua totalidade,
nas demais escolas acima mencionadas, não frequentam as ações do PETI.
O  que  se  constatou,  com  base  nos  livros de frequência, é que os
beneficiários  registrados  no  sistema  sequer  constam  como  alunos
participantes do serviço socioeducativo nas respectivas localidades de
execução. Assim, o que fica é a total desconformidade entre o que está
indicado  no  SISPETI  e a realidade dos alunos que de fato participam
das  atividades  do  Programa  Erradicação  do  Trabalho  Infantil  no
Município de Mata Roma.
Confirma  o  fato,  as  seguintes tabelas, compostas com beneficiários
selecionados   na  amostra,  que  comprovam  o  descompasso  entre  os
registros  no  SISPETI  e  as folhas de frequências das localidades de
execução do serviço socioeducativo:

A) Colégio Nilo Alves (Povoado São lourenço):

AMOSTRA SISPETI (NIS BENEFICIÁRIO) FOLHA DE FREQUÊNCIA
1) 212.06793.95-5 NÃO CONSTA
2) 203.14270.59-0 NÃO CONSTA
3) 163.04597.84-4 NÃO CONSTA
4) 212.07279.82-1 NÃO CONSTA
5) 201.89774.07-4 NÃO CONSTA
6) 164.80322.35-6 NÃO CONSTA
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AMOSTRA SISPETI (NIS BENEFICIÁRIO) FOLHA DE FREQUÊNCIA
7) 200.48713.73-7 NÃO CONSTA
8) 164.83408.16-2 CONSTA
9) 200.48709.66-7 CONSTA
10) 165.89870.31-5 CONSTA

B) Escola Municipal Antônio Vieira (Povoado Taboquinha):
AMOSTRA SISPETI (NIS BENEFICIÁRIO) FOLHA DE FREQUÊNCIA
1) 201.24213.03-5 NÃO CONSTA
2) 212.10285.85-3 NÃO CONSTA
3) 163.05660.77-9 NÃO CONSTA
4) 201.79283.58-2 NÃO CONSTA
5) 163.05984.93-0 NÃO CONSTA
6) 201.24213.01-9 NÃO CONSTA
7) 201.24213.02-7 NÃO CONSTA
8) 203.74078.21-6 NÃO CONSTA
9) 166.57922.03-6 NÃO CONSTA
10) 166.67161.52-6 NÃO CONSTA

C) Grupo Escolar São João (Povoado São João):
AMOSTRA SISPETI (NIS BENEFICIÁRIO) FOLHA DE FREQUÊNCIA
1) 160.62783.68-4 NÃO CONSTA
2) 212.07546.46-3 NÃO CONSTA
3) 200.96020.51-7 NÃO CONSTA
4) 160.62893.89-7 NÃO CONSTA
5) 160.63113.44-5 NÃO CONSTA
6) 164.57365.96-6 NÃO CONSTA
7) 166.55866.33-4 NÃO CONSTA
8) 203.74082.22-1 NÃO CONSTA
9) 160.63356.42-9 NÃO CONSTA
10) 165.86941.58-0 NÃO CONSTA

Quanto  ao  Colégio  Luís Pereira de Sousa, sito no Povoado de Mata do
Brigadeiro,  não  é  possível  a  correta  aferição  das  informações,
porquanto   não  foi  disponibilizada  à  Equipe  de  Fiscalização  da
Controladoria-Geral da União a folha de frequência de um dos monitores
do  serviço  sócio  educativo.  Quanto à folha de frequência entregue,
apenas um beneficiário foi encontrado:

AMOSTRA SISPETI (NIS BENEFICIÁRIO) FOLHA DE FREQUÊNCIA
1) 166.54731.94-9 CONSTA
2) 212.11180.24-9 IMPOSSÍVEL AVALIAR
3) 161.42653.61-2 IMPOSSÍVEL AVALIAR
4) 212.13122.15-7 IMPOSSÍVEL AVALIAR
5) 212.02136.98-4 IMPOSSÍVEL AVALIAR
6) 212.13431.48-6 IMPOSSÍVEL AVALIAR
7) 163.22385.94-2 IMPOSSÍVEL AVALIAR
8) 163.08591.40-9 IMPOSSÍVEL AVALIAR
9) 200.48710.58-4 IMPOSSÍVEL AVALIAR
10)166.54133.90-1 IMPOSSÍVEL AVALIAR

Acrescente-se que, em cada local de execução do serviço
socioeducativo,  existem  dois monitores responsáveis pelas atividades
do programa. Um pelo período da manhã e outro pelo da tarde.

EVIDÊNCIA:
Registro de Beneficiários do SISPETI;
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Folha de frequência dos locais do serviço socioeducativo.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.1.5   CONSTATAÇÃO:
Utilização dos recursos do PETI para despesas não elegíveis.

FATO:
A  Gestão  do  Município  de Mata Roma/MA tem utilizado os recursos do
Programa  de  Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) para o pagamento
de   despesas   não   elegíveis  para  este  programa,  ou  seja,  não
relacionadas  com  as  atividades  socioeducativas  do  PETI. Tal fato
restou  constatado  por meio da comparação entre o extrato bancário da
conta  corrente  dos  recursos  do  PETI  com  as notas de empenho das
despesas  pagas  com recursos proveniente do programa em epígrafe. É o
que se verifica na seguinte tabela:

ESPECIFICAÇÃO DO
OBJETO DO
PAGAMENTO

DOCUMENTO DATA DE EMISSÃO ValOR (R$)

Coordenadora do
PETI

Nota de Empenho
nº 000332

23/03/2009 930,00

Coordenadora do
PETI

Nota de Empenho
nº 000333

23/03/2009 930,00

Coordenadora do
PETI

Nota de Empenho
nº 000057

05/05/2009 930,00

Coordenadora do
PETI

Nota de Empenho
nº 000620

08/06/2009 930,00

Coordenadora do
PETI

Nota de Empenho
nº 000770

20/07/2009 930,00

Auxiliar do CRAS Nota de Empenho
nº 000781

20/07/2009 465,00

Auxiliar do PRÓ-
JOVEM

Nota de Empenho
nº 000544

15/05/2009 1395,00

Auxiliar do PRÓ-
JOVEM

Nota de Empenho
nº 000613

08/06/2009 465,00

Auxiliar do PRÓ-
JOVEM

Nota de Empenho
nº 000076

06/07/2009 465,00

Auxiliar do PRÓ-
JOVEM

Nota de Empenho
nº 000545

15/05/2009 465,00
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ESPECIFICAÇÃO DO
OBJETO DO
PAGAMENTO

DOCUMENTO DATA DE EMISSÃO ValOR (R$)

Auxiliar do PRÓ-
JOVEM

Nota de Empenho
nº 000612

018/06/2009 465,00

Auxiliar do PRÓ-
JOVEM

Nota de Empenho
nº 000077

06/07/2009 465,00

Facilitadora ASEF Nota de Empenho
nº 000721

06/07/2009 465,00

Facilitadora ASEF Nota de Empenho
nº 000748

06/07/2009 465,00

Auxiliar ASEF Nota de Empenho
nº 000718

06/07/2009 465,00

TOTAL (R$) 10.230,00

Conforme   se  vê  das  especificações,  foram  realizados  pagamentos
diversos, no valor de R$ 10.230,00 (dez mil, duzentos e trinta reais),
para  atender prestadores de serviço de outros programas da Secretária
de   Assistência  Social  do  Município  acima  aludido,  não  ligados
diretamente   ao   PETI,  e  também  para  despesas  com  a  servidora
Coordenadora  do PETI, que, na verdade, não exerce funções de monitora
do  Programa em comento e que deve ter seus vencimentos custeados pelo
orçamento  próprio  do  Município  de Mata Roma/MA, e não com recursos
federais  específicos  do  PETI,  que  só  devem ser utilizados para a
consecução da erradicação do trabalho infantil no Município.

EVIDÊNCIA:
Extrato bancário da conta corrente do recursos do PETI.
Notas de Empenho das despesas não elegíveis para o PETI.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.1.6   CONSTATAÇÃO:
Recursos utilizados sem comprovação de sua destinação.

FATO:
A Gestão do Município de Mata Roma/MA não apresentou, até o momento, à
Equipe  de  Fiscalização  da Controladoria-Geral da União documentação
comprobatória  de despesas pagas com recursos provenientes do Programa
de  Erradicação  do  Trabalho  Infantil  (PETI),  conforme  a seguinte
tabela:
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AGÊNCIA CONTA Nº/DV DOCUMENTO DATA CONTÁBIL VALOR (R$)

1773-6 23757-4 850026 03/07/2009 12.458,90

1773-6 23757-4 850056 21/07/2009 4.621,28

Total (R$) 17.080,18

Dessa  forma,  não  há  ainda  a  comprovação documental de pagamentos
realizados  com  recursos  advindos  do  Programa  da  Erradicação  do
Trabalho  Infantil  (PETI)  no  valor  de R$ 17.080,18 (dezessete mil,
oitenta  reais  e  dezoito  centavos).  Quantia  de  recursos públicos
considerável  e  que  exige  a  devida  fundamentação  de sua execução
regular.

EVIDÊNCIA:
Extrato  bancário  da  conta  corrente  do  PETI  no Município de Mata
Roma/MA.
Documentação de execução financeira do PETI.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.1.7   CONSTATAÇÃO:
Não   disponibilização  de  documentos  referentes  à  destinação  dos
recursos repassados pelo MDS.

FATO:
Instada,  pela Solicitação de Fiscalização nº 245.071-01, a apresentar
a  documentação  relacionada à destinação dos recursos repassados pelo
Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) para a execução do Programa
da  Erradicação  do Trabalho Infantil - PETI, a Gestão do Município de
Mata  Roma/MA, em relação ao exercício de 2008, encaminhou à equipe de
Fiscalização  da  Controladoria-Geral  da União o Ofício S/N, de 15 de
março   de  2010.  Tal  expediente  informa  que  resta  impossível  a
disponibilização  de documentos, porquanto a Gestão Municipal anterior
carregou consigo todo o acervo administrativo.
Em  tal circunstância, o que fica, até o momento, é a não apresentação
dos documentos necessários para se verificar a utilização adequada dos
recursos  federais  transferidos  para o Município de Mata Roma para a
execução  do  PETI  no  exercício  de  2008,  no valor de R$ 81.309,25
(oitenta e um mil, trezentos e nove reais e vinte e cinco centavos).

EVIDÊNCIA:
Ofício S/N, de 15 de março de 2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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7.1.8   CONSTATAÇÃO:
Suspensão  das  atividades  no  período  de  férias e recesso escolar,

FATO:
As  atividades  do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
no Município de Mata Roma/MA foram suspensas, conforme relatado por um
dos  monitores  do  serviço  socioeducativo  realizado no Colégio Luís
Pereira  de Sousa, sito no Povoado de Mata do Brigadeiro, nos meses de
janeiro e fevereiro do ano de 2010.
Não  obstante  a  afirmativa  do  monitor  no sentido de suspensão das
atividades, a Gestão encaminhou
à Equipe de Fiscalização da Controladoria-Geral da União documento que
demonstra  a  frequência dos beneficiários, com índice superior a 85%,
em todo o mês de janeiro do presente exercício.

EVIDÊNCIA:
Entrevista com monitor, realizada na localidade de execução do serviço
socioeducativo do PETI.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.1.9   CONSTATAÇÃO:
Inexistência   de   oferta   de   transporte   para  deslocamento  dos
beneficiários do PETI.

FATO:
A  Gestão  Municipal de Mata Roma/MA não oferece serviço de transporte
para os beneficiário do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil -
PETI.   Das   04   (quatro)   localidades   que   oferecem  o  serviço
socioeducativo,  duas  apresentam  necessidade de transporte, conforme
restou declinado pelos respectivos monitores.

SERVIÇO DO PETI LOCALIDADE NECESSIDADE DE
TRANPORTE

Colégio Luís Pereira de
Sousa

Mata do Brigadeiro SIM

Grupo Escolar São João Povoado São João SIM

Colégio Nilo Alves Povoado São Lourenço NÃO

Escola Municipal
Antônio Vieira

Povoado Taboquinha NÃO

Há  que  se  colocar  que  o  Município  possui  sistema de transporte
escolar,  não  havendo razão para a não disponibilização desse serviço
aos beneficiários do PETI.

EVIDÊNCIA:
Questionário  aplicado  nas  localidades  do serviço socioeducativo do
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PETI

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.2 - PROGRAMA
1006
GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOM
AÇÃO              :
0A28
APOIO A ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC
IAL - SUAS - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Coordenar  a gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS e a-
poiar  sua  implementação  nos estados, Distrito Federal e municípios,
tendo  em  vista as diretrizes da primazia do Estado, descentralização
político-administrativa,  participação  da população e centralidade na
família.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245109
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação do gestor municipal no tocante ao cumprimento das condicionali
dades previstas pela NOB - Norma Operacional Básica da Assistência So-
cial com relacao ao níveis de gestao dos recursos assistenciais.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica

7.2.1   CONSTATAÇÃO:
Não  disponibilização  de  documentos referentes a alocação e execução
dos  recursos  financeiros  próprios do Fundo Municipal de Assistência
Social.

FATO:
Instada,  pela Solicitação de Fiscalização nº 245.109-01, a apresentar
a   documentação  relacionada  à  alocação  e  execução  dos  recursos
financeiros no âmbito do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS,
a  Gestão  do  Município  de  Mata Roma/MA, em relação ao exercício de
2008,  encaminhou  à  equipe de Fiscalização da Controladoria-Geral da
União  o  Ofício  S/N, de 15 de março de 2010. Este expediente informa
que  resta  impossível  a  disponibilização de documentos, porquanto a
Gestão   Municipal   anterior   carregou   consigo   todo   o   acervo
administrativo.
Em  tal circunstância, o que fica, até o momento, é a não apresentação
dos  documentos necessários para se verificar a adequada utilização de
recursos  financeiros  próprios,  no  âmbito  do  Fundo  Municipal  de
Assistência Social (FMAS), no exercício de 2008.

EVIDÊNCIA:
Ofício S/N, de 15 de março de 2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
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Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.2.2   CONSTATAÇÃO:
Inexistência de Plano Municipal de Assistência Social.
FATO:
O  Município  de Mata Roma/MA não possui ainda um Plano de Assistência
Municipal de Assistência Social, conforme determina o artigo 30 da Lei
nº 8742/93 (LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social).
Com  efeito,  o  Município  em  comento,  até  agora,  não  expediu um
instrumento de planejamento estratégico que organize, regule e norteie
a  execução  da  área  de Assistência Social na perspectiva do Sistema
Único de assistência Social (SUAS).
O  PMAS  é  requisito  obrigatório  para  o recebimento de repasses de
recursos federais à realização das ações, que se fazem necessárias, em
razão  das carências sociais do Município de Mata Roma/MA. Além disso,
a  sua  inexistência impede a participação, por meio das instâncias de
controle  social,  na  elaboração  e  execução  da  política social do
Município.
A  estrutura  do  plano  municipal  deve  comportar,  em  especial, os
seguintes elementos:
os objetivos gerais e específicos;
as diretrizes e prioridades deliberadas;
as ações e estratégias correspondentes para sua implementação;
as metas estabelecidas;
os resultados e impactos esperados;
os recursos materiais humanos e financeiros;
a  cobertura  da  rede  prestadora  de  serviços;  os  indicadores  de
monitoramento e avaliação e o espaço temporal de execução.
Portanto,  caracterizada  a  falha  que,  por  enquanto,  persiste, em
virtude da não elaboração do PMAS.

EVIDÊNCIA:
Ofício S/N, de 15 de março de 2010.
2) Questionário aplicado à Gestão do SUAS

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

AÇÃO              :
8249
FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - NAC
IONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Assegurar  o  funcionamento do Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS)  e  a  realização  de conferências nacionais, assim como apoiar
técnica  e  financeiramente  a  manutenção dos conselhos estaduais, do
Distrito  Federal  (DF)  e municipal de assistência social, em virtude
de  constituírem-se  em  instâncias deliberativas e de controle social
no Sistema Único de Assistência Social.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245032
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Instâncias de Controle Social do Programa Bolsa Família e das àreas de
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assistência  social  criadas atendendo aos critérios de paridade e sua
atuação.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: Não se aplica
7.2.3   CONSTATAÇÃO:
Não  exercício  das atribuições pelo Conselho Municipal de Assistência
Social.

FATO:
Em  reunião  realizada  pela  Equipe de Fiscalização da Controladoria-
Geral da União com os integrantes do Conselho Municipal de Assistência
Social  (CMAS) de Mata Roma/MA, constatou-se que, apesar de legalmente
constituído,  não  tem  exercido  suas atribuições, previstas na Norma
Operacional  Básica  (NOB/SUAS),  por  falta  de  conhecimento de seus
membros acerca das disposições legais que definem suas prerrogativas e
deveres, e pela ausência de ação desses.
Em  razão  do  desconhecimento  assinalado,  o presente Conselho nunca
efetivou  medidas  de  controle e fiscalização sobre a gestão do Fundo
Municipal   de  Assistência  Social  (FMAS),  tais  como:  análise  da
documentação  relativa  ao  Fundo  ou  de  relatórios  elaborados pelo
Conselho sobre as contas do FMAS.
Além  disso, o Conselho não tem promovido o acompanhamento da execução
dos programas e dos serviços sociais existentes no Município. O que se
verifica  é  tão  somente  a  lavratura  de  Atas  que  se referem aos
programas  assistenciais,  sem  que  medidas sejam levadas a efeito no
sentido  de  se  verificar  a  forma  de  realização  e resultados dos
serviços sociais ofertados à população.
Por  outro  lado,  quanto  ao  Plano Municipal de Assistência Social -
PMAS,  não  obstante  os  Conselheiros  terem revelado desconhecimento
acerca  da  obrigatoriedade  de sua aprovação pelo Conselho, há que se
ver  que o referido Plano ainda não foi elaborado, ao contrário do que
deveria ter ocorrido.
Por  fim,  o aludido desconhecimento dos Senhores Conselheiros, quanto
as  suas  responsabilidades  e  da  normatização que rege a atuação do
Conselho,  revela a imperiosa necessidade de capacitação desses acerca
de suas atribuições e de como elas devem ser legalmente exercidas.

EVIDÊNCIA:
Atas das reuniões do CMAS;
Reunião da Equipe de Fiscalização com os integrantes do CMAS;

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.
ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.2.4   CONSTATAÇÃO:
Não  acesso ao sistema SUAS-WEB pelo Conselho Municipal de Assistência
Social.

FATO:
Conforme   restou   constatado   pela   Equipe   de   Fiscalização  da
Controladoria-Geral  da  União  em  reunião  realizada  com o Conselho
Municipal  de  Assistência Social (CMAS) do Município de Mata Roma/MA,
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os  membros  dessa instância de controle, com exceção das conselheiras
ligadas  à Secretaria Municipal de Assistência Social, nunca acessaram
o  sistema  SUAS-WEB.  Verificou-se que os Conselheiros, por não terem
conhecimento  acerca  de suas atribuições, ignoravam que, para exercer
sua   responsabilidade  de  fiscalização  da  execução  dos  programas
sociais, têm o direito de informação e acesso ao sistema em epígrafe.
Nesse  diapasão,  como o Gestor Municipal, até o momento, não promoveu
uma  necessária  capacitação  dos membros dos Conselhos relacionados a
área  social,  constata-se uma atuação aquém do que determina a lei nº
8742/93 sobre o controle social no Município de Mata Roma/MA.
Registra-se  ainda que o Gestor Municipal, até o momento, não promoveu
a necessária capacitação dos membros dos conselhos relacionados à área
social.  Fato esse que implica numa atuação desses Conselhos, aquém do
que  determina a lei nº 8742/93, especialmente em relação ao exercício
do controle social.

EVIDÊNCIA:
Atas das reuniões do CMAS;
Reunião da Equipe de Fiscalização com os integrantes do CMAS.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.2.5   CONSTATAÇÃO:
Não  criação do Conselho Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil
- CMETI.

FATO:
Restou  constatado  pela Equipe de Fiscalização da Controladoria-Geral
da  União  a  não  criação  do  Comissão  Municipal  de Erradicação do
Trabalho  Infantil  -  CMETI, não obstante a existência do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no Município de Mata Roma/MA.
Não  há  legislação  municipal acerca da criação da CMETI, ou livro de
atas  de  reuniões demonstrando o seu funcionamento. A Gestão do PETI,
apesar de reconhecer a necessidade de criação da Comissão em epígrafe,
admitiu  que, até o momento, não foram tomadas providências no sentido
da efetiva implementação da CMETI no Município.

EVIDÊNCIA:
Reunião  da  Equipe  de  Fiscalização  com  a responsável pelo PETI no
Município.
2)    Inexistência de legislação municipal dispondo sobre a criação do
CMETI.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.3 - PROGRAMA
1335
TRANSFERÊNCIA DE RENDA COM CONDICIONALIDADES - BOLSA FAMÍLIA
AÇÃO              :
8442
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TRANSFERENCIA DE RENDA DIRETAMENTE AS FAMILIAS EM CONDI
CAO DE POBREZA E EXTREMA POBREZA (LEI Nº 10.836, DE 200
4) - NA REGIAO NORDESTE
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Melhorar  as  condições socioeconômicas das famílias pobres e extrema-
mente pobres por meio de transferência direta de renda.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245279
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Dados  cadastrais dos beneficiários atualizados; renda per capita  das
famílias em conformidade com a estabelecida na legislação do Programa;
cumprimento das condicionalidades das áreas da educação e saúde; e Pro
gramas/Ações municipais complementares ao Bolsa Família.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 5.012.355,00

7.3.1   CONSTATAÇÃO:
Falhas na gestão do Programa Bolsa Família.

FATO:
Dos  exames  realizados  com  vistas  a  verificar  o  cumprimento das
obrigações  municipais  na execução do Programa Bolsa Família (PBF) em
Mata  Roma/MA,  verificou-se  as  seguintes  falhas na gestão desse, a
saber:
a)Não  há  evidências  da  mobilização  da prefeitura para orientar as
famílias  a  manter  o  cadastro  atualizado.  As  famílias  a  seguir
destacadas  não  foram  localizadas  nos  endereços constantes em seus
respectivos  cadastros,  inviabilizando,  dessa  forma, a aplicação de
questionário  específico  com essas. Ainda nesses casos, foi informado
por  populares  que  essas  famílias  existem, mas que, contudo, estão
residindo  atualmente  em  outros municípios maranhenses. Verificou-se
que  essas  famílias  permanecem  recebendo  o benefício financeiro do
Bolsa   Família.   Apesar  de,  conforme  as  normas  do  programa,  a
necessidade  de atualização cadastral ser de dois em dois anos (art. 2
da  Portaria  MDS/MEC  n°  2.509/2004 e art. 6º da Portaria MDS/MEC n°
3.789/2004),  e  portanto,  no  momento  o  cadastro do município está
atualizado,  mas  esse  fato  implica  que  o  gestor  do programa não
mobilizou   e   sensibilizou   as   famílias  para  o  atendimento  de
responsabilidades  do Bolsa Família, especificamente de atualizar seus
cadastros,   quando   da   troca  de  endereço  e  outras  informações
pertinentes.  Número  de  Identificação Social (NIS) dos beneficiários
não localizadas nos endereços: 16654826141; 16414091864 e 16237023535;
b)  O  beneficiário  de NIS n° 12356473345, que reside no Município de
Mata  Roma/MA há dois anos, não está recebendo o auxílio financeiro do
Programa.  Em  consulta  ao  cadastro  dessa família no Sistema SIBEC,
observou-se  que  os  dados  estavam  consistentes.  Esse beneficiário
buscou  diversas  vezes  o  gestor local do Bolsa Família para sanar a
impropriedade,  mas  não teve solucionado o seu problema. Dessa forma,
tem-se  que  a  gestão  local  do  programa  não  está sendo eficaz na
resolução de inconsistências como a apontada;
c)  Ausência  de  criação  da  Coordenação Municipal do Programa Bolsa
Família  (conforme determinação do inciso I, do art. 14, do Decreto n°
52 de 09/2004);
d) Ausência de evidências de mobilização e sensibilização das famílias
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para  o cumprimento das condicionalidades do Programa, embora o gestor
afirmou  que  faz essa mobilização mediante anúncios em rádio, líderes
comunitários não foram apresentados comprovantes do desenvolvimento de
tais  ações  (conforme  determinação  do art. 2° da Portaria MDS/MS n°
2.509/2004 a art. 6° da Portaria MDS/MEC n° 3.789/2004)
e)  Ausência  de  utilização  do  FPGB-Formulários Padrão de Gestão de
Benefício relativos à ações de gestão de benefício.

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de Fiscalização 245279-01;
b) Ofício n° 114/2010 GABP;
c) Ofício n° 115/2010 GABP;
d) Ofício n° 116/2010 GABP;
e) Questionário aplicado junto a Prefeitura (Bolsa
Família/Prefeitura);
f) Questionário aplicado junto a famílias;

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.3.2   CONSTATAÇÃO:
Atuação deficiente da Instância de Controle Social do Programa.

FATO:
Mediante   procedimento  de  entrevista  aplicada  junto  aos  membros
integrantes  do  Conselho de Controle Social do Programa Bolsa Família
(PBF) do município de Mata Roma/MA constatou-se que o mesmo não exerce
suas  atribuições  de  fiscalização. Disse isso pois, os membros dessa
instância  de controle social, em reunião realizada no dia 19 de março
de  2010,  disseram  desconhecer  totalmente  suas  atribuições. Dessa
forma,  não  está  havendo  acompanhamento,  por  nenhuma instância de
controle  social,  dos  procedimentos  de  cadastro  das  famílias  no
Cadastro Único, nem dos procedimentos de gestão dos benefícios do PBF,
tampouco da oferta de programas e ações complementares ao Programa.

EVIDÊNCIA:
a)  Ofício s/nº-2010 GABP
b)  Questionário  aplicado  junto aos membros da instância de controle
social do PBF;

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.3.3   CONSTATAÇÃO:
Alunos não localizados nas escolas cadastradas no Projeto Presença.

FATO:
Os  alunos  a  seguir destacados, apesar de serem beneficiários do PBF
não  constam nas suas respectivas cadernetas de controle de frequência
escolar:



Controladoria-Geral da União                                                                                Secretaria Federal de Controle Interno 195
Missão da SFC: “Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos.”

31º Sorteio de Unidades Municipais – Mata Roma - MA

NIS ALUNO ESCOLA
16111819950 Guilherme Gomes Barbosa
16413963272 Guilherme Gomes Barbosa
16111779711 Guilherme Gomes Barbosa
16589925298 Guilherme Gomes Barbosa
16111779711 Guilherme Gomes Barbosa
16589976415 Guilherme Gomes Barbosa
16601088537 Guilherme Gomes Barbosa
16405145981 Guilherme Gomes Barbosa
16326457115 Guilherme Gomes Barbosa
16479735468 Lino José Plácido
16149983057 Lino José Plácido
16264112950 Lino José Plácido
16654403852 Lino José Plácido

Por intermédio da Solicitação de Fiscalização n° 245279-02 procurou-se
explicações  do  gestor  sobre  a ausência desses alunos da frequência
escolar.   Pelo   Ofício   n°  126/2010-GABP  o  gestor  não  forneceu
informações   suficientes   para  elucidar  a  questão.  Diante  dessa
situação, não foi possível verificar a presença escolar mínima exigida
pelas normas do PBF para esses alunos.

EVIDÊNCIA:
a) Solicitação de fiscalização n° 245279-02;
b) Ofício n° 126/2010 GABP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação sobre este item.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
AÇÃO              :
8446
SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA B
OLSA FAMILIA - NACIONAL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Transferir  recursos financeiros aos estados e municípios com o propó-
sito  de assegurar os recursos para a melhoria do desempenho da gestão
descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF).
ORDEM DE SERVIÇO   : 245192
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Recursos  do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) incluídos no orça-
mento  municipal e aplicados na melhoria da gestão  do  Programa Bolsa
Família (nas áreas da saúde, educação e assistência social) e do Cadas
tro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 106.860,06

7.3.4   CONSTATAÇÃO:
Despesas  realizadas com recursos do IGD sem a respectiva documentação
comprobatória.

FATO:
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A Gestão do Município de Mata Roma/MA não apresentou, até o momento, à
Equipe  de  Fiscalização  da Controladoria-Geral da União documentação
comprobatória de despesas pagas com recursos provenientes do Índice de
Gestão Descentralizada (IGD), conforme a seguinte tabela:

AGÊNCIA CONTA Nº/DV DOCUMENTO DATA CONTÁBIL VALOR (R$)

1773-6 16.769-X 850105 08/05/2009 1.319,50

1773-6 16.769-X 850114 02/10/2009 3.189,29

1773-6 16.769-X 850122 30/12/2009 4.533,56

Dessa  forma,  não  há  ainda  a  comprovação documental de pagamentos
realizados  com  recursos advindos do Índice de Gestão Descentralizada
(IGD)  no  valor  de  R$  9.042,35  (nove mil, quarenta e dois reais e
trinta e cinco centavos. Quantia relevante, levando-se em consideração
que  o orçamento do IGD para o exercício de 2009, no Município de Mata
Roma/MA,  foi de R$ 86.394,00 (oitenta e seis mil, trezentos e noventa
e quatro reais).

EVIDÊNCIA:
Extrato bancário da conta corrente do IGD no Município de Mata Roma/MA

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.3.5   CONSTATAÇÃO:
Não   disponibilização  de  documentos  referentes  à  destinação  dos
recursos advindos do Índice de Gestão Descentralizada.

FATO:
Instada,  pela Solicitação de Fiscalização nº 245.192-01, a apresentar
a  documentação  relacionada à destinação dos recursos provenientes do
Índice  de Gestão Descentralizada (IGD), a Gestão do Município de Mata
Roma/MA,  em  relação  ao  exercício  de  2008, encaminhou à equipe de
Fiscalização da Controladoria-Geral da União o Ofício nº 118, de 15 de
março   de  2010.  Tal  expediente  informa  que  resta  impossível  a
disponibilização  de documentos, porquanto a Gestão Municipal anterior
carregou consigo todo o acervo administrativo.
Em  tal circunstância, o que fica, até o momento, é a não apresentação
dos  documentos necessários para se verificar a utilização adequada de
recursos  advindos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) no ano de
2008.

EVIDÊNCIA:
Ofício nº 118, de 15 de março de 2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.
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7.4 - PROGRAMA
1384
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
AÇÃO              :
2A60
SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - NACION
AL
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Atender a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social,
por meio do Programa de Atenção  Integral  às Famílias,  ofertado  nos
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.
ORDEM DE SERVIÇO   : 245156
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Atuação do gestor  no  planejamento,  execução  e  acompanhamento  dos
serviços oferecidos no CRAS - Centro de Referência da Assistência  So-
cial, em especial no tocante a oferta dos serviços; eficiência e lega-
lidade na execução dos recursos e acompanhamento/supervisão das ativi-
des desenvolvidas.
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
FUNDO A FUNDO OU CONCESSãO
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 103.500,00

7.4.1   CONSTATAÇÃO:
Não   disponibilização  de  documentos  referentes  à  destinação  dos
recursos repassados pelo MDS.

FATO:
Instada,  pela Solicitação de Fiscalização nº 245.156-01, a apresentar
a  documentação  relacionada à destinação dos recursos repassados pelo
Ministério  de  Desenvolvimento  Social para a execução do programa de
atenção  integral  à  família,  por  meio  do  Centro de Referência de
Assistência  Social  - CRAS, a Gestão do Município de Mata Roma/MA, em
relação  ao  exercício de 2008, encaminhou à equipe de Fiscalização da
Controladoria-Geral da União o Ofício S/N, de 15 de março de 2010. Tal
expediente   informa   que  resta  impossível  a  disponibilização  de
documentos,  porquanto  a  Gestão  Municipal anterior carregou consigo
todo o acervo administrativo.
Dessarte,  o  que  fica,  até  o  momento,  é  a  não apresentação dos
documentos  necessários  para  se  verificar  a utilização adequada de
recursos repassados pelo MDS para atender as despesas advindas do CRAS
no exercício de 2008.

EVIDÊNCIA:
Ofício S/N, de 15 de março de 2010.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

7.4.2   CONSTATAÇÃO:
Despesas  realizadas com recursos do PBF sem a respectiva documentação
comprobatória.
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FATO:
A Gestão do Município de Mata Roma/MA não apresentou, até o momento, à
Equipe  de  Fiscalização  da Controladoria-Geral da União documentação
comprobatória  de  despesas  pagas  com  recursos provenientes do Piso
Básico  Fixo  (PBF)  para  atendimento  das  atividades  do  Centro de
Referência e Assistência Integral (CRAS), conforme a seguinte tabela:

AGÊNCIA CONTA Nº/DV DOCUMENTO DATA CONTÁBIL VALOR (R$)

1773-6 17526-9 850062 13/08/2009 5.041,80

1773-6 17526-9 850063 31/08/2009 4.952,00

1773-6 17526-9 850064 02/10/2009 1.711,20

1773-6 17526-9 850065 02/10/2009 2.851,20

1773-6 17526-9 850066 30/10/2009 3.189,29

1773-6 17526-9 850067 04/11/2009 1.300,00

Dessa  forma,  não  há  ainda  a  comprovação documental de pagamentos
realizados  com  recursos  do  Piso Básico Fixo (PBF) na quantia de R$
19.045,49  (dezenove  mil,  quarenta  e  cinco reais e quarenta e nove
centavos).

EVIDÊNCIA:
Extrato bancário da conta corrente do PBF no Município de Mata Roma/MA

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

8 -  56000 MINISTERIO DAS CIDADES

8.1 - PROGRAMA
6001
APOIO AO DESENVOLVIMENTO URBANO DE MUNICIPIOS DE PEQUEN
AÇÃO              :
109A
IMPLANTACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URB
ANA EM MUNICIPIOS COM ATE 100.000 HABITANTES - ACOES DE
 INFRA-ESTRUTURA URBAN
OBJETIVO DA AÇÃO   :
Implantação ou Melhoria de obras de Infra-Estrutura Urbana em Municípi
ios com até 100.000 habitantes
ORDEM DE SERVIÇO   : 244913
OBJETO FISCALIZAÇÃO:
Pavimentação poliédrica meio fio e sarjeta no conjunto do pasto e sede
e de mata roma
AGENTE EXECUTOR    :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA
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ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
QUALIF. DO INSTRUMENTO DE TRANSF.:
CONTRATO DE REPASSE
MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 195.000,00

8.1.1   CONSTATAÇÃO:
Não  disponibilização  de  documentos referentes a alocação e execução
dos  recursos  financeiros  próprios do Fundo Municipal de Assistência
Social.

FATO:
Instada,  pela Solicitação de Fiscalização nº 244.913-01, a apresentar
a  documentação  relacionada  com o contrato de repasse nº 194.428-31,
relativo a pavimentação poliédrica com meio fio e sarjeta, a Gestão do
Município  de  Mata  Roma/MA  encaminhou  à  equipe de Fiscalização da
Controladoria-   Geral  da  União  o  Ofício  nº  063/2010  GABP.  Tal
expediente   informa  que  resta  impossível  a  disponibilização  dos
documentos   em   comento,  porquanto  a  Gestão  Municipal  anterior,
responsável  pelo  projeto e execução da obra, período de 30 de agosto
de  2006  a  31  de  outubro  de  2007, carregou consigo todo o acervo
administrativo,  não  deixando nenhum documento que se refira aos seus
atos de Administração.
Dessa  maneira,  o  que  fica, até o momento, é a não apresentação dos
documentos  necessários para se verificar a adequada execução física e
financeira  da  obra.  Os  recursos transferidos, mediante contrato de
repasse  nº 194.428-31, importaram em R$ 195.000,00 (cento e noventa e
cinco mil reais).

EVIDÊNCIA:
Ofício nº 063/2010 GABP

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

8.1.2   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação  de  notificação  à  Câmara  Municipal  dos  recursos
federais recebidos.

FATO:
Instada,  pela Solicitação de Fiscalização nº 244.913-01, a apresentar
a  documentação  relacionada  com o contrato de repasse nº 194.428-31,
relativo a pavimentação poliédrica com meio fio e sarjeta, em especial
quanto  a  notificação  da Câmara Municipal sobre os recursos federais
recebidos,  a  Gestão do Município de Mata Roma/MA encaminhou à equipe
de  Fiscalização da Controladoria- Geral da União o Ofício nº 063/2010
GABP.  Tal  expediente informa que é impossível a disponibilização dos
documentos   em   comento,  porquanto  a  Gestão  Municipal  anterior,
responsável  pelo  projeto e execução da obra, período de 30 de agosto
de  2006  a  31  de  outubro  de  2007, carregou consigo todo o acervo
administrativo,  não  deixando nenhum documento que se refira aos seus
atos de Administração.
Assim  sendo,  em  razão  da  indisponibilidade  de  documentos, resta
impossível  avaliar  se  as  liberações  financeiras  ocorridas  foram
devidamente comunicadas à Câmara Municipal de Mata Roma/MA.
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EVIDÊNCIA:
Ofício nº 063/2010 GABP.

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

8.1.3   CONSTATAÇÃO:
Não  comprovação de notificação dos Partidos Políticos, Sindicatos dos
Trabalhadores  e  entidades  empresariais  sobre  os recursos federais
recebidos.

FATO:
Instada,  pela Solicitação de Fiscalização nº 244.913-01, a apresentar
a  documentação  relacionada  com o contrato de repasse nº 194.428-31,
relativo a pavimentação poliédrica com meio fio e sarjeta, em especial
quanto   a   notificação   dos   Partidos  Políticos,  Sindicatos  dos
Trabalhadores  e  entidades  empresariais  sobre  os recursos federais
recebidos,  a  Gestão do Município de Mata Roma/MA encaminhou à equipe
de  Fiscalização da Controladoria- Geral da União o Ofício nº 063/2010
GABP.  Tal  expediente informa que resta impossível a disponibilização
dos  documentos  em  comento,  porquanto  a Gestão Municipal anterior,
responsável  pelo  projeto e execução da obra, período de 30 de agosto
de  2006  a  31  de  outubro  de  2007, carregou consigo todo o acervo
administrativo,  não  deixando nenhum documento que se refira aos seus
atos de Administração.
Assim  sendo,  em  virtude  da  indisponibilidade de documentos, resta
impossível  avaliar  se  as  liberações  financeiras  ocorridas  foram
devidamente comunicadas às entidades civis que representam a sociedade
de Mata Roma/MA.

EVIDÊNCIA:
Ofício nº 063/2010 GABP

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação.

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

8.1.4   CONSTATAÇÃO:
Qualidade   dos   materiais   empregados   não   compatível   com   as
especificações técnicas.

FATO:
O  Município  de Mata Roma/MA firmou com a União o contrato de repasse
nº  194.428-31  para  a  execução de obra de pavimentação poliédrica e
drenagem  superficial  ao  longo  dos  leitos de ruas do município. Os
logradouros,   todos   localizados  na  sede  do  município,  a  serem
contemplados  com  as  obras  foram:  Ruas  José  Vitorino  Gomes, São
Francisco,  Evaristo Lima Oliveira e Maria Garreto, em uma extensão de
825,00m, o que perfaz uma área de calçamento de 5.775,00m2.
Para  a  execução  da  obra,  a União ficou responsável por repassar o
valor  de  R$  195.000,00  (cento  e  noventa  e  cinco mil reais) e o
município por uma contrapartida de R$ 13.744,62 (treze mil, setecentos
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e  quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Dessa forma, o
valor  contratual  total  alcançou R$ 208.744,62 (duzentos e oito mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).
Ressai  das  especificações  técnicas  da  obra que a sua pavimentação
deveria ter sido executada da seguinte maneira:

PAVIMENTAÇÃO UND QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

Calçamento em pedra bruta
comum, espessura = 0,12m

m3 693,00 146,17 101.295,81

Capeamento c/ argamassa de
cimento e areia, traço 1:6

m2 5.775,00 4,30 24.832,50

126.128,31

No  entanto,  a Equipe de Fiscalização da Controladoria-Geral da União
constatou  in  loco,  nas  04  (quatro)  ruas  abrangidas pela obra, a
incompatibilidade  do  material  empregado  para a pavimentação com os
itens  detalhados na planilha de discriminação de serviços e descritos
na tabela acima.
Em   verificação  in  loco  nas  ruas  referidas  acima,  constatou-se
utilização  de  material  fora  das especificações técnicas. As pedras
brutas  (cor  preta)  empregadas  não seguem a espessura de 0,12m, bem
como  não  se  encontra  mais  o capeamento com argamassa de cimento e
areia na área abarcada pela obra.
As  ruas  encontram-se  com fissuras, depressões e recalque no solo, o
que  se  extrai  é  a  utilização de argamassa magra (massa fraca), ou
seja, produzida com pequena quantidade de cimento para a realização do
capeamento.  Tanto  é  assim  que  a pavimentação das 04 (quatro) ruas
alcançadas pela obra está totalmente deteriorada. Sendo que, em alguns
trechos  das vias, não se encontra mais a pavimentação em comento, mas
tão  somente  o  lastro  de  areia  que serviu para o assentamento das
pedras.
Outrossim,   há   que   se   considerar   indícios   substanciais   de
superfaturamento   da  obra,  pela  falta  de  qualidade  do  material
empregado.  As  pedras  brutas utilizadas, conforme já assinalado, não
correspondem   ao  padrão  indicado  nas  especificações  técnicas.  O
capeamento, neste tempo quase inexistente, foi feito com argamassa sem
o  cimento  necessário  para  a proteção do corpo estradal, de maneira
eficiente e que pudesse garantir a durabilidade da obra.
Note-se que foram gastos para o item pavimentação R$ 126.128,31 (cento
e vinte seis mil, cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos).
Somente  para  o  calçamento com as pedras brutas foram despendidos R$
101.295,81 (cento e um mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta
e  um  centavos).  Diga-se  aqui,  com  uso  de  pedras brutas que são
facilmente encontradas na região de Mata Roma/MA.
O  valor  pago, ao final, para a empresa vencedora da licitação, SCC -
Serviços  de Construções Civil Ltda., CNPJ: 07.831.846/0001-12, foi de
R$  204.180,12  (duzentos  e  quatro mil, cento e oitenta reais e doze
centavos). Quantia relevante de recursos públicos que deveria ter sido
melhor  empregada, porquanto a qualidade da obra não justifica o valor
que foi gasto.
A  obra, atualmente, não atende ao escopo do memorial descritivo, qual
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seja o de melhorar as condições de tráfego dos moradores, contribuindo
para  o  escoamento  e  comercialização da produção e das condições de
saúde  da  população da área abrangida. Afirma-se isso, em virtude das
várias deficiências verificadas.

EVIDÊNCIA:
1) Planilha de discriminação dos serviços.
2) Evidências Fotográficas:

Rua José Vitorino Gomes

Rua José Vitorino Gomes

Rua José Vitorino Gomes
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Rua São Francisco

Rua Evaristo Lima Oliveira

Rua Evaristo Lima Oliveira
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Rua Evaristo Lima Oliveira

Rua Evaristo Lima Oiveira

Rua Maria Garreto
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Rua Maria Garreto

Rua Naria Garreto (meio fio e calçada)

Rua Maria Garreto

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:
Não houve manifestação

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO:
Não se aplica.

CONCLUSÃO

Concluídos os trabalhos, dentre as constatações registradas, destacamos
as seguintes:
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 26000 MINISTERIO DA EDUCACAO

ITENS:
  1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
  1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16
  1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.21 1.1.22 1.1.23 1.1.24
  1.1.25 1.1.26 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6
  1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.3.1 1.3.2 1.3.3

 33000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL

ITENS:
  2.1.1

 36000 MINISTERIO DA SAUDE

ITENS:
  3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8
  3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.16
  3.1.17 3.1.18 3.1.19 3.1.20 3.1.21 3.1.22 3.1.23 3.2.1
  3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9
  3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.2.13 3.2.14 3.2.15 3.2.16 3.2.17
  3.2.18 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7
  3.4.1 3.4.2 3.4.3

 41000 MINISTERIO DAS COMUNICACOES

ITENS:
  4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8
  4.1.9 4.1.10 4.1.11 4.1.12 4.2.1

 49000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

ITENS:
  5.1.1

 51000 MINISTERIO DO ESPORTE

ITENS:
  6.1.1

 55000 MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME

ITENS:
  7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8
  7.1.9 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.3.1 7.3.2
  7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.4.1 7.4.2

 56000 MINISTERIO DAS CIDADES

ITENS:
  8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4


