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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
 
Relatório de Consolidação dos resultados para o Ente Federativo:  
Trata-se de consolidação dos resultados das avaliações realizadas na 
execução dos recursos federais transferidos ao município de Fronteiras. 



 

 
 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO PELA 
CGU? 

 

Educação 

Avaliação da aplicação dos 
recursos oriundos dos 
seguintes programas: Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento da 
Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais 
da Educação – Fundeb, 
Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar – Pnate, 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – Pnae, 
Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens – 
Projovem, Programa de Apoio 
à implantação de Escolas para 
Educação Infantil – Pro 
infância, Implantação e 
Adequação de Estruturas 
Esportivas Escolares - PAC2, 
Apoio à Infraestrutura para a 
Educação Básica e Plano de 
Ações Articuladas - PAR 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Execução das ações de controle vinculadas à 6ª 
edição do Programa de Fiscalização em Entes 
Federativos. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

 

Educação 

Os programas Fundeb, Pnate, Pnae, Projovem, 
Proinfância, PAR e PAC 2 estão com suas 
efetividades comprometidas em face das 
inconsistências detectadas durante os 
trabalhos de fiscalização, contribuindo para o 
atingimento parcial dos objetivos dos 
mencionados programas. 

 

 

  



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO PELA 
CGU? 

 

Saúde 

Avaliação do Programa de 
Assistência Básica – PAB Fixo, 
Programa Apoio à 
Manutenção de Unidades de 
Saúde (Incremento 
Temporário do Componente 
Custeio do PAB), Programa de 
Assistência Farmacêutica 
Básica, assim como análise da 
execução do Programa 2015 – 
Fortalecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS)/Ação 
12L5 – Construção e 
Ampliação de Unidades 
Básicas de Saúde – UBS, cujos 
recursos foram transferidos à 
Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Execução das ações de controle vinculadas à 6ª 
edição do Programa de Fiscalização em Entes 
Federativos. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

O Programa Fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde, cujos recursos transferidos ao 
município de Fronteiras foram destinados para 
a construção de uma Unidade Básica de Saúde 
– UBS, no bairro Bela Vista e a ampliação de 
uma Unidade Básica de Saúde – UBS, no 
povoado Poço da Areia, atingiu o seu objetivo, 
uma vez que as obras das UBS encontram-se 
concluídas e em pleno funcionamento. 
Contudo, a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à 
totalidade dos normativos referentes ao 
objeto fiscalizado, tendo em vista que houve 
deficiência nos serviços de acompanhamento 
e fiscalização da construção/ampliação das 
Unidades Básicas de Saúde. 

Os recursos oriundos do Programa PAB Fixo, 
Manutenção de UBS e Farmácia Básica não 
estão sendo aplicados da forma adequada e 
regular, tendo sido detectadas 
impropriedades na execução dos referidos 
programas, tais como irregularidades em 
processo licitatório, ausência de controle na 
aquisição de bens e contratação de serviços, 
etc. 

 

 



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO PELA 
CGU? 

 

Cidadania 

Avaliação do atendimento aos 
critérios do Programa Bolsa 
Família, com o objetivo de 
identificar falhas no cadastro 
de famílias beneficiárias que 
têm como consequência a 
concessão de benefícios 
indevidos a famílias que não 
atendem aos critérios de 
renda estabelecidos pela 
legislação do Programa. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Execução das ações de controle vinculadas à 6ª 
edição do Programa de Fiscalização em Entes 
Federativos. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Cidadania 

Com base nos exames realizados, conclui-se 
que a aplicação de parte dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI, 
relativos ao Programa Bolsa Família, não está 
em total conformidade com os normativos e 
exige providências de regularização por parte 
dos gestores federal e municipal.  

 

  



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO PELA 
CGU? 

 

Desenvolvimento Regional 

Avaliação da aplicação dos 
recursos oriundos do seguinte 
programa: Planejamento 
Urbano/Apoio à Política de 
Desenvolvimento Urbano, 
tendo por objetos analisados 
os Convênios nºs 
822185/2015 e 829128/2016, 
ambos para a execução das 
obras de pavimentação em 
paralelepípedo de vias da 
zona urbana do município de 
Fronteiras/PI. 

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

Execução das ações de controle vinculadas à 6ª 
edição do Programa de Fiscalização em Entes 
Federativos. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

 

Acerca do certame licitatório, houve prejuízos 
à competitividade do certame, em razão de 
cláusulas inseridas no edital que vão de 
encontro à boa prática de gestão que vise a 
proporcionar o ambiente favorável para a 
obtenção da proposta mais vantajosa para a 
administração. No que tange à execução das 
obras, foi identificada deterioração precoce de 
parte da obra em razão de defeitos 
construtivos. Quanto à execução das despesas, 
não foram identificadas irregularidades. Com 
relação à formalização e ao acompanhamento 
da execução da avença pela 
CEF/GIGOV/Teresina, conclui-se pela 
regularidade da gestão dessa CEF/GIGOV 
sobre a avença em tela.  
 
Entre os benefícios estimados desta 
fiscalização, espera-se a melhoria nos 
controles internos da gestão municipal, 
carecendo, portanto, que sejam revistos seus 
controles no intuito de mitigar as 
impropriedades verificadas. 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

ME – Microempresa 

Pnate – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

Pnae - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

CFN - Conselho Federal de Nutrição 

Projovem - Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

PAR - Plano de Ações Articuladas 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

TC/PAR – Termo de Compromisso 

Simec - Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 

Educação 

PAC2 – Programa de Aceleração do Crescimento 2 

PAB – Programa de Atenção Básica 

FNS – Fundo Nacional de Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde 

SARGSUS – Sistema de Apoio à Construção ao Relatório Anual de Gestão 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

Sagres/TCE-PI – Sistema de Prestação de Contas Eletrônico do Tribunal de Contas do 

Estado do Piauí 

RPG – Repasse de Recursos de Projeto de Governo 

DAB/SAS/MS - Departamento de Atenção Básica da Secretaria de Atenção à Saúde do 

Ministério da Saúde 

MS – Ministério da Saúde 

PBF – Programa Bolsa Família 
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INTRODUÇÃO 
 

Este Relatório trata dos resultados dos exames realizados sobre quinze Ações de 
Governo executadas pela Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, em decorrência do 6º 
Ciclo do Programa de Fiscalização em Entes Federativos. 

A fiscalização teve como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais no 
Município, relativas ao período fiscalizado indicado individualmente, tendo sido os 
trabalhos de campo executados no período de 16 a 20.09.2019. 

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

As situações evidenciadas nos trabalhos de campo foram segmentadas de acordo com 
a competência de monitoramento a ser realizado pela Controladoria-Geral da União.  

O quantitativo das ações de controles realizadas e o montante fiscalizado no presente 
ciclo por programa foi o seguinte: 

Tabela 1 - Ações de controle realizadas e montantes fiscalizados. 

Programa Fiscalizado Quantidade de 
ações de controle 

Montante Fiscalizado 
(R$) 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação - Fundeb 

1 16.632.229,95 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - 
Pnate 

1 154.736,51 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae 1 524.633,60 

Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem 1 537.650,13 

Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas 

Escolares - PAC2 

1 509.890,08 

Apoio à Infraestrutura para a Educação Básica - PAR 1 970.531,97 

Apoio à implantação de Escolas para Educação 

Infantil -  Proinfância 

1 1.768.715,62 

Plano de Ações Articuladas – PAR Móveis 1 887.768,42 

Programa da Atenção Básica – PAB Fixo 1 635.292,00 

Programa Fortalecimento do Sistema Único de Saúde 2 3.567.550,00 

Programa Farmácia Básica 1 124.681,68 

Programa Bolsa Família 1 874.506,00 

Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 2 762.479,61 

Totalização 15 27.950.665,57 
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CONSOLIDAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

1. Irregularidades em processo licitatório, bem como na 
execução do contrato, para locação de transporte escolar, 
ocasionando um dano ao erário de R$ 476.250,04 (Fundeb) e R$ 
103.351,30 (Pnate). 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI realizou processo licitatório na modalidade 
Pregão Presencial nº 25/2017, que trata da contratação de empresa para os serviços de 
transporte escolar da rede municipal de ensino, estimado no valor global de R$ 
1.077.200,00, com prazo de vigência até 31.12.2017, cuja vencedora do certame foi a 
empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. - ME, CNPJ 26.821.585/0001-02. 

Da análise do processo licitatório relativo aos serviços de transporte escolar da rede 
municipal de ensino, constatou-se a existência das seguintes impropriedades e 
irregularidades que evidenciam o caráter direcionador desse certame: Deficiência na 
pesquisa de preços para contratação dos serviços de transporte escolar; Ausência do 
Termo de Referência; Instalações, aparelhamento e força de trabalho inexistentes ou 
precários para execução dos serviços de transporte contratados. 

Quanto à execução do contrato decorrente da citada licitação, constatou-se que o 
transporte escolar foi indevidamente executado nos exercícios financeiros de 2017, 
2018 e 2019, uma vez que ficou evidenciada a subcontratação integral de todos os 
serviços contratados, de todas as rotas de transporte escolar do município, inexistindo 
um único veículo de propriedade da empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. - 
ME ou motorista funcionário da referida empresa executando, efetivamente, o serviço 
contratado com a Prefeitura. Esse fato caracteriza descumprimento ao disposto no art. 
72 da Lei nº 8.666/1993. Ademais, como os custos reais da execução do contrato são 
inferiores aos contratados, essa diferença é repassada para a Administração Pública a 
título de “taxa de administração” do contrato, visto que a referida empresa funciona, de 
fato, como mera intermediária entre os terceiros e a Prefeitura, sem custos ou 
responsabilidades adicionais. Isto encarece o objeto contratado, caracterizando prática 
antieconômica. 

Tabela 01: Comparativo entre os valores que a Prefeitura remunerava a empresa 
Moviloc Locação de Automóveis Ltda. e os valores destinados aos subcontratados. 
Exercício Transportadores* Moviloc Locação de Automóveis Ltda.** 

Fundeb Pnate Próprios Total Diferença 

2017 218.396,15 225.000,00 47.952,52 198.440,00 471.392,52 252.996,37 

2018 351.520,89 499.180,00 39.052,78 220.500,00 758.732,78 407.211,89 

2019 120.241,79 163.187,32 16.346,00 80.000,00 259.533,32 139.291,53 

Total 690.158,83 887.367,32 103.351,30 498.940,00 1.489.658,62 799.499,79 
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Fonte: Planilhas do sistema SAGRES/TCE, Prestação de Contas do Fundeb – 2017 – 2018 – janeiro a julho 
de 2019, Prestação de Contas do Pnate-2017, 2018 e valores pagos até julho de 2019; Pregão Presencial 
nº 25/2017 e informações colhidas com os transportadores. 
 
*Remuneração dos transportadores - Valores calculados com base nas informações prestadas por 
transportadores e contratos firmados com a empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. 
**Faturamento da empresa Moviloc Locação de Automóveis Ltda. constantes nos empenhos emitidos em 
favor da empresa e planilhas disponibilizadas pela Prefeitura. 

Constataram-se, portanto, irregularidades nos serviços de transporte escolar que não 
foram prestados conforme previsto na legislação, causando despesas superiores ao 
custo que efetivamente eles tiveram, tomando-se por base os valores destinados aos 
transportadores que arcaram com a prestação dos serviços, incluindo-se todos os 
insumos necessários para a execução dos mesmos. A empresa Moviloc Locação de 
Automóveis Ltda. - ME não tinha capacidade operacional para prestar os serviços 
contratados pela Prefeitura de Fronteiras/PI. 

Considerando o superfaturamento em torno de 53,67% no geral, o dano ao erário 
especificamente com recursos do Fundeb chegou ao montante de R$ 476.250,04 
(53,67% de R$ 887.367,32) e com recursos do Pnate chegou ao montante de R$ 
55.468,64 (53,67% de R$ 103.351,30) no período analisado. 

 

2. Irregularidades em processo licitatório de serviços de 
gerenciamento do abastecimento de combustíveis por postos 
credenciados, assim como ausência de controle do uso de 
combustível. 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras realizou o Pregão Presencial nº 03/2017, cujo 
objeto foi a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis por postos credenciados, por meio de implantação e 
operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético 
ou micro processado, do qual foi celebrado o Contrato nº 03/2017 com a Green Card 
Administradora de Crédito EIRELI, CNPJ 24.011.070/0001-03, no valor de R$ 
1.508.165,82. 

Da análise efetuada no Processo foram verificadas as seguintes ocorrências: 

• Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, que detenha 
sistema e gerenciamento de unidades de abastecimento (postos de 
combustíveis), sem a demonstração de que é a forma mais vantajosa para a 
Prefeitura garantir o abastecimento de sua frota de veículos. 

• Ausência de pesquisa de preços em empresas do ramo do objeto da licitação 
para definição da taxa de administração exigida no edital do certame. 

• Deficiência na elaboração do Termo de Referência, tais como: não há 
demonstração dos cálculos e estudos realizados para estimar o quantitativo de 
combustível que seria necessário para atender a demanda da Prefeitura 
Municipal de Fronteiras/PI; ausência de cláusula protetiva na contratação de 
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empresa para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de 
combustíveis; e ausência da relação da frota de veículos próprios da Prefeitura. 

Não obstante o processo retromencionado tenha apresentado irregularidades que 
evidenciam direcionamento do certame licitatório, o gestor homologou a licitação em 
evidente afronta ao disposto no inciso VI art. 43 da Lei nº 8.666/93. 

Também se verificou a ausência de controle quanto ao consumo de combustíveis, haja 
vista que, embora tenha sido solicitado, não foi disponibilizado pela Prefeitura relatório 
de controle ou outro documento que comprovasse a utilização dos veículos postos à 
disposição do Ensino Básico, no qual houvesse a identificação do veículo abastecido, a 
data do abastecimento, a quantidade de combustível, a quilometragem percorrida, o 
valor total do abastecimento e a identificação do motorista responsável pelo 
abastecimento do veículo. 

Pelo relatório disponibilizado (contendo apenas as informações: data, cartão, valor, 
litros, produto, convênio e o posto), constatou-se que foram abastecidos veículos 
movidos à gasolina. No entanto, a Secretaria Municipal de Educação não dispõe de 
veículos movidos à gasolina. 

O combustível comprado no âmbito do Fundeb destina-se a abastecer os veículos que 
realizam o transporte escolar e/ou atividades relacionadas estritamente ao 
funcionamento da educação básica municipal.  

 

3. Utilização de veículos inadequados para o transporte de 
alunos e documentação irregular dos condutores utilizados para 
o transporte de alunos 

Constatou-se, em inspeção aos veículos utilizados no transporte de alunos da rede 
municipal de ensino, que há veículos que não apresentam condições adequadas ao 
transporte de alunos, uma vez que são veículos inadequados a esse tipo de transporte, 
pois não possuem bancos individuais com cintos de segurança e não atendem a outras 
exigências estabelecidas nos artigos 136 e 137 da Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito 
Brasileiro da legislação conforme demonstrado a seguir:  

a) Ausência de registro como veículo de passageiros (art. 136, inciso I);  

b) Não apresentação de inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança, afixada na parte interna do veículo, em local visível, da 
autorização para circular emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito, com 
inscrição da lotação permitida (inciso II, art. 136, em conjunto com o artigo 137); 

c) Ausência de pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de 
largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, 
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com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada 
na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas (art. 136, inciso III); 

d) Ausência de cintos de segurança em número igual à lotação (art. 136, inciso VI) e/ou 
outras inadequações. 

É importante ressaltar que a ausência de equipamentos obrigatórios nos veículos que 
realizam o transporte escolar coloca em risco a segurança dos alunos transportados, 
além de caracterizar descumprimento de dispositivos constantes do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

Verificou-se, de acordo com a relação apresentada pela Prefeitura, que cinco motoristas 
trabalham com os veículos próprios e 22 motoristas terceirizados. Dos 27 motoristas, 22 
foram entrevistados, sendo: cinco motoristas dos veículos próprios e dezessete 
motoristas terceirizados. Constatou-se que dois condutores terceirizados, ou seja, 
11,76% dos entrevistados, não possuíam a carteira de habilitação do tipo D, requisito 
obrigatório para demonstrar a aptidão dos motoristas à prestação do serviço de 
transporte escolar, conforme expresso no artigo 138 do CTB.  

Por meio da realização de entrevistas, constatou-se que todos os motoristas 
contratados – inclusive os que possuíam a habilitação do tipo D – não haviam 
participado de curso especializado, regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.  

Assim sendo, constatou-se que os condutores de veículos contratados para a execução 
do transporte escolar de Fronteiras/PI não apresentam a qualificação técnica para 
exercer tal serviço. 

Constatou-se, ainda, a ausência de documentos que comprovem a atuação da 
fiscalização do contrato de locação de transporte escolar. Embora tenha sido solicitada 
a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI informação acerca do responsável designado 
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato decorrente do pregão presencial 
nº 25/2017, com respectivo ato de designação do mesmo, não foram disponibilizados 
documentos que comprovassem o cumprimento do artigo 67 da Lei nº 8.666/93. 

 

4.Inconsistências na aplicação dos recursos provenientes do 
PNAE. 

Da análise realizada na documentação pertinente ao PNAE, foram verificadas as 
seguintes impropriedades, as quais podem ocasionar impactos sobre a efetividade do 
Programa fiscalizado: 

• Ausência de comprovação de consumo de 1.205 quilos de carne bovina moída 
adquiridos com recursos do Pnae em 2017, totalizando R$ 20.702,90. 

• Ausência de comprovação do consumo de 1.084 quilos de frango e de 623,90 
quilos de linguiça calabresa, no período de janeiro de 2017 a junho de 2019, 
adquiridos com recursos do Pnae, totalizando R$ 14.725,36. 
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• Falta de comprovação do consumo de 1.722,27 quilos de frutas, no valor total 
de R$ 7.003,00, correspondendo ao que foi faturado e pago com recursos do 
Pnae em notas fiscais. 

• Cardápios inadequados nas unidades escolares sem o fornecimento de frutas e 
com utilização de embutidos e enlatados em substituição a carnes frescas ou 
congeladas na zona rural. 

• Falta de freezer e geladeira nas unidades escolares da zona rural, limitando o 
consumo e prejudicando a conservação de certos alimentos. 

• Utilização de equipamentos e utensílios emprestados, em unidade escolar, em 
razão da insuficiência dos mesmos.  

• Inexistência de refeitório ou instalações adequadas para a merenda escolar em 
unidades escolares. 

• Número de nutricionistas contratados abaixo dos parâmetros legais previstos 
pelo CFN. 

 

5.Impropriedades na execução do Programa Nacional de 
Inclusão de Jovens - Projovem. 

Da análise realizada na documentação pertinente ao Projovem, foram verificadas as 
seguintes inconsistências, as quais ocasionam impactos sobre a efetividade do Programa 
fiscalizado: 

• Despesas inelegíveis em descumprimento da Resolução CD/FNDE nº 11, de 
16.04.2014. 

• Falta de apresentação de parte da documentação relativa ao Projovem Campo – 
Saberes da Terra. 

 

6. Bens adquiridos com recursos do PAR não localizados ou sem 
a utilização devida, não cumprindo o objetivo do programa. 

O mobiliário escolar, relativo ao PAR n.ºs 201303775, foi adquirido por adesão ao Pregão 
16/2013, conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 

Entretanto, nas visitas ao almoxarifado central da Secretaria de Educação da Prefeitura 
Municipal de Fronteiras/PI e às escolas do município, 348 bens não foram localizados. 

Ademais, constatou-se a existência de bens que não estavam sendo utilizados pelas 
escolas municipais, e sim armazenados no depósito da Prefeitura, não cumprindo, 
assim, o objetivo do programa.  

7. Irregularidades na execução do programa e aplicação dos 
recursos oriundos do Proinfância. 

Dos exames realizados acerca da aplicação dos recursos e da execução do programa 
Proinfância, verificaram-se as seguintes irregularidades: 
 

- Pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 174.175,44. 
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Do confronto realizado entre os valores pagos e os serviços executados, verificou-se 
uma diferença estimada de R$ 174.155,44 a maior entre o que foi pago à empresa 
contratada (R$ 1.768.713,84) e o que foi medido pela CGU/PI (R$ 1.594.558,40), 
consistindo essa diferença em pagamento por serviços não executados. 

 
- Serviços executados em descumprimento às especificações técnicas, com a ocorrência 
de inconsistências e inconformidades. 

Na inspeção in loco realizada constatou-se que a construção da creche Proinfância ainda 
não foi concluída, faltando serviços a executar e com diversas inconformidades. 
Observou-se, ainda, que a gestão atual da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI não 
tomou providências para a correção de problemas construtivos identificados, com vistas 
à conclusão do objeto e o cumprimento dos objetivos propostos pelo Programa. Na 
creche Proinfância foram detectados inconformidades e inconsistências não superadas, 
de acordo com informações no Sistema Simec. 

 
- Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da creche Proinfância, 
objeto do Termo de Compromisso PAC2 8969/2014. 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI apresentou os seisboletins de medição 
realizados para os serviços de construção da creche Proinfância em meio magnético, no 
entanto não consta em tais documentos a assinatura do responsável técnico pela 
fiscalização da obra. Observou-se, também, que as notas fiscais emitidas não possuem 
o atesto por parte do fiscal da obra. Ademais, o município também não apresentou 
documento atual, válido e comprobatório de designação de fiscal de Contrato nº 
024/2016 (contrato ou portaria). 

 
- Divergências entre as medições de serviços e os valores efetivamente pagos. 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI apresentou os boletins de medições, referentes 
aos serviços de construção da creche Proinfância, cujos valores constantes naqueles não 
coincidem com os valores pagos, exceto o valor da 1ª medição de serviços. 

8. Serviços executados em descumprimento às especificações 
técnicas, com a ocorrência de inconsistências e inconformidades 
na construção de escola com seis salas de aulas (Termo de 
Compromisso PAR Nº 17587/2013.). 
 

Da análise realizada no Termo de Compromisso PAR 17587/2013 (ID 1011838), firmado 
entre a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), cujo objeto é a execução de uma escola com seis salas de aula, na 
avenida Aristides José Ribeiro, bairro Ribeirão, município de Fronteiras/PI, no valor de 
R$ 1.021.612,59, foram observadas algumas impropriedades, quais sejam: 
 

• Na inspeção in loco realizada constatou-se que a referida escola ainda não foi 
concluída, faltando serviços a executar e com diversas inconformidades. A 
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gestão atual da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI ainda não tomou 
providências para a correção de problemas construtivos identificados, com vistas 
à conclusão do objeto e o cumprimento dos objetivos propostos pelo Programa. 

• Na escola foram detectados inconformidades e restrições não superadas, de 
acordo com informações contidas no Sistema Simec. Além disso, também foram 
detectados vícios construtivos e inconformidades com a execução de serviços 
em descumprimento ao projeto, às especificações técnicas e ao memorial 
descritivo. 

• Constatou-se, ainda, deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização 
da escola de seis salas, projeto FNDE, objeto do Termo de Compromisso PAR Nº 
17587/2013, haja vista que, nos documentos relativos ao citado TC, constam 
notas fiscais correspondentes aos pagamentos efetuados sem o atesto do 
referido fiscal dos serviços executados. Ressalta-se que a Prefeitura Municipal 
de Fronteiras não apresentou documento de designação de fiscal do Contrato nº 
032/2014. 

 

9. Pagamento por serviços não executados, no valor de R$ 
33.508,79, na construção de uma quadra esportiva escolar 
coberta. 

Da análise realizada no Termo de Compromisso PAC2 4335/2013, cujo objeto é a 
construção de uma quadra esportiva escolar coberta, com vestiário, localizada na Av. 
José Aquiles, bairro Bela Vista, no município de Fronteiras/PI, no valor de R$ 509.890,08, 
verificaram-se para cada item de serviço previsto na planilha orçamentária da quadra 
escolar, as seguintes estimativas dos serviços como não executados, no montante de R$ 
33.508,79: 
 

Tabela 02 - Medição de serviços não realizados (em reais). 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND CONTRATADO CGU-PI 

QUANT. VALOR 
UNIT. 

TOTAL QUANT. TOTAL 

6 COBERTURA             

6.1 Estrutura de aço em arco vão 
de 30m 

m² 1.114,00 98,20 109.394,80 111,40      
10.939,48  

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.21 Registro de gaveta c/ canopla 
cromada (1") 

un 2,00 52,25 104,50 2,00 104,50 

11.22 Registro de gaveta c/ canopla 
cromada (1.1/2") 

un 2,00 85,33 170,66 2,00 170,66 

11.23 Registro de gaveta c/ canopla 
cromada (1/2") 

un 2,00 42,93 85,86 2,00 85,86 

11.24 Registro de gaveta c/ canopla 
cromada (3/4") 

un 2,00 43,69 87,38 2,00 87,38 

12 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

12.6 Fossa séptica, em concreto 
armado, (d 2,50 x h 12,00) 

un 1,00 1.778,21 1.778,21 1,00 1.778,21 

12.14 Sifão de copo para pia e 
lavatório 1" - 1.1/2" 

un 9,00 8,01 72,09 9,00 72,09 
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12.15 Sumidouro em alvenaria (d 
2,30 x h 6,00) 

un 1,00 1.487,38 1.487,38 1,00 1.487,38 

13 DRENAGEM PLUVIAL 

13.1 Calha em chapa de aço 
galvanizado n° 24 

m 72,00 40,45 2.912,40 72,00        
2.912,40  

13.2 Tubo de queda - água pluvial 
DN=150 mm 

m 20,00 2,93 58,60 20,00             
58,60  

13.3 Joelho PVC 90° d=150 mm - 
tubulação pluvial 

m 4,00 103,27 413,08 4,00           
413,08  

13.4 Ralo hemisférico tipo 
"abacaxi" com tela de aço 
com funil de saída cônico 

un 4,00 31,76 127,04 4,00         
127,04  

13.5 Canaleta de concreto c/ 
tampa removível em chapa de 
aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) 

m 72,00 128,64 9.262,08 72,00        
9.262,08  

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 

14.1 Condulete em alumínio tipo T 
de 3/4", inclusive acessórios 

un 5,00 12,91 64,55 5,00             
64,55  

14.2 Condulete em alumínio tipo L 
de 3/4", inclusive acessórios 

un 5,00 11,39 56,95 5,00             
56,95  

14.3 Condulete em alumínio tipo 
TA de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 4,00 11,39 45,56 4,00             
45,56  

14.4 Condulete em alumínio tipo 
XA de 3/4", inclusive 
acessórios 

un 1,00 14,39 14,39 1,00             
14,39  

14.28 Luminária calha sobrepor 
p/lamp.fluorescente 2x40w, 
completa, incl.reator 
eletronico e lampadas 

un 6,00 98,25 589,50 6,00           
589,50  

14.29 Luminária calha sobrepor 
p/lamp.fluorescente 1x40w, 
completa, incl.reator 
eletronico e lampadas 

un 1,00 69,77 69,77 1,00             
69,77  

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

15.1 Caixa de inspeção 30x30x40 
cm com tampa de ferro 
fundido 

un 5,00 92,66       463,30  5,00           
463,30  

15.2 Conector de bronze para 
haste 5/8" 

un 12,00 3,83         45,96  12,00             
45,96  

15.3 Cordoalha de cobre nu 35 
mm² 

un 24,00 33,88       813,12  24,00           
813,12  

15.4 Haste tipo Coopperweld 5/8" 
- 3m 

un 5,00 39,99       199,95  5,00           
199,95  

15.5 Tubo PVC 40 mm un 18,00 17,88       321,84  18,00           
321,84  

15.6 Terminal de pressão tipo 
prensa com 4 parafusos 

un 5,00 10,53         52,65  5,00             
52,65  

16 SERVIÇOS DIVERSOS 

16.4 Banco de concreto armado 
polido (l=0,45m) sem arestas, 
conforme projeto 

m 4,80 156,82       752,74  4,80           
752,74  
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16.5 Barra de apoio para deficiente 
em ferro galvanizado de 
11/2", l = 140cm (lavatório), 
inclusive parafusos de fixação 
e pintura 

un 2,00 75,75       151,50  2,00           
151,50  

16.6 Barra de apoio para deficiente 
em ferro galvanizado de 
11/2", l = 80cm (bacia 
sanitária e mictório), inclusive 
parafusos de fixação e pintura 

un 8,00 75,75       606,00  8,00           
606,00  

16.7 Espelho plano 4mm m² 4,50 242,93    1.093,19  4,50        
1.093,19  

16.10 Estrutura metálica p/ rede de 
voley 

cj 1,00 591,67       591,67  1,00           
591,67  

16.11 Soleira em granito cinza 
andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm 

m 2,90 26,69         77,40  2,90         77,40  

Custo TOTAL com BDI incluso      33.508,79  

Fonte: Planilha orçamentária FNDE, Planilha orçamentária proposta e estimativa da CGU/PI 

 
Verificou-se, além da não execução de serviços, a execução de serviços em 
descumprimento ao projeto, às especificações técnicas e ao memorial descritivo, e a 
existência de equipamentos não instalados, peças/materiais danificados, bem como 
problemas físicos. 
Observou-se, ainda, que a gestão atual da Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI não 
tomou providências no sentido de corrigir os problemas construtivos identificados, e 
para a conclusão do objeto e o consequente cumprimento dos objetivos propostos pelo 
Programa. 
 

10. Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização 
da construção/ampliação das Unidades Básicas de Saúde. 

Da análise das Propostas nº 06553.7210001/12-003 e nº 12044.6920001/13-002, no 
âmbito do Programa/Ação – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / 
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde – UBS, que tem por objeto a 
construção de uma UBS no bairro Bela Vista e a ampliação de uma UBS no povoado Poço 
da Areia, no município de Fronteiras/PI, no valor total R$ 307.550,00, verificou-se 
deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização das referidas obras. 
 
A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI não apresentou as Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) de fiscalização das obras/serviços (construção de UBS 
no bairro Bela Vista e ampliação de UBS na localidade Poço de Areia), registradas no 
CREA/PI, assim como também não apresentou as portarias de designação do fiscal 
responsável pelo acompanhamento das referidas obras e os boletins de medições. 
 
Quanto à responsabilidade pela execução das obras, a Prefeitura encaminhou as ART de 
execução nº 00011062605115000917 (execução dos serviços de ampliação da UBS da 
localidade Poço de Areia) e nº 00011062605115000617 (execução dos serviços de 
construção da UBS do bairro Bela Vista), sendo que esta última ART não está 
devidamente registrada no CREA/PI. 
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11. Irregularidades na realização do Pregão Presencial nº 
03/2017 apontando para restrição da competitividade no 
processo licitatório, com recursos do Incremento do 
componente de custeio do PAB. 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras realizou o Pregão Presencial nº 03/2017, cujo 
objeto foi a contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis por postos credenciados, por meio de implantação e 
operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético 
ou micro processado, bem como disponibilização de rede credenciada de postos de 
combustíveis no município de Fronteiras e distribuidoras de combustíveis no Estado do 
Piauí, de forma a garantir a operacionalização da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Fronteiras, tendo como fonte de recursos, entre outros, os repasses do 
Incremento do componente de custeio do PAB. Em decorrência do certame foi 
celebrado com a empresa vencedora Green Card Administradora de Crédito EIRELI, CNPJ 
24.011.070/0001-03, o Contrato nº 03/2017, assinado em 14.03.2017, no valor de R$ 
1.508.165,82, para atender além da área de saúde outros setores da prefeitura, com 
vigência até 31.12.2017. O Contrato foi aditivado três vezes, somente para prorrogação 
do prazo de vigência. 

Da análise efetuada no Processo foram verificadas as seguintes ocorrências: 

a) Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, que detenha sistema e 
gerenciamento de unidades de abastecimento (postos de combustíveis), sem a 
demonstração de que é a forma mais vantajosa para a Prefeitura garantir o 
abastecimento de sua frota de veículos; 

b) Não consta no processo documento com os cálculos e/ou estudos realizados para 
estimar o quantitativo de combustível que seria necessário para atender a demanda da 
Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI; 

c) Ausência de pesquisa de preços em empresas do ramo do objeto da licitação para 
definição da taxa de administração exigida no edital do certame. 

Não obstante o processo retro mencionado tenha apresentado irregularidades que 
evidenciam a restrição ao caráter competitivo do certame licitatório, o gestor 
homologou a licitação em evidente afronta ao disposto no inciso VI art. 43 da Lei nº 
8.666/93. 

 

12. Ausência de controle na aquisição de bens e contratação de 
serviços para execução do Programa de Atenção Básica – PAB 
Fixo. 

Da análise realizada na documentação pertinente à execução do Programa de Atenção 
Básica-PAB Fixo no município de Fronteiras/PI, verificou-se a ausência de controle na 
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aquisição de bens e contratação de serviços para execução do Programa de Atenção 
Básica – Custeio no Município de Fronteiras. Durante a fiscalização também se observou 
o não encaminhamento do Relatório Anual de Saúde do exercício de 2018 para 
apreciação do Conselho Municipal de Saúde e a falta de apresentação de Relatórios 
Detalhados de Quadrimestres Anteriores à Câmara Municipal, sendo que o gestor em 
sua manifestação informou que tais impropriedades foram sanadas com o devido 
encaminhamento do relatório anula de saúde e a alimentação do sistema DigiSUS. 

 

13.Impropriedades na execução do Programa de Assistência 
Farmacêutica Básica. 

Do exame realizado na documentação relativa a aplicação dos recursos financeiros 
federais referentes ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica repassados ao 
município de Fronteiras/PI, foram constatadas as seguintes impropriedades: falhas no 
processo licitatório Pregão Presencial nº 014/2018; ausência de documentos referentes 
à indicação formal de fiscal para acompanhar os contratos firmados para execução do 
Programa Farmácia Básica; falta de alimentação da Base Nacional de Dados de ações e 
serviços referentes ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) ou de outro sistema similar com informações sobre a 
execução do Programa; e inexistência de controle na execução do Programa Farmácia 
Básica. 

 

14.Deficiências na aplicação dos recursos oriundos do Programa 
Bolsa Família. 

Das verificações realizadas para avaliar o atendimento aos critérios do Programa Bolsa 
Família, relativas às trinta  famílias beneficiárias da amostra, conclui-se que a aplicação 
de parte dos recursos federais recebidos pelo município de Fronteiras/PI não está em 
total conformidade com os normativos e exige providências de regularização por parte 
dos gestores federal e municipal, considerando as situações tratadas nos itens 
específicos. 

Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas, destacam-se, a seguir, 
as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos impactos sobre a efetividade 
do Programa fiscalizado: 

• Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com renda per 
capita familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no 
Programa; 

• Famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda per capita familiar superior 
à estabelecida na legislação para a permanência no Programa por serem 
proprietárias de veículos; 

• Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores municipais da Prefeitura 
de Fronteiras/PI com renda per capita familiar superior à estabelecida na 
legislação para a permanência no Programa; 

• Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores municipais da Prefeitura 
de Fronteiras/PI com informação de renda desatualizada no Cadastro Único; 
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• Famílias beneficiárias do PBF não localizadas nos endereços cadastrados ou com 
endereços incorretos registrados no Cadastro Único; 

• Saques do benefício do PBF em Municípios/Estados diferentes dos locais de 
residência das famílias beneficiárias; 

• Famílias beneficiárias do PBF com informação de renda desatualizada no 
Cadastro Único. 

 

15. Prejuízos à competitividade de certame, em face a cláusulas 
restritivas constantes nos editais das Tomadas de Preços n.º 
003/2016 e 004/2017.  

 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, objetivando contratar empresa para a execução 
das obras de pavimentação em paralelepípedo de vias da zona urbana do município 
(Convênios nºs 822185/2015 e 829128/2016), realizou as Tomadas de Preços n.ºs 
003/2016 e 004/2017, cujas vencedoras foram as empresas Construtora Alencar Ltda. 
(CNPJ n.º 14.798.380/0001-66) e Dourado Engenharia & Arquitetura (CNPJ n.º 
24.969.520/0001-75), respectivamente, dando origem aos Contratos 027/2016 e 
004/2017. 

 

Em análise aos editais do certame, evidenciou-se que houve restrição à competitividade, 
em razão da inserção de cláusulas em desacordo à jurisprudência do TCU e ao texto da 
Lei 8.666/93, consoante se demonstra por meio das evidências colhidas dos Processos 
Administrativos n.ºs 034/2016 e 075/2017 (formalizados pelo gestor municipal): 

a) Processo Administrativo nº 034/2016: 
1. O edital estabeleceu, em seu item 3.1, a proibição de participação de empresas 

em consórcio; 
2. O edital estabeleceu, em seu item 9.1.2.5.3, a apresentação de Alvará de 

Funcionamento emitido pela Fazenda Municipal onde está sediada a 
proponente, para fins de comprovação da regularidade fiscal. 
 

b) Processo Administrativo nº 075/2017: 
1. O edital estabeleceu, em seu item 3.3.2, a exigência de vistoria ao local das obras, 

obrigatoriamente, até o 3º dia útil anterior à data de abertura da licitação, 
necessitando, para tanto, de prévio agendamento. 

2. O edital estabeleceu, em seu item 3.6, para fins de comprovação da qualificação 
econômica e financeira, a apresentação dos seguintes documentos: licença da 
obra, bem como licença ambiental, certidão negativa de ações cíveis, certidão 
negativa de distribuição criminal e auditoria militar. 
 

16. Deterioração precoce dos passeios integrantes das obras de 
pavimentação objeto do Contrato n.º 004/2017. 



 

21 
 

Por meio de fiscalização in loco às obras de pavimentação objeto dos Contratos: n.º 
027/2016, firmado entre a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI e Construtora Alencar 
Ltda. (CNPJ n.º 14.798.380/0001-66) e nº 004/2017, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Fronteiras/PI e a Dourado Engenharia & Arquitetura (CNPJ n.º 
24.969.520/0001-75), evidenciou-se a necessidade de reparos em parte dos objetos 
construídos, cujas causas da deterioração apontam para a baixa compactação da base 
do pavimento e/ou a baixa resistência da camada de concreto executada. 

 

RECOMENDAÇÕES 
Não há possibilidade de recomendações em Relatório de Consolidação dos resultados 
para o Ente Federativo. 

 

CONCLUSÃO 
 

Educação 

Com relação aos recursos do Fundeb e do Pnate foram verificadas irregularidades em 
processo licitatório, bem como na execução do contrato, para locação de transporte 
escolar, ocasionando um dano ao erário de R$ 476.250,04 (Fundeb) e R$ 103.351,30 
(Pnate), impropriedades em processo licitatório de serviços de gerenciamento do 
abastecimento de combustíveis por postos credenciados, assim como ausência de 
controle do uso de combustível. Também constatou a utilização de veículos 
inadequados para o transporte de alunos e documentação irregular dos condutores dos 
transportes de alunos, além de outras inconsistências relatadas em relatório específico. 

Os programas Pnae, Projovem, Proinfância, PAR e PAC 2 estão com suas efetividades 
comprometidas em face das inconsistências detectadas durante os trabalhos de 
fiscalização, contribuindo para o atingimento parcial dos objetivos dos mencionados 
programas. 

Saúde 

No Programa/Ação – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Construção e 
Ampliação de Unidades Básicas de Saúde – UBS, cujos recursos transferidos ao 
município de Fronteiras foram destinados para a construção de uma UBS no bairro Bela 
Vista e a ampliação de uma UBS no povoado Poço da Areia, no município de 
Fronteiras/PI, verificou-se deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização 
das referidas obras. 

Os recursos oriundos do Programa PAB Fixo, Manutenção de UBS (Incremento do 
componente de custeio do PAB) e Farmácia Básica não estão sendo aplicados da forma 
adequada e regular, tendo sido detectadas impropriedades na execução dos referidos 
programas, tais como restrição da competitividade no processo licitatório, cuja fonte de 
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recursos é oriunda do Programa Manutenção de UBS, ausência de controle na aquisição 
de bens e contratação de serviços para execução do Programa de Atenção Básica – PAB 
Fixo, falhas no processo licitatório Pregão Presencial nº 014/2018; ausência de 
documentos referentes à indicação formal de fiscal para acompanhar os contratos 
firmados para execução do Programa Farmácia Básica; falta de alimentação da Base 
Nacional de Dados de ações e serviços referentes ao Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de outro sistema similar 
com informações sobre a execução do Programa; e inexistência de controle na execução 
do Programa Farmácia Básica. 

 

Cidadania 

A aplicação de parte dos recursos federais recebidos pelo município de Fronteiras/PI, 
relativos ao PBF, não está em total conformidade com os normativos e exige 
providências de regularização por parte dos gestores federal e municipal, considerando 
que foram detectadas inconsistências como: famílias beneficiárias do PBF identificadas 
com renda per capita familiar superior à estabelecida na legislação para permanência 
no Programa ou por serem proprietárias de veículos, ou por serem compostas por 
servidores municipais da Prefeitura de Fronteiras/PI com renda per capita familiar 
superior à estabelecida na legislação, dentre outras situações que causam impactos 
sobre a efetividade do Programa fiscalizado. 
 

Desenvolvimento Regional 

 

Com base nos exames realizados nos Convênios nºs 822185/2015 e 829128/2016, 
ambos para a execução das obras de pavimentação em paralelepípedo de vias da zona 
urbana do município de Fronteiras/PI, concluiu-se que a aplicação dos recursos oriundos 
do programa Planejamento Urbano/Apoio à Política de Desenvolvimento Urbano, não 
foi adequada, tendo em vista que houve prejuízos à competitividade dos processos 
licitatórios, além de ter sido identificada deterioração precoce de parte da obra em 
razão de defeitos construtivos. Com relação à formalização e ao acompanhamento da 
execução da avença pela CEF/GIGOV/Teresina, conclui-se pela regularidade da gestão 
dessa CEF/GIGOV sobre as avenças em tela.  
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ANEXOS 
I – Manifestação da unidade responsável pela execução dos 
recursos transferidos e análise da equipe de auditoria 

 

As justificativas apresentadas pelo gestor, assim como as análises da equipe de 
auditoria, constam dos respectivos relatórios de fiscalização anexos. 
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II – Relatórios consolidados relacionados às avaliações realizadas 
no âmbito do ciclo V06 do FEF dos recursos transferidos  ao 
município de Fronteiras 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
 



 

 

 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Ideb – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  

MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

PAR – Plano de Ações Articuladas 

PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

SiGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas 

Simec – Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da 

Educação 
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SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Piauí 
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INTRODUÇÃO 
 

Este relatório trata da fiscalização realizada no Município de Fronteiras/PI no âmbito do 
programa de Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo V06, tendo como objetivo 
verificar os bens móveis, equipamentos e veículos adquiridos através do Plano de Ações 
Articuladas (PAR), recursos transferidos à prefeitura pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

A partir do objetivo do trabalho e a fim de avaliar se os recursos foram aplicados de 
acordo com a legislação, formularam-se questões relacionadas às áreas financeira, 
contábil, operacional, de licitação, de contratos, de prestação de contas, de controles 
de estoques, de controles internos e de fiscalização. 

Para responder as questões de auditoria formuladas, efetuaram-se análises 
documentais, comparação de dados, cálculos, inspeções físicas, entrevistas, 
observações diretas e pesquisas em sistemas informatizados. 

O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R$ 887.768,42, referentes 
aos seguintes termos de compromissos: PAR nº 201402522 (R$ 148.900,00), PAR nº 
4232/2012 (R$ 400.880,00), PAR nº 201303775 (R$ 284.080,15), PAR nº 201407091 (R$ 
16.619,18) e PAR nº 201405565 (R$ 38,289,09). 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 20.09.2019 na sede e na 
zona rural do Município de Fronteiras/PI, e também no Município de Picos/PI, onde foi 
realizada circularização. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre o Plano de Ações Articuladas - PAR 

O Plano de Ações Articuladas (PAR) é uma estratégia de assistência técnica e financeira 
iniciada pelo Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo Decreto 
nº 6.094, de 24.04.2007, fundamentada no Plano de Desenvolvimento da Educação 
(PDE), que consiste em oferecer aos entes federados um instrumento de diagnóstico e 
planejamento de política educacional, concebido para estruturar e gerenciar metas 
definidas de forma estratégica, contribuindo para a construção de um sistema nacional 
de ensino. 

Trata-se de uma estratégia para o planejamento plurianual das políticas de educação, 
em que os entes subnacionais elaboram plano de trabalho a fim de desenvolver ações 
que contribuam para a ampliação da oferta, permanência e melhoria das condições 
escolares e, consequentemente, para o aprimoramento do Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) de suas redes públicas de ensino. 

Assegurar o acesso dos estudantes às vagas escolares disponibilizadas nas instituições 
de ensino, em especial na educação básica, e sua permanência com sucesso na escola, 
depende do atendimento a uma série de elementos estruturais e serviços, dentre os 
quais se destacam: materiais didáticos e pedagógicos, formação de profissionais, 
equipamentos e infraestrutura escolar. Esses produtos e serviços se relacionam a vários 
fatores econômicos e sociais e à forma de planejamento, gestão, atuação e colaboração 
entre os entes subnacionais, proporcionada pela assistência técnica e financeira, 
concretizada no âmbito do PAR. 

Nesse contexto, o PAR apresenta indicadores definidos a partir do diagnóstico e 
planejamento local, consolidados anualmente, para quatro dimensões: 

1. gestão educacional; 
2. formação de professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar; 
3. práticas pedagógicas e de avaliação, e 
4. infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

Com essas informações, o governo federal prioriza e apoia as ações educacionais 
propostas pelos órgãos estaduais e municipais, com assistência técnica e investimentos 
vinculados para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Atualmente, essas 
transferências voluntárias e assistência técnica estruturadas no PAR são realizadas por 
intermédio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec). A ferramenta correlaciona as demandas do ente por recursos 
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técnicos, financeiros e pedagógicos e identifica as medidas mais apropriadas para 
solução dos problemas identificados e para execução das ações. 

A elaboração do plano é feita em três etapas: diagnóstico da situação educacional, 
elaboração do plano de trabalho e análise técnica. Concluída a etapa do diagnóstico da 
situação educacional, o ente, por meio do Simec, elabora o seu Plano de Ações 
Articuladas e o apresenta ao FNDE e ao MEC. Cabe ao FNDE apoiar técnica e 
financeiramente os entes federados a formular seus respectivos planos, avaliando as 
necessidades educacionais de suas redes de ensino, abrangendo de forma sistêmica as 
etapas e modalidades da educação básica.  

A assistência técnica e financeira e financeira será concedida exclusivamente aos entes 
federativos que tenham elaborado o Plano de Ações Articuladas e o submetido à 
aprovação do Comitê Estratégico do PAR e aceito o termo de compromisso no Sistema 
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec). 

São agentes do Programa: O Ministério da Educação (MEC), por intermédio de cada 
Secretaria, responsável pela formulação das políticas e diretrizes, no Âmbito da 
Educação Básica e pelo monitoramento técnico e avaliação do Plano, diretamente ou 
por delegação; O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação(FNDE/MEC), a quem 
compete executar as transferências financeiras do Programa; Os municípios, os estados 
e o Distrito Federal, responsáveis pela aplicação dos recursos exclusivamente nas ações 
pactuadas para atendimento da educação básica, em estrito cumprimento ao termo de 
compromisso; e o Comitê Estratégico do PAR, a quem cabe definir e revisar as ações, 
programas e atividades que serão objeto de apoio técnico ou financeiro da União. 

A prestação de contas consiste na comprovação da execução da totalidade dos recursos 
recebidos, incluindo os rendimentos financeiros, e deve ser enviada por meio do Sistema 
de Gestão de Prestação de Contas (SiGPC) no prazo de sessenta dias após o 
encerramento da vigência do Termo de Compromisso ou de sua rescisão ou da 
conclusão da execução das ações, o que ocorrer primeiro. 

A Prefeitura de Fronteiras/PI firmou cinco termos de compromisso para aquisição de 
equipamentos, mobiliário e ônibus escolar, conforme descrito a seguir:  

Tabela 01: Termo de Compromisso PAR nº 201402522. 

Tipo Tipo de 
subação 

Metas 
quantitativas 

Preço unitário (R$) Total (R$) 

Ônibus Rural Escolar ORE 1 
(Ônibus Rural Escolar Pequeno) 

Veículos 
Escolares 

1 148.900,00 148.900,00 

Total 1   148.900,00 

Fonte: SIMEC - Processo 23400006611201468 

Verificou-se que, referente ao PAR nº 2014002522, foi adquirido o ônibus Volkswagen 
8.160 OD, no valor de R$ 199.940,00, conforme Nota Fiscal 420580, de 20/09/2018, da 
empresa MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda., sendo que a 
Prefeitura Municipal entrou com a contrapartida no valor de R$ 48.108,36. 
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Tabela 02: Termo de compromisso PAR nº 4232/2012. 

Tipo Tipo de 
subação 

Metas 
quantitativas 

Preço unitário 
(R$) 

Total (R$) 

Ônibus Rural Escolar ORE 1 4X4 
(Ônibus Rural Escolar Pequeno 
(4x4)) 

Veículo 
Escolar 

1 186.000,00 186.000,00 

Ônibus Rural Escolar ORE 2 (Ônibus 
Rural Escolar Médio) 

Veículo 
Escolar 

1 214.880,00 214.880,00 

Total 2  400.880,00 

Fonte: SIMEC - Processo: 23400003925201247 

 

Foram adquiridos todos os itens do PAR 4232/2012, conforme nota fiscal nº 87.258, de 
16.12.2012, da empresa Marcopolo SA, no valor de R$ 186.000,00 e nota fiscal nº 
244648, de 23.01.2019, da empresa MAN Latin America Indústria e Comércio de 
Veículos Ltda., no valor de R$ 214.880,00. 

Tabela 03: Termo de compromisso PAR nº 201303775. 

Tipo Tipo de 
subação 

Metas 
quantitativas 

Preço 
unitário (R$) 

Total (R$) 

Aparelho de ar 
condicionado split 36.000 
btus 

Equipamentos 24 2.948,00 70.752,00 

Ventilador de parede - 
modelo 1 - 50-55 cm de 
diâmetro 

Equipamentos 76 112,00 8.512,00 

Conjunto aluno / CJA-04 
(para alunos com altura 
entre 1,33m e 1,59m) 

Mobiliário 583 140,91 82.150,53 

conjunto aluno / CJA-06 
(para alunos com altura 
entre 1,59m e 1,88m) 

Mobiliário 284 157,92 44.849,28 

conjunto professor / CJP-01 Mobiliário 62 219,03 13.579,86 

mesa pessoa em cadeira de 
rodas / MA-01 

Mobiliário 20 120,12 2.402,40 

conjunto aluno / CJA-03 
(para alunos com altura 
entre 1,19m e 1,42m) 

Mobiliário 478 129,36 61.834,08 

Total 1527  284.080,15 

Fonte: SIMEC - Processo 23400008575201396. 

No que tange ao PAR nº 201303775, somente não foram adquiridos os ventiladores de 
parede. Os equipamentos (ar condicionado) foram adquiridos conforme nota fiscal nº 
54.832, de 23.04.2014, da empresa EQUIMAF S/A, no valor de R$ 70.752,00 e os 
mobiliários (mesa pessoa cadeirante, conjunto professor e conjunto aluno) conforme 
nota fiscal nº 6.329, de 13.06.2014, da empresa Móveis JB Indústria e Comércio Ltda., 
no valor de R$ 204.816,15. 
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Tabela 04: Termo de compromisso PAR nº 201407091. 

Tipo Tipo de 
subação 

Metas 
quantitativas 

Preço unitário 
(R$) 

Total (R$) 

Purificador de água Equipamentos 5 735,00  3.675,00  

Liquidificador industrial-8 litros Equipamentos 3 790,00  2.370,00  

Forno industrial a gás com 1 
câmara 

Equipamentos 1 2.900,00  2.900,00  

Geladeira tipo doméstica frostfree Equipamentos 1 1.341,38  1.341,38  

PROCESSADOR DE 
ALIMENTOS/centrífuga 
(doméstico) 

Equipamentos 3 500,00  1.500,00  

Liquidificador semi-industrial-2 
litros 

Equipamentos 4 644,40  2.577,60  

Forno microondas-30 litros Equipamentos 4 313,80  1.255,20  

Total 21  15.619,18 

Fonte: SIMEC - Processo 2340001891120131. 
 

Com relação ao PAR nº 201407091, nenhum equipamento foi adquirido, e segundo 
informações fornecidas pela Prefeitura de Fronteiras/PI, o termo de compromisso está 
vencido desde 2016, sendo que foi solicitado o pedido de repactuação e renovação do 
termo e adesão do pregão eletrônico, que ainda não foi respondido pelo SIMEC. 

Tabela 05: Termo de compromisso PAR nº 201405565. 
##/ 

Tipo Tipo de 
subação 

Metas 
quantitativas 

Preço unitário 
(R$) 

Total (R$) 

Liquidificador industrial-8 litros Equipamentos 3 831,00 2.493,00 

Batedeira planetária-5 litros Equipamentos 3 2.515,80 7.547,40 

Geladeira tipo doméstica frostfree Equipamentos 3 1.341,38 4.024,14 

Fogão industrial de 6 bocas Equipamentos 3 5.403,00 16.209,00 

Purificador de água Equipamentos 3 940,60 2.821,80 

Espremedor de frutas cítricas Equipamentos 3 633,75 1.901,25 

Bebedouro elétrico conjugado-
duas colunas 

Equipamentos 3 1.097,50 3.292,50 

Total 21  38.289,09 

Fonte: SIMEC - Processo 23400012985201331 
 

Quanto ao PAR nº 201405565, nenhum equipamento foi adquirido, e segundo 
informações fornecidas pela Prefeitura de Fronteiras/PI, não houve repasse de recursos 
para o município. 
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Parte 2 – Gestor Local 

2. Não localização de bens do PAR nº 201303775. 

Nas visitas ao almoxarifado central da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal 
de Fronteiras/PI e às nove escolas do município, no período de 16 a 20.09.2019, 
constatou-se que alguns móveis não foram localizados.  

O mobiliário escolar, relativo ao PAR n.º 201303775, foi adquirido por meio de adesão 
ao Pregão 16/2013, conduzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE, conforme tabela: 

Tabela 06: Bens adquiridos Termo de Compromisso PAR nº 201303775. 

Tipo Metas Quantitativas NF Preço Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

Aparelho de ar condicionado 
split 36.000 btus 

24 54.832 2.948,00 70.752,00 

Conjunto aluno / CJA-04 (para 
alunos com altura entre 1,33m 
e 1,59m) 

583 6.329 140,91 82.150,53 

Conjunto aluno / CJA-06 (para 
alunos com altura entre 1,59m 
e 1,88m) 

284 6.329 157,92 44.849,28 

Conjunto professor / CJP-01 62 6.329 219,03 13.579,86 

Mesa pessoa em cadeira de 
rodas / MA-01 

20 6.329 120,12 2.402,40 

Conjunto aluno / CJA-03 (para 
alunos com altura entre 1,19m 
e 1,42m) 

478 6.329 129,36 61.834,08 

Total 275.568,15 

Fonte: SIMEC - Processo 23400008575201396. 

Após visitas realizadas no almoxarifado da Secretaria Municipal da Educação e nas 
escolas públicas, constatou-se que os bens abaixo discriminados não foram localizados: 

Quadro 01: Bens não localizados nas Escolas Municipais e Secretária Municipal de 
Educação. 

Especificação dos bens Quantidade 
adquirida Notas 

Fiscais: 

Quantidade 
localizada nas 

escolas 

Quant. 
Localizada 

no depósito 

Quantidade 
não localizada 

Aparelho de ar 
condicionado split 36.000 
btus 

24 20 0 4 

Conjunto professor / CJP-01 
- Mesa 

62 52 0 10 
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Especificação dos bens Quantidade 
adquirida Notas 

Fiscais: 

Quantidade 
localizada nas 

escolas 

Quant. 
Localizada 

no depósito 

Quantidade 
não localizada 

Conjunto professor / CJP-01 
- Cadeira 

62 36 0 16 

Mesa pessoa em cadeira de 
rodas / MA-01 

20 0 2 18 

Conjunto aluno / CJA-03 - 
Mesa 

478 40 289 149 

Conjunto aluno / CJA-03 - 
Cadeira 

478 40 287 151 

Fonte: Inspeção física realizada pela equipe de auditoria da CGU no período de 16 a 20.09.2019. 

Por meio da Solicitação de Fiscalização 201900251-01, foi requerido o controle de 
entrega desse mobiliário junto às escolas beneficiadas, mas não foi disponibilizado pela 
Prefeitura de Fronteiras, conforme informado no Ofício nº 80/2019, de 30.09.2019. 
Diante do exposto, constatou-se que não foram localizados os mobiliários escolares que 
foram adquiridos com recursos do PAR constantes no quadro acima. 

Quantos aos mobiliários CJA-04 e CJA-06, os bens localizados nas escolas e no depósito 
estavam em quantidade superior ao adquirido, conforme descrito no quadro a seguir: 

Quadro 02 – Bens com quantidade acima do adquirido 

Especificação dos bens Quantidade 
adquirida Notas 

Fiscais: 

Quantidade 
localizada nas 

escolas 

Quant. 
Localizada 

no depósito 

Quantidade 
acima da 
adquirida 

Conjunto aluno / CJA-04 – 
Mesa 

583 138 485 40 

Conjunto aluno / CJA-04 – 
Cadeira 

583 143 485 45 

Conjunto aluno / CJA-06 – 
Mesa 

284 1153 614 1483 

Conjunto aluno / CJA-06 – 
Cadeira 

284 1179 494 1389 

Fonte: Inspeção física realizada pela equipe de auditoria da CGU no período de 16 a 20.09.2019 

Segundo informações apuradas junto à secretaria municipal de educação, esse fato 
deveu-se à doação efetuada pela Secretaria de Educação do Estado do Piauí – SEDUC, 
mas a Prefeitura de Fronteiras não disponibilizou a documentação comprobatória dessa 
doação e nem a SEDUC respondeu ao ofício até a data deste relatório.  

3. Não utilização de bens adquiridos com recursos do PAR nº 
201303775. 

Após visita in loco nas unidades escolares do município, e da verificação de que a 
quantidade de bens localizados nas escolas estava inferior ao que foi adquirido, 
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procedeu-se à inspeção física no depósito da Prefeitura onde o mobiliário não utilizado 
estava armazenado, conforme informações obtidas na Secretaria de Educação: 

Segundo levantamento realizado pela equipe de fiscalização, os seguintes bens estavam 
no depósito: 

Quadro 03 – Bens armazenados no depósito 

Especificação dos bens Quantidade 
adquirida Notas 

Fiscais: 

Quantidade 
localizada nas 

escolas 

Quant. 
Localizada 

no 
almoxarifado 

Percentual 
Escolas/Depósito 

Conjunto aluno / CJA-04 – 
Mesa 

583 138 485 28,45% 

Conjunto aluno / CJA-04 – 
Cadeira 

583 143 485 29,48% 

Conjunto aluno / CJA-06 – 
Mesa 

284 1153 614 187,79% 

Conjunto aluno / CJA-06 – 
Cadeira 

284 1179 494 238,66% 

Mesa pessoa em cadeira 
de rodas / MA-01 

20 0 2 0,00% 

Conjunto aluno / CJA-03 - 
Mesa 

478 40 289 13,84% 

Conjunto aluno / CJA-03 - 
Cadeira 

478 40 287 13,94% 

Fonte: Inspeção física realizada pela equipe de auditoria da CGU no período de 16 a 20.09.2019 

O depósito não possuía qualquer controle de estoque, sendo impossível avaliar a origem 
desses bens, bem como a data do seu recebimento. Contudo a quantidade de mobiliário 
encontrado no depósito em comparação com a quantidade localizada nas escolas 
denota falta de planejamento na aquisição dos conjuntos CJA-04, MA-01 e CJA-03, pois 
estes mobiliários foram adquiridos em 2014 e estão sem utilização, não havendo 
demanda para eles nas escolas do município. 

Quanto ao conjunto CJA-06, a quantidade adquirida foi inferior à quantidade localizada 
nas escolas, bem como à encontrada no depósito, indicando que os móveis desse 
conjunto que estão no depósito não são provenientes do PAR 201303775. A fim de 
demonstrar a situação desses bens, apresentamos as fotos a seguir: 
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Fachada do Depósito da Prefeitura, Fronteiras 
(PI), 19 de setembro de 2019. 

Conjuntos CJA-06 armazenados com outros 
materiais, Fronteiras (PI), 19 de setembro de 
2019. 

  
Cadeiras CJA-06 e Conjuntos CJA-04 armazenados 
com outros materiais, Fronteiras (PI), 19 de 
setembro de 2019. 

Conjuntos CJA-03, Fronteiras (PI), 19 de setembro 
de 2019. 

  
Conjuntos CJA-06 armazenados com outros 
materiais, Fronteiras (PI), 19 de setembro de 
2019. 

Conjuntos CJA-06 e Conjuntos CJA-04 
armazenados com outros materiais, Fronteiras 
(PI), 19 de setembro de 2019. 
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4. Ausência de tombamento e controle dos bens do PAR nº 
201303775. 

Os bens permanentes adquiridos com os recursos do PAR nº 201303775 não foram 
tombados e incorporados ao patrimônio da entidade, contrariando o inciso III do art. 6º 
da Resolução/CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de 2012. 

Art. 6º. São agentes do Programa: 
(...) 
III. Os municípios, os estados e o Distrito Federal, responsáveis pela aplicação 
dos recursos exclusivamente nas ações pactuadas para atendimento da 
educação básica, em estrito cumprimento ao termo de compromisso; e 
(...) 

Já o Termo de Compromisso em seu inciso XI, dispõe: 

Considerando o que dispõe a Lei nº 12.695, de 25 de julho de 2012 e a 
Resolução/CD/FNDE nº 14, de 8 de junho de 2012, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações 
Articuladas – PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir 
estabelecidas: 
(...) 
XI. Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais 
e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e 
adquiridos com recursos federais, sobe pena de, não o fazendo, arcar com a 
restituição financeira do montante correspondente, inclusive pela 
instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessário. 

(...) 

Diante do exposto, constatou-se que a Prefeitura de Fronteiras/PI não dispõe de 
inventário ou outra forma de registro em que se possa verificar a existência de algum 
controle dos bens adquiridos com os recursos do PAR. Ademais, os bens adquiridos não 
foram tombados e incorporados ao patrimônio da entidade. 

 

5. Informações quanto às aquisições dos ônibus para o 
transporte escolar (PAR nº 201402522 e PAR nº 4232/2012). 

A Prefeitura realizou a aquisição de três ônibus com recursos oriundos do PAR, conforme 
quadro a seguir:  

Quadro 04 – Dados das Aquisições dos Ônibus 

Descrição PAR Pregão Eletrônico NF Valor NF (R$) 

Ônibus VW/8.160 OD 201402522 18/2017* 420.580 199.940,00 

Ônibus VW/15.190 EOD Escolar HD 
ORE 

4232/2012 18/2011* 244.648 214.880,00 

Ônibus Marcopolo/Volare V8L 4X4 EO 4232/2012 18/2011* 87.258 186.000,00 

Fonte: SIMEC e Notas Fiscais 
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* pregão realizado pelo MEC, para o qual a prefeitura realizara a adesão. 

 

Os três ônibus foram entregues à Prefeitura e estão sendo utilizados no transporte 
escolar, sendo que um dos ônibus estava na oficina para revisão, conforme fotos a 
seguir: 

  

 

 

Ônibus Marcopolo/Volare, Placa OUE-7548, na 
Retífica Brasil, Picos (PI), 20 de setembro de 2019. 

Ônibus Marcopolo/Volare, Placa OUE-7548, na 
Retífica Brasil, Picos (PI), 20 de setembro de 2019. 

  

Ônibus VW/8.160 OD, Placa QPR-4099, Fronteiras 
(PI), 18 de setembro de 2019. 

Ônibus VW/8.160 OD, Placa QPR-4099, Fronteiras 
(PI), 18 de setembro de 2019. 
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CONCLUSÃO 
 
Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI, relativos ao PAR, não está em total 
conformidade com os normativos e exige providências de regularização por parte dos 
gestores federal e municipal, considerando as situações tratadas nos itens específicos 
deste Relatório. 

Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, 
destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos 
impactos sobre a efetividade do Programa fiscalizado: 

• Não localização de bens do PAR 201303775. 

• Não utilização de bens adquiridos com recursos do PAR nº 201303775. 

• Ausência de tombamento e controle dos bens do PAR 201303775. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Por meio do Ofício nº 088/2019-GP, datado de 23.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 21327/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
11.10.2019, apresentou a seguinte manifestação: 
Achados nº 2, 3 e 4  
Manifestação da unidade examinada 
“Aponta o relatório sob resposta a não localização de bens adquiridos através do PAR 
201303775 e, ainda, do controle de entrega desse imobiliário às escolas beneficiadas. 
Assevera também a existência de bens com quantidade acima do adquirido e a não 
utilização de outros. 
Sucede que, como informado na resposta anteriormente apresentada, a atual gestão 
municipal não recebeu os bens apontados como ausentes, aliás, quando do seu início, 
nenhum inventário de bens foi repassado durante a transição, apesar de devidamente 
solicitado. Repise-se que, até esta data, muito embora tenha sido notificado pela 
administração municipal para apresentar bens/documentos não localizados durante 
esta inspeção, conforme ofício anteriormente juntado aos autos, o ex-prefeito, CPF 
***.413.563-**, nunca apresentou qualquer justificativa, tendo sido proposta contra ele 
a cabível ação de improbidade anexa a esta resposta. 
Neste ponto, cumpre dizer que a prefeita atual, CPF ***.151.020-**, formulou denúncia 
contra o ex-prefeito municipal junto ao E. Tribunal de Contas do Estado do Piauí, 
processo TC/021245/16, em razão da enorme dificuldade de realizar uma transição 
transparente entre as gestões, apontando, dentre outras inúmeras ocorrências, a 
inexistência de inventário de bens municipais, como se verifica na documentação anexa. 
Vale ressaltar, que a mencionada denúncia foi julgada procedente pelo E. TCE/PI, como 
faz prova a documentação anexa.  
Em sendo assim, a inexistência de bens, a falta de controle e fiscalização e sua não 
utilização por falta de demanda são condutas que devem sem imputadas ao ex-gestor 
municipal e, caso essa Controladoria entenda persistir alguma irregularidade grave e 
passível de justificativa, requer-se a notificação do ex-prefeito municipal para 
apresentar seus devidos esclarecimentos.” 
Análise da equipe de auditoria  

As justificativas apresentadas estão acompanhadas de cópia da Representação junto ao 
TCE/PI, datada de 09.12.2016, bem como de cópia da Ação Civil Pública por ato de 
Improbidade Administrativa contra o ex-prefeito, CPF ***.413.563-**, de 23.10.2019. 
Conforme informado na manifestação, conta na representação junto ao TCE, o 
requerimento para que o ex-prefeito seja compelido a apresentar em cinco dias, o 
inventário de bens de caráter permanente. 

Como o prazo para prestação de contas do PAR 201303775 encerrou-se em julho/2015, 
ou seja, ainda na gestão do ex-prefeito, o atual gestor não pode ser corresponsabilizado 
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quanto às falhas identificadas neste relatório, conforme determinado no Acórdão/TCU 
851/2017-Plenário.  

Dessa forma, concluímos que não foram apresentados elementos novos que elidissem 
as constatações apresentadas, mas reconhecemos que o atual gestor não pode ser 
responsabilizado por essas falhas. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 
Trata-se de exame de conformidade dos procedimentos administrativos, no âmbito da 
Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI e da CEF/GIGOV/Teresina, referentes à execução 
do Convênio n.º 829128/2016, firmado em 29.12.2016, no valor de R$ 264.085,18, 
tendo como objeto a execução de pavimentação de vias públicas no município de 
Fronteiras/PI, cujo encargo da execução foi repassado à empresa Dourado Engenharia 
& Arquitetura (CNPJ n.º 24.969.520/0001-75), por força do Contrato n.º 004/2017, 
firmado em 23 de junho de 2017, no valor de R$ 263.908,34. As obras estão concluídas. 
 
Os recursos, que foram repassados por força do convênio em epigrafe, são provenientes 
do Ministério das Cidades, tendo a CEF como mandatária da União, e fazem parte do 
Programa/Ação 1545120541D730022 – Planejamento Urbano/Apoio à Política nacional 
de Desenvolvimento. 
As análises empreendidas por esta equipe de fiscalização têm como objetivo principal 
avaliar a regularidade no manuseio do recurso público federal, pelos entes municipal e 
pela CEF/GIGOV/Teresina, para a consecução do objetivo da avença em foco, tendo 
como referencial as seguintes questões de auditoria: 
 
1. O processo licitatório foi regular? 

1.1 As regras impostas, em edital, não prejudicaram a competitividade do certame?  
1.2 O julgamento das propostas foi realizado de acordo com as regras do edital? 
1.3 O projeto básico utilizado, no certame, foi suficiente para caracterizar o objeto 

licitado?  
1.4 Os custos unitários da proposta vencedora, bem como o BDI a ser aplicado sobre 

esses custos, estão alinhados aos custos dos referenciais públicos e à 
jurisprudência do TCU? 

2. As obras estão sendo executadas em conformidade com o Plano de Trabalho 
aprovado e atendem às especificações de projeto básico, no que tange aos materiais 
de construção, à metodologia de execução e aos quantitativos a serem executados? 

3. Os pagamentos realizados à empreiteira estão respaldados pelo devido processo de 
execução das despesas, no que tange à comprovação dos serviços executados? 

4. A formalização do instrumento contratual de repasse de recursos está adequada? 
5. A CEF/GIGOV/Teresina tem realizado o devido acompanhamento da execução da 

avença? 

Foram analisados os processos de formalização da avença, de execução das obras e de 
pagamentos, disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, bem como os 
processos de formalização e acompanhamento da avença, sob responsabilidade da 
CEF/GIGOV/Teresina. 
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis 
ao Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas técnicas de análise documental, de 
consulta a sistemas de dados do governo federal e de fiscalização in loco, a qual se deu 
no período de realização deste 6º FEF (16.09.2019 a 20.09.2019).  
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RESULTADOS DOS EXAMES  

Parte 1 – Gestor Federal 

 Não há constatações 

Parte 2 – Gestor Local 

1. Prejuízos à competitividade de certame. Inserção de cláusulas 
restritivas no edital da Tomada de Preços n.º 004/2017.  

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, objetivando contratar empresa para a execução 
das obras de pavimentação em paralelepípedo de vias da zona urbana do município, 
realizou a Tomada de Preços n.º 004/2017 (empreitada global, menor preço global, com 
lote único para todos os serviços), cuja vencedora foi a empresa Dourado Engenharia & 
Arquitetura (CNPJ n.º 24.969.520/0001-75). 

Segundo registrado na Ata da Sessão da referida Tomada de Preços, houve a 
participação de uma única empresa, no caso, a Dourado Engenharia & Arquitetura (CNPJ 
n.º 24.969.520/0001-75), a qual apresentou a proposta no valor de R$ 263.908,34, o 
que representa, aproximadamente, o desconto de 0,06% em relação ao orçamento-base 
da obra (R$ 264.085,18). O Contrato n.º 004/2017 (Processo Administrativo n.º 
075/2017), formalizado com a construtora, data de 23.06.2017.  

Em análise ao edital do certame, evidenciou-se que houve restrição à competitividade, 
em razão da inserção de cláusulas em desacordo à jurisprudência do TCU e ao texto da 
Lei 8.666/93, consoante se demonstra por meio das evidências colhidas do Processo 
Administrativo n.º 075/2017 (formalizado pelo gestor municipal).  

1. O edital estabeleceu, em seu item 3.3.2, a exigência de vistoria ao local das obras, 
obrigatoriamente, até o 3º dia útil anterior à data de abertura da licitação, 
necessitando, para tanto, de prévio agendamento. 

 
Acerca dessa exigência, conforme aduz a jurisprudência do TCU, a inserção de cláusula 
impondo a obrigatoriedade de visita ao local das obras constitui ofensa ao disposto no 
art. 3º, caput, e §1º, do inciso I, da Lei 8.666/1993. A visita técnica deve ser obrigatória 
somente naqueles casos em que a imprescindibilidade de sua realização, para a 
caracterização do objeto, esteja devidamente comprovada nos autos. No caso em tela, 
não restou demonstrado no edital, nem no processo administrativo relativo à execução 
do contrato com a vencedora do certame, as justificativas de se obrigar, sob pena de 
inabilitação, o comparecimento das licitantes ao local da obra, conforme preconiza o 
entendimento do TCU constante no Acórdão 2.669/2013-TCU-Plenário).  
 
Em razão dessa omissão, não se vislumbra nenhum óbice para que o edital da 
concorrência em questão conferisse caráter facultativo à visita técnica das licitantes, ou 
exigisse dos mesmos a apresentação de declaração de que conheciam as condições 
locais para a execução do objeto licitado, visto que as obras contempladas no certame 
seriam executadas em locais onde, em virtude da visita técnica, pouco se acrescentaria 
às informações já constantes no projeto básico. 
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Registra-se que o edital obrigou que a visita em questão fosse realizada, exclusivamente, 
pelo responsável técnico da licitante, o que afronta, também, a jurisprudência do TCU, 
conforme dispõe o Acórdão nº 571/2006 – 2ª Câmara, o Acórdão nº 800/2008 – Plenário 
e o Acórdão nº 765/2013 – Plenário. 
 

2. O edital estabeleceu, em seu item 3.6, para fins de comprovação da qualificação 
econômica e financeira, a apresentação dos seguintes documentos: licença da obra, 
bem como licença ambiental, certidão negativa de ações cíveis, certidão negativa de 
distribuição criminal e auditoria militar. 

Registra-se que a exigência desses documentos não está albergada pelo texto legal 
contido no art. 31, da Lei 8.666/93, tratando-se, portanto, de descumprimento ao que 
reza a Lei de Licitações. 

 

2. Deterioração precoce dos passeios integrantes das obras de 
pavimentação objeto do Contrato n.º 004/2017. 

Por meio de fiscalização in loco às obras de pavimentação objeto do Contrato n.º 
04/2017, firmado entre a Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI e a Dourado Engenharia 
& Arquitetura (CNPJ n.º 24.969.520/0001-75), evidenciou-se a necessidade de reparos 
em parte do objeto construído, cujas causas da deterioração apontam para a baixa 
compactação da base do pavimento e/ou a baixa resistência da camada de concreto 
executada, consoante demonstrado na figura a seguir: 

Figura 1 – Deterioração do passeio 

 

Deterioração do pavimento. Rua Projetada A 
Fonte:CGU. 

 

Em razão da ausência de documento que ateste o recebimento formal do objeto pela 
Prefeitura de Fronteiras/PI, por meio de documentos de empenho, liquidação e 
pagamento, é possível inferir que as obras foram finalizadas há menos de dois anos. 
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Diante disso, considerando a necessidade de reparos nos passeios, em atendimento ao 
que dispõem os artigos 54 e 69 da lei 8.666/93, dado se tratar de obra com menos de 
cinco anos desde a sua execução (tendo-se identificado erro na execução do serviço), a 
Prefeitura deverá tomar providências para que sejam realizados os devidos reparos. 

Ademais, visando à devida instrução processual, faz-se necessário que seja 
providenciado o recebimento formal das obras pela Prefeitura, por meio de documento 
assinado pela autoridade competente ou por ela designado, o qual deverá ser acostado 
aos autos. 

 

 
 
CONCLUSÃO 
Diante das evidências registradas e, com base na manifestação apresentada pelo gestor, 
conclui-se que:  
 
Acerca do certame licitatório, houve prejuízos à competitividade do certame, em razão 
de cláusulas inseridas no edital que vão de encontro à boa prática de gestão que vise a 
proporcionar o ambiente favorável para a obtenção da proposta mais vantajosa para a 
administração. 
  
No que tange à execução das obras, foi identificada a seguinte irregularidade: 

1. Deterioração precoce de parte da obra em razão de defeitos construtivos. 
 

No que tange à execução das despesas, não foram identificadas irregularidades: 
 

No que tange à formalização e ao acompanhamento da execução da avença pela 
CEF/GIGOV/Teresina, conclui-se pela regularidade da gestão dessa CEF/GIGOV sobre a 
avença em tela. 
 
Os achados desta fiscalização decorrem, sobremaneira, da ausência de controles na 
gestão municipal, nas seguintes etapas: licitação e fiscalização da execução das obras. 
  
Entre os benefícios estimados desta fiscalização, espera-se a melhoria nos controles 
internos da gestão municipal, carecendo, portanto, que sejam revistos seus controles 
no intuito de mitigar os achados ora evidenciados.  
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Por meio do Ofício nº 088/2019-GP, datado de 23.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 21327/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
11.10.2019, apresentou as seguintes manifestações: 

Achado n.º 1. Prejuízos à competitividade do certame. Inserção de cláusulas restritivas 
no edital da Tomada de Preços n.º 004/2017.  

Manifestação da Unidade Examinada 

Após a análise por essa Controladoria das ações referentes à execução de pavimentação 
de vias públicas, no município de Fronteiras, PI, no valor de R$236.908,34, através de 
convênio firmado com a Caixa sob o nº 829128/16, precedida da tomada de preços nº 
004/17, faz-se necessário esclarecer as constatações mencionadas no relatório ora 
respondido, como bem se fará a seguir. 

 

No que pertine ao processo licitatório realizado sob a modalidade tomada de preços de 
nº 004/17, urge esclarecer que este obedeceu fielmente às disposições legais, 
especialmente por ter lhe sido dada a devida publicidade através de divulgação em 
todos os meios exigidos pela Lei nº 8.666/93, além da informação no site do Egrégio 
TCE/PI, permitindo-se, assim, a ampla concorrência entre os participantes em busca de 
uma proposta mais vantajosa para a Administração. Não houve, também, nenhum 
recurso interposto contra o edital do certame que, vale ressaltar, passou pelo rígido 
crivo da Caixa, como se verifica na documentação anexa (ofício nº 
3245/2017/GIGOVTE). 

 

Importante repisar que, como aponta o relatório aqui respondido bem assim pode se 
constatar na documentação anexa, a administração municipal prestou contas do 
convênio 929128/2016 firmado com a Caixa, tendo sido atestada a regular e fiel 
execução da obra com a consequente aprovação da prestação de contas, como vê na 
documentação anexa. 

[...] 

A conclusão aqui é óbvia. A auditoria realizada pela CGU atesta que não existem nem 
mesmo indícios de irregularidades nos pagamentos relativos à obra de em causa. É que 
as falhas mencionadas no relatório, quase em sua totalidade de natureza formal, não 
comprovam a existência de fraude no procedimento licitatório realizado, o 
superfaturamento da obra e, muito menos, a sua inexecução. 
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Análise da Equipe de Auditoria 

Ressalte-se que não foram apontadas irregularidades acerca da publicidade do certame, 
mas tão-somente o prejuízo à competitividade, em razão de exigências consignadas no 
edital, desprovidas de amparo legal. 

Deve-se concordar que a regra nas contratações públicas é a licitação, oportunidade em 
que diversos fornecedores podem apresentar suas propostas, cabendo ao gestor medir, 
no limite da legalidade e da razoabilidade, a capacidade de cumprimento do futuro 
contrato pela licitante, todavia, desfazendo-se de exigências que  impliquem a perda de 
isonomia, ao impor ônus a ser suportado por empresas de menor capacidade 
operacional, mas que estejam aptas a executar o objeto da licitação. 

Pelo exposto, a manifestação apresentada pelo gestor não elide o fato apontado. 

 

Achado n.º 2. Deterioração precoce dos passeios integrantes das obras de 
pavimentação objeto do Contrato n.º 004/2017. 

 

Manifestação da Unidade Examinada 

Após a análise por essa Controladoria das ações referentes à execução de pavimentação 
de vias públicas, no município de Fronteiras, PI, no valor de R$236.908,34, através de 
convênio firmado com a Caixa sob o nº 829128/16, precedida da tomada de preços nº 
004/17, faz-se necessário esclarecer as constatações mencionadas no relatório ora 
respondido, como bem se fará a seguir. 

[...] 

Quanto à necessidade de reparos, apontada pela equipe de fiscalização, apesar das 
enormes dificuldades financeiras pelas quais passa o município de Fronteiras, PI, em 
razão da crise nacional como também do fechamento da fábrica de cimento Nassau que 
provocou a redução em mais de 40% da arrecadação do ICMS no último ano, a 
administração se compromete a realizar os devidos reparos assim que houver 
disponibilidade financeira para tanto. 

 

A conclusão aqui é óbvia. A auditoria realizada pela CGU atesta que não existem nem 
mesmo indícios de irregularidades nos pagamentos relativos à obra de em causa. É que 
as falhas mencionadas no relatório, quase em sua totalidade de natureza formal, não 
comprovam a existência de fraude no procedimento licitatório realizado, o 
superfaturamento da obra e, muito menos, a sua inexecução. 

 

Análise da Equipe de Auditoria 

Por se tratar de deterioração precoce de obras com menos de cinco anos, o ônus do 
reparo deve ser repassado à empreiteira. Todavia, caso opte pela utilização de recursos 
municipais, a conveniência e oportunidade deve ser dada a esse gestor. Sendo assim, 
tem-se que a manifestação apresentada não elide o fato apontado.  
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
 



 

 

 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
FNS - Fundo Nacional da Saúde 

PAB - Piso da Atenção Básica 

SUS – Sistema Único de Saúde 

ACS - Agentes Comunitários de Saúde 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 5 

RESULTADOS DOS EXAMES 6 

Parte 1 – Gestor Federal 6 

1. Dados da execução do Incremento do Componente de Custeio do PAB no Município de 
Fronteiras durante os exercícios de 2017 e 2018. 6 

Parte 2 – Gestor Local 10 

2. Irregularidades na realização do Pregão Presencial nº 03/2017 apontando para 
direcionamento de processo licitatório 10 

3. Ausência de informações nos relatórios apresentados pela empresa contratada para 
gerenciar os abastecimentos de combustíveis caracterizando inexecução contratual. 10 

CONCLUSÃO 13 

ANEXOS 14 

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 14 

 

 

  



 

5 
 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este relatório trata da fiscalização realizada no Município de Fronteiras/PI no âmbito do 
programa de Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo V06, tendo como objetivo avaliar 
a execução do Programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)/Ação 
4525 - Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde (Incremento Temporário do 
Componente Custeio do PAB) no citado município. 

O programa fiscalizado destina-se ao financiamento de ações de atenção básica à saúde, 
cujos recursos são oriundos de emendas parlamentares, devendo serem aplicados 
unicamente no bloco de custeio, em ações que melhorem a manutenção das unidades 
de saúde, viabilizando a qualidade do atendimento por meio de investimentos na 
estruturação e na gestão de recursos, sendo vedada a utilização para atividades que 
contribuem diretamente para a formação de um bem de capital.  

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 19.09.2019 na sede e na 
zona rural do Município de Fronteiras/PI. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 01.01.2017 a 31.12.2018. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

 

1. Dados da execução do Incremento do Componente de Custeio 
do PAB no Município de Fronteiras durante os exercícios de 2017 
e 2018. 

Os Incrementos Temporários do Piso de Atenção Básica – PAB são recursos provenientes 
de emendas parlamentares, os quais tem como objetivo incrementar, de maneira 
temporária, em até 100% do somatório dos Pisos de Atenção Básica (PAB), Fixo e 
Variável. 
 
Os repasses de incremento recebidos pelos Municípios devem ser usados para 
manutenção dos serviços, ou seja, para aquelas atividades que não contribuem, 
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Isto é, devem ser 
aplicados para custeio, propiciando as condições adequadas de infraestrutura e de 
recursos materiais destinados à assistência em saúde, sendo proibida a aplicação desses 
recursos para pagamento de pessoal e encargos. 
 
No exercício de 2017, os repasses efetuados pelo Fundo Nacional da Saúde – FNS para 
executar as ações referentes ao Programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS)/Ação 4525 - Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde (Incremento 
Temporário do Componente Custeio do PAB) no Município de Fronteiras, foram 
realizados na conta corrente nº 16.292-2 , na qual são depositados também os recursos 
para a execução dos Programas: Piso da Atenção Básica Fixo e Piso da Atenção Básica 
Variável. Na tabela a seguir estão consolidados todos os valores repassados para a conta 
corrente nº 16.292-2 por componente e ação do Programa da Atenção Básica – PAB no 
exercício de 2017:  
 
Tabela 01: Consolidação dos valores repassados para a conta corrente nº 16.292-2 no 

exercício de 2017. 

Componente Ação/Serviço/Estratégia Valor R$ 

Piso da Atenção Básica Variável Saúde da Família - SF 699.090,00 

Piso da Atenção Básica Variável Agentes Comunitários de Saúde - ACS 169.198,00 

Piso da Atenção Básica Variável Saúde Bucal - SB 237.495,00 

Piso da Atenção Básica Variável Núcleos de Apoio à Saúde da Família NASF 240.000,00 

Piso da Atenção Básica Variável Teste Rápido de Gravidez 288,96 

Piso da Atenção Básica Variável Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 

537.800,00 

Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo PAB Fixo 315.951,96 

Piso da Atenção Básica Variável Fortalec. De Pol. Afetas à Atuação da 
Estratégia de ACS - 5 Por Cento 

8.923,20 
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Componente Ação/Serviço/Estratégia Valor R$ 

Piso da Atenção Básica Variável Assistência Financeira Complementar - 
ACS - 95 Por Cento 

169.540,80 

Piso da Atenção Básica Variável Programa Saúde Escola (RAB-SESC-SM) 10.676,00 

Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo Incremento Temporário do Componente 
de Custeio do PAB 

1.710.000,00 

Total R$ 4.088.963,92 

Fonte: Pesquisa realizada na página https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao 

 
Quanto ao exercício de 2018, em face da mudança na estrutura dos blocos do 
atendimento à saúde, estabelecida pela Portaria de Consolidação Nº 06 de 28 de 
setembro de 2017, os repasses efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde para atender 
aos programas de saúde do bloco de custeio no município de Fronteiras passaram a ser 
realizados na conta corrente nº 22.882-6. Na Tabela a seguir estão listados os repasses 
efetuados para o Município de Fronteiras: 
 
Tabela 02: Consolidação dos valores repassados para a conta corrente nº 22.882-6 no 

exercício de 2018. 

Grupo Ação Detalhada Conta OB Valor R$ 

Assistência 
farmacêutica  

Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos na Atenção Básica em Saúde. 

22.882-6 64.361,56 

Atenção Básica Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica 22.882-6 1.550.000,00 

Atenção Básica Agente Comunitário de Saúde 22.882-6 369.069,00 

Atenção Básica Piso de Atenção Básica – PAB Fixo 22.882-6 319.340,04 

Atenção Básica Piso de Atenção Básica Variável 22.882-6 1.827.295,79 

Gestão do SUS Educação e Formação em Saúde 22.882-6 12.000,00 

Vigilância em Saúde Assistência financeira complementar para 
agentes de combate a endemias 

22.882-6 56.784,00 

Vigilância em Saúde Incentivo. financeiro para a vigilância em 
saúde – Despesas Diversas. 

22.882-6 38.430,57 

Vigilância em Saúde Incentivo financeiro para a execução de ações 
de vigilância sanitária 

22.882-6 13.000,00 

Invest. Atenção 
Especializada 

Estruturação de Unidades de Atenção 
Especializada em Saúde 

22.882-6 80.000,00 

Apoio Financeiro 
Extraordinário 

Apoio Financeiro aos entes que recém o FPM 22.882-6 95.069,69 

Atenção de média e 
alta complexidade 

Apoio à implementação da rede cegonha 22.882-6 201,60 

Total R$ 4.425.552,25 

Fonte: Pesquisa realizada na página https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada/0/detalhar 

Especificamente para a execução do Incremento Temporário do Componente de Custeio 
do PAB no município de Fronteiras durante os exercícios de 2017 e 2018, foi creditado 
o valor total de R$ 3.260.000,,00, sendo R$ 1.710.000,00 no exercício de 2017, e R$ 
1.550.000,00 no exercício de 2018. Nas tabelas seguintes estão discriminados os 
repasses efetuados pelo FNS para a execução dos recursos provenientes do Incremento 
Temporário do Componente de Custeio do PAB, nos citados exercícios: 
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Tabela 03: Repasses efetuados para execução do Incremento Temporário do 
Componente de Custeio do PAB no exercício de 2017.1 

Competência/ 
Parcela 

Nº OB Data OB Agência 
OB 

Conta OB Valor R$ 

1 839818 20.09.2017 13641 162922 250.000,00 

2 844242 26.10.2017 13641 162922 990.000,00 

3 844360 27.10.2017 13641 162922 250.000,00 

4 855996 28.12.2017 13641 162922 220.000,00 

Total R$ 1.710.000,00 

Fonte: Pesquisa realizada na página https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao  

 
No exercício de 2018 foram creditadas as quantias a seguir listadas: 
 

Tabela 04: Repasses efetuados para execução do Incremento Temporário do 
Componente de Custeio do PAB no exercício de 2018. 

Competência/ 
Parcela 

Nº OB Data OB Agência 
OB 

Conta OB Valor R$ 

1 830443 25.06.2018 13641 228826 150.000,00 

2 831720 04.07.2018 13641 228826 400.000,00 

3 842296 30.10.2018 13641 228826 500.000,00 

4 844143 09.11.2018 13641 228826 100.000,00 

5 844143 09.11.2018 13641 228826 200.000,00 

6 849009 21.12.2018 13641 228826 200.000,00 

Total R$ 1.550.000,00 

Fonte: Pesquisa realizada na página https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao 

 

A Prefeitura de Fronteiras não discriminou as despesas referentes à execução do 
Incremento Temporário do Componente de Custeio do PAB das despesas realizadas em 
prol dos outros programas que receberam créditos nas mesmas contas correntes do 
programa ora fiscalizado - contas correntes nº 16292-2 e 22882-6, o que inviabilizou o 
exame das despesas que foram realizadas especificamente para o Incremento 
Temporário do Componente de Custeio do PAB, ora fiscalizado. 
 
Na tabela seguinte estão consolidados os valores das despesas pagas com os recursos 
do PAB Custeio no exercício de 2017 (conta corrente nº16.292-2):  
 
Tabela 05: Despesas realizadas no PAB Custeio no exercício de 2017 – conta corrente 

nº 16.292-2 
Despesa Valor R$ 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.395,339,04 

Material de Consumo 487.227,94 

Outros Serviços – Pessoa Física 394.354,87 

Contratação por Tempo Determinado 330.498,00 

Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 158.935,00 

Obrigações Patronais 120.670,11 

Outros Serviços – Pessoa Jurídica 52.575,47 

Equipamentos e Material Permanente 22.648,45 
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Total R$ 2.962.248,88 

Fonte – Informação prestada pela Prefeitura Municipal de Fronteiras 

 
Com relação ao exercício de 2017, restou um saldo de R$ 1.137.072,68 na conta corrente 
nº 16.292-2, que foi aplicado nas ações do PAB Custeio no exercício de 2018. Na tabela 
seguinte estão informadas as despesas realizadas no exercício de 2018 a débito da conta 
nº 16.292-2: 
 
Tabela 06: Despesas realizadas no PAB Custeio no exercício de 2018 – conta corrente 

nº 16.292-2. 
Despesa Valor R$ 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 298.991,29 

Material de Consumo 577.017,69 

Outros Serviços – Pessoa Física 64.952,40 

Contratação por Tempo Determinado 13.737,60 

Diárias – Pessoal Civil 8.320,00 

Obrigações Patronais 32.369,44 

Outros Serviços – Pessoa Jurídica 120.028,26 

Equipamentos e Material Permanente 21.656,00 

Total R$ 1.137.072,68 

Fonte – Informação prestada pela Prefeitura Municipal de Fronteiras 

 
No exercício de 2018, os repasses do FNS foram creditados na conta corrente nº 22882-
6, conforme relatado. Na tabela seguinte estão listadas as despesas realizadas no 
exercício de 2018 para execução do PAB Custeio no município de Fronteiras a débito da 
conta 22882-6: 
 
Tabela 07: Despesas realizadas no PAB Custeio no exercício de 2018 – conta corrente 

nº 22882-6. 

Despesa Valor R$ 

Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.459.536,53 

Material de Consumo 716.346,33 

Outros Serviços – Pessoa Física 483.366,32 

Contratação por Tempo Determinado 315.211,20 

Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 150.356,36 

Obrigações Patronais 130.931,70 

Outros Serviços – Pessoa Jurídica 96.474,13 

Equipamentos e Material Permanente 3.258,90 

Total R$ 3.355.481,47 

Fonte – Informação prestada pela Prefeitura Municipal de Fronteiras 

 
No exercício de 2018 ficou um saldo de R$ 878.817,70 na conta corrente nº 22882-6 
para ser utilizado no exercício de 2019.  
 
Foi realizada uma análise na movimentação financeira das citadas contas correntes e 
nos documentos de despesas apresentados, verificou-se que as despesas realizadas 
guardam conformidade com os objetivos dos programas da saúde, mas não é possível 
diferenciar as despesas referentes a cada uma das ações tendo em vista a não 
identificação nos documentos de despesas com relação a qual ação pertence. 
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Parte 2 – Gestor Local 

 

2. Irregularidades na realização do Pregão Presencial nº 03/2017 
apontando para restrição da competitividade no processo 
licitatório  

O Pregão Presencial nº 03/2017, tem por objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis por postos 
credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e 
integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado, bem como 
disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis no município de 
Fronteiras e distribuidoras de combustíveis no Estado do Piauí, de forma a garantir a 
operacionalização da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Fronteiras. Em 
decorrência do certame foi celebrado com a empresa vencedora Green Card 
Administradora de Crédito EIRELI, CNPJ 24.011.070/0001-03, o Contrato nº 03/2017, 
assinado em 14.03.2017, no valor de R$ 1.508.165,82, para atender além da área de 
saúde outros setores da prefeitura, com vigência até 31.12.2017. O Contrato foi 
aditivado três vezes, somente para prorrogação do prazo de vigência. 

Da análise efetuada no Processo foram verificadas as seguintes ocorrências: 

a) Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, que detenha sistema e 
gerenciamento de unidades de abastecimento (postos de combustíveis), sem a 
demonstração de que é a forma mais vantajosa para a Prefeitura garantir o 
abastecimento de sua frota de veículos; 

b) Não há demonstração dos cálculos e estudos realizados para estimar o quantitativo 
de combustível que seria necessário para atender a demanda da Prefeitura Municipal 
de Fronteiras/PI; 

c) Ausência de pesquisa de preços em empresas do ramo do objeto da licitação para 
definição da taxa de administração exigida no edital do certame. 

Não obstante o processo retro mencionado tenha apresentado irregularidades que 
evidenciam a restrição ao caráter competitivo do certame licitatório, o gestor 
homologou a licitação em evidente afronta ao disposto no inciso VI art. 43 da Lei nº 
8.666/93. 

3. Ausência de informações nos relatórios apresentados pela 
empresa contratada para gerenciar os abastecimentos de 
combustíveis, caracterizando descumprimento contratual. 
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A Prefeitura de Fronteiras celebrou o Contrato Administrativo nº 03/2017, decorrente 
do Pregão Presencial nº 003/2017, com a empresa Green Card Administradora de 
Crédito – Eirelli – ME, no valor total de R$ 1.508.165,82 com o objeto de gerenciar, 
controlar e disponibilizar uma rede de postos de abastecimento de combustíveis no 
Estado do Piauí, por meio de utilização de cartão corporativo. Conforme item 05.02 do 
contrato firmado, as medições para efeito de pagamento seriam realizadas de acordo 
com os seguintes procedimentos: 

a) No primeiro dia útil subsequente ao mês em que foram prestados os serviços, a 
Contratada entregará os relatórios, contendo os quantitativos totais de cada um dos 
tipos de serviços realizados no período e os respectivos valores apurados, contendo no 
mínimo as seguintes informações: 

• Relação cadastral dos veículos por Unidade, em todos os níveis; 

• Identificação do estabelecimento (Nome e Endereço completo); 

• Identificação do veículo (placa); 

• Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 

• Tipo de combustível utilizado; 

• A data e hora da transação; 

• Quantidade de combustível adquirido, por tipo de combustível; 

• Valor da operação por tipo de combustível (unitário e total em R$); 

• Identificação do condutor. 

No quadro a seguir estão discriminadas as informações constantes nos relatórios 
(referentes aos serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Saúde) apresentados 
pela Green Card, tomando como exemplo o dia 31.05.2017. Vale ressaltar que em todos 
os relatórios referente ao período fiscalizado (01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro 
de 2018) são apresentadas apenas as mesmas informações constantes no exemplo 
mostrado: 
 

Quadro 01: Informações contidas nos relatórios apresentados pela Green Card 

Data Cartão Valor Litros Produto Convênio Local 

31.05.2017 00077 169,65 45.00 Gasolina 
Aditivada 

Município de 
Fronteiras 

O.S. Combustíveis Ltda (OS 
Combustíveis) 

31.05.2017 00077 141,20 40,00 Gasolina 
Comum 

Município de 
Fronteiras 

Felipe Bartz Machado Eirelli 
(Posto Teresina) 

31.05.2017 00080 169,65 45,00 Gasolina 
Aditivada 

Município de 
Fronteiras 

O.S. Combustíveis Ltda (OS 
Combustíveis) 

31.05.2017 00080 141,20 40,00 Gasolina 
Comum 

Município de 
Fronteiras 

Felipe Bartz Machado Eirelli 
(Posto Teresina) 

31.05.2017 00078 150,80 40,00 Gasolina 
Aditivada 

Município de 
Fronteiras 

O.S. Combustíveis Ltda (OS 
Combustíveis) 

31.05.2017 00081 143,49 44,02 Diesel 
S10 

Município de 
Fronteiras 

O.S. Combustíveis Ltda (OS 
Combustíveis 

Fonte: Documentação apresentada pela Prefeitura de Fronteiras/PI 

 
De acordo com o exemplo acima, deixaram de ser apresentadas informações essenciais 
que inviabilizam o controle e gerenciamento do abastecimento da frota da Prefeitura de 
Fronteiras, quais sejam: 
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• Identificação do veículo (placa); 

• Hodômetro do veículo no momento do abastecimento; 

• Identificação do condutor. 

Sendo assim, constata-se que o objetivo do contrato celebrado, que é o controle e 
gerenciamento do abastecimento da frota de veículos da Prefeitura de Fronteiras, não 
está sendo executado. 
 
Nas tabelas seguintes estão discriminados os valores pagos a título de taxa de 
administração, com recursos provenientes do Programa de Atenção Básica, conforme a 
respectiva nota fiscal: 

Tabela 08: Valores pagos referentes à taxa de administração a débito da conta 
corrente nº 16.292-2 

N. Fiscal Data Valor Data Pagamento 

0728 21.11.2017 1.231,08 22.11.2017 

0787 05.12.2017 1.658,22 08.12.2017 

0824 11.12.2017 586,00 28.12.2017 

0984 17.01.2018 1.157,86  

1065 06.02.2017 1.415,03 07.02.2018 

1270 12.03.2018 1.427,08 13.03.2018 

1429 09.04.2018 1.701,03 10.04.2018 

1551 03.05.2018 1.610,73 04.05.2018 

1794 05.06.2018 1.612,80 07.06.2018 

1991 28.06.2018 900,00 29.06.2018 

2070 09.07.2018 1.439,22 10.07.2018 

2209 25.07.2018 886,50 27.07.2018 

2429 10.08.2018 1.986,69 15.08.2018 

2589 03.09.2018 1.768,81 05.09.2018 

Total Pago R$ 19.381,05  

Fonte: Documentação fornecida pela Prefeitura de Fronteiras  

 

Tabela 09: Valores pagos referentes à taxa de administração a débito da conta 
corrente nº 22882-6. 

N. Fiscal Data Valor Data Pagamento 

2770 26.09.2018 2.100,00 27.09.2018 

2916 04.10.2018 830,55 10.10.2018 

3025 15.10.2018 1.800,00 26.10.2018 

3154 06.11.2018 424,30 06.11.2018 

3271 20.11.2018 1.500,00 27.11.2018 

3466 06.12.2018 1.268,21 13.12.2018 
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N. Fiscal Data Valor Data Pagamento 

3604 25.12.2018 1.791,51 08.01.2019 

Total Pago R$ 9.714,57  

Fonte: Documentação apresentada pela Prefeitura de Fronteiras. 

Nos exercícios de 2017 e 2018 foi paga a quantia total de R$ 29.095,62 a título de taxa 
de administração à empresa Green Card Administradora de Crédito – Eirelli – ME, para 
a execução do aludido contrato. 

 
 
 
 

CONCLUSÃO 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a execução dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI, relativos ao Programa de Incremento ao 
Componente da Atenção Básica, não está em total conformidade com os normativos e 
exige providências de regularização por parte dos gestores federal e municipal, 
considerando as situações tratadas nos itens específicos deste Relatório. 

Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, 
destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos 
impactos sobre a efetividade do Programa fiscalizado: 

• Irregularidades na realização do Pregão Presencial nº 03/2017 apontando para 
restrição a competitividade no processo licitatório.  

• Ausência de informações nos relatórios apresentados pela empresa contratada 
para gerenciar os abastecimentos de combustíveis caracterizando inexecução 
contratual. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Por meio do Ofício nº 093/2019-GP, datado de 07.11.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 22560/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
30.10.2019, apresentou as seguintes manifestações: 
 

Achado nº 2 — Irregularidades na realização do Pregão Presencial nº 03/2017 
apontando para restrição a competitividade no processo licitatório.  

Manifestação da unidade examinada 

“Após a análise por essa Controladoria das ações referentes ao Programa de Atenção 
Básica – PAB, no município de Fronteiras, PI, durante os anos de 2017 e 2018, faz-se 
necessário esclarecer as constatações mencionadas na conclusão do relatório ora 
respondido, como bem se fará a seguir. 

A começar pela análise do pregão presencial nº 03/2017 cujo objeto foi a prestação de 
serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, data vênia, não merece 
prosperar o suposto direcionamento do certame licitatório apontado no relatório. 

O direcionamento de uma licitação deve ser apurado a começar pela regra do artigo 3º, 
parágrafo 1º, inciso I, da Lei 8.666/93, que veda as “preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância 
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato”. Não é o caso. 

O mencionado processo licitatório obedeceu fielmente às disposições legais, 
especialmente por ter lhe sido dada a devida publicidade através da divulgação em 
todos os meios exigidos pela Lei nº 8.666/93, além da informação no site do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado do Piauí, permitindo-se, assim, a ampla concorrência entre 
os participantes em busca de uma proposta mais vantajosa para a Administração. 

Pela doutrina, nota-se que o princípio da competitividade se concretiza quando não 
houver restrição ou frustração na competição entre os interessados em contratar com 
o poder público. Ao se analisar as cláusulas do edital do pregão presencial nº 03/17, 
mostra-se claro e cristalino como sol que não há uma exigência sequer que restrinja a 
competição entre os interessados. Na verdade, os argumentos que essa Controladoria 
utiliza para embasar o suposto direcionamento do certame não o caracterizam nem de 
longe, como bem se demonstrará a seguir. 

Tendo em vista que os veículos utilizados na prestação de serviços públicos pelo 
município de Fronteiras, PI, circulam em diversas localidades com maior abrangência, 
respaldado no principio da eficiência, o modelo de contratação de empresa 
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gerenciadora possibilita que uma rede de postos credenciados em várias localidades 
atenda à demanda da Administração em que a necessidade surgir. 

No campo da economicidade, a contratação de empresa de gerenciamento do 
fornecimento de combustíveis pode ter sua duração estendida para além do exercício 
financeiro, afastando, com isso, a necessidade de realizar-se licitação a cada exercício 
financeiro para a aquisição de combustíveis, segundo a regra do art. 57, caput, da Lei nº 
8.666/93. É que o contrato de gerenciamento, cuja natureza é a de prestação de 
serviços, reitere-se, permite que sua duração ultrapasse o exercício financeiro, podendo 
atingir o limite de 60 (sessenta) meses, desde que comprovada a vantagem econômica 
das possíveis prorrogações. O Tribunal de Contas da União anotou, acerca da 
economicidade gerada na contratação de empresa gerenciadora de combustíveis, que: 
“[...] o documento elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (fls. 304/315, v. 1), versando sobre o uso do sistema 
de gerenciamento de frota do DPF no abastecimento de combustíveis – embora de 
objeto diverso ao que ora se analisa (manutenção) -, assinala um potencial de redução 
de gastos da ordem de R$ 1,76 milhão por ano (grifo não consta do original), o que, ao 
sentir do [...] tornam otimistas as expectativas quanto à diminuição de custos pela 
implementação de tal sistema de gerenciamento para manutenção de veículos (Acórdão 
nº 2731/2009, Plenário). 

Além disso, a ausência de demonstração que a forma de contratação é mais vantajosa, 
dos de cálculos e estudos para estimar o quantitativo de combustíveis que, vale ressaltar 
teve por base os exercícios anteriores, bem assim a ausência de pesquisa de preço da 
taxa de administração não determinam, em regra, restrição ao caráter competitivo do 
certame. É que as informações apontadas como ausentes, algumas delas obtidas por 
consulta informal ao mercado, constituem instrumento indispensável à Administração 
para aferir a disponibilidade orçamentária, a adequação da modalidade licitatória e, 
durante o julgamento das propostas, a exequibilidade dos preços ofertados pelos 
proponentes. 

A sua indispensabilidade, contudo, somente ocorre em licitações de serviços cuja 
composição de preços seja complexa, como nas obras e serviços de engenharia e não 
nos certames para aquisição de bens, por mais complexa que seja a descrição do objeto. 
Esse o entendimento expressado pelo Professor Carlos Pinto Coelho Motta em 
comentários ao art. 40 da Lei Federal n. 8.666/93: 

“Com a alteração do art. 48 pela Lei 9.648/98, e especificamente com a redação dos §§ 
1º e 2º, recoloca-se a tese dos indicadores matemáticos, com a fórmula baseada em 
médias aritméticas e percentuais, para determinar com maior precisão os limites de 
inexequibilidade das propostas. Essa alternativa, entretanto, restringe-se a obras e 
serviços de engenharia. [...] No caso de compra, os critérios de aceitabilidade não 
apresentam maiores dificuldades, pois (como dissemos ao comentar os arts. 14 a 16) 
estão relacionados com a pesquisa confiável dos valores de mercado (Eficácia nas 
licitações e contratos, 10. ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 353-354). 

É induvidoso, assim, que o orçamento estimado é instrumento obrigatório das licitações 
destinadas à contratação de obras e serviços de engenharia, o que constituiu, ab initio, 
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objeto de crítica da doutrina especializada que identificou, nessa espécie, o foco 
principal da lei, apesar de ter sido editada como norma geral destinada a regulamentar 
todas as licitações. 

In casu, em que pese à extensão que o objeto do contrato possa ter, no gerenciamento 
do consumo de combustíveis de cada veículo de todos os órgãos e entidades municipais, 
a composição do custo dos serviços se revela extremamente singela, restringindo-se à 
cotação dos preços unitários de apenas quatro itens: gasolina, óleo diesel, álcool e taxa 
de administração. 

Além disso, a escolha do objeto a ser licitado, inquestionavelmente, é prerrogativa da 
Administração Pública. Assim sendo, considerando que a escolha do objeto a ser 
contratado deve ser realizada pelo órgão licitante e, ao particular, não lhe cabe esse 
questionamento, salvo se em defesa do interesse público ou em razão de suposta 
irregularidade, no presente caso, uma vez inexistindo irregularidade, descabido se 
mostra qualquer questionamento sobre a opção da administração pelo sistema de 
gerenciamento de combustível. 

No presente caso, essa Controladoria, data vênia, não comprova e nem identifica o ato 
cometido, muito menos quem o cometeu, capaz de caracterizar o direcionamento do 
pregão analisado. E não poderia ser diferente porque, na verdade, inexiste o 
direcionamento nesta licitação.” 
 
Análise da equipe de auditoria 

No que tange a demonstração de que a contratação de empresa para fornecimento de 
combustíveis, com sistema de gerenciamento de unidades de abastecimento (postos de 
combustíveis), seja a forma mais vantajosa para a Prefeitura garantir o abastecimento 
de sua frota de veículos, embora o gestor tenha apresentado fatos em sua justificativa 
que evidenciem que tal contratação seja mais vantajosa para a administração pública, 
tais informações não constam no referido processo licitatório. 

É importante salientar que em momento algum afirmou-se que a ausência de 
demonstração da forma de contratação ser mais vantajosa para a gestão, dos cálculos e 
estudos para estimar o quantitativo de combustíveis e a de pesquisa de preço da taxa 
de administração determinam a restrição ao caráter competitivo do certame, como 
alegou a gestora. Tais fatos são inconsistências encontradas quando da análise do 
processo licitatório ora analisado. 

Considerando que o gestor não apresentou fatos ou documentos que elidissem a 
constatação, mantém-se a constatação com o texto original. 

 

Achado nº 3 — Ausência de informações nos relatórios apresentados pela empresa 
contratada para gerenciar os abastecimentos de combustíveis, caracterizando 
inexecução contratual. 



 

17 
 

Manifestação da unidade examinada 

“No que pertine à execução do contrato firmado, urge repisar que, como informado na 
resposta feita anteriormente ao relatório de fiscalização nº 201900191, o carros 
pertencentes à Secretaria de Saúde são utilizados, exclusivamente, para atender às 
necessidades da secretaria, como, por exemplo, no transporte de pacientes e das 
equipes de saúde que realizam atendimentos em postos de saúde da zona rural e em 
domicílio, bem como para transportar seus servidores para reuniões e capacitações 
relacionadas exclusivamente ao setor saúde. Vale ressaltar que as viagens para 
atendimento das equipes na zona rural possuem calendário fixo e todas as demais feitas 
de maneira previamente acertadas com o motorista que irá realizar a viagem. 

Desta forma, o motorista antes de realizar a viagem solicita o cartão na sede da 
Secretaria de Saúde e realiza o abastecimento. Logo após retornar da viagem, devolve o 
cartão para o setor responsável dentro da Secretaria de Saúde, ficando em posse do 
cartão apenas no percurso da viagem. Não é demais dizer que, data vênia, 
diferentemente do apontado no relatório, nenhuma fatura dos cartões utilizados para 
o abastecimento é paga sem a respectiva nota fiscal tendo sido, inclusive, enviadas todas 
as notas fiscais a essa Controladoria. 

Frise-se, por oportuno, que não restou constatado o abastecimento de qualquer outro 
veículo alheio à Secretaria de Saúde e muito menos consumo de combustível 
incompatível com as suas necessidades, exatamente porque isso não acontece. Inexiste 
também o dano ao erário.” 

 

Análise da equipe de auditoria 

No que tange às faturas dos cartões e notas fiscais respectivas, todas foram 
apresentadas a equipe de fiscalização. Entretanto foi verificada, durante os trabalhos de 
campo e análise documental, a ausência de informações pela empresa contratada para 
gerenciar os abastecimentos de combustíveis quanto: à identificação do veículo (placa); 
o hodômetro do veículo no momento do abastecimento; e a identificação do condutor, 
conforme consta do item 05.02 do contrato firmado. 
 

Ademais, a afirmação do gestor de que “não restou constatado o abastecimento de 
qualquer outro veículo alheio à Secretaria de Saúde e muito menos consumo de 
combustível incompatível com as suas necessidades, exatamente porque isso não 
acontece. Inexiste também o dano ao erário”, não pode ser acatada, tendo em vista que 
não existe informação/documentação alguma que comprove que os veículos 
abastecidos eram da Secretaria Municipal de Saúde. As faturas dos cartões, bem como 
as notas fiscais, apresentadas pelo gestor não discriminam qual veículo foi abastecido, 
em qual data, e qual quantidade. Ressaltando que tais informações não constam em 
qualquer documento ou sistema, configurando ausência efetiva de controle. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
 



 

 

 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
CadÚnico - Cadastro Único de Programas Sociais 

CGU – Controladoria-Geral da União 

FEF - Fiscalização de Entes Federativos 

MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

PBF - Programa Bolsa Família 

SENARC – Secretaria Nacional de Renda de Cidadania 

SMASC - Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 
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INTRODUÇÃO 
 

A ação de controle refere-se à fiscalização do Cadastro Único e do Programa Bolsa 
Família (PBF) no município de Fronteiras/PI, com o objetivo de identificar falhas no 
cadastro de famílias beneficiárias que tem como consequência a concessão de 
benefícios indevidos a famílias que não atendem aos critérios de renda estabelecidos 
pela legislação do Programa. 

Para avaliar o atendimento aos critérios do Programa Bolsa Família foi selecionada uma 
amostra de famílias para serem entrevistadas pelos auditores da CGU, para confrontar 
informações do Cadastro Único.  

A seleção da amostra foi feita a partir de dois grupos potencialmente críticos:  

a) Propriedade de veículos: foram selecionadas dez famílias com pelo menos um 
membro proprietário de veículo.  

b) Saques do benefício do PBF em Municípios/Estados diferentes dos locais de 
residência das famílias beneficiárias: foram selecionadas vinte famílias. 

Foram também verificadas as rendas das famílias beneficiárias que possuem algum 
integrante familiar “servidor público municipal”, por meio das informações extraídas da 
Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Fronteiras de agosto/2019, fornecida 
pelo gestor local. 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16 a 20.09.2019. 

Cabe ressaltar que o Relatório decorrente dessa Fiscalização de Entes Federativos (FEF) 
será apresentado, posteriormente, à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, 
pertencente a estrutura da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, do Ministério 
da Cidadania, gestor federal responsável pelos recursos do PBF. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 
providências para saneamento das situações encontradas. 

 

Parte 1 – Gestor Federal 
Nesta parte serão apresentadas as situações que demandarão adoção de medidas 
preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da execução 
do Programa Bolsa Família. 

 

1. Informações gerais sobre o Programa Bolsa Família - PBF 

O Cadastro Único para Programas Sociais é o instrumento de identificação e 
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 
obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas 
sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público.  

O Programa Bolsa Família (PBF) atende às famílias que vivem em situação de extrema 
pobreza (famílias com renda por pessoa de até R$ 89,00 mensais); e pobreza (famílias 
com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais, desde que tenham crianças 
ou adolescentes de 0 a 17 anos).  

Atualmente, o critério de renda para ingresso de uma família no PBF é de até R$ 89,00 
e R$ 178,00 por pessoa. A Portaria nº 617, de 11 de agosto de 2010, estabeleceu que a 
renda da família beneficiária do PBF pode variar até meio salário mínimo per capita no 
período de validade do cadastro (dois anos desde o cadastramento ou atualização 
cadastral), sem o imediato cancelamento do benefício. Assim, se uma família já faz parte 
do PBF e sua renda aumentou, mas não ultrapassou meio salário mínimo por pessoa, 
não há recebimento indevido de benefícios do PBF. 

A seleção dos beneficiários do Programa é realizada com base nas informações 
cadastrais declaradas pelas famílias e registradas pelos municípios no Cadastro Único. 

Mensalmente, as famílias atendidas pelo Programa recebem um benefício em dinheiro, 
que é transferido diretamente pelo governo federal. O valor que a família recebe por 
mês é a soma de vários tipos de benefícios previstos no Programa Bolsa Família. Os tipos 
e as quantidades de benefícios que cada família recebe dependem da composição 
(número de pessoas, idades, presença de gestantes etc.) e da renda da família 
beneficiária. 

No mês de fevereiro/2019, 1.997 famílias estavam recebendo os benefícios do Programa 
Bolsa Família no município de Fronteiras/PI, com valor médio mensal de R$ 217,29 por 
família. 

De acordo com o Portal da Transparência do Governo Federal, no exercício de 2019, até 
o mês de fevereiro, o total de recursos do Programa destinados ao município de 
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Fronteiras/PI foi de R$ 874.506,00, o que equivale a transferência média mensal de R$ 
437.253,00.  

 

2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas 
com renda per capita familiar superior à estabelecida na 
legislação para permanência no Programa. 

A partir da análise das informações extraídas das bases oficiais do governo federal e da 
verificação junto aos beneficiários da veracidade das informações registradas no 
Cadastro Único das famílias selecionadas na amostra de trinta famílias, constatou-se que 
três famílias do quadro a seguir, possuem renda per capita familiar superior aos limites 
definidos nas regras para seleção ou permanência no Programa:  

Quadro 01 – Famílias com Renda Per Capita Incompatível. 

Código 
Familiar 

NIS do 
Responsá-
vel Familiar 

Renda per 
capita 
informada na 
visita e 
compatível com 
a situação 
encontrada (R$) 

Causa Amostra 

XXX07788-
XX 

XXX082701-
XX 

800,00 Em entrevista realizada com o 
beneficiário, este disse que não vem 
sacando o benefício, desde 
janeiro/2019, aproximadamente, e 
que ainda está sendo beneficiado 
pela Tarifa Social de Energia Elétrica.   

Trabalha como ovinocultor, na 
criação de ovelhas e outros animais 
para revenda, ganhando em torno de 
R$ 800,00, segundo informou.  

Disse ter sido proprietário de um 
veículo VW/POLO 1.6 Ano 2004, 
vendido para seu irmão, mas em 
consulta a sistema corporativo, 
verificou-se que o referido veículo 
ainda se encontra em seu nome. 
Além disso, é proprietário de um 
veículo FIAT/PUNTO ELX 1.4 Ano 
2007 e uma Moto HONDA/POP 100, 
ano 2014. Sua residência é de  padrão 
elevado para quem recebe o 
benefício do PBF.  Sendo assim, há 
indícios de que o beneficiário não faz 
jus ao benefício do Programa Bolsa 
Família.    

Veículos 

XXX-60538-X XXX408361-
XX 

665,00  Constatou-se na entrevista realizada 
que a beneficiária incluiu no seu 
cadastro o seu namorado, de NIS Nº 
XXX.699.474-XX e ainda reside com 
os seus avós, que são aposentados, 

Saques 
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ganhando cada um o salário mínimo, 
perfazendo uma renda familiar de R$ 
1.996,00. Ainda dá aulas particulares 
a uma aluna, recebendo R$ 70,00 por 
mês. Considerando 3 pessoas na 
residência, a renda per capita 
ultrapassa o valor permitido pela 
legislação para permanência no 
programa. 

XXX-00527-X XXX334149-
XX 

800,00 A beneficiária é separada e recebe 
uma pensão de R$ 800,00 mensal. 
Como a composição familiar no 
Programa Bolsa Família é de apenas 
uma pessoa, a renda per capita 
ultrapassa o que exige a legislação do 
Programa. Portanto, a beneficiária 
não faz jus ao benefício. 

Saques 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 

 
De acordo com o Quadro 01, verifica-se que as famílias possuem renda atual 
incompatível com a legislação de seleção e de permanência no Programa. Nesses casos, 
observou-se que todos os integrantes da família foram devidamente cadastrados, 
entretanto, a remuneração apurada no momento da visita pela CGU foi superior àquela 
informada no cadastramento ou na última atualização cadastral.  

Como encaminhamentos para os casos relacionados no Quadro 01, verifica-se a 
necessidade de revisão  dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa.  

A causa se deve à declaração incompleta ou incorreta por parte do beneficiário quando 
da realização do cadastro e à falta de verificação das informações pelo gestor municipal. 
 

3. Famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda per capita 
familiar superior à estabelecida na legislação para a 
permanência no Programa por serem proprietárias de veículos. 

 
Pelas regras do Programa, verifica-se que não há impedimento de famílias beneficiárias 
serem proprietárias de veículos, desde que atendam aos critérios da renda.  

Por outro lado, considerando que o público alvo do Programa são famílias que vivem em 
situação de pobreza e de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 178,00, 
considera-se que a propriedade de veículos acima de R$ 20 mil é um indicativo de que 
as famílias podem ter fornecido informações inverídicas de renda para ingressarem ou 
se manterem no Programa.   

Nesse sentido, foi realizado  cruzamento de dados dos beneficiários do PBF de Fronteiras 
com a base de dados de propriedade de veículos do governo federal, para identificar 
famílias beneficiárias que podem estar fora do perfil para o recebimento de benefícios 
do Programa.  
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Como resultado, foram identificadas quatro famílias beneficiárias que possuem algum 
integrante familiar proprietário de veículos. Essa situação aponta para a necessidade  
reavaliação da condição de beneficiários do Programa.  

Quadro 02 - Família beneficiária proprietária de veículo 

Código Familiar NIS Titular 

XXX007788-XX XXX082701-XX 

XXX33674-XX XXX699466-XX 

XXX07330-XX XXX837513-XX 

XXX00051-XX XXX396992-XX 
Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 

  
##/Fato## 

 

4. Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores 
municipais da Prefeitura de Fronteiras/PI com renda per capita 
familiar superior à estabelecida na legislação para a 
permanência no Programa. 

 
Com o objetivo de verificar a conformidade do recebimento de benefícios do Programa 
Bolsa Família no município de Fronteiras/PI, foi solicitada a Folha de Pagamento dos 
servidores municipais para identificar possíveis servidores, beneficiários do PBF, com 
renda incompatível com a legislação de permanência no Programa. 

Para isso, foi realizado cruzamento das bases de dados do Cadastro Único de fevereiro/ 
2019, da Folha de Pagamento do PBF de fevereiro/2019 e da Folha de Pagamento da 
Prefeitura Municipal. O Procedimento identificou famílias beneficiárias com, pelo 
menos, um membro com vínculo empregatício junto à Prefeitura Municipal de 
Fronteiras e cuja renda per capita familiar foi superior a meio salário mínimo, limite 
estabelecido pela legislação para a permanência no Programa.  

Como resultado, constatou-se que cinco famílias beneficiárias estão recebendo os 
benefícios do Programa mesmo acima da regra de permanência, tendo em vista que a 
renda familiar calculada ao se considerar a remuneração de fevereiro/2019 supera o 
valor de meio salário mínimo: 

Quadro 03 – Famílias Beneficiárias com Renda Incompatível. 

NIS titular 
Última 
Atualização 

 

 

Data da 
Admissão Nº Membros 

Renda 
Declarada 
CadÚnico R$ 

Renda 
Apurada 
Cruzamento 
R$ 

XXX059783XX 28/03/2017 02/01/2018 3 -0- 666,00 

XXX960693XX 11/05/2018 01/02/2008 4 97,00 510,57 

XXX795083-XX 09/10/2018 03/04/2017 1 -0- 998,00 

XXX161363-XX 22/09/2017 02/01/2017 1 16,00 998,00 

XXX325883-XX 05/12/2017 - 1 13,00 998,00 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 



 

10 
 

 

Como encaminhamentos para os casos do Quadro 03, verifica-se a necessidade de 
revisão dos dados do Cadastro Único e dos benefícios do Programa, tendo em vista que 
a renda apurada ultrapassa meio salário mínimo, limite máximo para a permanência no 
Programa, de acordo com o art. 6º da Portaria GM/MDS nº 617/2010.   

 
A causa se deve à falta de atualização do Cadastro Único por parte dos beneficiários 
quando do ingresso no serviço municipal e à falta de comunicação entre os setores da 
Prefeitura.  
##/Causa## 
#/AnaliseControleInterno## 

 

5. Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores 
municipais da Prefeitura de Fronteiras/PI com informação de 
renda desatualizada no Cadastro Único. 

 
Além dos casos em que foi identificada renda acima da regra de permanência, 
constatou-se que as famílias abaixo identificadas tiveram oscilação de renda até meio 
salário mínimo sem a ocorrência de atualização no cadastro Único. 

 
Quadro 04 – Famílias Beneficiárias com Renda Desatualizada 

Código 
Familiar 

NIS servidor Última 
Atualização 

Nº 
Membro

s 

Renda 
Declarada 

CadÚnico (R$) 

Renda Per 
Capita Apurada 

Cruzamento 
(R$) 

XXX7980-X XXX384061-XX 20/06/2018 3 120,00 332,00 

XXX884900-XX XXX656633-XX 01/11/2017 3 13,00 332,00 

XXX8716-XX XXX791623-XX 08/01/2019 3 2,00 332,00 

XXX66525-XXX XXX340033-XX 15/08/2018 3 2,00 332,00 

XXX11430-XX XXX596423-XX 13/03/2018 4 6,00 249,50 

XXX66-XX XXX650123-XX 03/09/2018 4 4,00 249,50 

XXX6290-XX XXX504143-XX 16/08/2017 2 16,00 499,00 

XXX79584-XX XXX939883-XX 14/07/2017 3 17,00 332,00 

XXX79-XX XXX042343-XX 09/12/2016 4 -0- 298,00 

XXX14-XX XXX168303-XX 20/10/2016 3 2,00 332,00 

XXX48915-XX XXX713796-XX 31/01/2018 2 4,00 499,00 

XXX46328-XX XXX456043-XX 02/05/2018 3 -0- 332,00 

XXX97414-XX XXX592235-XX 08/01/2018 4 4,00 298,00 

XXX8411-XX XXX216653-XX 10/08/2018 4 -O- 298,00 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 

 

Considerando que o requisito para permanecer como beneficiário do PBF na ocorrência 
de oscilações de renda per capita de até meio salário mínimo é a atualização voluntária 
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dos dados no Cadastro Único, fato este que não ocorreu, verifica-se como 
encaminhamento a necessidade de  atualização dos dados do Cadastro Único.   

A causa se deve à ##falta de atualização do Cadastro Único por parte dos beneficiários 
quando do ingresso no serviço municipal e à falta de comunicação entre os setores da 
Prefeitura.  

##/Causa## 

 
 

6. Famílias beneficiárias do PBF não localizadas nos endereços 
cadastrados ou com endereços incorretos registrados no 
Cadastro Único. 

 
De um total de dez famílias selecionadas na amostra do Programa Bolsa Família 
proprietárias de veículos, constatou-se que duas não foram localizadas nos endereços 
registrados no Cadastro Único, conforme situações relacionadas no quadro abaixo: 

Quadro 05 – Famílias Beneficiárias não Localizadas, proprietárias de Veículos. 

Código Familiar NIS beneficiário Situação Encontrada Amostra 

XXX8368-XX XXX832831-XX A família beneficiária não foi 
localizada pela equipe CGU no 
endereço registrado no Cadastro 
Único, tendo em vista a residência 
se encontrar fechada. O vizinho 
não soube informar a respeito da 
beneficiária. (Casa Fechada) 

Veículos 

XXX00933-XX XXX831832-XX A família beneficiária não foi 
localizada pela equipe CGU no 
endereço registrado no Cadastro 
Único, tendo em vista a residência 
se encontrar fechada. O vizinho 
não soube informar a respeito da 
beneficiária.  (Casa Fechada) 

Veículos 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 

 

Ressalta-se que foram adotadas várias estratégias para tentar localizar essas famílias, 
incluindo entrevistas com os vizinhos e solicitação de ajuda da gestão municipal do 
Programa.  
 
Como encaminhamento, considerando que essas famílias possuem indícios de renda 
incompatível com o Programa, devido à propriedade de veículos acima de R$ 20 mil, sua 
localização é essencial para a confirmação do atendimento ao critério de elegibilidade 
pelo gestor municipal.  
 
A causa se deve à falta de atualização dos cadastros dos beneficiários. 
  
##/Causa## 
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7. Saques do benefício do PBF em Municípios/Estados diferentes 
dos locais de residência das famílias beneficiárias. 

 
De um total de vinte famílias selecionadas na amostra, constatou-se através de parentes 
e vizinhos, que cinco delas não foram identificadas nos endereços registrados no 
Cadastro Únicos, conforme situações relacionadas no quadro baixo. 

Quadro 06 – Saques em outras Cidades/Estados diferentes do município da família 
beneficiária do Programa. 

CÓDIGO 
FAMILIAR 

NIS BENEFICIÁRIO SITUAÇÃO ENCONTRADA 

XXX50829-XX XXX135979-XX Não foi encontrado pela equipe CGU o endereço do 
beneficiário registrado no Cadastro Único. Não houve 
informação do vizinho a respeito do beneficiário. 

XXX7739-XX XXX820454-XX Não foi encontrado pela equipe CGU o endereço do 
beneficiário registrado no Cadastro Único. Segundo 
Informação do vizinho é que o mesmo viajou para Picos. 

XXX73322-XX XXX313835-XX Não foi encontrado pela equipe CGU o endereço da 
beneficiária registrado no Cadastro Único. Não houve 
informação do vizinho a respeito. 

XXX49047-XX XXX671054 Não foi encontrado pela equipe CGU o endereço da 
beneficiária registrado no Cadastro Único. Não houve 
informação do vizinho a respeito. 

XXX92356-XX XXX398049-XX Não foi encontrado pela equipe CGU o endereço da 
beneficiária registrado no Cadastro Único. Não houve 
informação do vizinho a respeito. 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 

 

Ressalta-se que foram adotadas várias estratégias para tentar localizar essas famílias, 
incluindo entrevistas com os vizinhos e solicitação de ajuda da gestão municipal do 
Programa.  
 
Da amostra, constatou-se que duas famílias não fazem jus ao benefício do PBF, tendo 
em vista que a renda per capita daquelas não é compatível, conforme detalhado no 
quadro 01 (item 2 deste relatório). 
 
##/Fato## 

A causa se deve à falta de atualização dos cadastros dos beneficiários. 
 

8. Famílias beneficiárias do PBF com informação de renda 
desatualizada no Cadastro Único.  

 

Além dos casos em que foi identificada renda acima da regra de permanência, 
constatou-se que as famílias abaixo relacionadas tiveram oscilação de renda sem a 
ocorrência de atualização no Cadastro Único. 
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Quadro 07 – Famílias Beneficiárias com Renda Desatualizada 

Código Familiar NIS Titular Última 
Atualização 

Nº 
Membro

s 

Renda 
Declarada 
CadÚnico 

(R$) 

Renda Per 
Capita Apurada 

Cruzamento 
(R$) 

XXX79731-XX XXX425167-XX 12/07/2019 4 -0- 125,00 

XXX76-XX XXX398461-XX 27/03/2018 3 400,00 40,00 

XXX73033-XX XXX359977-XX 21/05/2019 3 -0- 66,00 

XXX38052-XX XXX610297-XX 22/11/2017 2 140,00 80,00 

XXX8355-XX XXX463191-XX 19/08/2019 3 120,00 40,00 

XXX70754-XX XXX081903-XX 10/01/2019 2 100,00 75,00 

XXX46338-XX XXX582746-XX 16/01/2019 1 80,00 120,00 

XXX7698-XX XXX199914-XX 13/06/2019 1 60,00 60,00 

XXX92-X XXX082634-XX 06/03/2018 3 150,00 50,00 

XXX20722-XX XXX358454-XX 05/02/2019 1 -0- 80,00 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 

 

Considerando que o requisito para permanecer como beneficiário do PBF na ocorrência 
de oscilações de renda per capita de até meio salário mínimo é a atualização voluntária 
dos dados no Cadastro Único, fato este que não ocorreu, verifica-se como 
encaminhamento a necessidade de atualização dos dados do Cadastro Único.  

 

Verificou-se, ainda, alguns casos de famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda 
per capita familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no Programa 
por ser proprietário de residência de padrão incompatível com o público-alvo do 
Programa Bolsa Família, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

 

Quadro 08 – Famílias Beneficiárias proprietárias de residência de padrão 
incompatível com o público-alvo do PBF. 

Código 
Familiar 

NIS do 
Responsá-
vel Familiar 

Renda per 
capita 
informada na 
visita e 
compatível com 
a situação 
encontrada (R$) 

Causa Amostra 

XXX35593-
XX 

XXX083337-
XX 

237,50 Constatou-se que a beneficiária não 
trabalha e que o seu esposo trabalha 
na roça, com o seu pai, vendendo 
gado que possui na fazenda e é 
detentor de uma casa, construída 
recentemente, de um padrão 
elevado para quem recebe o 
benefício do Programa Bolsa Família. 
Em consulta realizada a sistemas 

Saques 
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corporativos, verificou-se que o 
esposo é proprietário de veículo 
VW/FOX 1.6 GII Ano 2013. Como a 
composição familiar é de 4 pessoas e 
a renda aproximadamente de R$ 
950,00 mensal, a per capita fica 
acima do limite para fazer parte do 
Programa. 

XXX70907-
XX 

XXX516970-
XX 

450,00 Constatou-se que a beneficiária 
trabalha em uma loja, pertencente à 
sua filha, com vendas de bolsa, 
mochilas, chapéus, etc., ganhando 
em torno de R$ 500,00 mensal. 
Segundo ela, o esposo trabalha com 
gesso, colocando forro em 
residências, recebendo em média R$ 
400,00 mensal. Ainda possui um 
veículo FIESTA Ano 2009 e residem 
em uma casa de um padrão elevado 
para quem recebe o benefício do 
Programa Bolsa Família. A família 
tem uma renda per capita de R$ 
450,00 que ultrapassa o limite do 
Programa. 

Saques 

XXX-15289-
XX 

XXX304517-
XX 

250,00 Constatou-se que a beneficiária 
trabalha na Prefeitura de Fronteiras, 
recebendo R$ 350,00 por  serviço 
prestado. O esposo é trabalhador 
rural, ganhando R$ 500,00 mensal, 
perfazendo uma renda familiar de R$ 
850,00. Em consulta a sistemas 
corporativos, verificou-se que a 
beneficiária é proprietária de um 
veículo GM/CORSA WIND Ano 1998. 
São 3 pessoas na residência que 
ultrapassa o valor per capita exigido 
pelo programa.  Portanto a 
beneficiária não faz jus ao 
recebimento do benefício. 

Saques 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 

 

A causa se deve à falta de atualização do Cadastro Único por parte dos beneficiários.  
 

Parte 2 – Gestor Local 
Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária 
para adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal. 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte do relatório. 
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CONCLUSÃO 
 

No que concerne às verificações realizadas pela CGU relativas às trinta famílias 
beneficiárias da amostra, obteve-se o seguinte resultado:  

  
Quadro 09 – Resultado das Famílias da Amostra 

Tipo da Amostra Nº total 
de 
famílias 
da 
amostra 

 

Nº famílias - confirmada 
irregularidade 

Nº famílias 
não 
localizadas 

Nº família sem 
evidências de 
irregularidades 

Indicativo de 
cancelamento 

Sem indicativo 
de 
cancelamento 

Propriedade de 
Veículos 

10 1 0 2 7 

Saques do benefício 
do PBF em 
Municípios/Estados 
diferentes dos locais 
de residência das 
famílias beneficiárias 

20 2 3 5 10 

Total 30 6 7 17 

Fonte: Papéis de trabalho elaborados pela CGU. 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação de parte dos recursos 
federais recebidos pelo município de Fronteiras/PI, relativos ao Programa Bolsa Família, 
não está em total conformidade com os normativos e exige providências de 
regularização por parte dos gestores federal e municipal, considerando as situações 
tratadas nos itens específicos deste Relatório. 

Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, 
destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos 
impactos sobre a efetividade do Programa fiscalizado: 

• Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família identificadas com renda per 
capita familiar superior à estabelecida na legislação para permanência no 
Programa. 

• Famílias beneficiárias do PBF com indícios de renda per capita familiar superior 
à estabelecida na legislação para a permanência no Programa por serem 
proprietárias de veículos. 

• Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores municipais da Prefeitura 
de Fronteiras/PI com renda per capita familiar superior à estabelecida na 
legislação para a permanência no Programa. 

• Famílias beneficiárias do PBF compostas por servidores municipais da Prefeitura 
de Fronteiras/PI com informação de renda desatualizada no Cadastro Único. 
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• Famílias beneficiárias do PBF não localizadas nos endereços cadastrados ou com 
endereços incorretos registrados no Cadastro Único. 

• Saques do benefício do PBF em Municípios/Estados diferentes dos locais de 
residência das famílias beneficiárias. 

• Famílias beneficiárias do PBF com informação de renda desatualizada no 
Cadastro Único. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

Por meio do Ofício nº 088/2019-GP, datado de 23.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 21327/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
11.10.2019, apresentou as seguintes manifestações: 
Achados nº 2, 3, 6 e 7  
Manifestação da unidade examinada 
“O Município de Fronteiras-PI, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania – SMASC, é o órgão responsável pela realização de novos cadastros e 
atualização de forma sistemática e continuada das famílias beneficiárias do Programa 
Bolsa Família – PBF. 

Cabe ao município de Fronteiras/PI cadastrar as famílias usando o questionário-padrão 
definido pela SENARC. Os referidos cadastros contam com perguntas estruturadas e 
fechadas não deixando espaço para dúvidas. Quando se percebe que as informações 
estão fora da realidade ou não condizem com o aparente estilo de vida do (a) 
entrevistado (a) o cadastro é separado para realização de visita domiciliar. 

No ato da entrevista, informa-se que o responsável familiar deve responder todas as 
perguntas dos questionários conforme sua realidade. Entretanto, pelo fato de ser 
autodeclaratório, na ausência de documentos comprobatórios, o entrevistador não 
pode interpelar o entrevistado afirmando omissão de fatos importantes de sua vida 
financeira ou domiciliar. 

Todas as famílias ao realizarem o seu cadastro único recebem informações sobre o 
período de atualização e os fatores motivadores dessa ação. Contudo, apesar do 
acompanhamento realizado pela gestão municipal, os casos irregulares só foram 
constatados através da fiscalização da CGU. 

Sempre que constatada a existência de qualquer irregularidade em algum cadastro, a 
gestão municipal encaminha uma equipe técnica para a realização de intervenções 
necessárias viabilizando dessa forma as medidas cabíveis. Todavia, faz-se necessário 
ressaltar que a ausência de denúncias dificulta o trabalho de monitoramento e 
fiscalização de irregularidades haja vista a quantidade de famílias inseridas e 
acompanhadas pelo município.” 

 

Análise da equipe de auditoria 
Considerando que o Gestor reconhece as impropriedades apontadas e não informa 
estar tomando medidas para saná-las, mantém-se a constatação com o texto original. 
 

Achados nº 4, 5 e 8  
Manifestação da unidade examinada 
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“No que se refere aos funcionários constatados na lista de irregularidades do Programa 
Bolsa Família por essa Controladoria, evidenciou-se a inviabilidade para o cruzamento 
de dados, tendo em vista a insuficiência de informações para a realização deste, sendo 
necessário o número completo do NIS. 
A gestão municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, reforça o seu 
comprometimento no acompanhamento das famílias inseridas no Programa Bolsa 
Família de forma que está solicitando informações e atualizando o cadastro dos 
beneficiários, como se verifica na documentação anexa.” 
 
Análise da equipe de auditoria 
Considerando que o Gestor reconhece as impropriedades apontadas e informa estar 
tomando medidas para saná-las, mantém-se a constatação com o texto original. 
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Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 

Município/UF: Fronteiras/PI 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
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INTRODUÇÃO 
 

Este relatório trata da fiscalização realizada no Município de Fronteiras/PI no âmbito do 
programa de Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo V06, tendo como objetivo avaliar 
a execução do Programa de Assistência Básica – PAB Fixo no citado município. 

O programa fiscalizado destina-se ao financiamento de ações de atenção básica à saúde, 
cujos recursos são transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo 
Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios. A parte 
Fixa do PAB é calculada pela multiplicação de um valor per capita fixado pelo Ministério 
da Saúde pela população de cada município e do Distrito Federal e seu valor será 
publicado em portaria específica.  

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 16.09.2019 a 19.09.2019 na sede 
e na zona rural do Município de Fronteiras/PI. 

Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período compreendido entre 01.01.2017 a 31.12.2018. 

Salienta-se que o Pregão Presencial nº 014/2018, cujas fontes de recursos incluem 
recursos do PAB Fixo, foram analisados pela equipe e as inconsistências detectadas 
encontram-se explanadas no Relatório nº 201900199, referente ao Programa Farmácia 
Básica. 

  



 

 

RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

 

1. Dados da execução do Programa da Atenção Básica – PAB Fixo 
no Município de Fronteiras durante os exercícios de 2017 e 2018. 

Os repasses efetuados pelo Fundo Nacional da Saúde – FNS para executar as ações 
referentes ao Programa de Atenção Básica – PAB Fixo no Município de Fronteiras, 
durante o exercício de 2017, foram realizados na conta corrente nº 16.292-2, na qual 
são depositados também os recursos para a execução do Programa Piso da Atenção 
Básica Variável. Na tabela a seguir estão consolidados todos os valores repassados para 
a conta corrente nº 16.292-2 por componente e ação do Programa da Atenção Básica – 
PAB no exercício de 2017:  
 
Tabela 01: Consolidação dos valores repassados para a conta corrente nº 16.292-2 no 

exercício de 2017. 

Componente Ação/Serviço/Estratégia Valor R$ 

Piso da Atenção Básica Variável Saúde da Família - SF 699.090,00 

Piso da Atenção Básica Variável Agentes Comunitários de Saúde - ACS 169.198,00 

Piso da Atenção Básica Variável Saúde Bucal - SB 237.495,00 

Piso da Atenção Básica Variável Núcleos de Apoio à Saúde da Família NASF 240.000,00 

Piso da Atenção Básica Variável Teste Rápido de Gravidez 288,96 

Piso da Atenção Básica Variável Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 

537.800,00 

Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo PAB Fixo 315.951,96 

Piso da Atenção Básica Variável Fortalec. De Pol. Afetas à Atuação da 
Estratégia de ACS - 5 Por Cento 

8.923,20 

Piso da Atenção Básica Variável Assistência Financeira Complementar - 
ACS - 95 Por Cento 

169.540,80 

Piso da Atenção Básica Variável Programa Saúde Escola (RAB-SESC-SM) 10.676,00 

Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo Incremento Temporário do Componente 
de Custeio do PAB 

1.710.000,00 

Total R$ 4.088.963,92 

Fonte: Pesquisa realizada na página https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao 

 

Quanto ao exercício de 2018, em face da mudança na estrutura dos blocos do 
atendimento à saúde, estabelecida pela Portaria de Consolidação Nº 06 de 28.09.2017, 
os repasses efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde para atender aos programas de 
saúde do bloco de custeio no município de Fronteiras passaram a ser realizados na conta 
corrente nº 22.882-6. Na Tabela a seguir estão listados os repasses efetuados para o 
Município de Fronteiras: 
 



 

 

 
 

Tabela 02: Consolidação dos valores repassados para a conta corrente nº 22.882-6 no 
exercício de 2018. 

Grupo Ação Detalhada Conta OB Valor R$ 

Assistência farmacêutica  Promoção da Assistência Farmacêutica e 
Insumos Estratégicos na Atenção Básica em 
Saúde. 

22.882-6 64.361,56 

Atenção Básica Incremento Temporário do Piso da Atenção 
Básica 

22.882-6 1.550.000,00 

Atenção Básica Agente Comunitário de Saúde 22.882-6 369.069,00 

Atenção Básica Piso de Atenção Básica – PAB Fixo 22.882-6 319.340,04 

Atenção Básica Piso de Atenção Básica Variável 22.882-6 1.827.295,79 

Gestão do SUS Educação e Formação em Saúde 22.882-6 12.000,00 

Vigilância em Saúde Assistência financeira complementar para 
agentes de combate a endemias 

22.882-6 56.784,00 

Vigilância em Saúde Incentivo. financeiro para a vigilância em 
saúde – Despesas Diversas. 

22.882-6 38.430,57 

Vigilância em Saúde Incentivo financeiro para a execução de 
ações de vigilância sanitária 

22.882-6 13.000,00 

Investimento Atenção 
Especializada 

Estruturação de Unidades de Atenção 
Especializada em Saúde 

22.882-6 80.000,00 

Apoio Financeiro 
Extraordinário 

Apoio Financeiro aos entes que recém o 
FPM 

22.882-6 95.069,69 

Atenção de média e 
alta complexidade 

Apoio à implementação da rede cegonha 22.882-6 201,60 

Total R$ 4.425.552,25 

Fonte: Pesquisa realizada na página https://consultafns.saude.gov.br/#/consolidada/0/detalhar 

Especificamente para a execução do Programa de Atenção Básica – PAB Fixo no 
município de Fronteiras nos exercícios de 2017 e 2018, foi creditado o valor total de R$ 
635.292,00, sendo R$ 315.951,96 no exercício de 2017 (doze parcelas de R$ 26.329,33), 
e R$ 319.340,04 no exercício de 2018 (doze parcelas de R$ 26.611,67). Nas tabelas 
seguintes estão discriminados os repasses efetuados pelo FNS para a execução do PAB 
Fixo no município, durante os citados exercícios: 

Tabela 03: Repasses efetuados para execução do PAB Fixo no exercício de 2017 

Competência/ 
Parcela 

Nº OB Data OB Agência OB Conta OB Valor R$ 

01 de 12/2017 800764 06.01.2017 13641 169222 26.329,33 

02 de 12/2017 803674 08.02.2017 13641 169222 26.329,33 

03 de 12/2017 809000 09.03.2017 13641 169222 26.329,33 

04 de 12/2017 815202 12.04.2017 13641 169222 26.329,33 

05 de 12/2017 808422 03.05.2017 13641 169222 26.329,33 

06 de 12/2017 823320 01.06.2017 13641 169222 26.329,33 

07 de 12/2017 829106 04.07.2017 13641 169222 26.329,33 

08 de 12/2017 832995 01.08.2017 13641 169222 26.329,33 

09 de 12/2017 836689 01.09.2017 13641 169222 26.329,33 



 

 

Competência/ 
Parcela 

Nº OB Data OB Agência OB Conta OB Valor R$ 

10 de 12/2017 840904 02.10.2017 13641 169222 26.329,33 

11 de 12/2017 844744 01.11.2017 13641 169222 26.329,33 

12 de 12/2017 848893 05.12.2017 13641 169222 26.329,33 

Total R$ 315.951,96 

Fonte: Pesquisa realizada na página https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao  

 
No exercício de 2018 foram creditadas as quantias a seguir listadas: 
 

Tabela 04: Repasses efetuados para execução do PAB Fixo no exercício de 2018 

COMPETENCIA/PARCELA No OB DATA OB CONTA OB Valor R$  

01/12 em 2018 800077 10/01/2018 228826 26.611,67 

02/12 em 2018 801569 06/02/2018 228826 26.611,67 

03/12 em 2018 814107 02/03/2018 228826 26.611,67 

04/12 em 2018 820743 02/04/2018 228826 26.611,67 

05/12 em 2018 823853 02/05/2018 228826 26.611,67 

06/12 em 2018 827308 01/06/2018 228826 26.611,67 

07/12 em 2018 831545 02/07/2018 228826 26.611,67 

08/12 em 2018 833947 01/08/2018 228826 26.611,67 

09/12 em 2018 838294 03/09/2018 228826 26.611,67 

10/12 em 2018 840251 01/10/2018 228826 26.611,67 

11/12 em 2018 842909 01/11/2018 228826 26.611,67 

12/12 em 2018 845897 03/12/2018 228826 26.611,67 

Total R$ 319.340,04 

Fonte: Pesquisa realizada na página https://consultafns.saude.gov.br/#/detalhada/acao 

 

A Prefeitura de Fronteiras não discriminou as despesas referentes à execução do 
programa PAB Fixo das despesas realizadas em prol dos outros programas que 
receberam créditos nas mesmas contas correntes do programa ora fiscalizado - contas 
correntes nº 169222 e 228826, o que inviabilizou o exame das despesas que foram 
realizadas especificamente para o Programa de Atenção Básica – PAB Fixo. 
 
Foi realizada uma análise na movimentação financeira das citadas contas correntes e 
verificou-se que as despesas realizadas guardam conformidade com os objetivos dos 
programas da saúde, mas não é possível diferenciar as despesas referentes a cada uma 
das ações tendo em vista a não identificação nos documentos de despesas com relação 
a qual ação pertence 

 

 

 



 

 

Parte 2 – Gestor Local 
 

2. Ausência de controle na aquisição de bens e contratação de 
serviços para execução do Programa de Atenção Básica – Custeio 
no Município de Fronteiras 

 
Em visita aos setores responsáveis pela execução do Programa de Atenção Básica – 
Custeio no Município de Fronteiras, verificou-se a inexistência por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde, de controles nas aquisições efetuadas e nos serviços contratados 
com vistas a executar as ações do Programa de Atenção Básica – Custeio no município, 
tendo sido constatadas as seguintes inconsistências, em descumprimento aos art. 75, 
76 e 77 da Lei nº 4.320 de 17.03.1964, quais sejam: 
 

• Não há controle sistemático de almoxarifado com relação ao recebimento e 
saída dos produtos adquiridos com recursos do Programa, tais como 
medicamentos, material de limpeza, material de expediente, etc; 
 

• Na Secretaria Municipal de Saúde não há controles sobre os combustíveis 
adquiridos para a frota que atende ao município, sendo que os veículos são 
abastecidos e os pagamentos realizados por meio de cartão corporativo. 
Posteriormente é enviada a fatura do cartão para quitação por parte da 
Prefeitura, mas não há a apresentação de nenhum documento a exemplo de 
nota fiscal ou outra anotação que indique de qual veículo foi o abastecimento, 
se está a serviço da Secretaria de Saúde ou qualquer outra informação ou 
controle que comprove a efetiva realização da despesa. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos pelo município de Fronteiras/PI, relativos ao Programa de Atenção Básica – 
PAB Fixo, não está em total conformidade com os normativos e exige providências de 
regularização por parte dos gestores municipais, considerando as situações tratadas nos 
itens específicos deste Relatório. 

 
Cabe ressaltar que, entre as principais constatações registradas neste Relatório, 
destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto à gravidade e aos 
impactos sobre a efetividade do Programa fiscalizado: 

• Ausência de controle na aquisição de bens e contratação de serviços para 
execução do Programa de Atenção Básica – Custeio no Município de Fronteiras 

  



 

 

ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Por meio do Ofício nº 084/2019-GP, datado de 17.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 21327/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
11.10.2019, apresentou as seguintes manifestações: 
 

Achado nº 2 — Ausência de controle na aquisição de bens e contratação de serviços 
para execução do Programa de Atenção Básica – Custeio no Município de Fronteiras. 

Manifestação da unidade examinada 

“No que pertine à apontada “ausência de controle na aquisição de bens e contratação 
de serviços para execução do Programa de Atenção Básica – custeio, no município de 
Fronteiras”, urge dizer, quanto ao controle de combustíveis que, como asseverado pela 
equipe de fiscalização, os veículos são abastecidos por meio de cartão corporativo. 
Assim, os carros pertencentes à Secretaria de Saúde são utilizados, exclusivamente, para 
atender às necessidades da secretaria, como, por exemplo, no transporte de pacientes 
e das equipes de saúde que realizam atendimentos em postos de saúde da zona rural e 
em domicílio, bem como para transportar seus servidores para reuniões e capacitações 
relacionadas exclusivamente ao setor saúde. 

Vale ressaltar que as viagens para atendimento das equipes na zona rural possuem 
calendário fixo e todas as demais feitas de maneira previamente acertadas com o 
motorista que irá realizar a viagem. Desta forma, o motorista antes de realizar a viagem 
solicita o cartão na sede da Secretaria de Saúde e realiza o abastecimento. Logo após 
retornar da viagem, devolve o cartão para o setor responsável dentro da Secretaria de 
Saúde, ficando em posse do cartão apenas no percurso da viagem. 

Não é demais dizer que, data vênia, diferentemente do apontado no relatório, nenhuma 
fatura dos cartões utilizados para o abastecimento é paga sem a respectiva nota fiscal 
tendo sido, inclusive, enviadas todas as notas fiscais a essa Controladoria. Frise-se, por 
oportuno, que não restou constatado o abastecimento de qualquer outro veículo alheio 
à Secretaria de Saúde e muito menos consumo de combustível incompatível com as suas 
necessidades, exatamente porque isso não acontece. 

Quanto ao controle de medicamentos, o município de Fronteiras, PI, assume, desde já, 
o compromisso de implantar o Hórus para gestão dos medicamentos do Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica por meio da realização de movimentações como 
entradas, distribuições e dispensações. Isso porque referido sistema traz consigo o 
repasse de incentivo financeiro para a estruturação dos serviços farmacêuticos no SUS 
de modo que estes sejam compatíveis com as atividades desenvolvidas na Assistência 
Farmacêutica, além de repassar recurso mensal de custeio para manutenção do 
programa. 

Em relação ao controle de almoxarifado de forma geral, incluindo não apenas 
medicamentos, mas também insumos, materiais de limpeza e expediente, dentre 



 

 

outros, informa-se que a empresa contratada para controle de almoxarifado já foi 
acionada para adequar seus serviços às exigências deste relatório de fiscalização. Neste 
ponto, assim como nos demais, apesar da ausência da formalidade de controle, não 
restou configurado o desvio de finalidade bem como dano porque, neste caso, também 
inexistem.” 

 
Análise da equipe de auditoria 

Ressalta-se que em momento algum mencionou-se a inexistência de nota fiscal, mas tão 
somente a ausência de discriminação na nota fiscal ou outra anotação que indique qual 
o veículo que foi abastecido, se este está a serviço da Secretaria de Saúde ou qualquer 
outra informação ou controle que comprove a efetiva realização da despesa. 

 

Quanto a inexistência de controle sistemático de almoxarifado no que tange ao 
recebimento e saída dos produtos adquiridos com recursos do Programa, o gestor 
reconheceu a falha e comprometeu-se a implantar um sistema de controle na área. 

 

Por fim, é importante salientar que controles internos são mecanismos, políticas e 
procedimentos usados para diminuir e monitorar os riscos operacionais e de conduta. 
Os controles internos somente podem ser efetivos se forem reforçados pela 
administração, por meio da disseminação da cultura de gestão de riscos, políticas e 
procedimentos, sistemas de informação, treinamentos e um forte processo de 
supervisão das atividades. A Lei nº 4.320/64 dispõe no art. 75 sobre as disposições gerais 
do controle público, o qual é essencial para uma gestão pública transparente. 
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Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 

 

Fiscalização em Entes Federativos – Ciclo: V06 

A Fiscalização em Entes Federativos tem por objetivo verificar a 
regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de 
forma direta ou descentralizada aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios e às Organizações da Sociedade Civil.  
 



 

 

 LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 
SUS – Sistema Único de Saúde 

UBS – Unidade Básica de Saúde 
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INTRODUÇÃO 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no município de Fronteiras/PI, entre os dias 
16 e 20 de setembro de 2019, e as análises recaíram sobre a aplicação dos recursos do 
programa 2015 – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Ação 12L5 – 
Construção e Ampliação de Unidade Básicas de Saúde - UBS.  
 
A ação fiscalizada destina-se a analisar a documentação relacionada à execução dos 
recursos transferidos à Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI, passando pelo projeto, 
licitação, construção até a fruição dos serviços pela população, referente à construção 
de uma Unidade Básica de Saúde – UBS, no bairro Bela Vista, zona urbana,  no valor de 
R$ 200.000,00 (Proposta 06553.7210001/12-003), e a ampliação de uma Unidade 
Básica de Saúde – UBS, no povoado Poço da Areia, zona rural, no valor de R$ 
107.550,00 (Proposta nº 12044.6920001/13-002), no montante de R$ 307.550,00. 
 
Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis 
ao Serviço Público Federal, com a utilização de inspeção física, análise documental e 
entrevistas. 
 
Na consecução dos trabalhos foi analisada a aplicação dos recursos financeiros federais 
repassados ao município, no período de 29.11.2012 a 21.08.2015. 
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RESULTADOS DOS EXAMES  
 

Parte 1 – Gestor Federal 

1. Informações gerais sobre a construção de uma Unidade Básica 
de Saúde - UBS no Bairro Bela Vista (Proposta nº 
06553.7210001/12-003) e a ampliação de uma Unidade Básica 
de Saúde - UBS no Povoado Poço da Areia (Proposta nº 
12044.6920001/13-002), no município de Fronteiras/PI. 
 
Trata-se da análise das Propostas nº 06553.7210001/12-003 e nº 12044.6920001/13-
002, no âmbito do Programa/Ação – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / 
Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde – UBS, que tem por objeto a 
construção de uma UBS no bairro Bela Vista e a ampliação de uma UBS no povoado Poço 
da Areia, ambas porte 1, no município de Fronteiras/PI, no valor total R$ 307.550,00. 
 
Os recursos para atender os objetos dos Termos de Compromisso das duas localidades 
foram depositados no Banco do Brasil, por meio das seguintes ordens bancárias: 

Tabela 1 – Ordens Bancárias 

UBS bairro Bela Vista (Agência nº 1364-1, C 
Corrente nº 18026-2) 

UBS no povoado Poço da Areia (Agência nº 1364-
1, C Corrente nº 19.556-1) 

OB Nº DATA CRÉDITO VALOR (R$) OB Nº DATA CREDITO VALOR (R$) 

836968 29.11.2012 20.000,00 847962 03.01.2014 21.510,00 

804124 07.02.2014 130.000,00 827584 07.07.2015 86.040,00 

807453 09.02.2015 50.000,00    

Total (R$) 200.000,00 Total (R$) 107.550,00 

Fontes: Propostas e página https://sismob.saude.gov.br/sismob2, RPG e Planilha Detalhada FNS 

 
Objetivando a contratação de empresa de engenharia para a construção da UBS no 
bairro Bela Vista, município de Fronteiras/PI, foi instaurada a Tomada de Preços nº. 
006/2013, conforme edital de 18.03.2013, do tipo menor preço por lote sob o regime 
de empreitada global, no valor global de R$ 200.000,00. 
 
Objetivando a contratação de empresa de engenharia para a ampliação da UBS no 
povoado Poço da Areia, zona rural do município de Fronteiras/PI, foi instaurada a 
Tomada de Preços nº 003/2014, conforme edital de 22.04.2014, do tipo menor preço, 
sob o regime de empreitada global, no valor global de R$ 107.550,00. 
 
Para execução dos serviços de construção da UBS no bairro Bela Vista, sagrou-se 
vencedora do certame a empresa Construser – Construção e Serviço de Terraplenagem 
Ltda. ME, CNPJ nº 08.701.149/0001-00, com a proposta no valor de R$ 198.358,76, 
conforme Contrato nº 006/2013, de 03.04.2013. 
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Para execução dos serviços de ampliação da UBS no Povoado Poço da Areia, sagrou-se 
vencedora do certame a empresa Construser – Construção e Serviço de Terraplenagem 
Ltda. ME, CNPJ nº 08.701.149/0001-00, com a proposta no valor de R$ 106.692,82, 
conforme Contrato nº 055/2014, de 15.05.2014. 
 
Em consulta aos extratos bancários, obtidos do sistema RPG do Banco do Brasil S.A, 
verificou-se que foram realizados pagamentos de recursos por parte da Prefeitura à 
empresa Construser – Construção e Serviço de Terraplenagem Ltda. ME, debitados das 
contas específicas das Propostas, conforme os seguintes lançamentos efetuados:  

Tabela – Movimentações Bancárias 

UBS bairro Bela Vista UBS Povoado Poço da Areia 

Lançamento Data Valor (R$) Lançamento Data Valor (R$) 

Ordem Bancária 29.11.2012 20.000,00 Ordem Bancária 01.03.2014 21.510,00 

Transfer. on line 26.04.2013 20.000,00 Transfer. on line 10.07.2014 21.510,00 

Ordem Bancária 07.02.2014 130.000,00 Ordem Bancária 07.07.2015 86.040,00 

Transfer. on line 27.02.2014 52.247,86 Transfer. on line 06.08.2015 85.167,25 

Transfer. on line 24.04.2014 26.055,28 Transfer. on line 21.08.2015 20.015,57 

Transfer. on line 28.05.2014 25.943,02    

Transfer. on line 20.08.2014 19.594,83    

Transfer. on line 11.12.2014 3.380,89    

Ordem Bancária 09.02.2015 50.000,00    

Transfer. on line 01.04.2015 51.136,88    

Total OB (R$) 200,000,00 Total OB (R$) 107.550,00 

Total pgtos. (R$) 198.358,76 Total pgtos. (R$) 106.692,82 

Pagamentos UBS Bela Vista 

PGTOS 2013 PGTOS 2014 PGTOS 2015 PGTOS 2016 TOTAL PGTOS 
20.000,00 127.221,88 51.136,88 0,00 198.358,76 

Pagamentos UBS Poço da Areia 

0,00 21.510,00 85.182,82 0,00 106.692,82 

Saldo conta específica UBS Bela Vista (S 
Público Supremo) 

Saldo conta específica UBS Poço da areia 
(Invest. Resgate Automático) 

13.09.2019 5.780,00 12.09.2019 2.717,11 

Fonte: RPG. 
 

Em atendimento à Solicitação de Fiscalização, de 02.09.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI apresentou as seguintes notas fiscais referentes às UBS, emitidas pela 
empresa Construser – Construção e Serviço de Terraplenagem Ltda. ME: 
 

Tabela: Notas Fiscais de Serviços 

UBS no bairro Bela Vista UBS no povoado Poço da Areia 

Nota Fiscal nº Data Valor (R$) Nota Fiscal nº Data Valor (R$) 

470 26.04.2013 20.000,00 540 09.07.2014 21.510,00 

549 27.02.2014 52.247,86 64 05.08.2015 65.167,25 

558 24.04.2014 26.055,28 72 20.08.2015 20.015,57 

565 28.05.2014 25.943,02    

596 20.08.2014 19.594,83    

589 14.12.2014 3.380,89    

31 01.04.2015 51.136,88    

Total (R$) 198.358,76 Total (R$) 106.692,82 

Fonte: Notas fiscais de serviços 
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Quando da inspeção in loco, observou-se que as UBS do bairro Bela Vista (de 
coordenadas geográficas S 7º 4’ 39,74” e WO 40º 37’ 8,36”) e do Povoado Poço da Areia 
(de coordenadas geográficas S 7º 1’ 27,50” e WO 40º 43’ 15,19”), encontram-se com os 
serviços executados e em pleno funcionamento.  
 
Em consulta ao Sistema de Monitoramento de Obras – Sismob, quanto às Propostas nº 
06553.7210001/13-003 e nº 12044.6920001/13-002, verificou-se que as obras de 
construção da UBS no Bairro Bela Vista e da ampliação no Povoado Poço da Areia 
encontram-se na situação de executadas (concluídas em 04.09.2014 e 23.09.2015, 
respectivamente). 
 
Relatório Fotográfico 

UBS BAIRRO BELA VISTA 

  
Foto 1 – Vista da UBS no bairro Bela Vista Foto 2 – Área interna da UBS 

UBS POVOADO POÇO DA AREIA 

  
Foto 3 – Frente da UBS no povoado Poço da Areia Foto 2 – Lateral da UBS 
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Parte 2 – Gestor Local 

2. Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da 
construção/ampliação das Unidades Básicas de Saúde. 
 

A Prefeitura Municipal de Fronteiras/PI não apresentou as Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) de fiscalização das obras/serviços (construção de UBS 
no bairro Bela Vista e ampliação de UBS na localidade Poço de Areia), registradas no 
CREA/PI, assim como também não apresentou as portarias de designação do fiscal 
responsável pelo acompanhamento das referidas obras e os boletins de medições. 
 
Quanto à responsabilidade pela execução das obras, a Prefeitura encaminhou as ART de 
execução nº 00011062605115000917 (execução dos serviços de ampliação da UBS da 
localidade Poço de Areia) e nº 00011062605115000617 (execução dos serviços de 
construção da UBS do bairro Bela Vista), sendo que esta última ART não está 
devidamente registrada no CREA/PI. 
 
A fiscalização dos serviços executados é de competência e responsabilidade do órgão 
contratante a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos 
o termo de contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como 
autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alteração de projeto, 
solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem 
necessários para a fiel execução de serviços contratados. 
 
A atribuição de fiscal deve recair sobre pessoa que pertença aos quadros da 
Administração, permitido, contudo, a contratação de terceiros para auxiliá-lo com o 
fornecimento de informações técnicas para que ele possa se posicionar quanto à correta 
execução do contrato (Acórdão 690/2005 – TCU – Plenário). 
 
Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os serviços e 
obras efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalização, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e 
previamente aprovadas pelo contratante. 
 
Nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320/64, o pagamento da despesa só será efetuado 
quando ordenado após sua regular liquidação. Essa, conforme estipulado no art. 63 da 
citada lei, consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os 
títulos e documentos comprobatórios do respectivo credito. 
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CONCLUSÃO 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a construção da UBS do Bairro Bela 
Vista e a ampliação da UBS do Povoado Poço da Areia encontram-se concluídas e em 
pleno funcionamento. Contudo, a aplicação dos recursos federais recebidos não está 
devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado, 
uma vez que houve deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da 
construção/ampliação das Unidades Básicas de Saúde. 
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ANEXOS 
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA 
EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Por meio do Ofício nº 084/2019-GP, de 17.10.2019, a Prefeitura Municipal de 
Fronteiras/PI, em atendimento ao Ofício nº 21327/2019/NAC1-PI/PIAUÍ/CGU, de 
11.10.2019, apresentou as seguintes manifestações: 
 
Achado nº 2 - Deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da 
construção/ampliação das Unidades Básicas de Saúde. 
 
Manifestação da unidade examinada 
 
“Após a análise por essa Controladoria das sobre a aplicação dos recursos do programa 
2015 – Fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) / Ação 12L5 – Construção e 
Ampliação de Unidade Básicas de Saúde – UBS e, ainda, tendo em vista que o secretário 
de Saúde à época era o mesmo da atualidade, faz-se necessário esclarecer as 
constatações mencionadas na conclusão do relatório ora respondido, como bem se fará 
a seguir. 
 
Quanto à apontada deficiência nos serviços de acompanhamento e fiscalização da 
construção/ampliação das Unidades Básicas de Saúde, vale ressaltar que a Prefeitura de 
Fronteiras/PI possui em seu quadro permanente de funcionários, no cargo de 
engenheiro civil, o senhor F. A. de S. F., portador do CPF nº ***.836.603-**, investido 
no cargo através de concurso público realizado no ano de 2005, sendo que sobre este 
recai a atribuição de fiscalização de obras públicas realizadas no município pela 
Administração Municipal. 
 
Dessa forma, são de responsabilidades do fiscal de obras: obter cópia da documentação 
da obra e manter, no canteiro de serviço, um arquivo completo e atualizado com 
informações sobre projetos, especificações, memoriais, contrato, cronograma físico-
financeiro, ordem de serviço e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Além disso, 
referido profissional recolhe a ART de fiscalização, certifica-se da existência do diário de 
obra, assina sua página de rosto e toma conhecimento da designação do responsável 
técnico da contratada. 
 
O fiscal de obras também tem a responsabilidade de analisar e aprovar o projeto das 
instalações provisórias e canteiro de serviço. 
 
Informa-se, por oportuno, que os pagamentos referentes às obras em análise, somente 
ocorreram após apresentação de relatórios de medição (conforme as parcelas/fases 
eram completadas) aprovados pelo engenheiro pertencente ao quadro da 
Administração, pois este é quem possui conhecimento técnico profissional especializado 
para tal atividade.” 
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Análise da equipe de fiscalização 
 
A Unidade examinada informou que existe em seu quadro permanente engenheiro civil, 
investido através de concurso público realizado no ano de 2005 e nomeado por meio do 
Decreto nº 019/20005, de 01.09.2005, com a atribuição de fiscalizar obras públicas no 
município de Fronteiras/PI. Entretanto, não foram apresentadas as ART de fiscalização 
das obras de construção e ampliação de UBS citadas. 
 
Também, não há comprovação por meio de boletins de medição/documentos de 
despesas de que o referido fiscal acompanhou/fiscalizou efetivamente as obras de 
ampliação e construção das UBS. 
 
Quanto à responsabilidade pela execução das obras, a Prefeitura encaimaginominhou a 
ART de execução nº 00011062605115000617 (execução dos serviços de construção da 
UBS do bairro Bela Vista), que não está devidamente registrada no CREA/PI, conforme 
consulta na página sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultaspublicas/art.jsf. 
 
Diante da ausência de documentos comprobatórios na atuação da fiscalização das obras 
das UBS, como ART de fiscalização e atestos em boletins de medição, bem como o não 
registro de ART de execução no CREA, as falhas nos fatos apontados persistem. 
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