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1- INTRODUÇÃO  

 

Em 11 de abril de 2017, o Procurador Geral Municipal, Marcos Vinícius Souza Ramos, 

em análise do Processo Administrativo nº 191/2017 constatou indícios de 

irregularidade na quilometragem ratificada pela fiscalização do contrato e àquela 

apurada por meio do aplicativo “google mapa”, tendo encaminhado os autos para 

esta Controladoria Geral Municipal (CGM), com vistas a sua auditagem. 

 

Em 04 de maio de 2017, o Controlador Geral Municipal, Marco Antônio Rodrigues 

Diniz, expede Termo de Autuação e Planejamento de Auditoria autorizando a 

realização de auditoria, como posterior designação do servidor, que está 

subscreve, como responsável pela auditoria. 

 

O período de execução da presente auditoria compreendeu de 15 de maio a 09 de 

junho de 2017. 

 

1.1- OBJETIVO 

 

Realizar análises do procedimento administrativo de pagamento de despesa com o 

objetivo de se emitir um relatório sobre possível irregularidade na 

execução/fiscalização dos serviços prestados pela empresa Jorge Luiz de Lima 

Andrade & Cia Ltda ME que realizou o transporte de pacientes de Piúma para Vitória 

e Região Metropolitana, no mês de dezembro de 2016. 

 

1.2- FINALIDADE  

 

Verificar a correta execução dos serviços em observância aos preceitos legais 

constituídos, às normas estabelecidas e a confiabilidade dos dados emitidos, 

evidenciados nos documentos existentes. 

 

1.3- ALCANCE 

 

Os exames foram efetuados relativamente aos documentos que instruem o Processo 

Administrativo nº 191/2017, relativos a serviços prestados durante o mês de 

dezembro de 2016, e outros documentos juntados no Processo Administrativo nº 

5.049/2017, como cópia do Contrato e Ata de Registro de Preço, e entrevistas com 

servidores da SEMSA. 

 

1.4- PROCEDIMENTOS  

 

a. Verificar a observância às normas legais aplicáveis; 

b. Examinar os registros que sustentam as informações apresentadas; 

c. Realizar entrevistas com servidores. 

 

1.5- CRITÉRIOS DA AUDITORIA 

 

Na execução da auditoria foram utilizadas as seguintes fontes de critérios: 
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a. Constituição da República Federativa do Brasil; 

b. Lei 8666/93: estabelece normas gerais sobre licitações e contratos; 

c. Lei 4.320 de 17 de março de 1.964: estatui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; 

d. Lei Estadual nº 5.383/1997; 

e. Contrato Administrativo nº 145/2013; 

f. Ata de Registro de Preços nº 10/2013; 

g. Instrução Normativa CGM nº 27/2014; 

h. Aplicativo “Google Maps”; 

i. Impresso do Sistema de Contabilidade Pública da PMP; 

j. Entrevistas com servidores da SEMSA. 

 

1.6- ESCOPO  

 

Levantar os dados que subsidiarão a conclusão da auditoria segundo a consolidação 

das informações coletadas junto às Secretarias Municipais de Saúde e de 

Administração.  

 

Verificar, em estrita observância aos critérios determinados pelas leis 

específicas, a prestação efetiva dos serviços, assim como comprovações da execução 

dos serviços relativos ao mês de dezembro de 2016. 

 

A aplicação de técnicas de auditoria terá a finalidade de esclarecer a prestação 

dos serviços e verificar a documentação que comprova a execução dos serviços, ou 

seja: se foram observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e a eficiência no emprego de recursos provenientes do 

Poder Público. 

 

1.7- LIMITAÇÕES INERENTES À AUDITORIA 

 

As principais limitações enfrentadas foram:  

 

a) Análise do procedimento realizado por um só auditor; 

b) Não exclusividade de dedicação do servidor designado para proceder as 

avaliações da auditoria, que teve que realizar outras atividades delegadas, para 

atendimento de demandas diversas da Controladoria Geral Municipal; 

c) Não análise do processo de contratação, que não foi localizado nos arquivos 

da Administração; 

d) Ausência de procedimento normativo interno sistematizado versando sobre a 

matéria; 

e) Não realização de oitiva do fiscal do contrato, por se tratar de servidor 

comissionado, exonerado em 31/12/2016. 
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2- ACHADOS DE AUDITORIA 

 

Após análise da documentação contida no P.A. nº 191/2017 e demais documentos e 

evidências colhidas por ocasião da auditoria, desenvolveu-se a análise técnica, 

demonstrando-se o seguinte: 

 

2.1- AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA REGULARIDADE FISCAL DO PRESTADOR 

DE SERVIÇOS 

 

2.1.1 Situação encontrada 

 O processo está instruído com certidões de regularidade fiscal, que não 

foram certificadas suas autenticidades. 

 O documento expedido pelo responsável pela instrução processual (Anexo IV 

da IN-CGM nº 27/2014), informa as folhas dos autos que podem ser encontradas 

as certidões de regularidade fiscal, porém não faz anexar nos autos, o 

impresso do Anexo II da IN-CGM nº 27/2014. 

 

2.1.2 Critério 

 Contrato Administrativo nº 145/2013, cláusulas 8.2, “g”; 9.3.1; 9.5. 

 Lei Estadual nº 5.383/1997. 

 Art. 1º, inciso IV e Anexo II da IN-CGM nº 27/2017. 

 

2.1.3 Evidências 

 Certidões de Regularidades que instruem o P.A. nº 191/2017. 

 

2.1.4 Causas 

 Inobservância do instrumento contratual, normativa interna da Administração 

e legislação vigente. 

 

2.1.5 Efeitos 

 Aumento de risco do município ser acionado como responsável solidário de 

obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

2.1.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos e orientar os 

servidores designados como responsáveis pela fiscalização contratual e 

instrução processual, sobre a observância das normas contratuais e legais.  

 

2.1.7 Responsabilização 

 Rosa Sartori dos Santos. 

 

2.2 - RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PREENCHIDA EQUIVOCADAMENTE 

 

2.2.1 Situação encontrada 

 As informações descritas nas Notas Fiscais relativas os veículos utilizados, 

em se comparando com a Planilha SEMSA x Mapa de Viagem x Controle de Veículo, 

estão com a quilometragem rodada invertida. 
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2.2.2 Critério 

 Planilha SEMSA.  

 Mapa de Viagem. 

 Controle de Veículo. 

 Contrato Administrativo nº 145/2013, cláusulas 9.1 e 9.3. 

 

2.2.3 Evidências 

 Notas fiscais de serviços de transporte emitidas pelo prestador de serviços 

e atestadas pelo fiscal do contrato. 

 

2.2.4 Causas 

 Não conferência adequada das notas fiscais fornecidas pelo prestador de 

serviços. 

 

2.2.5 Efeitos 

 Fiscalização ineficiente que não observou a inconsistência. 

 

2.2.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos e orientar os 

servidores designados como responsáveis pela fiscalização contratual e 

instrução processual, sobre a necessidade de se verificar os documentos 

fiscais que recebidos. 

 

2.2.7 Responsabilização 

 Jaime Carlos Barcelos Dias. 

 Jorge Luiz de Lima Andrade & Cia ltda ME. 

 

2.3 - NÃO COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS, DA PASSAGEM DOS VEÍCULOS 

NOS POSTOS DE PEDÁGIO 

 

2.3.1 Situação encontrada 

 O processo está instruído com extrato de faturas do “Sem Parar”, porém os 

veículos identificados no “Controle de Veículos”, assinado pelo prestador 

de serviços, fiscal do contrato e 02 (dois) passageiros, por vezes não se 

encontra no descritivo de passagem pelo pedágio. 

 

2.3.2 Critério 

 Contrato Administrativo nº 145/2013, cláusula 9.3.2 acrescida pelo 1º Termo 

de Apostilamento, em 16/09/2017. 

 

2.3.3 Evidências 

 Extrato de fatura do “Sem Parar”. 

 

2.3.4 Causas 

 Ausência de verificação efetiva dos comprovantes do pedágio por parte da 

fiscalização do contrato. 
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2.3.5 Efeitos 

 O município pode estar pagando por pedágios que não foram arcados pelo 

prestador de serviços. 

 

2.3.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos e orientar os 

servidores designados como responsáveis pela fiscalização contratual e 

instrução processual, sobre a observância das normas contratuais e legais.  

 Considerando a natureza e peculiaridades do objeto contratado, que a SEMSA 

elabore normativa interna padronizando a operacionalização da execução e 

fiscalização dos serviços. 

 Que seja observado, nas futuras contratações, a inclusão das despesas com 

pedágio no custo efetivo da contratação, ou que as passagens pelo pedágio 

sejam comprovadas através dos ticktes ou extrato de fatura do fornecedor de 

“TAG” de passagem automática pelo pedágio.  

 

2.3.7 Responsabilização 

 Jaime Carlos Barcelos Dias. 

 Jorge Luiz de Lima Andrade & Cia ltda ME. 

 

2.4- QUILOMETRAGEM RODADA NÃO COMPROVADA 

 

2.4.1 Situação encontrada 

 Os documentos de “Controle de Veículo” que constam os apontamentos da 

quilometragem percorrida não demonstram de fato que os veículos rodaram a 

quilometragem ali descrita.  

 

2.4.2 Critério 

 Análise documental do formulário de Controle do Veículo e comparativa com 

o aplicativo “Google Maps”. 

 

2.4.3 Evidências 

 Quilometragem constante no “Controle de Veículos” é contínua, sendo a 

quilometragem fechada num dia a mesma iniciada no dia seguinte. 

 Extrato do “Sem Parar” indica o uso do veículo placa OYJ 4770 nos dias 17 

e 25 de dezembro de 2016, dias em que o veículo não foi utilizado para 

transporte de pacientes da SEMSA. 

 Na análise comparativa da Planilha de “CONTROLE CONFIRMAÇÃO PRAÇA PEDÁGIO 

/ KM – CONTRATO 0145/2013 – DEZEMBRO/2016”, e de acordo com as rotas 

informadas por servidores da SEMSA durante entrevista, foi elaborada a 

Planilha de aferição, usando o aplicativo “Google Maps”, onde constatou-se 

divergência na quilometragem percorrida. 

 

2.4.4 Causas 

 O “Controle de Veículo”, que é assinado pelos usuários dos serviços, 

motorista da Contratada e Fiscal do Contrato, não demonstra a real 

quilometragem entre o embarque do primeiro passageiro e o desembarque do 
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último passageiro, já que não foi desconsiderado pelo Fiscal e Contratado 

o deslocamento deste até a garagem da empresa. 

 Utilização do veículo placa OYJ 4770 nos dias 17 e 25 de dezembro de 2016, 

dias estes que não transportaram pacientes da SEMSA, cujo comprovante está 

no extrato do “Sem Parar”. Porém, podemos observar que os dias dos serviços 

prestados que sucederam os dias apontados a quilometragem contabilizada 

pelo prestador de serviços foi a fechado no dia que antecedeu as datas 

citadas. 

 

2.4.5 Efeitos 

 O município está realizando pagamento de despesas com quilometragem e 

pedágio não comprovada pelo prestador de serviços. 

 Ausência de fiscalização efetiva. 

 Indícios de irregularidade na contabilização da quilometragem percorrida. 

 

2.4.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos e orientar os 

servidores designados como responsáveis pela fiscalização contratual e 

instrução processual, sobre a observância das normas contratuais e legais.  

 Abertura de Tomada de Contas Especial, diante do flagrante indício de 

irregularidade na fiscalização dos serviços pactuados devendo, inclusive, 

ser estendida a apuração em todos os processos de pagamento da despesa já 

liquidados e pagos. 

 Confirmado os indícios de irregularidade e identificado os responsáveis, 

que cópia integral dos autos sejam remetidas ao Ministério Público para 

deflagração das medidas judiciais cabíveis, independente da Administração 

promover a aplicação de penalidades administrativas previstas no instrumento 

contratual e Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Municipal nº 1.840/2011).  

 

2.4.7 Responsabilização 

 Jaime Carlos Barcelos Dias. 

 Jorge Luiz de Lima Andrade & Cia ltda ME. 

 

2.5- AUSÊNCIA DE ROTAS PRÉ-DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

2.5.1 Situação encontrada 

 Não há documentos nos autos que comprovam as rotas utilizadas pelo prestador 

de serviços para as viagens realizadas. 

 

2.5.2 Critério 

 Ausência de diário de bordo do veículo demonstrando as rotas utilizadas. 

 

2.5.3 Evidências 

 Na análise comparativa da Planilha de “CONTROLE CONFIRMAÇÃO PRAÇA PEDÁGIO 

/ KM – CONTRATO 0145/2013 – DEZEMBRO/2016”, e de acordo com as rotas 

informadas por servidores da SEMSA durante entrevista, foi elaborada a 

planilha de aferição, usando o aplicativo “Google Maps”, onde constatou-se 

divergência na quilometragem percorrida. Em raros casos, pode ser 
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vislumbrado na planilha de aferição que o prestador de serviços superou a 

quilometragem apontada na planilha da SEMSA. 

 

2.5.4 Causas 

 Apuração comparativa das distâncias percorridas apontadas pela Fiscalização 

e a planilha formatada pela Auditoria. 

 

2.5.5 Efeitos 

 O município está realizando pagamento de despesas com quilometragem não 

comprovada pelo prestador de serviços. 

 Ausência de fiscalização efetiva. 

 Indícios de irregularidade na contabilização da quilometragem percorrida. 

 

2.5.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos e orientar os 

servidores designados como responsáveis pela fiscalização contratual e 

instrução processual, sobre a observância das normas contratuais e legais.  

 Abertura de Tomada de Contas Especial, diante do flagrante indício de 

irregularidade na fiscalização dos serviços pactuados devendo, inclusive, 

ser estendida a apuração em todos os processos de pagamento da despesa já 

liquidados e pagos. 

 Confirmado os indícios de irregularidade e identificado os responsáveis, 

que cópia integral dos autos sejam remetidas ao Ministério Público para 

deflagração das medidas judiciais cabíveis, independente da Administração 

promover a aplicação de penalidades administrativas previstas no instrumento 

contratual e Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Municipal nº 1.840/2011).  

 Ajuste de contas entre a SEMSA e o prestador de serviços, com glosas de 

quilometragem percorrida não comprovada. 

 

2.5.7 Responsabilização 

 Jaime Carlos Barcelos Dias. 

 

2.6- IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE AGENDAMENTO (CONSULFARMA) 

– POSSIBILIDADE DO USUÁRIO DO SISTEMA REALIZAR O CADASTRO DE NOVAS UNIDADES DE 

SAÚDE 

 

2.6.1 Situação encontrada 

 Sistema de agendamento (CONSULFARMA) não permite inclusão pelo usuário SEMSA 

de novas Unidades de Saúde, somente sendo possível tal modificação se 

solicitado ao prestador dos serviços. 

 

2.6.2 Critério 

 Apontamento dos entrevistados. 

 

2.6.3 Evidências 

 Constatamos durante a entrevista que o sistema agendamento (CONSULFARMA) não 

possibilita o usuário SEMSA a realizar o registro de novas Unidades de Saúde, 
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cabendo a este registrar no sistema a Unidade de Saúde mais próxima do local 

que o paciente irá desembarcar. 

 

2.6.4 Causas 

 Possibilidade do usuário SEMSA realizar o lançamento correto no sistema de 

agendamento (CONSULFARMA) no campo próprio que elabora o Mapa de Viagens 

Unidades de Saúde, do local que o paciente irá efetivamente realizar a 

consulta/exame. 

 

2.6.5 Efeitos 

 O Mapa de Viagem não demonstra efetivamente o local que o paciente realizou 

sua consulta/exame, o que impossibilita a aferição correta da quilometragem 

percorrida pelo prestador de serviços. 

 

2.6.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos.  

 Que a SEMSA oficie o CIM Expandida Sul, responsável pela disponibilização 

do sistema CONSULFARMA, para que este possa requerer do fornecedor do 

software a implementação de melhorias em seu sistema, de modo que este fique 

adequado à realidade de seus usuários. 

 

2.6.7 Responsabilização 

 Responsável pelo agendamento dos pacientes. Não é possível identificar o 

agente da época. 

 

2.7- IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE AGENDAMENTO (CONSULFARMA) 

– POSSIBILIDADE DO USUÁRIO DO SISTEMA REALIZAR O CADASTRO DO HORÁRIO DAS 

CONSULTAS/EXAMES DOS PACIENTES 

 

2.7.1 Situação encontrada 

 Sistema de agendamento (CONSULFARMA), na parte que trata do agendamento dos 

veículos, não permite inclusão pelo usuário SEMSA do horário que os 

pacientes devem estar em seus destinos para realização das consultas/exames. 

 

2.7.2 Critério 

 Apontamento dos entrevistados. 

 

2.7.3 Evidências 

 Constatamos durante a entrevista que o sistema agendamento (CONSULFARMA) 

não possibilita ao o responsável do Setor de Transporte da Saúde realizar 

o registro do horário das consultas/exames dos pacientes no sistema, o que 

dificulta o planejamento e definição das rotas a serem utilizadas pelo 

prestador de serviços, por parte do responsável da SEMSA, já que os 

documentos de liberação da consulta/exames são devolvidos aos pacientes, 

após o agendamento dos exames/consultas. 
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2.7.4 Causas 

 Possibilidade do usuário SEMSA realizar o planejamento e definição das rotas 

a serem utilizadas pelo prestador de serviços, visando a otimização não 

apenas da rota, mas também do tempo a ser despendido. 

 

2.7.5 Efeitos 

 Impossibilidade de ser pré-definida pela fiscalização a rota com menor 

distância ou mais célere para deixar os pacientes nos locais de 

consulta/exames. 

 

2.7.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos.  

 Que a SEMSA oficie o CIM Expandida Sul, responsável pela disponibilização 

do sistema CONSULFARMA, para que este possa requerer do fornecedor do 

software a implementação de melhorias em seu sistema, de modo que este fique 

adequado à realidade de seus usuários. 

 

2.7.7 Responsabilização 

 Responsável pelo agendamento do transporte dos pacientes. Não é possível 

identificar o agente da época. 

 

2.8- DAS DESPESAS JÁ LIQUIDADAS E PAGAS – ADOÇÃO DE MEDIDA ACAUTELATÓRIA – 

PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO 

 

2.8.1 Situação encontrada 

 Nas listagens entregues pela SEMFA foram identificados que a Administração 

realizou, de janeiro de 2014 a março de 2017 a liquidação de R$ 837.475,20 

(oitocentos e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 

vinte centavos), em favor da empresa Jorge Luiz de Lima Andrade & Cia Ltda. 

ME, sendo deste total já liquidados e pagos R$ 804.633,36 (oitocentos e 

quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), 

restando tão somente R$ 24.522,96 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte 

e dois reais e noventa e seis centavos) a serem pagos ao prestador de 

serviços. 

 Como demonstrado neste relatório, há evidências de omissão na fiscalização 

da execução dos serviços e ausência de comprovação efetiva dos serviços que 

se pleiteia pagamento. Neste ponto, a Administração deve adotar medidas a 

fim de ter preservado o erário municipal, quanto a uma eventual restituição 

de valores já pagos ao fornecedor que não foram efetivamente comprovados. 

 

2.8.2 Critério 

 Impresso do Sistema de Contabilidade Pública da PMP. 

 

2.8.3 Evidências 

 Os documentos que instruem o processo e os produzidos durante a análise 

documentou demonstrou divergência entre a quilometragem medida pela 

fiscalização e a que de fato o prestador de serviços realizou. 
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 Por questões de limitação de tempo, não foram avaliados outros processos de 

pagamento da despesa, para se apurar a ocorrência de omissão também na 

fiscalização das despesas já liquidadas e pagas, o que deverá ocorrer em 

momento e procedimento especial próprio. 

 

2.8.4 Causas 

 Fiscalização ineficaz. 

 Potencial risco de prejuízos ao erário. 

 

2.8.5 Efeitos 

 Prejuízo ao erário municipal em função de pagamentos já realizados por 

serviços efetivamente não comprovados. 

 

2.8.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos. 

 Diante do valor considerável já recebido pelo prestador de serviços e, em 

se apurando a ocorrência de inconsistências semelhantes nos processos de 

pedidos de pagamentos já liquidados e pagos, e com a sugestão de abertura 

de procedimento de tomada de contas especial, sugere-se a adoção de medidas 

acauteladoras, a fim de preservar o erário, seja através de abertura de 

conta própria para depósito do valor que ainda, em tese, é devido ao 

prestador de serviços, ou mesmo adoção de medidas outras que a PROJUR julgar 

pertinentes. 

 

2.8.7 Responsabilização 

 Não é possível identificar no momento. 

 

2.9- LIMITAÇÃO DA AUDITORIA – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NÃO ENCONTRADO 

 

2.9.1 Situação encontrada 

 Não localização no Arquivo Geral do Processo Administrativo nº 1.140/2013, 

que originou o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 10/2013. 

 

2.9.2 Critério 

 Memorando nº 094/2017/SEMAD-PMP. 

 

2.9.3 Evidências 

 Informações prestadas pela SEMAD em fase de auditoria interna. 

 

2.9.4 Causas 

 Não é possível mensurar. 

 

2.9.5 Efeitos 

 Impossibilidade de ser avaliado os procedimentos internos da fase de 

licitação da contratação. 
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2.9.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMAD para manifestar sobre os apontamentos, inclusive quanto 

as providencias recomendadas pelo Controlador-geral através do Memorando nº 

058/2017-CGM, a saber: 1- registro do boletim de ocorrência junta à 

Delegacia de Polícia; 2- abertura de processo de sindicância. 

 Sugere-se também a busca e localização dos processos administrativos que 

fundamentaram a celebração dos Termos Aditivos e Apostilamentos do Contrato 

Administrativo nº 145/2013, que foram informados nestes instrumentos, a 

saber: P.A. nº 4.726/2014; P.A. nº 7.533/2014; P.A. nº 9.441/2014; P.A. nº 

4.889/2015; P.A. nº 8.168/2015; P.A. nº 8.952/2015; P.A. nº 5.228/2016; e 

P.A. nº 7.861/2016. 

 

2.9.7 Consideração do gestor/terceiro interessado 

 A SEMAD, através do MEM/SEMAD/Nº 132/2017 se manifestou informando que já 

realizou o boletim de ocorrência policial (BU – Boletim Unificado 32850395) 

do desaparecimento do Processo Administrativo nº 1.140/2013 e que está 

tomando as providencias para abertura de processo de sindicância. 

 Quanto a localização dos demais processos, está promovendo as buscas e, 

caso não encontrado, promovera a lavratura de boletim de ocorrência e 

abertura de sindicância. 

 

2.9.8 Responsabilização 

 Não é possível identificar no momento. 

 

2.10- USO INADEQUADO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) 

 

2.10.1 Situação encontrada 

 Verificamos que a Ata de Registro de Preços nº 10/2013, foi assinada em 

07/10/2013 sendo na sequência, em 08/11/2013 assinado o Contrato 

Administrativo nº 145/2013, onde a Administração contratou o total dos 

serviços descritos no “ITEM 01 – LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN”, tendo este 

contrato sido aditivado e prorrogado sua vigência até 31/12/2016. 

 

2.10.2 Critério 

 Edição de aditivos em contrato administrativo decorrente de serviços 

licitados através do sistema de registro de preços. 

 Uso inadequado do sistema de registro de preços para contratação de serviços 

que a Administração entendeu possuir natureza continuada. 

 

2.10.3 Evidências 

 Ata de Registro de Preços nº 10/2013. 

 Contrato Administrativo nº 145/2013 e seus aditivos/apostilamentos. 

 

2.10.4 Causas 

 Não é possível mensurar. 
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2.10.5 Efeitos 

 Não realização de nova licitação que possibilitaria novas disputas entre 

outros fornecedores. 

 

2.10.6 Proposta de encaminhamento 

 Notificar a SEMSA para manifestar sobre os apontamentos. 

 Expedição de recomendação, extensiva a todas as Unidades Orçamentárias – 

UO, para que: 1-ao elaborar o Termo de Referência da contratação, avalie se 

modalidade licitatória escolhida é a mais adequada ao planejamento das ações 

propostas pela UO para o exercício fiscal vigente, ou se a mesma atingirá 

outro exercício; 2-face as características do SRP, que a Administração se 

abstenha de formalizar contrato administrativo das licitações realizadas 

nesta modalidade, eis que as cláusulas e condições da contratação já devem, 

por obrigatória, estar contidas na própria Ata de SRP, bastando o empenho 

de seu quantitativo e posterior emissão de OF/OF para concretizar a 

formalização do pedido; 3-que, em se tratando de SRP, os quantitativos 

mínimos e máximos pretendidos pela UO sejam informados no Termo de 

Referência, que integrará o Edital da licitação; 4-caso necessário a 

formalização de contrato, que o mesmo não possua cláusula permitindo aditivo 

contratual, já que os quantitativos mínimos e máximos já foram expressos no 

Edital; 5- que se abstenha de realizar o SRP nas licitações que tenham em 

seu objeto conteúdo de natureza continuada, devidamente justificado e 

caracterizada no TR, que a Administração possua interesse em eventualmente 

dar continuidade no contrato, observados o regramento legal. 

 

2.10.7 Responsabilização 

 Não é possível identificar no momento. 

 

3- DA SUBMISSÃO PRÉVIA DO RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Os achados de auditoria foram submetidos à apreciação da Secretária Municipal de 

Saúde (SEMSA), Ana Luiza Ferreira Mathias, através do Memorando nº 

07/2017/Auditoria, e do Secretário Municipal de Administração (SEMAD), Adrien 

Moreira Louzada, através do Memorando nº 08/2017/Auditoria, conferindo-lhes 

oportunidade de manifestação em atendimento à NAG 4407.3. Todavia, as informações 

prestadas através do Memorando/SEMAD/nº 132/2017 e Memorando nº 227/GAB/SEMSA, 

nada acresceram aos apontados constantes nos achados, apenas serviu de alerta 

prévio sobre os relatados nesta auditoria, em especial para que a SEMSA tome todas 

as cautelas necessárias para a fiscalização de contratos com objeto semelhante e 

SEMAD, para que os processos não localizados sejam tomadas medidas como abertura 

de boletim de ocorrência policial e sindicância. 

 

4- RECURSOS FINANCEIROS ENVOLVIDOS 

 

Recursos próprios da Saúde – Fonte 12010000 

Fonte: Nota de Liquidação nº 179/2017 – Fundo Municipal de Saúde 
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5- RESULTADO DA AUDITORIA 

 

A presente auditoria visou à verificação do processo de pagamento de despesa, 

autuado sob o número 191/2017, que objetiva a pagamento de despesa com transporte 

de pacientes de Piúma para Vitória e Região Metropolitana, no mês de dezembro de 

2016. 

 

Realizados os trabalhos e, após submissão prévia do relatório, concluímos que há 

indícios de possível irregularidade na execução contratual, decorrente da 

fragilidade na fiscalização dos serviços, bem como, a inobservância da instrução 

processual e mesmo da fiscalização, que não realizaram a correta verificação dos 

documentos comprobatórios da execução contratual e a conferência dos procedimentos 

internos da administração, para a montagem do pedido de pagamento da despesa. 

 

Observou-se também desvio de finalidade da Administração, ao optar pela licitação 

na modalidade de registro de preços, com posterior confecção de contrato 

englobando a totalidade dos serviços licitados num dos lotes, que por sua vez foi 

aditivado por 07 (sete) vez. Neste aspecto, sugere-se a expedição de recomendação 

sobre a escolha da modalidade licitatória que deverá mais bem enquadrar para a 

contratação pleiteada. 

 

Temos também que salientar que o fornecedor Jorge Luiz de Lima Andrade & Cia Ltda, 

conforme relatório fornecido pela SEMFA, teve ao longo de toda a vigência 

contratual empenhado e liquidado a importância de R$ 837.475,20 (oitocentos e 

trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), sendo 

que somente tem a receber dos cofres públicos R$ 24.522,96 (vinte e quatro mil, 

quinhentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos). Neste esteio, conforme 

demonstrado os achados de auditoria, visando resguardar o erário municipal 

sugerimos como medida acauteladora, o acionamento da douta Procuradoria Geral 

Municipal (PROJUR), para tomar as medidas que julgar necessárias para promover o 

depósito em juízo do valor que a Administração ainda tem a pagar ao fornecedor 

Jorge Luiz de Lima Andrade & Cia Ltda ME, ou outra medida que entender a mais 

adequada e, via de consequência, que seja determinado pelo Exmo. Sr. Prefeito a 

imediata abertura de tomada de contas especial, com vistas a analisar se nos 

processos de pagamento de despesas anteriores, já liquidados e pagos, também não 

constam os mesmos vícios identificados nesta auditoria, o que comprovará um dano 

ainda maior ao erário municipal. Com a deflagração do procedimento citado, além 

da análise das despesas já liquidadas e pagas, deverão ser promovidas oitivas dos 

agentes públicos, que atuaram como fiscais do Contrato Administrativo nº 145/2013 

e instrutores dos processos de pagamento da despesa, o próprio fornecedor e seus 

prepostos, e demais gestores que autorizaram a despesa, conforme forem 

identificadas as responsabilidades durante a apuração. 

 

Sugere-se ainda, caso a SEMSA continue a fornecer os serviços de transporte de 

pacientes aos munícipes, através de empresa terceirizada, que seja editada pela 

SEMSA instrução normativa sistematizando os procedimentos desde o agendamento do 

exame/transporte do usuário dos serviços, com a elaboração de rotinas e 

padronização de documentos. 
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Por fim, no que diz respeito a utilização de sistema informatizado para agendamento 

de exames e transporte, sugere-se que a SEMSA tome as medidas necessários junto 

ao CIM Expandida Sul, para solicitar do fornecedor software “CONSULFARMA” para 

realizar as adequações no sistema que a SEMSA entender pertinente. 

 

6- CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, que há falhas em todas as etapas da execução contratual, havendo 

indícios de solicitação de pagamento de despesas não comprovadas, já que os 

documentos que deveriam evidenciar e comprovar a execução dos serviços são 

insuficientes para demonstrar que a quilometragem que se pleiteia pagamento foi 

àquela que o prestador de serviço faz jus a receber. 

 

Como já salientado, há a necessidade de análise dos pedidos de pagamento já 

liquidados, o que se sugere a abertura de tomada de contas especial, bem com a 

elaboração de normativa interna da Administração, com vista a padronizar os 

procedimentos de agendamento e fiscalização do transporte de pacientes para fora 

do município. 

 

Ainda, como medida acauteladora, e a fim de resguardar os cofres públicos, sugere-

se que a douta PROJUR tome as medidas legais cabíveis para depósito judicial do 

valor já liquidado em favor do prestador de serviços, ou adoção de outras medidas 

acauteladoras que entender prudente. 

 

Registra-se, por oportuno, que confirmando-se os indícios de irregularidade e 

identificação de seus responsáveis, deve a Administração promover a aplicação de 

penalidades administrativas aos servidores públicos, previstas na Lei Municipal 

nº 1.840/2011 e ao prestador de serviços, previstas em contrato e na Lei Federal 

nº 8.666/1993, bem como, ser remetido a íntegra do procedimento ao Ministério 

Público Estadual (em se tratando de recursos próprios ou estadual), ou Ministério 

Público Federal (em se tratando de recursos federais), caso tenha sido usado tais 

recursos em pagamentos anteriores, para adoção das medidas judiciais que 

entenderem pertinentes.  

 

7- PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 

Considerando que o objetivo da auditoria é identificar possíveis irregularidades 

na execução e fiscalização contratual e propor medidas a serem adotadas pela 

Administração;  

 

Considerando que, ao longo da auditoria foram identificados indícios de 

irregularidade na execução e fiscalização do contratual; 

 

Considerando a necessidade de ser elaborado um plano de ação para aplicação das 

medidas acatadas pelo Exmo. Sr. Prefeito, de modo que haja uma previsibilidade 

para sua conclusão, bem como monitoramento por parte deste Órgão Central de 

Controle Interno; 
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Sugere-se ao douto Controlador-geral, independente de outras providências julgadas 

convenientes, a adoção das seguintes propostas: 

 

7.1- Encaminhamento do presente relatório para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

Dr. José Ricardo Pereira da Costa, para ciência e manifestação que entender 

pertinente. 

 

7.1.1- Que seja determinado que cada achado de auditoria exposto no item 2 do 

presente relatório, seja analisado pelas Secretarias competentes e tomada as 

providencias para sua implementação, em sendo o caso, devendo, para tanto, ser 

elaborado um Plano de Ação, cujo modelo apresentamos no Apêndice A. 

 

7.1.2- Para fins de elaboração do Plano de Ação, deverá ser fixado prazo para sua 

elaboração e para sua execução, sendo encaminhado cópia deste para avaliação e 

futuro monitoramento deste Órgão Central de Controle Interno. 

 

a) O Plano de Ação deve ser encaminhado em ambos os suportes, papel e digital 

(formato de planilha eletrônica ou documento de texto), constando naqueles 

enviados em papel a assinatura do responsável pelo Plano de Ação 

(Gestor/Secretário), bem como dos responsáveis pela implementação das 

medidas ali consignadas; 

 

b) O detalhamento das ações deve ser suficiente para que seja possível 

acompanhar o seu desenvolvimento no tempo – em geral, efetuado pelos 

responsáveis por cada setor especializado dentro da estrutura administrativa 

municipal -, uma vez que deve ser garantida a estrutura necessária a sua 

implementação; 

 

c) O Plano de Ação deve ser mantido sempre atualizado, especialmente com as 

assinaturas dos responsáveis legais, de acordo com as competências previstas 

na lei municipal de estrutura administrativa vigente, e delegações de 

competência, visando à continuidade administrativa e à efetividade do 

saneamento das impropriedades apontadas pelo relatório de auditoria. 

 

7.3- Que seja o processo também encaminhado à PROJUR, para ciência do resultado 

da auditoria, bem como a SEMSA e SEMAD. 

 

Por fim, são estas as proposições que submetemos à apreciação do Ilmo. Controlador-

geral, para ciência e providências que entender pertinentes. 

 

Piúma, ES, 09 de junho de 2017. 

 

 

Eduardo Borges Medeiros 

Auditor Público Interno 

Matrícula 5191 
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RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

 

Procedência: PROJUR  

Interessados: GABPREF, SEMSA e Jorge Luiz de Lima Andrade & Cia Ltda ME 

Nº Processo Auditoria: 5.049/2017  

Ementa: Relatório de Auditoria – Processo de Pagamento da despesa SEMSA nº 191/2017 

- Transporte de pacientes de Piúma para Vitória e região metropolitana – Contrato 

Administrativo nº 145/2013 – fornecedor Jorge Luiz de Lima Andrade & Cia Ltda ME. 

 

 

RESUMO  

 

Este relatório apresenta os resultados obtidos nos trabalhos de auditoria interna 

realizado no Processo Administrativo nº 191/2017, que objetiva a pagamento de 

despesa com transporte de pacientes de Piúma para Vitória e Região Metropolitana, 

no mês de dezembro de 2016. 

 

No período de 15 a 09 junho de 2017 realizou-se a presente auditoria. Inicialmente 

verificou-se os documentos contidos na instrução do processo de pagamento (P.A. 

nº 191/2017), sendo expedidos Memorandos de solicitação de documentos, agendamento 

de entrevista, e remetido relatório prévio de submissão as Secretarias Municipais 

de Saúde (SEMSA) e Administração (SEMAD). 

 

Por meio da entrevista e análise documental verificou-se falhas na fiscalização 

e, via de consequência, a necessidade de aprimoramento dos instrumentos de 

controle, em especial, a necessidade de padronização de norma interna. 

 

Apresentam-se, ainda, as limitações ao trabalho e a situação detalhadamente 

comprovada inclusive por documentos da época de ocorrência dos fatos. 
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APÊNDICE A 

 

MODELO DE PLANO DE AÇÃO 

 

AÇÃO ACHADO MEDIDAS A SEREM ADOTADAS RESPONSÁVEIS 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 INÍCIO FIM 

01      

02      

03      

...      

 

Legenda: 

Achado: trata do tópico do achada da auditoria descrito no Item 2 do Relatório de Auditoria. 

Medidas a serem adotadas: informar as medidas que serão adotadas pelo ente da Administração. 

Responsáveis: quem serão os responsáveis pela execução das medidas. Sugere-se que os responsáveis sejam designados por 

Portaria. 

Período de execução: informar quando será iniciada a execução da medida e a data prevista para conclusão. 
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APÊNDICE B 

 

MÍDIA DIGITAL (01 DVD-R) CONTENDO A ÍNTEGRA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 

191/2017 (PEDIDO DE PAGAMENTO DE DESPESA) E 50.49/2017 (AUDITORIA). 


