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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTAS DE GESTÃO 
 
EM RESUMO 
► Análise das prestações de contas da Prefeitura de Floriano 
O que o TCE analisou e encontrou? 
Foram analisados: ações de combate à pandemia do coronavírus (COVID-19), a contratação de 
prestadores de serviços e os respectivos recolhimentos de INSS, a contratação temporária de 
pessoal, prazo de cumprimento de obrigações, procedimentos da administração tributária e a 
regularidade de processos licitatórios. Encontrados: ausência de comprovação da forma legal 
de contratação de prestadores de serviços e os respectivos recolhimentos de INSS, contratação 
temporária de pessoal inconstitucional, pagamento de multa, e finalização de procedimentos 
de licitação e contrato fora do prazo. 
 
Quais são os benefícios esperados? 
Espera-se que, com as recomendações contidas neste Relatório, o gestor adote medidas de 
gestão e controle no sentido de melhorar a eficiência e a eficácia dos serviços prestados e 
assim melhor atender às necessidades básicas da sociedade. Espera-se ainda que a adoção de 
tais medidas, além de benefícios à população, resulte em economia financeira aos cofres 
públicos. 
 
Quais foram as principais proposições do Tribunal de Contas à unidade gestora fiscalizada? 

 Observar os critérios legais e constitucionais para a contratação de prestadores de 

serviços e a contratação temporária de pessoal;  

 Atente para o prazo de pagamento de suas obrigações; 

 Administre  os tributos municipais em conformidade com a legislação; 

 A adequação dos processos licitatórios as determinações da Lei nº 8.666/93;  

 Finalize procedimentos de licitação e contratos dentro do prazo;  



 

 

SIGLAS  

CF/1988 Constituição Federal de 1988 

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

COVID-19 Derivada do inglês Co- de Corona; Vi- de virus; D- de disease; e 19- de 2019. 

CRC-PI Conselho Regional de Contabilidade do Piauí 

DFAM Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal 

DOM Diário Oficial dos Municípios do Piauí 

EIRELI Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

EPP Empresa de Pequeno Porte 

FMAS Fundo Municipal de Assistência Social 

FMS Fundo Municipal de Saúde 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

FNS Fundo Nacional de Saúde  

GFIP Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

IN Instrução Normativa 

LC  Lei Complementar  

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social  

PASEP Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PI Piauí 

PP Pregão Presencial 

RT-PCR 
Termo oriundo do inglês, cuja tradução é transcrição reversa seguida de 
reação em cadeia da polimerase 

SRP Sistema de Registro de Preços 

SUAS Sistema Único de Assistência Social  

SUS Sistema Único de Saúde 

TCE/PI Tribunal de Contas do Estado do Piauí 

TCU Tribunal de Contas da União 
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Prefeito: Rubens de Sousa Vieira - período: 01/01 – 31/12/2020 

Controlador: Douglas Brito Magalhães – período: 01/01 – 31/12/2020 

Responsável Contábil: Mariz e Associados Ltda CRC-PI 0060/O-9 – período: 01/01 – 31/12/2020 

1. INTRODUÇÃO 

A Prefeitura do Município de Cocal, de área territorial de 918,68 km², população, 
segundo o IBGE, estimada em 27.845 pessoas (2020), sujeita ao regime de fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial deste Tribunal de Contas, 
encaminhou para exame suas prestações de contas referentes ao exercício de 2020. 

No exercício de 2020, a Prefeitura Municipal arrecadou R$ 69.407.605,16, e teve 
uma despesa empenhada de R$ 65.824.154,58 (fonte: Sagres Contábil). 

O valor total de despesa com pessoal e encargos sociais empenhado pela 
Prefeitura em 2020 foi de R$ 33.069.580,61. Já o valor total de Juros e Encargos, de R$ 
83.914,05; de Outras Despesas Correntes, de R$ 27.486.946,41; de Investimentos, de R$ 
8.202.205,78 e; de amortização da dívida, de R$ 465.551,86. 

Gráfico 1 – Despesa por grupo de natureza da despesa 

A Prefeitura de Cocal, no que diz respeito ao total das despesas correntes do 
município no exercício de 2020, deduzindo-se as despesas de pessoal e encargos sociais, 
apresentou o total de empenhos em patamares mais elevados nos seguintes objetos: 
combustíveis e lubrificantes automotivos, material farmacológico, serviço de apoio adm., 
técnico e operacional, servicos médicos e odontológicos, serviços de energia elétrica, serviços 
técnicos profissionais e outros. 
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Gráfico 2 – Valor empenhado: principais subelementos de despesa 

No contexto de gastos com serviços médicos e odontológicos: 

Tabela 1 – Maiores credores - serviços médicos e odontológicos 

FORNECEDOR CPF/CNPJ UNID. ORÇAMENTÁRIA EMPENHADO (R$) 

Carlos Vinicius de Almeida Batista 34255885320 FMS e Hospital 379.213,46 

Vinicius Macedo de Moura 63394294320 FMS 263.262,12 

Carlos Rogerio Costa do Lago 07778090368 FMS e Hospital 240.528,00 

Lanna Agda Furtado Gomes 96508159372 FMS 214.032,00 

Silvano Rodrigues de Brito 00516648365 FMS e Hospital 207.739,00 

Gabriele Taumaturgo Mororo 00407485376 FMS e Hospital 179.727,00 

Thaina Pinto dos Santos 03417991307 FMS e Hospital 178.746,53 

Lusimario Rodrigues da Silva 09648755434 FMS e Hospital 145.914,96 

Ezequiel Goncalves da Costa 02258465354 FMS 105.263,03 

Ana Caroline Veras Bezerra 88127923320 FMS 99.857,42 

OUTROS  - FMS e Hospital 1.140.614,67 

Em relação ao total de recursos repassados pela União para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), o montante recebido 
pelo Município de Cocal foi de R$ 18.116.191,94, conforme demonstrado a seguir: 

Tabela 2 – Recursos repassados no contexto da emergência de saúde pública – Total 
Tipo de transferência Ingresso Bruto (R$) Dedução (R$) 

Transferência Fundo a Fundo de recursos do SUS 11.949.486,61 - 

Transferência Fundo a Fundo de recursos do SUAS 614.150,00 - 

Remanejamento de Emendas Parlamentares* 1.400.000,00 - 

Apoio Financeiro – Medida Provisória nº 938/2020 1.278.105,47 39.839,48 

Auxílio Financeiro – Lei Complementar nº 173/2020 
Art. 5º, inciso I 

401.905,97 - 

Auxílio Financeiro – Lei Complementar nº 173/2020 
Art. 5º, inciso II 

2.303.943,11 - 

Transferência Lei Aldir Blanc (Lei n.º 14.017/2020) 208.440,26 - 

TOTAL 18.116.191,94 

Fonte: FNS, MDS, Sistema Nacional de Cultura e Transferência de Recursos (Banco do Brasil) 
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*A partir de 26/03/2020, a Secretaria de Governo da Presidência da República autorizou o remanejamento de 
emendas parlamentares impositivas para utilização preferencial desses recursos em ações de enfrentamento à 
pandemia, o que não implica o seu emprego nesse sentido. 

Desses recursos, apenas os de transferência Fundo a Fundo e os relativos ao inciso 
I do art. 5º da LC n.º 173/2020 possuem destinação estabelecida para ações específicas na 
área de saúde e assistência social. Os demais valores, diferentemente, são recursos de livre 
alocação pelo Município. 

Tabela 3 - Recursos repassados para o enfrentamento da emergência de saúde pública – por destinação 

Recursos com destinação especificada para o enfrentamento da pandemia R$ 13.173.982,84 

Recursos preferencialmente para o enfrentamento da pandemia R$ 1.400.000,00 

Recursos de livre alocação R$ 3.542.209,10 

Em 2020, foi empenhado o total de R$ 2.502.700,60 pelo Fundo Municipal de 
Saúde, com ações de enfrentamento da pandemia. 

 

Gráfico 3 – Gastos com ações de enfrentamento da crise sanitária - FMS 

No mesmo período, foi empenhado o total de R$ 126.065,36 pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social e R$ 387.355,84 pela Unidade Gestora Saúde-outros 
programas, com ações de enfrentamento da pandemia. 

Sendo que o Município recebeu especificamente RS 13.173.982,84 para ações de 
combate à pandemia e só gastou R$ 3.016.121,80 nessas ações. Gastou apenas 22,89% dos 
recursos recebidos.  

A situação de enfrentamento à crise sanitária do coronavírus (COVID-19) 
influenciou em algumas despesas da Prefeitura, em algumas se observando majoração e, em 
outras, diminuição. 
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Gráfico 4 – Evolução de gastos no contexto da pandemia e no quadriênio 2017/2020 

Os gastos com combustíveis tiveram um aumento expressivo comparado ao 
exercício anterior, e as demais despesas com os objetos verificados tiveram o comportamento 
esperado no contexto da pandemia. 
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2. ACHADOS 

2.1. Ações de combate à pandemia do coronavírus (COVID-19) 

Na fiscalização in loco foram vistos as ações de combate à pandemia, que estão 
descritas a seguir. 

O uso do sistema Hórus é feito através de um único acesso pela farmacêutica 
Janaína Ribeiro Portela, na Secretaria de Saúde, que centraliza e lança as informações de 
entrada e saída de medicações e insumos recebidas das Unidade Básica de Saúde (UBS) e 
profissionais da saúde.  

A produção das Equipes de Saúde da Família (ESF) da referida Secretaria de Saúde 
está em transição do sistema de Coleta de Dados Simplificada (CDS) para o Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC). Esta Secretaria centraliza a digitação das produções das ESF da 
Zona Rural, enquanto a digitação da produção das ESF da zona urbana é realizada em cada 
UBS. 

A informatização da produção iniciou-se com a utilização de tablets pelos agentes 
comunitários de saúde desde fevereiro de 2020. E no mesmo mês foram capacitados para o 
manuseio e utilização do aplicativo e-SUS AB território.  

Com relação aos atendimentos de casos suspeitos de síndrome gripal, estes são 
realizados no Centro de Referência de Pacientes Sintomáticos Respiratórios “Centro de 
testagem” onde é realizada a triagem pela equipe de enfermagem, atendimento médico, 
notificação de casos suspeitos, coleta de exames (são eles: RT-PCR e teste rápido antígeno e 
anticorpo) e monitoramento de casos positivos em isolamento domiciliar. A Coordenação de 
epidemiologia notifica os casos no sistema e-SUS Notifica e regista diariamente no boletim 
epidemiológico os casos confirmados e descartados. Além disso, todas as coletas de RT-PCR 
são registradas no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e são enviadas ao Laboratório 
Central (LACEN) em Teresina. No mesmo sistema são emitidos os laudos do exames que são 
enviados a equipe do centro de testagem para informar e acompanhar os casos. Cada paciente 
possui um prontuário durante o isolamento domiciliar contendo informações clínicas e de 
evolução do quadro.  

Os dados consolidados do exercício de 2020, registrados até 31/12/2020, foram 
2.334 casos, sendo 712 casos confirmados, 1622 descartados e 19 óbitos, 692 recuperados e 
01 isolado. 

2.1.1. Profissional na gestão de assistência farmacêutica contratado de forma precária 
 
A única farmacêutica do município é a Sra. Janaína Ribeiro Portela, que foi 

contratada sem processo seletivo, cujo contrato de trabalho teve início em 2018. Peça 1, fls. 
01. 

Ressalte-se que, para organização e planejamento da assistência farmacêutica, é 
necessário que se disponha de recursos humanos qualificados na área da farmácia para lidar 
com diversos aspectos dos medicamentos. Esse profissional qualificado e preparado: seleciona 
os medicamentos mais seguros, eficazes e com custo adequado, de acordo com as 
necessidades da população, programa adequadamente as aquisições; armazena, distribui e 
transporta adequadamente de forma a garantir a manutenção da qualidade do produto 
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farmacêutico; gerencia os estoques; favorecer a criação de atualização de protocolos e 
diretrizes de tratamento de forma a assegura a qualidade e o uso adequado de medicamentos. 

 

O seu papel na assistência farmacêutica é fundamental na promoção do uso 
racional dos medicamentos e na educação terapêutica para tornar o tratamento mais eficaz e, 
com as orientações necessárias.  

 

Assim, as atividades do farmacêutico no âmbito municipal tem características de 
continuidade, sendo assim, caberia ao gestor realizar concurso público para a contratação de 
servidor efetivo neste cargo, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal de 1988 (CF/88). 

 

Desta feita, a contratação dessa prestadora de serviço (contratação temporária) 
demonstra uma situação preocupante, e considerando-se o vínculo precário aqui 
demonstrado, ou seja, a inexistência de um farmacêutico efetivo pode prejudicar a 
continuidade da política de medicamentos e interferir, negativamente, nas etapas do ciclo da 
assistência farmacêutica ante a ausência de profissional com conhecimento básico para 
desempenhar, adequadamente, as atribuições necessárias. 

 
2.1.2. Contratação irregular de pessoal para o enfrentamento da crise sanitária do 
coronavírus (COVID-19) 

 
Foi feito o Levantamento da situação das contratações temporárias de pessoal 

realizadas pelas unidades jurisdicionadas para enfrentamento da pandemia de COVID-19 a 
partir dos resultados do questionário aplicado aos 224 Municípios do Estado do Piauí no 
período abrangido de 31/03/2020 a 30/06/2020 (TC/006685/2020), cujos resultados 
referentes ao Município de Cocal podem ser vistos no item 7.2. Apêndice B - Relação das 
unidades que publicaram Edital para recrutamento de profissionais para combate ao COVID19, 
nos autos do referido processo, a seguir demonstrado: 
 

Orgão Contratatações 
Publicação do 

Edital 
Número do Edital 

Tipo de 
Recrutamento 

RHWeb 

P. M. de 
Cocal 

16* 
Sem publicação 

de Edital 
#N/D #N/D #N/D 

 * Publicado no D.O.M. em 26/05/2020.  
 
São vedadas as contratações diretas, ou seja, que não se submeteram a qualquer 

processo objetivo de seleção, por mais simplificado que fosse, de forma a garantir a isonomia, 
impessoalidade, publicidade e ampla acessibilidade à função pública. 
 

As contratações temporárias por excepcional interesse público em razão da atual 
situação de emergência de saúde pública por conta da pandemia de COVID-19 podem adotar 
procedimento de rito mais célere e simplificado. No entanto, devem atender aos 
procedimentos contidos na Nota Técnica nº 02/2020, publicada pelo Tribunal de Contas do 
Estado do Piauí. 
  

Dessa forma, os meios de divulgação, inscrição e participação nas etapas seletivas 
devem permitir a ampla participação da sociedade, ocorrendo, em regra, no ambiente 
eletrônico, evitando-se, em todo modo, a aglomeração de pessoas. Acontece que, a Prefeitura 
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Municipal de Cocal realizou 16 contratações sem a publicação do edital, não disponibilizou 
informações do recrutamento e nem enviou as informações para o  Sistema RHweb.  

 

As entidades jurisdicionadas devem providenciar o envio para a base legal do 
Sistema RHweb da lei que autoriza a contratação temporária por excepcional interesse 
público, consoante prevê o art. 37, IX, CF/88. 

2.2. Ausência de comprovação da forma legal de contratação de prestadores de serviços 

Foram realizadas despesas classificadas no elemento de despesa 33.90.36 — 
Outros serviços Terceiros - Pessoa Física, com os mesmos credores, de forma continuada, 
durante todo o exercício, nos cargos abaixo relacionados:   

 
Prefeitura (Ordenador: Rubens de Sousa Vieira) 

Especificação Credor Valor (R$) 

Auxiliar Administrativo 

Aurimarcos do Monte Miranda 15.300,00 

Terezinha de Jesus Carvalho de Albuquerque 13.200,00 

Fabricia Ferreira Machado 13.727,00 

Tatiane Carvalho e Silva 13.200,00 

Marcos Jose da Silva 13.200,00 

Serviços de limpeza 
Francisco Cunha Filho 15.059,00 

Reginaldo dos Santos Silva 13.838,00 

Nutricionista Mariana Albuquerque Santos 20.000,00 

Serviços Diversos 

Bernardo Lucas da Silva 25.500,00 

Rafael Carvalho Alelaf 23.790,00 

Rafael de Brito Rocha 20.618,00 

Antonio Paulo Pereira de Souza 20.084,00 

Eginarde de Carvalho Nascimento 19.107,00 

Erismar de Oliveira 18.563,00 

Ovidio da Silva Moraes Neto 17.607,00 

João Luiz de Moura Filho 17.274,00 

João Machado Jacinto 16.926,00 

Sebastião Raimundo Ribeiro 15.683,00 

Francisco das Chagas Santos Silva 14.331,00 

Antonio Wellington Cardoso de Sousa 14.123,00 

Francisca Maiara Machado Carvalho 14.027,00 

Sandra Carvalho do Nascimento 12.807,00 

Antonio Raimundo de Carvalho Cunha 12.007,00 

Total 379.971,00 

Peça 01, fls. 02 a 24. 
 
FMS (Ordenador: Taylon Oliveira de Andrades) 

Especificação Credor Valor (R$) 

Médico 

Vinicius Macedo de Moura 230.282,12 

Carlos Vinicius de Almeida Batista 206.460,00 

Gabriele Taumaturgo Mororo 173.060,00 
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Especificação Credor Valor (R$) 

Silvano Rodrigues de Brito 171.249,00 

Carlos Rogerio Costa do Lago 121.178,00 

Thaina Pinto dos Santos 112.396,57 

Lusimario Rodrigues da Silva 92.000,00 

Ezequiel Goncalves da Costa 86.315,69 

Ana Caroline Veras Bezerra 84.999,85 

Paulo Augusto de Melo Lopes 80.751,00 

Mesaque Compasso de Moura 75.647,00 

Teresa Maria Barbosa Leal de Freitas 73.955,00 

Matheus Saraiva Valente Rosado 73.698,28 

Padua Antonio Coelho dos Santos 72.768,75 

Luis Alberto da Silva Reis 57.193,58 

Lanna Agda Furtado Gomes 38.490,00 

Tarso Maziviero 33.634,00 

Lucas Prado Pires 30.500,00 

Maycon Adenan Carvalho Pereira 29.500,00 

Dentista 

Marilia Batista de Santana 36.377,00 

Argos Vasconcelos Nogueira 26.250,00 

Francisco Araujo Passos 26.250,00 

Lucas Paulo de Sousa Silva 26.250,00 

Amanda Pacheco Cardoso 26.250,00 

Enfermeira 

Maria Aline de Araújo Brito 39.455,80 

Morgana de Oliveira Teles 37.371,15 

Gessika Aline de Sousa Cerqueira 35.690,00 

Samlla Maria Ulisses Silva 32.123,00 

Antonia Kamilla de Sousa 31.730,00 

Layla Beatriz Garcia Lopes 29.660,00 

Andreia Itauana de Almeida Muniz 28.589,00 

Taynara da Cruz Gomes 28.250,00 

Fisioterapeuta Bianca Valesca Araújo Pacheco 26.590,00 

Total 2.274.914,79 

Peça 01, fls. 25 a 59. 
 
Hospital Joaquim Vieira de Brito (Ordenadora: Maria Ines Silva Viana) 

Especificação Credor Valor (R$) 

Médico 

Lanna Agda Furtado Gomes 159.306,10 * 

Carlos Vinicius de Almeida Batista 109.948,46 

Carlos Rogerio Costa do Lago 74.850,00 

Thaina Pinto dos Santos 66.349,96 

Antonio Marcal de Sousa Val 39.176,00 

Enfermeiro 

Anny Sanny Maria de Moura Silva 37.140,00 

Italo Medeiros Serra 37.140,00 

Cynthia Ellane de Sousa 28.000,00 

Cibelle Viana Machado 14.000,00 

Fisioterapeuta Milena Carla de Albuquerque Silva 18.000,00 
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Especificação Credor Valor (R$) 

Auxiliar de Serviços Gerais Marisa Cardoso da Silva 14.548,00 

Motorista Raimundo José de Sousa Araújo 14.357,00 

Auxiliar Administrativa Francilene de Carvalho Silva 12.598,00 

Vigia 
José Wilson Almeida de Araujo 14.351,16 

Valdinar da Silva 14.348,00 

Técnica enfermagem Simone da Silva Ribeiro 14.348,00 

Cozinheira Teresa Cardoso dos Santos 13.755,00 

Total 682.215,68 

Peça 01, fls. 60 a 76. * O valor pago corresponde ao valor empenhado subtraído do valor 
anulado. 
 
 
FMAS (Ordenador: Deuzenir dos Santos Portela) 

Especificação Credor Valor (R$) 

Assistente Social 

Monalyza Soares da Silva 24.000,00 

Mary Lannes Silva de Carvalho 21.600,00 

Karinne da Silva Costa 21.600,00 

Psicóloga 

Fernanda Veras Carvalho 24.000,00 

Daylana dos Santos de Araújo 21.600,00 

Natanne Melo Araújo 21.600,00 

Motorista Wecelly Silva Santos 14.400,00 * 

Vigia 

Jorge Carlos dos Santos Portela 13.034,00 

Manoel Candido dos Santos 13.034,00 

Raimundo Nonato Sousa da Cunha 12.534,00 

Marinaldo da Silva Alves 12.534,00 

Francisco de Sousa Lima Junior 12.534,00 

Recepcionista Maria Edilouza Pereira de Araújo 12.534,00 

Total 225.004,00 

Peça 01, fls. 77 a 94.  * O valor pago corresponde ao valor empenhado subtraído do valor 
anulado. 
 

De acordo com a classificação orçamentária, tais despesas são decorrentes de 
serviços prestados por pessoa física pagas diretamente a estas e não enquadrados nos 
elementos de despesa específicos, como, v.g., remuneração de serviços de natureza eventual, 
prestados por pessoa física sem vínculo empregatício. 

 
Entende-se por serviços de natureza eventual aqueles que são prestados 

esporadicamente, casualmente, não tendo uma relação de continuidade. 
 

Assim, solicita-se ao gestor que demonstre a forma e fundamentação legal de 
contratação dos servidores nos respectivos cargos, com o envio das respectivas publicações 
dos atos legais no DOM (Portarias, etc), leis de criação dos cargos, publicação do edital e lista 
dos aprovados, conforme o caso. 
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2.3. Ausência no recolhimento de INSS 
 
Conforme expresso no item anterior (2.2.) os serviços prestados foram de forma 

não eventual, portanto o gestor deve recolher o INSS do empregador sobre o valor pago de R$ 
3.562.105,47. Lei nº 8.212/91, art.12, inciso I, a).  

 

Vale observar que não foram encontradas informações sobre a retenção e 
recolhimento da previdência da parte patronal na GFIP e nem a retenção do INSS nos 
empenhos, referentes a estes pagamentos, enviados na prestação de contas eletrônica Sagres-
Contábil, evidenciando que o gestor não realizou o pagamento das obrigações sociais sobre a 
despesa citada.  Peça 01, fls. 02 a 94. 

2.4. Contratação de pessoal temporariamente sem o devido atendimento de critérios 
constitucionais 

No decorrer de todo o exercício observou-se a contratação de servidores por 
tempo determinado, havendo valores empenhados para pagamento de proventos de pessoal 
comissionado e funcionários lotados na administração, educação, Centro de Atenção 
Psicossocial, assistência social e as respectivas despesas com 13º salário e 1/3 de férias 
descritos nos quadros a seguir, perfazendo um gasto anual de R$ 1.041.790,93, classificado no 
elemento de despesa 31.90.04 (Contratação por Tempo Determinado), porém, não localizei 
para as contratações relacionadas abaixo, a apresentação de justificativa da necessidade, 
período da contratação, bem como a realização de teste seletivo. 

 
A Constituição Federal de 1998 trouxe a exigência rígida de que a investidura em 

cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, art. 37, inciso II. 
A partir dessa data as contratações de pessoal pelos entes governamentais passaram a exigir 
maior planejamento e programação. Porem a mesma Constituição prevê uma exceção a essa 
regra em seu art. 37, IX, qual seja, a contratação por prazo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público, só que para isso esse dispositivo 
exige que se encontrem presentes dois requisitos: 

 
1. A previsão expressa em lei;  

2. E real existência de “necessidade temporária de excepcional interesse 

público”. 
 

Ressalta-se que a contratação temporária obrigatoriamente deve-se dar apenas 
em casos excepcionais em que eventual demora cause danos ao interesse público ou, mais 
especificamente, ao princípio da continuidade do serviço público. 
 

Analisando os casos concretos informa-se que não foi localizada nenhuma 
referência quanto a realização de teste seletivo para as devidas contratações. Além disso, não 
constam na documentação encaminhada a esta Corte de Contas justificativas a respeito da 
necessidade temporária de excepcional interesse público.  

 
Portanto, consideram-se irregulares as contratações abaixo especificadas por 

ausência dos requisitos impostos pela Constituição Federal para as contratações temporárias 
especificadas. 
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Ordenador Valor (R$) 

Rubens de Sousa Vieira (Prefeito) 328.148,92 * 

Raimunda Carvalho de Albuquerque (FUNDEB) 530.632,01 

Taylon Oliveira de Andrades (FMS) 8.360,00 * 

Deuzenir dos Santos Portela (FMAS) 174.650,00 * 

Total 1.041.790,93 

Peça 01, fls. 95 a 101. * O valor pago corresponde ao valor empenhado subtraído do valor 
anulado. 
 

2.5. Aplicação indevida de recursos públicos no pagamento de despesas com multas 
decorrentes do descumprimento de prazo legal 
 

Houve o empenhamento e posterior pagamento de encargos financeiros sobre 
atrasos no pagamento de obrigações junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e 
Superintendência Regional do Trabalho, que foram classificados no Elemento de despesa: 
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – Subelemento: Multas Dedutíveis. Entretanto, 
pela sua natureza, essas multas derivou de desvios no afazer administrativo, vinculado à lei, e 
a responsabilidade decorrente é daquele que exercendo a função pública de gestão permitiu o 
fato gerador.  
 

Prefeitura (Ordenador: Rubens de Sousa Vieira) 

Empenho Data Competência Credor Multas (R$) 

0110013 10/01/2020 * 

Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS 

2.435,54 

0210028 10/02/2020 * 2.366,31 

0310002 10/03/2020 * 6.444,12 

0409005 09/04/2020 * 621,79 

0918058 18/09/2020 * 21.782,44 

0930013 30/09/2020 * 5.063,79 

1009012 09/10/2020 * 11.905,76 

1110005 10/11/2020 * 11.694,01 

1210029 10/12/2020 * 2.501,59 

Total 64.815,35 
* Não informado. Peça 2, fls. 01. 
 

 Prefeitura (Ordenador: Rubens de Sousa Vieira) 

Empenho Data Competência Credor Multas (R$) 

0205005 05/02/2020 * 

PASEP-PI - Superintendência 
Regional do Trabalho  

1.756,83 

0210032 10/02/2020 * 690,83 

0228001 28/02/2020 * 138,16 

0519004 19/05/2020 * 2.266,60 

0605013 05/06/2020 * 1.318,33 

0605015 05/06/2020 * 331,26 

0825001 25/08/2020 * 1.133,81 

1007007 07/10/2020 * 1.480,75 

1104005 04/11/2020 * 2.087,04 

1210025 10/12/2020 * 2.350,85 

1210023 10/12/2020 * 1.822,59 

Total 15.377,05 
* Não informado. Peça 2, fls. 02. 
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FUNDEB (Ordenadora: Raimunda Carvalho de Albuquerque) 

Empenho Data Competência Credor Multas (R$) 

1223004 23/12/2020 * 

Instituto Nacional da 
Seguridade Social - INSS 

1.547,23 

1223001 23/12/2020 * 556,02 

1223002 23/12/2020 * 338,93 

1223005 23/12/2020 * 42,47 

1223003 23/12/2020 * 41,03 

Total 2.525,68 

* Não informado. Peça 2, fls. 03. 
 

O dispêndio de recursos públicos para o pagamento de despesas estranhas à 
finalidade do ente constitui afronta ao princípio da Eficiência, constante no art. 37, caput, da 
Constituição Federal, bem como ao princípio da Economicidade preconizado no art. 70 da 
CF/88, que estão reproduzidos abaixo: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
 
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno 
de cada Poder. (grifo nosso) 

 
Embora a princípio as finanças municipais devam suportar esse dispêndio, a 

administração deve imputar a responsabilidade a quem de fato lhe deu causa, ou seja, ao 
indivíduo que concorreu para o pagamento em atraso, recaindo sobre este o ônus e não sobre 
as finanças públicas, ou seja, existe a responsabilidade pessoal do ordenador de despesa no 
gerenciamento desses recursos devendo, portanto, ser ressarcido ao cofre municipal. 

2.6. Administração Tributária Municipal  

Esta análise da Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Cocal baseou-
se principalmente nos questionários de auditoria (Peça 2, fls. 04 a 28) respondidos pelo Sr. 
Antônio Carlos Carvalho Pereira – Diretor Administrativo de Tributos, cujo setor é vinculado à 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento.    

 
O Código Tributário Municipal (CTM) está disposto na Lei Complementar nº 

568/2015, que instituiu o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) nos artigos 101 a 131. 
 

2.6.1. Imposto Predial e Territorial Urbano 
 
O IPTU é um tributo de competência municipal, estabelecido no artigo 156, inciso 

I, da Constituição Federal, conforme a seguir: 
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Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - 
propriedade predial e territorial urbana; (...) § 1º Sem prejuízo da 
progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o 
imposto previsto no inciso I poderá: I - ser progressivo em razão do 
valor do imóvel; e II - ter alíquotas diferentes de acordo com a 
localização e o uso do imóvel. (...) 

 
Seu fato gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel localizado 

na zona urbana, edificado ou não, e, sua base de cálculo, conforme art. 33 do Código 
Tributário Nacional (CTN), o valor venal do imóvel. Esse valor é entendido como aquele em que 
o imóvel alcançaria em operações de compra e venda à vista, segundo condições usuais de 
mercado. 

Além da hipótese de incidência e da possibilidade de o tributo ser progressivo de 
acordo com o valor do imóvel e com a localização e uso, o CTN delineia outros aspectos do 
imposto, como a definição de zona urbana, a base de cálculo e o contribuinte: 
 

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a 
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza 
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona 
urbana do Município. 
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a 
definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da 
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos 
incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - abastecimento de água; 
III - sistema de esgotos sanitários; 
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 
distribuição domiciliar; 
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 
(três) quilômetros do imóvel considerado. 
§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, 
ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos 
órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao 
comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 
termos do parágrafo anterior. 
Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel. 
Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se 
considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente 
ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade. 
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular 
do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 

 
O valor venal é estipulado por critérios padronizados e uniformes, que partem de 

avaliações em massa dos imóveis urbanos obtidas por meio de instrumentos legais intitulados 
Plantas Genéricas de Valores (PGV), ou, também chamadas, de Planta de Valores Genéricas 
(PVG). A Planta de Valores contém os preços básicos por metro quadrado de área dos terrenos 
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e das edificações nas cidades, de modo a possibilitar o conhecimento do valor de mercado dos 
imóveis (Portaria do Ministério das Cidades n° 511, de 07 de dezembro de 2009). 
 

Art. 29 A avaliação de imóveis é um processo técnico, que deve ser 
transparente, estar em conformidade com as normas da ABNT e 
fornecer ao Município o valor venal, entendido como o valor de 
mercado, base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU e demais tributos imobiliários. 

 
Cabe esclarecer que a avaliação em massa é o processo de estimar o valor de um 

grande número de unidades na mesma data, usando métodos normatizados e análises 
estatísticas. Esse tipo de avaliação consiste no desenvolvimento de um ou mais modelos 
genéricos, originados, em geral, com base em uma amostra de dados, os quais são aplicados 
para as diferentes categorias de imóveis a serem avaliados. 

 
Assim, a PGV permite diferenciar os imóveis de acordo com o seu valor de 

mercado e seguir os princípios tributários de justiça fiscal e social, conforme o artigo 30 da 
Portaria: 

 
Art. 30 Recomenda-se que o resultado final da avaliação retrate a 
real situação dos valores dos imóveis no mercado, permitindo o 
fortalecimento da arrecadação local dos tributos imobiliários e a 
promoção da justiça fiscal e social, com o tratamento isonômico dos 
contribuintes. 

 
Para garantir a equidade das avaliações para fins tributários, o cadastro territorial 

urbano deve incluir informações atualizadas e os principais atributos que determinam a 
formação dos preços dos imóveis. 

 
2.6.1.1 Ausência de atualização monetária da base de cálculo do IPTU 

 
O IPTU tem caráter notadamente fiscal e levando-se  em  conta a destinação  dos 

recursos com ele obtidos, verifica-se que o fato de o Município deixar de manter 
constantemente atualizada uma base cadastral com os valores venais dos imóveis tributáveis 
por esta exação tributária implica dizer que uma parcela significativa da arrecadação 
simplesmente deixará de entrar nos cofres públicos. 

 
Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal possui fundamental papel ao  

impor  limites  aos gastos públicos e exigir uma gestão fiscal responsável, pois condiciona tais 
gastos à capacidade arrecadatória de cada ente da federação. Porém, verifica-se que, ao 
manter a base de cálculo do IPTU desatualizada, uma parcela considerável de recursos está 
deixando de entrar nos cofres públicos e, como já se verificou, isto gera como consequência 
imediata prejuízos à coletividade. 

 
A atualização da base de cálculo do IPTU possui cunho de obrigatoriedade para o 

Chefe do Poder Executivo Municipal sendo que, deste modo, sua omissão quanto à este dever 
constitui-se em verdadeira renúncia de receita fiscal – portanto, uma afronta ao art. 14 da LC 
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nº. 101/2000 – causando prejuízos à municipalidade e aos  cidadãos  em  razão  da  diminuição  
dos valores arrecadados. 

 
Constatou-se a ausência de atualização monetária da base de cálculo do IPTU nos 

últimos cinco anos, conforme item 12 do questionário do IPTU e ITBI (Peça 2, fls. 14), 
contrariando o artigo 118 do CTM, que pode ser visto a seguir: 
 

Art. 118. A Comissão de Avaliação apresentará ou revisará as tabelas 
de valores, anualmente, até 30 (trinta) de julho, as quais, aprovadas 
por ato do Prefeito Municipal, entrarão em vigor no exercício 
seguinte. 
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá fixar as tabelas de valores 
ou rever as existentes, se no prazo estabelecido neste artigo, não o 
fizer a Comissão de Avaliação. 
Grifo nosso. 

 
Dessa forma, o município deve cumprir esse artigo 118 do CTM e atualizar 

anualmente a base de cálculo do IPTU, além disso, o cadastro imobiliário está desatualizado, 
conforme item seguinte, o que torna o valor cobrado deste imposto ainda mais defasado. 

 
2.6.1.2 Ausência de revisão da Planta Genérica de Valores e falhas no cadastro imobiliário 
 

Nos termos do artigo 33, caput, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo 
do IPTU é o valor venal do imóvel, considerados a edificação ou construção e o terreno ou a 
terra nua. 

 
Chega-se a essa apuração do valor de mercado do imóvel, considerando a 

administração tributária vários elementos como o metro quadrado do terreno ou da 
edificação, a localização do imóvel, o bairro, quadras e quarteirões, o uso que dele se faz, a 
idade e o estado da construção, os preços correntes à vista, aferida de publicações das ofertas 
de venda ou locação no mercado imobiliário, as transações realizadas com imóveis informadas 
pelos cartórios de registros de imóveis, tudo isso gerando a edição da chamada Planta 
Genérica de Valores, que representa o adequado valor venal imobiliário, e, por conseguinte, 
compõem a base de cálculo do IPTU, sendo indispensável que esta, na condição de porção do 
fato gerador quantitativo desse imposto, venha veiculada por lei ordinária municipal. 

 
A administração tributária competente, com a indispensável observância de lei e 

com o acesso que dispõe do cadastro dos imóveis, cabe apurar o valor venal dos imóveis 
urbanos, para o fito do cálculo do imposto e o respectivo lançamento de ofício, sendo 
assegurado ao contribuinte o direito a avaliação contraditória, nos termos dos artigos 142, 
14873 e 149 do CTN. 

 
A atual legislação relacionada à PGV do município de Cocal está inserida na Tabela 

I do Anexo II do Código Tributário Municipal (CTM), que é de 23 de novembro de 2015. 
 
Verificou-se o desrespeito ao ciclo mínimo razoável para revisão da PGV – 4 

(quatro) anos para Municípios com população superior a 20.000 habitantes, nos termos do  
Art. 30, §§ 2° e 3°, da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades. Na medida em que a Planta 
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Genérica de Valores fica defasada em relação às alterações da configuração urbana, o IPTU 
torna-se regressivo e desproporcional à capacidade econômica dos contribuintes. A 
Administração Tributária deve garantir que a revisão da PGV seja feita com periodicidade 
razoável, a fim de mitigar essa defasagem. 

 
Vale lembrar ainda que, a Planta Genérica de Valores vigente no município não foi 

elaborada por profissional(is) registrado(s) no Crea (Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura) ou no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), visto no item 35 do 
questionário do IPTU e ITBI. 

 
A base de dados usada atualmente foi implementada em 2013, aproveitando a 

que já existia no município. E, no decorrer dos anos até os dias atuais é feito a atualização 
pontualmente quando identifica-se possíveis erros no cadastro. Tal falha pode ser vista no  
item 22 desse questionário. 

 
O município não utiliza sistema de georreferenciamento como ferramenta de 

auxílio na atualização cadastral e nem há procedimento regular implementado de acesso a 
outras fontes de atualização cadastral, como acesso a cadastros das concessionárias de água e 
energia elétrica, censo do IBGE, licenciamentos emitidos pela Prefeitura (“habite-se”, alvará), 
de forma a promover a atualização do cadastro imobiliário, conforme visto nos itens 26 e 27 
do questionário do IPTU e ITBI (Peça 2, fls. 17), sendo que o município se utiliza somente de 
imagens do Google como ferramenta de auxílio na atualização cadastral (item 28 desse 
questionário). 

 
2.6.1.3 Ausência de normatização municipal instituindo a progressividade fiscal das alíquotas 
de IPTU 

 
Além do aspecto marcadamente fiscal (visto no item 2.6.1.1), na consideração da 

base de cálculo do IPTU, para que se alcance o valor venal dos imóveis, a vigente Constituição 
Federal inovou em relação ao artigo 33 da Lei nº 5.172/1966, criando outro elemento para a 
quantificação da base de cálculo do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, ao 
permitir que, nessa quantificação, também se leve em conta o aspecto extrafiscal de cada 
imóvel considerado, a chamada progressividade-sanção no tempo por descumprimento da 
função social do imóvel urbano, com a verificação se este cumpre ou não a sua função social 
(CF, art. 156, §1º; c/c art. 182, §4º, II).  

 
A função social da propriedade é descrita no Inciso XXIII do Artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988. Nele, estão previstos direitos fundamentais, com objetivo de 
assegurar uma vida digna, livre e igualitária a todos os cidadãos do país. 

 
O Inciso XXIII estabelece apenas que a propriedade deve atender a sua função 

social, mas não descreve os critérios para que isto ocorra. Os critérios para o cumprimento da 
função social são apresentados em outros trechos da Constituição, e diferem para cada tipo de 
propriedade. 

 
De acordo este capítulo, a propriedade urbana está de acordo com sua função 

social quando respeita os critérios estabelecidos pelo Plano Diretor de cada município. 
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Assim, torna-se necessário ao município de Cocal adequar suas normas e instituir 
a progressividade fiscal das alíquotas de IPTU, visto no item 36 do do IPTU e ITBI. Peça 2, fls. 
20. 

 
2.6.1.4 Falhas na Administração do IPTU 

 
A administração tributária consiste nos atos de fiscalizar os contribuintes e de 

inscrever em dívida ativa os devedores a fim de tornar possível execução fiscal do valor. 
 
A Dívida Ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e 

liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas aprazadas. É, 
portanto, uma fonte potencial de fluxos de caixa, com impacto positivo pela recuperação de 
valores, espelhando créditos a receber. 

 
Normatizado no CTN (art. 201 a 204) e na Lei nº 4.320/64 (art. 39), esse direito 

creditório tem sua cobrança judicial regulamentada pela Lei federal nº 6.830/80. À vista de tal 
regramento, é possível dizer que a Dívida Ativa detém, no geral, entre outras, as seguintes 
particularidades: 

 
i) a inscrição deve conter, ao menos, os seguintes elementos: nome 
do devedor e dos co-responsáveis; a residência e domicílio; o valor 
original e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos; a 
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização 
monetária; a origem e a natureza do crédito; a data do registro e o 
número da inscrição no Registro da Dívida Ativa; o número do 
processo administrativo ou do auto de infração. (fundamentação §5º 
do art. 2º da Lei 6830/80). 
 
ii) Os créditos inscritos como Dívida Ativa terão seu registro e 
escrituração próprias. (fundamentação §1º do art. 1º, da Lei 
4.320/64). 
Grifo nosso 

 
Importante sinalizar que o setor que administra a dívida ativa, deveria haver livro 

específico, auxiliar de contabilidade, discriminando, um a um, os inadimplentes e os correlatos 
valores devidos, o que bem atende ao “registro próprio”, exigido nas leis de regência. 

 
A Prefeitura não possui procedimentos de conciliação capazes de identificar e 

corrigir procedimentos impróprios efetuados no sistema de arrecadação ou na contabilidade e 
eliminar as diferenças entre os valores de tributos arrecadados, cancelados e inscritos 
registrados em ambos os sistemas (Item 45 do questionário). Peça 2, fls. 22. 

 
Os procedimentos realizados para cancelamentos ou baixas manuais de créditos 

no sistema de arrecadação não são informados à Contabilidade (Item 46 do questionário). 
Peça 2, fls. 22. 

 
Quanto a dívida ativa, é recomendável que o mesmo órgão que realiza a cobrança 

judicial, faça também toda a gestão administrativa dos processos, cabendo apenas ao órgão 
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fazendário enviar a listagem com todas as informações necessárias à realização da inscrição 
em dívida ativa. 

2.7. Contratação de empresa para fornecimento de sistema informatizado de 
abastecimento e manutenção de veículos  

Em análise aos contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Cocal – PI, 
constatou-se a contratação da empresa Abastecer Administradora de Crédito EIRELI, CNPJ n° 
26.824.087/0001-05, através da Adesão ao PP 06/2017-SRP de Cristino Castro – PI, cujo objeto 
foi a contratação de serviços destinados a implantação e operação de sistema informatizado 
para gerenciar o abastecimento e auto gestão da manutenção, em rede credenciada, pela 
contratada, para fornecimento de combustíveis e seus derivados, assim como lubrificantes e 
manutenção preventiva e corretiva de veículos, para atender a Prefeitura Municipal de Cocal e 
demais órgãos de sua estrutura administrativa municipal. 

 
Em decorrência do contrato acima mencionado, a Prefeitura Municipal de Cocal 

pagou em favor da contratada, durante todo o exercício de 2020, o valor de R$ 517.715,29, 
sendo R$ 273.387,02 referente à manutenção de veículos e R$ 244.328,27 relativo à aquisição 
de combustíveis.  

 
2.7.1. Pagamento a maior do que o previsto no extrato da ata do registro de preços n° 
06/2017 

 
Conforme visto acima, a Prefeitura Municipal de Cocal aderiu a ata de registro de 

preços, com valores de R$ 776.162,00 para aquisição de combustíveis e R$ 200.000,00 para 
manutenção preventiva e corretiva de veículos. E, a taxa de administração equivale a 5% do 
valor do custo do serviço. Ver peça 3, fls. 28 a 30. 

 
Apenas a título exemplificativo, em caso de utilização dos R$ 200.000,00 referente 

à manutenção de veículos, a empresa recebe 5% em cima desse valor, correspondente a R$ 
10.000,00, totalizando R$ 210.000,00. 

 
No entanto, foi efetuado pagamento de R$ 273.387,02 em favor da empresa 

Abastecer Administradora de Crédito EIRELI, referente a manutenção de veículos da frota 
pertencente ao município de Cocal – PI, sendo R$ 12.784,14 referente a taxa de administração 
e R$ 260.602,88 alusivo a prestação do serviço de manutenção de veículos e aquisição de 
peças (ver peça 3, fls. 37 a 47).. 

 
Desse modo, considera-se que houve pagamento a maior do que o previsto na ata 

de registro de preços do PP 06/2017, pois o valor efetivamente pago ultrapassou o valor 
previsto em ata no total de R$ 60.602,88. 

 
Ademais, acrescenta-se que não houve publicação referente a aditivo de valor 

durante o exercício de 2020. 
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2.7.2. Execução dos serviços de abastecimento em desacordo com o definido no termo de 
referência 

 
Em análise ao termo de referência do processo licitatório em que o município de 

Cocal aderiu (PP 06/2017-SRP), notadamente no item “2.1.1.”, quanto ao serviço de 
abastecimento, há exigência entre outras, de sistema de gerenciamento integrado, oferecendo 
relatórios gerenciais de controle das despesas de abastecimento e manutenção da frota do 
órgão/ente do município; Informação dos dados de consumo de combustível, quilometragem, 
custos, identificação do veículo, identificação do portador através de cartões com senha do 
equipamento periférico do sistema destinado ao veículo e respectiva unidade organizacional, 
datas e horários, tipos de combustíveis, lubrificantes, peças e serviços, poderão ser 
alimentados por meio eletrônico, com ou sem a participação humana e em base gerencial de 
dados disponíveis para o órgão/ente do município. 

 
Exige ainda que seja realizado processo de consolidação de dados e emissão de 

relatórios diários para o órgão/ente do município, pela internet, ou seja: Veículos com desvio 
da média padrão; Veículos com abastecimento acima da capacidade do tanque e demais 
relatórios de exceção especificados pelo órgão/ente. Ver peça 3, fls. 1 a 27. 

 
No entanto, durante a realização de inspeção in loco, verificou-se que não consta 

a quilometragem do veículo no ato do abastecimento nos relatórios de abastecimento 
emitidos pela empresa Abastecer Administradora de Créditos EIRELI, conforme print abaixo: 

 

Além disso, há relatórios emitidos pela empresa em comento que não constam 
nem a quantidade de litros de combustível, nem o valor unitário, há apenas o valor, total por 
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outro lado, existe o preenchimento de relatórios mensais com a quantidade de litros que não 
refletem a realidade do valor cobrado, conforme prints abaixo: 

 

 

Acrescenta-se que consta em anexo à peça 3, fls 48 a 109, todos os relatórios de 
abastecimento emitidos no exercício financeiro de 2020. 

 
2.8. Aquisição de combustíveis  

 
Além da contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento dos 

veículos da frota municipal, conforme visto no item anterior, o Município de Cocal – PI, 
realizou pagamento no valor de R$ 2.410.988,00 para aquisição de combustíveis em favor da 
empresa W da Costa Cesar ME, CNPJ n° 08.470.231/0003-32, conforme print abaixo: 
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Verificou-se que os pagamentos acima foram efetuados com base no aditivo 
contratual ao processo licitatório na modalidade pregão presencial n° 040/2020. O referido 
aditivo teve o valor de R$ 1.037,906,89, conforme extrato do contrato n° 02/2020 abaixo: 

 

No dia 13 de maio de 2020 foi publicado extrato de contrato relativo a aditivo de 
valor ao contrato acima mencionado, conforme print abaixo: 
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Por fim, consta no DOM, edição IVCLXX do dia 05 de outubro de 2020, publicação 
referente à contratação da empresa W da Costa Cesar (Posto Ramos), pelo valor de R$ 
491.000,00, com prazo contratual de 12 meses, conforme print abaixo: 
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2.8.1. Realização de aditivo de valor com percentual superior ao limite permitido  – 
pagamento do valor aditivado sem base legal 

 
Compulsando os autos do processo de contratação da empresa W da Costa Cesar, 

conforme já demonstrado, verificou-se publicação referente a aditivo de valor ao contrato n° 
02/2020. 

O contrato n° 02/2020, que teve vigência de 03/01/2020 a 31/12/2020 e valor de 
R$ 1.037,906,89 sofreu aditivo de valor, conforme print abaixo: 

 

Extrai-se da cláusula primeira que “fica adicionado o percentual de 25% (vinte e 
cinco por cento) ao valor global do contrato original n° 02/2020, oriundo do Pregão Presencial 
SRP n° 040/2018, correspondente ao valor de R$ 637.875,00 (seiscentos e trinta e sete mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais)”. (Grifo Nosso). 
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No entanto, o valor do contrato n° 02/2020, único contrato vigente à época do 
aditivo e utilizado como paradigma para a realização do aditivo, possuía o valor de R$ 
1.037,906,89, desse modo o percentual de 25% corresponde a R$ 259.476,72. 

 
Desse modo, o valor de R$ 637.875,00 corresponde ao percentual de 61,45%, ou 

seja, acima do limite permitido, tendo em vista que o ordenamento jurídico vigente, em 
especial a Lei de Licitações e Contratos prevê a possibilidade de aditivo contratual no limite de 
25% em relação ao valor previsto no contrato, nos termos do § 1° do art. 65 da Lei 8.666/1993. 

 
Ademais, não seria possível realizar aditivo contratual com base na ata de registro 

de preços n° 01/2019 oriunda do PP 040/2018 , pois a ata não estava vigente (Ver peça 3, fls 
110 a 118). Assim, conclui-se que realização do aditivo em comento foi realizado acima do 
limite permitido, não havendo base legal para realização do pagamento relativo ao valor 
aditivado, qual seja, R$ 637.875,00. 

 
2.8.2. Não implementação de gerenciamento e controle de abastecimento dos veículos da 
frota municipal de Cocal – PI 

 
Em análise a legislação municipal, verificou-se a existência da Instrução Normativa 

n° 04/19-Cocal-PI, que dispõe sobre o gerenciamento e uso da frota e dos equipamentos, 
controle de combustível e peças, no âmbito do poder executivo municipal. Ver peça 3, fls 121 
a 142. 

 

A IN 04/19, possui em seus anexos, entre outros, modelo de indicativo de ato de 
autorização para viagem intermunicipal e interestadual, formulários de controle do uso de 
veículo, modelo de requisição de abastecimento. No entanto, durante realização de 
fiscalização in loco, verificou-se que a IN 04/19 não foi obedecida, não havendo qualquer tipo 
de controle de gastos com combustíveis. 

 
Informa-se ainda que os únicos relatórios de abastecimento do exercício de 2020 

que o município possui são os relatórios fornecidos pela empresa Abastecer Administradora de 
Créditos EIRELI (ver item “2.7.2”), que não se confunde com o controle interno que deveria ser 
realizado pela Prefeitura. 

 
Ademais, como demonstração de ausência de qualquer mecanismo de controle 

exercido pela Prefeitura, verifica-se que em um dos relatórios fornecidos pela empresa 
Abastecer Administradora de Créditos EIRELI, há abastecimento de combustível tipo Diesel S-
10 e Gasolina comum no mesmo cartão magnético, sendo que o cartão é de uso exclusivo para 
um único veículo e o cartão em comento estava vinculado a um veículo que é abastecido com 
Diesel S10.Ver prints abaixo: 
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Evidencia-se assim pouca eficiência no controle efetivo do abastecimento, 
fragilidade, desorganização, além de possíveis desvios de recursos e indícios de não 
fornecimento do produto adquirido, impactando de forma negativa o erário. 

 
2.8.3. Realização de pagamento referente à aquisição de combustíveis com valor superior 
ao previsto no contrato 

 
Conforme visto no item “2.8.”, a Prefeitura Municipal de Cocal contratou a 

empresa W da Costa Cesar pelo valor de R$ 1.037.906,89, com vigência de janeiro a dezembro 
de 2020. 
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Em análise aos Sistemas Internos desta Corte de Contas, verificou-se que entre os 
meses de janeiro de março, a Prefeitura Municipal de Cocal pagou em favor da empresa em 
comento o valor de R$ 1.612.401,30 referente à aquisição de combustíveis. 

 
Desse modo, a Prefeitura Municipal de Cocal, entre janeiro e março de 2020 

efetuou pagamento a maior do que o previsto no instrumento contratual no valor de R$ 
574.494,41. Ver peça 3, fls. 119 e 120. 

 
Destaca-se que durante o período acima mencionado, não havia nenhum outro 

contrato cujo objeto fosse aquisição de combustíveis com a empresa W da Costa Cesar (Posto 
Ramos) senão o já mencionado acima. 

 
Ademais, não se trata de restos a pagar, tendo em vista que no exercício 

financeiro de 2019 a Prefeitura Municipal de Cocal – PI empenhou em favor da empresa em 
comento o valor de R$ 2.434.777,32, liquidou e pagou 1.511.831,81 e anulou R$ 922.945,51, 
conforme print abaixo: 

 

Acrescenta-se que não se trata de despesas de exercícios anteriores, tendo em 
vista que o empenho não foi realizado com o elemento relativo a despesas de exercícios 
anteriores. 

 
2.9. Aquisição e instalação de ar condicionado 

 
Foi realizado procedimento de contratação direta, dispensa de licitação n° 

025/2020, cujo objeto foi à contratação de empresa especializada em fornecimento e 
instalação de sistema de ar condicionado para atender necessidades da Secretaria Municipal 
de Saúde de Cocal – PI. 

 
A empresa contratada foi a Bonanza Comercio, Serviços, Instalação e Manutenção 

Elétrica em geral, CNPJ n° 09.344.418/0001-90, pelo valor de R$ 331.000,00, que foi 
integralmente pago, conforme print abaixo: 
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A contratação acima mencionada foi realizada junto a Secretaria Municipal de 
Saúde de Cocal para a aquisição/instalação do sistema de ar condicionado no Hospital Estadual 
Joaquim Vieira de Brito, conforme memorial descritivo em anexo. Ver peça 4, fls. 3 e 4. 

 
2.9.1. Realização de contratação direta fora das hipóteses previstas em lei 

 
A dispensa de licitação n° 025/2020 mencionada no item anterior foi 

fundamentada no art. 24, IV e V da Lei de Licitações e Contratos, conforme print do extrato do 
contrato abaixo: 

 

Nos termos dos incisos acima mencionados, é dispensável a licitação: 
 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e 
somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência 
ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos; 
 
V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 
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Extrai-se do termo de referência que a justificativa da contratação direta foi que 
“após a reforma do Hospital Estadual Joaquim Vieira de Brito de Cocal – PI, constatou-se a 
necessidade de climatização do mesmo, através de diversas capacidades, que deverão ser 
colocados sob mão francesa, pré fabricada, atendendo aos requisitos mínimos do fabricante 
de forma a manter o período de garantia mínimo de 12 meses”. Ver peça 4, fl. 1. 

 
No entanto, não se vislumbra a contratação no contexto de situação de 

emergência e nem caracterização de urgência, tendo em vista que durante a reforma houve 
previsibilidade da necessidade de climatização e tempo hábil para realizar certame licitatório 
visando obter a proposta mais vantajosa à administração pública. 

 
Além disso, o caso concreto não se enquadra na hipótese do art. 24, V da Lei 

8.666/1993 tendo em vista que não houve nenhum certame licitatório precedente a 
contratação direta ora em comento. 

 
2.9.2. Propostas de preços de empresas com o mesmo grupo societário e mesmo endereço 

 
Em análise aos autos da dispensa de licitação, constatou-se que houve a oferta de 

3 propostas de preço das seguintes empresas: Bonanza Comércio Serviço Instalação e 
Manutenção Elétrica em geral Ltda, CNPJ n° 09.344.418/0001-90 - New Air Refrigeração, CNPJ 
N° 00.468.893/0001-02 e Totalline Refrigeração e ar condicionado (Comercial Multipeças 
Ltda), CNPJ n° 03.333.080/0001-95. 

 
Verificaram-se ligações entre as empresas New Air Refrigeração e Total Line 

Refrigeração e Ar Condicionado, uma vez que ambas as empresas são no mesmo endereço e 
possuem os mesmos sócios, conforme se demonstra no timbre constante nas propostas de 
preços, no Quadro de Sócios e Administradores e no cartão CNPJ das empresas, ver print 
abaixo e peça 4, fls. 5 a 17. 
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Extrai-se de entendimento do Tribunal de Contas da União, suscitado no Acórdão 
n° 2.341/2011, bem como no Acórdão n° 297/2009, ambos do Plenário que, somente 
considera-se irregular a situação concomitante das empresas em convite, contratação por 
dispensa de licitação, existência de relação entre as licitantes e a empresa responsável pela 
elaboração do projeto executivo e contratação de uma das empresas para fiscalizar serviço 
prestado por outra. (Grifo Nosso). 

 
Desse modo, a oferta de proposta de empresas diferentes, mas com mesmo 

endereço e mesmos sócios, somado aos fatos descritos nos itens seguintes (“2.9.3” a “2.9.5”), 
demonstra-se possíveis indícios de fraude à licitação e consequente dano ao erário. 

 
2.9.3. Incompatibilidade dos valores determinados na proposta de preço vencedora com os 
valores praticados no mercado – sobrepreço 

 
Para o comparativo de preços, utilizou-se como paradigma o mapa de apuração 

das 3 propostas ofertadas ao município de Cocal, conforme peça 4, fl. 5 e print abaixo: 

 

Confrontando os valores unitários elencados acima com os preços de mercado 
obtidos a partir de consulta realizada na internet , constatou-se uma grande distorção entre o 
valor ofertado com o valor dos eletrodomésticos que foram efetivamente entregues. 

 
Realizou-se inspeção in loco no Hospital Estadual Joaquim Vieira de Brito com o 

escopo de verificar a efetiva entrega das centrais de ar, entre outras, a fim de verificar se o 
valor contratado estava de acordo com os valores de mercado, constatou-se que: 

 O condicionador de ar de 9.000 BTUS, adquirido pelo valor unitário de R$ 3.245,00 da 

marca AGRATTO, não inverter (diferente do valor orçado conforme demonstrado no 

item “2.9.5.”) é vendido no comércio varejista pelo valor de R$1.169,10, conforme print 

abaixo: 
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 O condicionador de ar de 12.000 BTUS, adquirido pelo valor unitário de R$ 3.633,15,00 

da marca AGRATTO, não inverter (diferente do valor orçado conforme demonstrado no 

item “2.9.5.”) é vendido no comércio varejista pelo valor de R$1.424,72, conforme print 

abaixo: 

 

 

 O condicionador de ar de 18.000 BTUS, adquirido pelo valor unitário de R$ 4.717,00 da 

marca MIDEA COMFEE, não inverter (diferente do valor orçado conforme demonstrado 

no item “2.9.5.”) é vendido no comércio varejista pelo valor de R$2.203,20, conforme 

print abaixo: 



 

 
 

  

       Pendente de julgamento 

Processo n.º TC/016684/2020  

 
 

 

    

40 

  

 

 

 O condicionador de ar de 22.000 BTUS, adquirido pelo valor unitário de R$ 5.933,27 da 

marca MIDEA COMFEE, não inverter (diferente do valor orçado conforme demonstrado 

no item “2.9.5.”) é vendido no comércio varejista pelo valor de R$2.203,20, conforme 

print abaixo: 

 

Desse modo, para os itens analisados apurou-se sobrepreço no valor total de R$ 
101.471,74, conforme detalhado na tabela abaixo: 

 

 
 
2.9.4. Superfaturamento quantitativo: Entrega do objeto em quantidade inferior ao 
contratado 

 
A contratação da empresa Bonanza Comércio Serviço Instalação e Manutenção 

Elétrica em geral Ltda, prevê a aquisição de 46 unidades de condicionadores de ar e as suas 
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respectivas instalações, conforme especificações condidas na proposta de preços anexa à peça 
4, fl. 6. 

 
No entanto, em análise in loco, restou comprovado que não houve a entrega total 

do objeto, uma vez que foram instaladas apenas 44 unidades de condicionadores de ar, 
conforme registro fotográfico de algumas unidades em anexo à peça 4, fls. 18 e 19. Notou-se a 
ausência de 1 condicionador de ar de 9.000 BTUS e 1 condicionador de ar de 12.000 BTUS e 
consequentemente não foi prestado o serviço referente às duas instalações, conforme 
especificações da proposta de preços. Por outro lado, a Prefeitura Municipal de Cocal efetuou 
o pagamento total de um serviço que não foi ofertado na sua integralidade. 

 
Por fim, informa-se que, com a não entrega do objeto, houve prejuízo ao erário de 

R$ 3.245,00 e R$ 3.633,15 referente a condicionadores de ar de 9 e 12 mil BTUS, 
respectivamente, e não foram entregues e R$ 6.818,02 referente duas instalações de sistema 
de climatização que não foram realizadas. 

 
Assim, apurou-se, neste item específico, prejuízo aos cofres públicos no valor de  

R$ 13.696,17. 
 

2.9.5. Entrega dos condicionadores de ar com especificações inferiores em relação às 
características constantes na proposta de preços e nota fiscal. 

 
Ainda referente à aquisição das unidades de condicionadores de ar, através da 

dispensa de licitação n° 025/2020, realizou-se cruzamento de dados entre as notas fiscais e a 
proposta de preços, constatando que a descrição constante nas notas fiscais referente a 
modelo e potência das centrais de ar estão de acordo com a proposta de preços. 

 
Porém, durante a fiscalização in loco no local em que foram instaladas todas as 

centrais de ar, verificou-se que nenhuma central de ar possuía a tecnologia Inverter, ou seja, o 
termo de referência exigia que houvesse a tecnologia inverter, as notas fiscais possuíam a 
descrição Inverter, no entanto, os eletrodomésticos que foram efetivamente fornecidos não 
possuíam a referida tecnologia. 

 
Os equipamentos com tecnologia Inverter são mais modernos e também mais 

econômicos e silenciosos. Por isso, os aparelhos tradicionais ficaram mais baratos. Porém, com 
a economia do ar-condicionado com essa motorização no dia a dia, o custo acaba se pagando. 

 
Desse modo, houve um prejuízo ao erário, tendo em vista que os aparelhos 

inverter possui um valor mais elevado em relação aos aparelhos que não possuem a tecnologia 
que controla o fluxo de energia e regula a forma como produtos que utilizam um compressor 
inverter operam.  

 
Informa-se por fim que os condicionadores de ar foram instalados no Hospital 

Joaquim Vieira de Brito, conforme especificações contidas na dispensa de licitação n° 
025/2020. 
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2.10. Aquisição de computadores e eletrônicos 
 

A Prefeitura Municipal de Cocal – PI, contratou a empresa Mais Saúde EIRELI – 
EPP, CNPJ n° 10.436.813/0001-82, com valor de R$ 125.542,96, cujo objeto foi o fornecimento 
de computadores e eletrônicos para atender ao hospital Joaquim Vieira de Brito. 

 
2.10.1. Entrega de computadores e eletrônicos com características inferiores em relação às 
características constantes na proposta de preços. 

 
Em análise à proposta de preços ofertada pela empresa contratada, verifica-se a 

previsão de 12 computadores desktop completo, com processador de 4 núcleos de 
processamento (tipo intel core I3 ou similar, equivalente, igual ou superior) da marca R7, pelo 
valor unitário de 3.989,44 e valor total de R$ 47.873,28, conforme print abaixo e peça 4, fls. 20 
a 30. 

 
Consta ainda na proposta, dentre outras, a aquisição de 2 impressoaras 

multifuncional laser da marca Kyocera com valor unitário de R$ 5.998,00 e valor total de R$ 
11.996,00 e 10 impressoras multifuncional jato de tinta da marca Epson com valor unitário de 
R$ 2.798,00 e total de R$ 27.980,00, conforme print abaixo: 
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Por fim, consta na proposta de preços a descrição de 2 notebooks com 
processador intel core I5, o gb de memória RAM, entre outras especificações, com valor 
unitário de R$ 8.898,00 e total de R$ 17.796,00, conforme print abaixo: 

 

Diante disto, realizou-se cruzamento de dados entre as notas fiscais emitidas, a 
proposta de preços e os bens efetivamente entregues e instalados no hospital Joaquim Vieira 
de Brito, constatando que: 

 Os computadores entregues foram da marca Goldentec, com processador Intel Core 

I3, memória RAM de 4gb, portanto, com características inferiores em relação 

especificações contratadas. Ver print abaixo e registros fotográficos de todos os 

computadores à peça 4, fls. 31/32. 

 As impressoras entregues foram da marca 1 da multifuncional da marca Brother e as 

demais da marca HP Deskjet Ink Advantage 3776, assim, com características 

inferiores em relação especificações contratadas. Ver print abaixo e registros 

fotográficos de todos os computadores à peça 4, fl. 33. 

A título de informação, a impressora da marca HP fornecida pela empresa Mais 
Saúe EIRELI – EPP ao Hospital Joaquim Vieira de Brito, em pesquisas na rede varejista, custa o 
valor de R$ 431,10, conforme print abaixo: 

 

 

 Os notebooks entregues foram da marca Asus, com processador Intel Core I3, em 

qualidade inferior à descrição contida na proposta de preços. Ver peça 4, fls. 33/34. 

Após a verificação dos itens acima elencados em inspeção in loco, conclui-se que 
os objetos possuem características inferiores aos constantes na proposta de preços, 
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ocasionando prejuízo ao erário municipal, uma vez que há o pagamento na integralidade, mas 
a contrapartida da empresa não está nos mesmos termos do contrato. 

 
2.10.2. Aquisição de eletrônicos através de dispensa de licitação fora das hipóteses previstas 
em lei 

 
A dispensa de licitação n° 027/2020 mencionada no item “2.10.” foi 

fundamentada no art. 24, IV e V da Lei de Licitações e Contratos, conforme print do extrato do 
contrato abaixo: 

 

 

Desse modo, entende-se que não há fundamento para realização de dispensa de 
licitação pelas mesmas razões expostas no item “2.9.1.”. 

 
Assim, a Prefeitura Municipal de Cocal – PI deveria ter realizado certame 

licitatório para a contratação em comento visando atender os princípios que regem as 
contratações públicas, constantes no art. 3° da Lei 8.666/1993. 
 
2.11. Cadastramento de contratos e os respectivos aditamentos, finalização de licitação, 
informações e publicações fora do prazo 
 

De acordo com a Instrução Normativa TCE/PI nº 06/2017, o jurisdicionado deve 
proceder, após a conclusão do procedimento licitatório, o que se dá com a sua devida 
homologação, a finalização do mesmo no Sistema Licitações Web, ocasião em que serão 
informados dados importantes como os participantes da licitação, o proponente vencedor 
bem como o valor de sua proposta. 

 
Foram observadas irregularidades referentes à finalização atrasada de 

procedimentos licitatórios em discordância com a IN nº 06/2017, art. 7º, caput e §2º, que está 
reproduzido abaixo: 

 
Art. 7º Até 10 (dez) dias úteis após a homologação de cada 
procedimento licitatório, deveráo responsável proceder à sua 
FINALIZAÇÃO no Sistema Licitações Web, informando o licitante 
vencedor e o valor total de sua proposta, bem como todos os 
participantes, inclusive os inabilitados e os que tiveram suas 
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propostas desclassificadas.(Redação dada pela Instrução Normativa 
TCE/PI n.º 10, de 13 de dezembro de 2018) 
 
§ 2º No caso de licitações processadas por Sistema de Registro de 
Preços –SRP –o prazo a que se refere o caput será contado a partir da 
publicação da respectiva ata, devendo ser informadas, ainda, as 
estimativas de consumo individualizadas de todos os órgãos e 
entidades participantes.(Redação dada pela Instrução Normativa 
TCE/PI n.º 02, de 11de abril de 2019) 

 
  A tabela abaixo informa as datas em que os procedimentos foram finalizados e 

os dias de atraso em relação ao prazo estabelecido na citada IN. Anexo fls. 29 da Peça 2.  
 

Nº Processo TCE Data Publicação/ Homologação Data limite Data da finalização Dias de atraso 
LW-006115/19 02/03/2020 16/03/2020 23/07/2020  85 
LW-006548/19 24/01/2020  07/02/2020 23/07/2020  108 
LW-000073/20 18/02/2020  03/03/2020 28/08/2020  120 
LW-000074/20 04/02/2020  18/02/2020  25/03/2020  23 
LW-000108/20 31/01/2020 14/02/2020  26/03/2020  26 
LW-000457/20 31/01/2020 14/02/2020  01/07/2020  87 
LW-005972/20 19/10/2020 02/11/2020  12/11/2020  8 
LW-005731/20 15/10/2020  29/10/2020  13/11/2020  9 
LW-005968/20 19/10/2020 02/11/2020  11/11/2020  7 
LW-005969/20 19/10/2020  02/11/2020  11/11/2020  7 
LW-001953/20 12/03/2020  26/03/2020 13/04/2020 10 
LW-007813/19 20/12/2019  03/01/2020  30/07/2020  138 
LW-006115/19 02/03/2020  16/03/2020 23/07/2020  85 

 
Os contratos decorrentes de procedimentos licitatórios, de adesão a registro de 

preços e de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação serão cadastrados 
eletronicamente até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do instrumento de contrato ou do 
documento substitutivo hábil, nos termos do art. 11, caput da IN nº 06/2017. No entanto, 
foram verificados o cadastramento de vários contratos  fora desse prazo. Anexo fls. 30 a 32 da 
Peça 2.  

 
Além disso, ainda foram feitos fora do prazo: as informações de publicações de 

contratos (IN nº 06/2017, art. 11º, caput e §1º), as informações de gestores e fiscais de 
contratos (IN nº 06/2017, art. 11º, caput e §2º) e o cadastro de aditamentos aos contratos (IN 
nº 06/2017, art. 12º, §2º). Anexo fls. 33 a 44 da Peça 2.  

 

3. RESUMO DAS IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES APURADAS 

⁕ Item 2.1.1. Profissional na gestão de assistência farmacêutica contratado de forma 
precária 

- Responsável: 
Sr. Taylon Oliveira de Andrades (ordenador de despesa do FMS) 

- Conduta:  
Contratar farmacêutica de forma precária, sem realizar concurso público para a 

javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=276668',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=277155',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=308984',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=308985',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=309019',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=319353',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=385704',%20'_blank'))
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javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=385700',%20'_blank'))
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javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=276668',%20'_blank'))
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contratação de servidor efetivo neste cargo, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal 
de 1988 (CF/88). 
  

⁕ Item 2.1.2. Contratação irregular de pessoal para o enfrentamento da crise sanitária do 
coronavírus (COVID-19) 

- Responsável:  
Sr. Taylon Oliveira de Andrades (ordenador de despesa do FMS)   

- Conduta: 
Contratar temporariamente em razão da situação de emergência de saúde pública 

por conta da pandemia de COVID-19 sem adotar os procedimentos adequados, previstos na 
Nota Técnica TCE/PI nº 02/2020. 
 

⁕ Item 2.2. Ausência de comprovação da forma legal de contratação de prestadores de 
serviços 

- Responsáveis: 
Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sr. Taylon Oliveira de Andrades (ordenador de despesa do FMS) 
Sra. Maria Ines Silva Viana (ordenadora de despesa do Hospital Joaquim Vieira de 

Brito) 
Sra. Deuzenir dos Santos Portela (Secretária Municipal de Assistência Social e 

ordenadora de despesa do FMAS) 
- Conduta: 

Contratar prestadores de serviços de forma continuada, durante todo o exercício, 
no elemento de despesa 33.90.36 — Outros serviços Terceiros - Pessoa Física, sem a 
comprovação do cumprimento dos critérios legais e constitucionais para essas contratações.  

  

⁕ Item 2.3. Ausência no recolhimento de INSS 

- Responsáveis: 
Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sr. Taylon Oliveira de Andrades (ordenador de despesa do FMS) 
Sra. Maria Ines Silva Viana (ordenadora de despesa do Hospital Joaquim Vieira de 

Brito) 
Sra. Deuzenir dos Santos Portela (Secretária Municipal de Assistência Social e 

ordenadora de despesa do FMAS)   
- Conduta: 

Não recolher o INSS do empregador sobre o valor pago nos serviços prestados de 
forma não eventual expresso no item anterior (2.2.), contido na Lei nº 8.212/91, art.12, 
inciso I, a. 
  

⁕ Item 2.4. Contratação de pessoal temporariamente sem o devido atendimento de 
critérios constitucionais 

- Responsáveis: 
Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sra. Raimunda Carvalho de Albuquerque (Secretária Municipal de Educação e 
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ordenadora de despesa do FUNDEB) 
Sr. Taylon Oliveira de Andrades (ordenador de despesa do FMS) 
Sra. Deuzenir dos Santos Portela (Secretária Municipal de Assistência Social e 

ordenadora de despesa do FMAS)   
- Conduta: 

Contratar servidores por tempo determinado no decorrer de todo o exercício, 
porém, essas contratações não foram constatados a justificativa da necessidade, período da 
contratação, bem como a realização de teste seletivo. 

  

⁕ Item 2.5. Aplicação indevida de recursos públicos no pagamento de despesas com multas 
decorrentes do descumprimento de prazo legal 

- Responsáveis: 
Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sra. Raimunda Carvalho de Albuquerque (Secretária Municipal de Educação e 

ordenadora de despesa do FUNDEB) 
- Conduta: 

Empenhar encargos financeiros sobre atrasos no pagamento de obrigações. 
  

⁕ Item 2.6.1.1 Ausência de atualização monetária da base de cálculo do IPTU 

- Responsável: 
Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito)  

- Conduta: 
Não realizar a atualização da base de cálculo do IPTU, cuja omissão constitui-se em 

verdadeira renúncia de receita fiscal – portanto, uma afronta ao art. 14 da LC nº. 101/2000.. 
 

⁕ Item 2.6.1.2 Ausência de revisão da Planta Genérica de Valores e falhas no cadastro 
imobiliário 

- Responsável: 
Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito)  

- Conduta: 
Não rever com periodicidade razoável a Planta Genérica de Valores, nos termos do 

Art. 30, §§ 2° e 3°, da Portaria 511/09 do Ministério das Cidades, e não atualizar 
adequadamente o cadastro imobiliário. 

 

⁕ Item 2.6.1.3 Ausência de normatização municipal instituindo a progressividade fiscal das 
alíquotas de IPTU 

- Responsável: 
Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito)  

- Conduta: 
Não instituir a progressividade fiscal das alíquotas de IPTU, no caso de 

descumprimento da função social do imóvel urbano, com a verificação se este cumpre ou 
não a sua função social (CF, art. 156, §1º; c/c art. 182, §4º, II). 
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⁕ Item 2.6.1.4 Falhas na Administração do IPTU 

- Responsável: 
Sr. Genário Benedito dos Reis (Secretário Municipal de Administração, 

Planejamento e Orçamento de 01/01 a 11/03/2020)   
Sr. Raimundo Nonato da Silva (Secretário Municipal de Administração, 

Planejamento e Orçamento de 11/03 a 31/12/2020) 
- Conduta: 

Não realizar adequadamente a administração tributária, podendo com tal conduta 
deixar de arrecadar receitas devido a falhas nessa administração.  
 

⁕ Item 2.7.1. Pagamento a maior do que o previsto no extrato da ata do registro de preços 
n° 06/2017 

- Responsáveis: 
Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa) 
Sr. Taylon Oliveira de Andrades (Ordenador de despesa do FMS) 
Sra. Deuzenir dos Santos Portela (Ordenadora de despesa do FMAS)   

- Conduta:  
Autorizar pagamento referente a aquisição manutenção de veículos em valor 

superior ao contratado. 
    

⁕ Item 2.7.2. Execução dos serviços de abastecimento em desacordo com o definido no 
termo de referência 

- Responsáveis: 
 Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa) 
              Sr. Taylon Oliveira de Andrades (Ordenador de despesa do FMS) 
             Sra. Deuzenir dos Santos Portela (Ordenadora de despesa do FMAS)   
- Conduta:  

Autorizar pagamento para empresa sem execução dos serviços nos moldes do 
termo de referência.  
 

⁕ Item 2.8.1. Realização de aditivo de valor com percentual superior ao limite permitido  – 
pagamento do valor aditivado sem base legal 

- Responsável: 
 Sr. Raimundo Nonato da Silva (Secretário Municipal de Saúde à época)  
- Conduta:  

Realizar aditivo contratual de valor acima dos limites previstos em lei. 
  

⁕ Item 2.8.2. Não implementação de gerenciamento e controle de abastecimento dos 
veículos da frota municipal de Cocal – PI 

- Responsável: 
 Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito Municipal)  
- Conduta:  

Não determinar o cumprimento da instrução normativa relativa ao controle de 
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abastecimento instituída pela controladoria geral do município. 
  

⁕ Item 2.8.3. Realização de pagamento referente à aquisição de combustíveis com valor 
superior ao previsto no contrato 

- Responsáveis: 
 Sr. Rubens de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa) 
             Sr. Taylon Oliveira de Andrades (Ordenador de despesa do FMS)  
- Conduta:  
              Autorizar pagamento referente a aquisição de combustíveis em valores superiores 
ao previsto no contrato (janeiro a março de 2020)  
 

⁕ Item 2.9.1. Realização de contratação direta fora das hipóteses previstas em lei 

- Responsável: 
 Sr. Taylon Oliveira de Andrade (Secretário Municipal de Saúde e ordenador de 
despesa do FMS)  
- Conduta:  
              Autorizar realização de procedimento de contratação direta fora das hipóteses 
previstas em lei. 
 

⁕ Item 2.9.2. Propostas de preços de empresas com o mesmo grupo societário e mesmo 
endereço 

- Responsável: 
 Sr. Taylon Oliveira de Andrade (Secretário Municipal de Saúde e ordenador de 
despesa do FMS)    
- Conduta:  
              Aceitar proposta de preços de empresas com mesmo grupo societário e mesmo 
endereço. 
  

⁕ Item 2.9.3. Incompatibilidade dos valores determinados na proposta de preço vencedora 
com os valores praticados no mercado – sobrepreço 

- Responsável: 
 Sr. Taylon Oliveira de Andrade (Secretário Municipal de Saúde e ordenador de 
despesa do FMS)   
- Conduta:  
              Aceitar proposta de preços com valores que não representam a realidade do valor de 
mercado.  
 

⁕ Item 2.9.4. Superfaturamento quantitativo: Entrega do objeto em quantidade inferior ao 
contratado 

- Responsável: 
 Sr. Taylon Oliveira de Andrade (Secretário Municipal de Saúde e ordenador de 
despesa do FMS)   
- Conduta:  
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              Autorizar pagamento na integralidade cujo objeto não foi entregue em sua 
totalidade.  
 

⁕ Item 2.9.5. Superfaturamento qualitativo: Entrega do objeto em qualidade inferior ao 
adquirido 

- Responsável: 
 Sr. Taylon Oliveira de Andrade (Secretário Municipal de Saúde e ordenador de 
despesa do FMS)   
- Conduta:  
              Receber os objetos em desconformidade com a proposta de preços e o valor pago.
  

⁕ Item 2.10.1. Superfaturamento quantitativo: entrega dos objetos com características 
inferiores em relação às características constantes na proposta de preços 

- Responsável: 
 Sr. Taylon Oliveira de Andrade (Secretário Municipal de Saúde e ordenador de 
despesa do FMS)   
- Conduta:  
             Receber os objetos em desconformidade com a proposta de preços e o valor pago.
  

⁕ Item 2.10.2. Aquisição de eletrônicos através de dispensa de licitação fora das hipóteses 
previstas em lei 

- Responsável: 
 Sr. Taylon Oliveira de Andrade (Secretário Municipal de Saúde e ordenador de 
despesa do FMS)   
- Conduta:  
              Autorizar realização de procedimento de contratação direta fora das hipóteses 
previstas em lei. 
  

⁕ Item 2.11. Cadastramento de contratos e os respectivos aditamentos, finalização de 
licitação, informações e publicações fora do prazo 

- Responsável: 
 Kylvia Maria Sousa Herculano ( Presidente da CPL)   
- Conduta:  
             Não cadastramento das licitações e contratos nos sistemas licitações e contratos 
web, desta Corte de Contas. 
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4. PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO 

Ante o exposto, submete-se o presente relatório à consideração superior com as 
seguintes propostas, colocando-se essa Diretoria à disposição do Relator, Sr. Jackson Nobre 
Veras, para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo que são sugeridos os 
seguintes encaminhamentos: 

CITAR os gestores e demais responsáveis, em homenagem aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, para responderem pelas irregularidades apontadas no item 3 
deste relatório. 

É o Relatório. 

 

Teresina (PI), 22 de setembro de 2021. 

 

(assinado digitalmente) 
Mario Henrique de Freitas Mendes 

Auditor de Controle Externo 
  

  
VISTO: 
 

            (assinado digitalmente)                                           (assinado digitalmente) 
                 Vilmar Barros Miranda                                    Elbert Silva Luz Alvarenga 

            Auditor de Controle Externo      Auditor de Controle Externo 
     Chefe da III Divisão Técnica da DFAM                                   Diretor da DFAM 

 

 


