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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS CONTAS DE GESTÃO 
 
EM RESUMO 
► Análise das prestações de contas da Prefeitura de Cocal dos Alves 
 
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, limpeza pública, 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 juros e multa, destinação inadequada dos 
resíduos sólidos, finalização de procedimentos de licitação e contrato fora do prazo e irregularidades 
em procedimentos licitatórios e na execução dos respectivos contratos. 
 
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;
Destinar em local adequado os Resíduos Sólidos;  
Instituir e administrar 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 

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

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

CPF Cadastro de Pessoa Física 

CRC-PI Conselho Regional de Contabilidade do Piauí 

DFAM Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal 

DOM Diário Oficial dos Municípios do Piauí 

FMAS Fundo Municipal de Assistência Social 

FMS Fundo Municipal de Saúde 

FNS Fundo Nacional de Saúde 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

IN Instrução Normativa 

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

LRF Lei de Responsabilidade Fiscal 

LTDA Limitada ou Sociedade Limitada 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social 

ME Microempresa 

PI Piauí 

PP Pregão Presencial 

REsp Recurso Especial 

SARS-CoV-2 Sigla do inglês que significa coronavirus 2 da síndrome respiratória aguda grave 

SRP Sistema de Registro de Preços 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

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 

TJ/PI Tribunal de Justiça do Estado do Piauí 
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Prefeito: Osmar de Sousa Vieira - período: 01/01 – 31/12/2020 

Controlador: Manoel Antônio Rocha do Nascimento – período: 01/01 – 31/12/2020 

Responsável Contábil: Conceito Escritório Contábil Ltda – ME CRC-PI 0506/O-1 – período: 
01/01 – 31/12/2020 

1. INTRODUÇÃO 

A Prefeitura do Município de Cocal dos Alves, de área territorial de 324,856 km², 
população, segundo o IBGE, estimada em 6.168 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$ 18.848.519,77, e teve 
uma despesa empenhada de R$ 17.251.000,27 (fonte: Sagres Contábil). 

O valor total de despesa com pessoal e encargos sociais empenhado pela 
Prefeitura em 2020 foi de R$ 9.237.812,29. Já o valor total de Juros e Encargos, de R$ 
17.439,89; de Outras Despesas Correntes, de R$ 6.094.145,15; de Investimentos, de R$ 
1.714.633,57 e; de amortização da dívida contratual, de R$ 186.969,37. 

 

Gráfico 1 – Despesa por grupo de natureza da despesa 

A Prefeitura de Cocal dos Alves, 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, serviço de apoio adm., técnico e operacional, 
servicos médicos e odontológicos, serviços de energia elétrica, serviços de consultoria 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 UNID. ORÇAMENTÁRIA EMPENHADO (R$) 

Vinicius Macedo de Moura 633XXX94320 FMS e SMS 171.658,45 

Lidia Maria Lima de Queiroz 299XXX25368 FMS 167.000,00 

Lucas Moura Santana 061XXX28324 FMS 110.413,45 

Izael Francisco de Brito Araújo 057XXX02365 FMS 90.000,00 

Lucas Prado Pires 004XXX52318 FMS e SMS 89.210,64 

Silvano Rodrigues de Brito 005XXX48365 FMS 61.146,48 

Alcides Tomaz de Oliveira Junior 744XXX50306 FMS 44.236,00 

Matheus Saraiva Valente Rosado 043XXX24333 FMS 39.000,00 

Adelmo Isaac Medeiros Avelino 025XXX43343 FMS 29.485,00 

Teresa Maria Barbosa Leal de Freitas 020XXX65375 FMS 26.820,00 

Outros  - FMS e SMS 67.126,00 

Em relação ao total de recursos repassados pela União para o enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do SARS-CoV-2 (Covid-19), o montante recebido pelo 
Município de Cocal dos Alves foi de R$ 3.061.713,17 , 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 922.432,02 - 

Transferência Fundo a Fundo de recursos do SUAS 147.300,00 - 

Remanejamento de Emendas Parlamentares* 800.000,00 - 

Apoio Financeiro – Medida Provisória nº 938/2020 547.759,47 11.469,73 

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

89.003,60 - 
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Tipo de transferência Ingresso Bruto (R$) Dedução (R$) 

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

510.217,05 - 

Transferência Lei Aldir Blanc (Lei n.º 14.017/2020) 56.470,76 - 

TOTAL 3.061.713,17 

Fonte: FNS, MDS, Sistema Nacional de Cultura e Transferência de Recursos (Banco do Brasil) 

*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    1.215.206,38  

Recursos preferencialmente para o enfrentamento da pandemia       800.000,00  

Recursos de livre alocação    1.057.976,52  

Dedução (R$) -       11.469,73  

TOTAL    3.061.713,17  

Em 2020, foi empenhado o total de R$ 590.015,90 pelo Fundo Municipal de 
Saúde, com ações de enfrentamento da pandemia.  

  Gráfico 3 – Gastos com ações de enfrentamento da crise sanitária - FMS 
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No mesmo período, foi empenhado o total de R$ 97.113,26 pelo Fundo Municipal 
de Assistência Social, R$ 41.325,00 pela Unidade Gestora Assistência Social - outros programas 
e R$ 42.780,00 pela Secretaria Municipal de Saúde com ações de enfrentamento da pandemia. 

Logo, foi empenhado o total de R$ 771.234,16 com ações específicas de combate 
à pandemia. 

A situação de enfrentamento à crise sanitária do SARS-CoV-2 (Covid-19) 
influenciou em algumas despesas da Prefeitura, em algumas se observando majoração e, em 
outras, diminuição. 

 
 

 
 

 
 

 

Gráfico 4 – Evolução de gastos no contexto da pandemia e no quadriênio 2017/2020 
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Os gastos com energia elétrica tiveram uma pequena diminuição, enquanto  
houve uma queda maior em combustíveis e gêneros de alimentação, e uma drástica redução 
da despesa com transporte escolar comparada ao exercício anterior. 

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, a estrutura e 
o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que estão descritas a seguir. Peça 1, 
fls. 01. 

O município de Cocal dos Alves tem três unidades de Estratégia de Saúde da 
Família (ESF): Pedro Cardoso Veras (Centro), Belém (zonal rural) e Carnaubal (zonal rural). 
Todas elas têm computador com acesso a internet, ponto digital de frequência e veículo 
próprio.  

A SMS não utiliza o sistema Hórus, mas sim o Google Drive no gerenciamento das 
suas atividades, com cada profissional da saúde tendo seu login e senha. O controle de 
estoque de medicamentos, materiais odontológicos e demais insumos utilizados na SMS é 
feito no Google Drive da própria SMS, manuseado por profissional efetivo e responsável pelo 
setor. 

As informações e cadastro para vacina estão no Google Drive da SMS e registradas 
no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI).  

A produção das equipes de ESF da referida Secretaria está utilizando o Prontuário 
Eletrônico do Cidadão (PEC). 

A informatização da produção dos agentes comunitários de saúde é feito por 
aplicativo do Ministério da Saúde no próprio celular de cada agente, com previsão de 
utilização de tablets até o final do segundo semestre do corrente ano (2021). 

Com relação aos atendimentos de casos suspeitos de síndrome gripal, estes são 
realizados na ala Covid-19 na unidade ESF Pedro Cardoso Veras, 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, também registrados no Google Drive acrescentando o campo de contatos com 
pacientes confirmados. Além disso, todas as coletas de RT-PCR são realizadas na cidade vizinha 
de Cocal, registradas no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e são enviadas ao 
Laboratório Central (LACEN) em Teresina. No mesmo sistema são emitidos os laudos dos 
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 30/12/2020, foram 
498 casos, sendo 225 casos confirmados, 273 descartados, 4 óbitos, 221 recuperados e não 
teve nenhum caso ativo e nem isolado. 
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2.1.1. Profissional na gestão de assistência farmacêutica contratado de forma precária 
 
Não tem farmacêutico efetivo no município, mas sim uma farmacêutica que 

prestava serviço, mas ela pediu exoneração no começo deste ano (2021). 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 
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 têm 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. 

 
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) 

 
Na fiscalização in loco, informou-se que somente foi realizado processo seletivo 

para a contratação de pessoal no exercício de 2021 na Secretaria Municipal de Saúde em 
23/03/2021. Peça 1, fls. 01. 

 
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 dos Alves 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 

Edital 
Número do 

Edital 
Tipo de 

Recrutamento 
RHWeb 

P. M. de Cocal 
dos Alves 

26 
Sem publicação 

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



 

 
 

  

       Pendente de julgamento 

Processo n.º TC/ 016685/2020  

 
 

 

    

16 

  

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 
Municipal de Cocal dos Alves realizou 26 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. 

 
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: Osmar de Sousa Vieira)           

Especificação Credor Valor (R$) 

Serviços administrativos Valderez Matos Gomes dos Santos 13.310,00 

Serv. elaboração de laudo Eliane Carvalho Cardoso 18.160,00 

Serv. acompanhamento de sistemas  Mara Cristina Rodrigues Fernandes 5.814,00 

Total 37.284,00 

Peça 01, fls. 02 a 04. 
 
FMS (Ordenadora: Virginia Matos Gomes dos Santos) 

Especificação Credor Valor (R$) 

Fisioterapeuta 

Aliny Fontenele de Brito 17.100,00 

Ana Cristina Veras Vieira 17.100,00 

Analice Cardoso de Brito 17.100,00 

Enfermeiro (a) 

Antonio Roberto de Castro Alves 24.000,00 

Bruna de Carvalho Veras 24.000,00 

Bruna Maria de Brito Castro 24.000,00 

Layane Silva Nascimento 22.600,00 

Maria Ediene de Brito Carvalho Fontenele 22.600,00 

Maria Paula de Castro 24.000,00 

Rikaelly de Oliveira Brito 15.000,00 
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Especificação Credor Valor (R$) 

Apoio combate Covid-19 

Cleidiomar Alves de Brito 7.315,00 

Demerval Vieira de Melo 7.315,00 

Deuzelina da Silva Brito 7.315,00 

Diego Cardoso de Araujo 6.270,00 

Diego Ferreira Lima 7.112,10 

Francisco Antonio Araujo de Brito 7.315,00 

Francisco das Chagas Vieira Brito 7.315,00 

Jefferson do Nascimento Brito 6.270,00 

Joel de Brito Silva 6.270,00 

Maria de Lurdes Vale Brito 6.270,00 

Mayaria de Brito Araujo 7.315,00 

Rhuanne Katrynne Rodrigues Fontenele 7.315,00 

Simone de Almeida Fontenele 7.315,00 

Wellington Almeida de Brito 6.270,00 

Apoio em barreiras sanitárias 

Eliene Morais de Brito 5.225,00 

Eulilia Oliveira Machado 5.225,00 

Francisca Celia Bernardo da Silva 5.225,00 

Francisco Brito de Oliveira 6.270,00 

Francisco Junio Rodrigues de Brito 5.225,00 

Francisco Veras de Carvalho 7.315,00 

Jose Cardoso de Brito 5.225,00 

Maria Deusa de Brito Vieira 5.225,00 

Agente Comunitária de Saúde 
Fabiana Vieira Carneiro 9.405,00 

Tiago Araujo Sousa 9.405,00 

Auxiliar serv. gerais Francisca de Brito Viana 8.360,00 

Auxiliar de higiene bucal Hortencia Fontinele de Brito 9.405,00 

Técnica de enfermagem Maria Leidiane Alves de Brito 9.405,00 

Médico 

Alcides Tomaz de Oliveira Junior 44.236,00 

Izael Francisco de Brito Araujo 70.000,00 

Lidia Maria Lima de Queiroz 147.000,00 

Lucas Moura Santana 110.413,45 

Lucas Prado Pires 72.010,64 

Matheus Saraiva Valente Rosado 39.000,00 

Silvano Rodrigues de Brito 61.146,48 

Teresa Maria Barbosa Leal de Freitas 26.820,00 

Vinicius Macedo de Moura 146.078,45 

Dentista 
Joao Marques Mendes Neto 22.680,00 

Kaina Solanda Veras Machado 22.680,00 

Total 1.157.462,12 
Peça 01, fls. 05 a 61. 
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FMAS (Ordenadora: Maria de Jesus Frota de Sousa)       

Especificação Credor Valor (R$) 

Assistente social 

Adriele de Carvalho Brito 9.000,00 

Antonia Sergia de Pinto Silva 16.500,00 

Camila da Silva Amaral 13.500,00 

Francilene Magalhaes de Brito 10.500,00 

Francisco Edioneudo de Brito Carvalho 31.250,00 

Maria Jayne Campos da Silva 8.200,00 

Orientadora social 
Ana Paula de Brito Passos 7.315,00 

Danielle Alves de Brito 7.315,00 

Psicóloga 
Hosana Cardoso de Brito 25.000,00 

Marluce Eduardo da Silva 10.500,00 

Educador fisico Manoel Victor Silva de Sousa 14.400,00 

Total 153.480,00 

Peça 01, fls. 62 a 75. 
 
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. 

 
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$  
1.348.226,12. 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 75. 

 
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 lotados na educação, saúde e assistência social, descritos no quadro a seguir, 
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perfazendo um gasto anual de R$ 577.959,50, classificado no elemento de despesa 31.90.04 
(Contratação por Tempo Determinado), porém, para as contratações relacionadas abaixo, a 
apresentação de justificativa da necessidade, período da contratação, bem como a realização 
de teste seletivo. Peça 01, fls. 76 a 83. 

 
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: A previsão expressa em lei; 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. 
 

Ordenador Valor (R$) 

Osmar de Sousa Vieira (Prefeito) 16.830,00 

Aurilene Vieira de Brito (FUNDEB) 8.336,00 

Elizete Costa do Amaral (FUNDEB) 304.452,50 

Hosana Cardoso de Brito (FMS) 20.000,00 

Virginia Matos Gomes dos Santos (FMS) 137.481,00 

Maria de Jesus Frota de Sousa (FMAS) 90.860,00 

Total 577.959,50 

 
2.5. Não utilização do sistema informatizado Hórus para suporte à assistência 

farmacêutica 
 

A SMS não utiliza o sistema Hórus, mas sim o Google Drive no gerenciamento das 
suas atividades, com cada profissional da saúde tendo seu login e senha. O controle de 
estoque de medicamentos, materiais odontológicos e demais insumos utilizados na SMS é 
feito no Google Drive da própria SMS, manuseado por profissional efetivo e responsável pelo 
setor. Peça 01, fls. 01. 

A não utilização do sistema informatizado Hórus na gestão da assistência 
farmacêutica, contemplando controle de aquisição, de estoque, de distribuição, de validade e 
de dispensação de medicamentos, acarreta o descumprimento, por parte da P. M. de Cocal 
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dos Alves, das exigências atinentes às Portarias GM/MS 2.073/2011, 271/2013 e 957/2017, 
requisitos que condicionam o repasse de recursos para o custeio do eixo Estrutura do Qualifar-
SUS, prejudicando também o repasse de informações estratégicas ao Ministério da Saúde 
sobre acesso a medicamentos pela população do município. 

 O Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente o HÓRUS, um sistema nacional 
de gestão da assistência farmacêutica de acesso on-line, que permite o controle e distribuição 
dos medicamentos disponíveis no SUS, foi lançado em novembro de 2009, além de possuir um 
baixo custo de implantação. O objetivo é possibilitar o registro dos medicamentos que o 
paciente utiliza, facilitando o gerenciamento eletrônico de estoque, datas de validade, rastreio 
e controle fármaco-epidemiológico dos medicamentos dispensados.  

Apesar de todas essas vantagens acima mencionadas, o município não implantou 
esse sistema, o que compromete a eficiência do controle das atividades de assistência 
farmacêutica. 

 

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

Houve o empenhamento e posterior pagamento de encargos financeiros sobre 
atrasos no pagamento de obrigações junto ao Ministério da Previdência Social (SRF), Caixa 
Econômica Federal e Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que foram 
classificados no elemento de despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica – 
Subelemento: Juros e Multas Dedutíveis. Entretanto, pela sua natureza, esses juros e 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: Osmar de Sousa Vieira) 

Empenho Data Competência Credor Juros (R$) 

0918004 18/09/2020 * Ministério da Previdência Social 
(SRF) 

7.618,36 

0930015 30/09/2020 * 2.986,29 

Total 10.604,65 

* Não informado. Peça 1, fls. 84. 
 
Prefeitura (Ordenador: Osmar de Sousa Vieira) 

Empenho Data Competência Credor Juros (R$) 

0320005 20/03/2020 * Caixa Econômica Federal 689,98 

* Não informado. Peça 1, fls. 85. 
 
Prefeitura (Ordenador: Osmar de Sousa Vieira) 

Empenho Data Competência Credor Juros (R$) 

0203072 03/02/2020 * PASEP-Superintendência 
Regional do Trab e Emprego  

892,37 

0203074 03/02/2020 * 514,66 

Total 2.097,01 

* Não informado. Peça 1, fls. 85. 
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 Prefeitura (Ordenador: Osmar de Sousa Vieira) 

Empenho Data Competência Credor Multas (R$) 

0110005 10/01/2020 * 

Ministério da Previdência Social 
(SRF) 

23,10 

0131015 31/01/2020 * 115,75 

0210006 10/02/2020 * 145,75 

0310004 10/03/2020 * 1.636,74 

0409003 09/04/2020 * 9,87 

1210004 10/12/2020 * 2.568,03 

Total 4.499,24 

* Não informado. Peça 1, fls. 86. 
 

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. 

 
2.7. Ausência de requisitos mínimos da Administração Tributária Municipal  

 
Esta análise da Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Cocal dos 

Alves baseou-se principalmente nos questionários de auditoria (Peça 1, fls. 87 a 108) 
respondidos pelo Sr. Antônio Vieira da Silva – Superintendente de Tributos, cujo setor é 
vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.    

 
De acordo com esses questionários, verificou-se que o município não realiza de 

forma adequada a Administração Tributária, pois não há lei de instituição dos impostos de sua 
competência (Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, Imposto sobre a Transmissão de 
Bens Imóveis – ITBI e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS), não há setor 
responsável pela fiscalização desses impostos, não há fiscal de tributo no município, não há  
legislação municipal tratando de benefícios ou incentivos fiscais relativos ao IPTU, o município 
não possui Planta Genérica de Valores, não existe lei que obrigue o(s) Cartório(s) de Registro 
de Imóveis e Distribuidor(es) a informar periodicamente as transmissões imobiliárias 



 

 
 

  

       Pendente de julgamento 

Processo n.º TC/ 016685/2020  

 
 

 

    

22 

  

realizadas no seu território, para fins de incidência do ITBI e nem tem lei municipal que institua 
atribuição de responsabilidade pelo pagamento de ITBI antecipado ao fato gerador, de forma 
que o imposto seja exigível pelo registrador de imóveis no momento da transferência de 
propriedade.  

 
Uma gestão tributária eficiente assegura a aplicação da justiça fiscal e reduz a 

dependência dos repasses constitucionais. Consequentemente, o volume da prestação de 
serviço por parte da Administração Pública Municipal aos Municípios será maior e com melhor 
qualidade. 

 
Assim, o município deve exercer o poder de tributar outorgado pela Constituição 

Federal de 1988, tornando efetiva a arrecadação dos tributos de sua competência: impostos, 
taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuição especial. 

 
Considerando que os impostos municipais (IPTU, ISS e ITBI) têm finalidade fiscal, 

ou seja, tem o intuito de arrecadar. Essa captação é receita derivada, que são receitas oriundas 
do poder de tributar.  

 
O IPTU, que em regra é fiscal, possui uma exceção que é relacionada a sua 

progressividade no tempo. Essa progressividade ocorre no caso do particular não conseguir 
atender às expectativas do Município, no sentido de não cumprir com a função social da 
propriedade, não promovendo o seu adequado aproveitamento. 

 
As regras sobre IPTU estão indicadas nos artigos 32 ao 34 do CTN (Código 

Tributário Nacional) e ainda nos artigos 14 e 15 do Decreto-Lei nº 57/1966. 
 
As normas relativas ao ITBI estão contidas no artigo 156 da CF/1988 e nos artigos 

35 ao 42 do CTN.  
 
O ISS é o imposto sobre serviços de qualquer natureza, exceto os de comunicação, 

transporte interestadual e transporte intermunicipal, que são do ICMS, de acordo com o art. 
156, III da CF/1988. A prestação de serviços está definida no Código Civil, e o artigo 1º da Lei 
Complementar 116/2003 informa que o ISS incidirá sobre essa prestação de serviços. As regras 
para incidência do ISS estão contidas no artigo 156 da CF/1988 e na Lei Complementar 
116/2003. 

 
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 
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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). 

 
Os procedimentos realizados para cancelamentos ou baixas manuais de créditos 

no sistema de arrecadação não são informados à Contabilidade (Item 46 do questionário).  
 
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 
fazendário enviar a listagem com todas as informações necessárias à realização da inscrição 
em dívida ativa. 

 
2.8. Destinação Inadequada dos Resíduos Sólidos 

 

De acordo com o art. 54 da Lei Federal no 12.305/10, que instituiu a Politica 
Nacional de Resíduos Sólidos, todos os municípios brasileiros devem erradicar a disposição 
ambientalmente inadequada de resíduos sólidos até agosto de 2014. Tal medida deve estar 
explicitada no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) do Município. 

 

Na fiscalização in loco, foi feita uma visita ao local onde é feita a destinação dos 
resíduos sólidos municipais, em que atestou-se o não cumprimento de exigência da Politica 
Nacional de Resíduos Sólidos, e verificou que a disposição dos resíduos sólidos do município é 
efetuada num vazadouro a céu aberto (lixão), sem qualquer adequação de higiene e proteção, 
gerando impactos e degradação ambiental, poluindo o solo, o ar e os recursos subterrâneos da 
região em seu entorno, conforme visto nas fotos abaixo: 
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       Figura 1: lixão                                                           Figura 2: lixão 
 

 
       Figura 3: lixão                                                           Figura 4: lixão 
 

  
        Figura 5: lixão                                                        Figura 6: lixão 
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Desta feita, concluiu-se que, efetivamente, não está havendo qualquer controle 
sanitário ou ambiental na área do lixão, fato que se constitui em crime ambiental e um 
problema de saúde pública, com fulcro na Lei Federal nº 12.305/2010, Art. 48. 

 

2.9. Cadastramento de contratos e os respectivos aditamentos, finalização de licitação, 
informações, publicações e incidentes de contratos 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 
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. 109 da Peça 1.  
 

Nº Processo TCE Data Publicação/ Homologação Data limite Data da finalização Dias de atraso 
LW-000945/20 10/02/2020  24/02/2020  10/03/2020  9 
LW-001162/20 17/02/2020  02/03/2020 09/03/2020 5 
LW-002316/20 23/03/2020  06/04/2020  26/11/2020  155 
LW-006755/20 15/12/2020  29/12/2020  19/01/2021  14 
LW-008055/19 08/01/2020 22/01/2020  03/02/2020  8 
LW-000938/20 13/02/2020  27/02/2020 30/04/2020 41 

 
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. 110 e 111 
da Peça 1.  

javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=319920',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=320207',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=341489',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=386548',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=308747',%20'_blank'))
javascript:void(window.open('https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=319913',%20'_blank'))
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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), o cadastro de aditamentos aos contratos (IN 
nº 06/2017, art. 12º, §2º) e o cadastro de incidentes aos contratos (IN TCE/PI n. 06/2017, art. 
13, caput, e art. 14º, caput). Anexo fls. 112 a 115 da Peça 1.  

 
2.10. Prestação de serviços de manutenção, reparo e recuperação de prédios públicos e 

serviços diversos  
 
A Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves – PI, contratou, através do Pregão 

Presencial n° 01/2020, a empresa F. R. Silva Costa & Cia LTDA pelo valor total de R$ 
499.000,00, cujo objeto foi a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de 
engenharia para a manutenção, reparo, recuperação dos prédios públicos e execução de 
serviços diversos no município de Cocal dos Alves, conforme print a seguir: 

 

O valor pago pela Prefeitura de Cocal dos Alves em decorrência do contrato acima 
mencionado foi de R$ 460.788,12.  

 
2.10.1. Planejamento precário e ausência de estudos preliminares e termo de 

referência ou projeto básico adequado para o dimensionamento do objeto de 
acordo com a real necessidade do município. 
 
 Em análise aos autos do processo licitatório Pregão Presencial n° 01/2020, não foi 

constatada a presença de realização de estudos preliminares, dimensionamentos adequados 
da contratação referente a serviços de engenharia para a manutenção, reparo, recuperação 
dos prédios públicos e execução de serviços diversos no município. 

Extrai-se do termo de referência que a contratação dos serviços em comento foi 
prevista de acordo com o quantitativo de horas, estipulando em alguns casos, a contratação de 
9 mil horas para motorista de carro de passeio, sem demonstrar a necessidade do quantitativo 
e sem justificar como se daria a utilização das horas. Ver estimativa da contratação na íntegra 
à peça 2, fls. 1 a 8. 

De acordo com o art. 6, IX da Lei 8.666/1993, o termo de referência ou projeto 
básico é um documento, elaborado a partir dos estudos técnicos preliminares, e deve conter 
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os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o 
objeto da licitação, possibilitando a avaliação de custos e a definição dos métodos e do prazo e 
forma de execução. 

No entanto, em que pese haver termo de referência, não foi realizado estudo 
preliminar, restando evidente que o termo de referência não possui dimensionamentos 
adequados e consequentemente ausência de planejamento do fornecimento de serviços por 
terceiros, representando riscos relevantes de malversação de recursos públicos e dano ao 
erário. 

Informa-se ainda, como forma de demonstrar a ausência de precisão nos 
elementos necessários e suficientes para caracterizar a avaliação dos custos e a definição da 
forma de execução do serviço é que não há previsão de quantitativo mínimo de pessoal que a 
empresa teria a necessidade de dispor para prestar o serviço para o município. 

 A título de exemplo, uma possível licitante não teria como ter precisão no 
quantitativo de pessoal que teria que dispor para prestar o serviço de 9 mil horas de motorista 
de carro de passeio, pois não há previsão da forma de utilização das horas. 

 
2.10.2. Prestadores de serviço da Prefeitura em comum com funcionários da empresa F. 

R. Silva Costa & Cia LTDA – Indícios de serviços pagos sem a efetiva prestação 
 
Durante a fiscalização in loco realizada no município de Cocal dos Alves – PI, a 

equipe de auditoria solicitou a relação de todos os funcionários da empresa F. R. Silva Costa & 
Cia LTDA que prestaram serviço para o município de Cocal dos Alves. 

Diante da solicitação, foi disponibilizada a relação dos funcionários da empresa 
acima mencionados que prestaram serviço para Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves – PI. 
Ver peça 2, fls. 9 e 10. 

Realizou-se cruzamento de dados entre a lista dos funcionários da empresa F. R. 
Silva Costa & Cia LTDA e a base de dados desta Corte de Contas, constatando que 8 
funcionários receberam pagamentos da Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves para 
prestação de serviços diversos, conforme especificado abaixo: 

 Antônio de Araújo Vieira: funcionário da empresa relacionado como motorista de 

carro de passeio da assistência social, além disso, é servidor municipal lotado na 

divisão de transportes e em janeiro 2020 também prestou serviço de motorista junto 

à secretaria municipal de assistência social, Ver peça 2, fls. 11 e 12; 

 Sandro Oliveira Batista: funcionário da empresa em comento, relacionado como 

motorista de carro de passeio e é servidor público municipal lotado na divisão de 

transportes e recebeu pagamento da Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves por 

prestação de serviços diversos. Ver peça 2, fls. 13 e 14; 

 Valter de Sousa Brito: funcionário da empresa para prestação de serviço de motorista 

de carro de passeio e também é servidor público municipal. Ver peça 2, fl. 15; 

 Francisco de Melo Fontenele: funcionário da F. R Silva Costa & Cia LTDA, relacionado 

como motorista de carro de passeio e está no quadro de servidores públicos 

municipais ocupante do cargo de coordenador de transporte. Ver peça 2, fl. 16; 
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 Cícero Rodrigues de Brito: funcionário da empresa F. R. Silva Costa & Cia LTDA, 

prestando serviço como motorista de passeio e é servidor público municipal, além 

disso, recebeu pagamento da Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves relativo a 

prestação de serviços como motorista. Ver peça 2, fls. 17e 18; 

 Adriano da Silva Brito: funcionário da empresa relacionado como motorista de carro 

de caminhão basculante e prestou serviços diversos diretamente para o município de 

Cocal dos Alves – PI. Ver peça 2, fl. 19; 

 Francisco Antônio Araújo de Brito: relacionado como funcionário da empresa em 

comento na função de motorista de carro de passeio e recebeu pagamento do 

município de Cocal dos Alves – PI por serviços de apoio na linha de frente no 

combate ao Covid – 19. Ver peça 2, fl. 20; 

 Manoel de Brito Veras: relacionado como motorista de ônibus da empresa F. R. Silva 
Costa & Cia LTDA e recebeu do município de Cocal dos Alves – PI por serviços 
prestados na limpeza pública. Ver peça 2, fl. 21. 

 
Frisa-se que, o que se pretende demonstrar não é irregularidade relacionada aos 

pagamentos das pessoas físicas acima listadas, e sim a realização de pagamentos em favor da 
empresa F. R. Silva Costa & Cia LTDA pela prestação de serviços de motorista, uma vez que 8, 
dos 17 motoristas relacionados pela empresa antes mencionada, também prestaram serviço 
de forma direta para o município de Cocal dos Alves – PI, assim, há indícios de que os serviços 
pagos à empresa F. R. Silva Costa & Cia não foram prestados na sua integralidade. 

 
A Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves pagou R$ 117.416,00 à empresa F. R. 

Silva Costa & Cia LTDA pela prestação de serviços de motorista. 
 

2.10.3. Indícios de inexecução do objeto contratado (prestação de serviço de pedreiro, 
ajudante de pedreiro e servente). 
 
Compulsando as notas fiscais, colacionada nos autos à peça 2, fls. 22 a 161, 

emitidas pela empresa F. R. Silva Costa & Cia LTDA, referente a prestação de serviço no 
município de Cocal dos Alves – PI, verificou-se que houve o pagamento no valor de R$ 
49.706,20 referente a serviço pago por hora de pedreiro, R$ 40.163,80 relativo a prestação de 
serviço como ajudante de pedreiro e R$ 16.579,54 pago relativo a serviço prestado como 
servente, conforme especificações na tabela abaixo: 

 

JANEIRO 

Descrição Qtde (hora) Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 400 R$ 16,87 R$ 6.748,00 

Ajudante de pedreiro 300 R$ 13,22 R$ 3.966,00 

Servente 217,5 R$ 13,37 R$ 2.907,98 

FEVEREIRO 

Descrição Qtde (hora) Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 875 R$ 16,87 R$ 14.761,25 

Ajudante de pedreiro 875 R$ 13,22 R$ 11.567,50 

Servente 868 R$ 13,37 R$ 11.605,16 
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JUNHO 

Descrição Qtde (hora) Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 805,1 R$ 9,50 R$ 7.648,45 

Ajudante de pedreiro 832,1 R$ 8,00 R$ 6.656,80 

Servente - - - 

JULHO 

Descrição Qtde (hora) Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 721 R$ 9,50 R$ 6.849,50 

Ajudante de pedreiro 776 R$ 8,00 R$ 6.208,00 

Servente - - - 

SETEMBRO 

Descrição Qtde (hora) Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 400 R$ 9,50 R$ 3.800,00 

Ajudante de pedreiro 400 R$ 8,00 R$ 3.200,00 

Servente 300 R$ 7,00 R$ 2.100,00 

OUTUBRO 

Descrição Qtde (hora) Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 732 R$ 9,50 R$ 6.954,00 

Ajudante de pedreiro 765 R$ 8,00 R$ 6.120,00 

Servente 260 R$ 7,00 R$ 1.820,00 

DEZEMBRO 

Descrição Qtde (hora) Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 310 R$ 9,50 R$ 2.945,00 

Ajudante de pedreiro 295 R$ 8,00 R$ 2.360,00 

Servente 160 R$ 7,00 R$ 1.120,00 

 
Extrai-se que foram disponibilizados para prestar serviço para o município em 

nome da F. R. Silva Costa & Cia LTDA apenas dois pedreiros, dois ajudantes de pedreiro e dois 
serventes, conforme lista disponibilizada à equipe de auditoria em anexa à peça 2, fls. 9 e 10. 

 
Diante disto, considerando a jornada de trabalho correspondente a 44 horas 

semanais, sendo 8 horas de segunda a sexta e 4 horas nos dias de sábado, considerando ainda 
os dias de feriado no exercício de 2020, realizou-se cruzamento de informações relativas à 
quantidade de horas pagas e quantidade de funcionários disponibilizados, concluindo que: 

 

 O mês fevereiro teve possibilidade de trabalho de 328 horas, considerando 

que tinha dois funcionários para cada função. No entanto, conforme visto no 

quadro acima, houve o pagamento de 875 horas tanto para pedreiro como para 

ajudante de pedreiro e 868 horas para servente, assim, houve pagamento de 547 

horas de pedreiro e ajudante de pedreiro e 540 horas para servente, assim, há 

fortes indícios de pagamentos sem a efetiva prestação do serviço. 

 No mês junho teve possibilidade de trabalho de 352 horas, considerando que 

tinha dois funcionários para cada função. Conforme visto no quadro acima, houve 

o pagamento de 805,1 horas para pedreiro e 832,1 para ajudante de pedreiro, 
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assim, houve pagamento de 453,1 horas de pedreiro e 480,1 para ajudante de 

pedreiro assim, há fortes indícios de pagamentos sem a efetiva prestação do 

serviço. 

 No mês julho teve possibilidade de trabalho de 400 horas, considerando que 

tinha dois funcionários para cada função. Conforme visto no quadro acima, houve 

o pagamento de 721 horas para pedreiro e 776 para ajudante de pedreiro, assim, 

houve pagamento de 321 horas de pedreiro e 376 horas para ajudante de 

pedreiro assim, há fortes indícios de pagamentos sem a efetiva prestação do 

serviço. 

 O mês setembro teve possibilidade de trabalho de 368 horas, considerando 

que tinha dois funcionários para cada função. No entanto, conforme visto no 

quadro acima, houve o pagamento de 400 horas tanto para pedreiro como para 

ajudante de pedreiro, assim, houve pagamento de 32 horas de pedreiro e 

ajudante de pedreiro assim, há fortes indícios de pagamentos sem a efetiva 

prestação do serviço. 

 O mês outubro teve possibilidade de trabalho de 376 horas, considerando que 

tinha dois funcionários para cada função. No entanto, conforme visto no quadro 

acima, houve o pagamento de 732 horas para pedreiro e 765 para ajudante de 

pedreiro, assim, houve pagamento de 356 horas de pedreiro e 389 horas para 

ajudante de pedreiro. 

  

Considerando o exposto acima, verificam-se fortes indícios que os serviços 
contratados e pagos não foram efetivamente prestados, tendo em vista que a Prefeitura 
Municipal de Cocal dos Alves – PI realizou pagamento por um serviço que, pelo quantitativo de 
pessoal, não houve a possibilidade de cumprimento de toda a carga horária. Além disso, não 
há nos processos de pagamento nenhuma descrição dos serviços que foram realizados, apenas 
a empresa solicita o pagamento através de notas fiscais e a prefeitura efetua o pagamento, 
repisa-se, sem nenhuma comprovação de realização do serviço. 

Assim, houve pagamento de R$ 44.661,78 de horas que possivelmente não foram 
prestadas, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

 

Fevereiro 

Descrição Horas excedentes  Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 547 R$ 16,87 R$ 9.227,89 

Ajudante de pedreiro 547 R$ 13,22 R$ 7.231,34 

Servente 540 R$ 13,37 R$ 7.219,80 

Junho 

Descrição Horas excedentes Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 453,1 R$ 9,50 R$ 4.304,45 

Ajudante de pedreiro 480,1 R$ 8,00 R$ 3.840,80 

Servente - - - 
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Julho 

Descrição Horas excedentes Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 321 R$ 9,50 R$ 3.049,50 

Ajudante de pedreiro 376 R$ 8,00 R$ 3.008,00 

Servente - - - 

Setembro 

Descrição Horas excedentes Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 32 R$ 9,50 R$ 304,00 

Ajudante de pedreiro 32 R$ 8,00 R$ 256,00 

Servente - - - 

Outubro 

Descrição Horas excedentes Valor Unitário Valor Total 

Pedreiro 356 R$ 9,50 R$ 3.382,00 

Ajudante de pedreiro 389 R$ 8,00 R$ 3.112,00 

Servente - - - 

 
2.11. Serviço de revitalização das ruas da zona Urbana e dos povoados da Zona Rural do 

município de Cocal dos Alves – PI. 
 
A Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves – PI contratou a empresa J C N da 

Fonseca Filho, CNPJ n° 20.049.827/0001-05, através da dispensa de licitação n° 008/2020, com 
fundamento na então medida provisória n° 961/2020 c/c com art. 24 da Lei 8.666/1993. 

 
O contrato acima mencionado teve por objeto a execução de serviços de 

revitalização das ruas e avenidas da Zona Urbana e dos povoados da Zona Rural do município 
de Cocal dos Alves – PI.  

 
Para a prestação do serviço em comento, a Prefeitura Municipal de Cocal dos 

Alves empenhou e pagou o valor de R$ 95.430,77 durante os meses de junho a dezembro de 
2020, em favor da empresa J C N da Fonseca Filho.  

 
2.11.1. Contratação precária pelo município para prestação de serviços limpeza pública 

no município de Cocal dos Alves – PI. 
 
Conforme visto no item anterior, o serviço de capina, roço e varrição, poda e 

supressão de árvores do município de Cocal dos Alves foi realizado pela empresa J C N da 
Fonseca Filho, no entanto, o contrato foi assinado no dia 22 de maio de 2020 e o serviço se 
iniciou no mês de junho. 

 
Durante os meses de janeiro a maio, o serviço de limpeza pública foi executado 

por pessoas físicas, contratas de forma precária pelo município de Cocal dos Alves, conforme 
lista nominal abaixo: 

 

NOME MÊS TRABALHADO VALOR PAGO 

ANTONIO MAURO DE BRITO MAIO 550,00 

EVANDRO FONTENELE DE BRITO JANEIRO A MAIO 3.750,00 
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NOME MÊS TRABALHADO VALOR PAGO 

JOÃO FONTENELE DE BRITO MAIO  550,00 

JOSÉ NILSON VIEIRA DA SILVA JANEIRO A MAIO 2.750,00 

ODÍLIO MIRANDA DOURADO MAIO  550,00 

RAIMUNDO PEDRO DE BRITO JANEIRO A MAIO 2.750,00 

VALDENI ALVES DE BRITO JANEIRO A MAIO 3.750,00 

 
Considerando-se que o serviço em exame é revestido de caráter contínuo, e, 

portanto, de caráter permanente, não cabendo essa forma precária de contratação. Além 
disso, vislumbra-se a prestação do serviço por algumas pessoas físicas por apenas um mês e 
pagamento no valor de apenas R$ 550,00, ou seja, abaixo do salário mínimo. Ver quadro acima 
e peça 2, fls. 162 a 168. 

 
Esta improbidade tem reflexos na vida funcional desses contratados visto que a 

administração deixa de realizar o recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários. 
Ademais, dessa prática podem resultar danos ao erário considerando-se a possibilidade de 
ações dos prestadores dos serviços em face da prefeitura, pleiteando direitos trabalhistas. 

 
Por fim, a ausência da prestação do serviço de limpeza pública adequada ajuda a 

refletir no que foi relatado no item “2.8.” deste relatório. 
 

2.11.2. Pessoas físicas contratadas pela empresa J C N da Fonseca Filho em comum com 
pessoas físicas que já prestaram o mesmo serviço de forma direta para 
Prefeitura de Cocal dos Alves – PI – indícios de ausência de impessoalidade na 
contratação. 

 
Em fiscalização in loco, a equipe de auditoria solicitou relação de trabalhadores da 

empresa J C N da Fonseca Filho (contratada através da dispensa de licitação n° 08/2020, 
conforme mencionado no item “2.11.”) que, no exercício de 2020, prestou serviço para a 
Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves. A lista foi fornecida conforme print a seguir: 

 
Diante disto, realizou-se cruzamento de dados entre a lista acima e os dados 

constantes nos sistemas internos desta Corte de Contas, constatou-se que sete dos oito 
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prestadores de serviço da J C N da Fonseca Filho prestaram pelo menos uma vez, de forma 
direta, serviço de limpeza pública para o município de Cocal dos Alves entre os meses de 
janeiro a maio de 2020. Ver lista nominal no item “2.11.2.” 

 
Desse modo, o que se pretende demonstrar, assim como no item “2.10.2.” deste 

relatório, não é a irregularidade do pagamento das pessoas físicas. Nesse específico, somando 
ao relatado no item “2.10.2.” observa-se possível relação entre a Prefeitura Municipal de Cocal 
dos Alves – PI e as empresas contratadas (J C N da Fonseca Filho e F. R. da Silva Costa & Cia 
LTDA) no sentido de que os prestadores de serviço dessas empresas, antes de serem 
contratadas, já prestavam serviço de forma direta para o município de Cocal dos Alves – PI. 

 
Conclui-se, assim que, as pessoas físicas em comento apenas deixaram de receber 

proventos de forma direta pela Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves e passaram a prestar 
serviços para o município através das empresas contratadas, demonstrando ainda que as 
empresas (J C N da Fonseca Filho e F. R. da Silva Costa & Cia LTDA), possuem relação 
trabalhista com as pessoas físicas já mencionadas neste relatório (item 2.10.2. e 2.11.2.) 
devido a prestação de serviço no município de Cocal dos Alves. 

 
Ademais, verificam-se indícios de impessoalidade na contratação direta, uma vez 

que, conforme já demonstrado, a empresa celebrou o contrato, mas os prestadores de serviço 
permaneceram praticamente inalterados, em relação as pessoas físicas que já prestavam o 
serviço de forma direta. 

 
2.12. Pagamentos realizados sem procedimento prévio de contratação. 

 
Em análise aos sistemas internos desta Corte de Contas, constatou-se que a 

Prefeitura Municipal de Cocal dos Alves – PI pagou em favor da empresa Original Auto Peças e 
Serviços Automotivos LTDA, CNPJ n° 35.746.723/0001-19 o valor de R$ 106.271,05, durante os 
meses de agosto a dezembro de 2020. 

 
No entanto, observa-se que o processo licitatório que originou a contratação da 

empresa supra foi realizado e teve sua ordem de fornecimento expedida apenas no dia 15 de 
setembro de 2020, conforme print abaixo: 
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Por outro lado, no mês de agosto de 2020 houve o pagamento de R$ 24.151,43 
em favor da empresa Original Auto Peças. Ver peça 2, fl. 169. 

 
Diante disto, a equipe de auditoria, em fiscalização in loco, solicitou o 

procedimento que originou a contratação da empresa Original Auto Peças e Serviços 
Automotivos LTDA, no entanto foi disponibilizado apenas o pregão presencial n° 013/2020, 
repisa-se, que através dele, a ordem de fornecimento foi emitida apenas no dia 15 de 
setembro de 2020. 
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Ademais, foi informado à equipe de auditoria que a aquisição de peças no período 
de janeiro a julho foi realizado através de contratação direta via notas de fornecimento. 

 
No entanto, a contratação direta exige procedimentos administrativos prévios, 

nos termos da Lei 8.666/1993, desse modo, conclui-se que a Prefeitura Municipal de Cocal dos 
Alves efetuou pagamento no valor de R$ 24.151,43 sem procedimento de contratação. 

 
 

3. RESUMO DAS IRREGULARIDADES E RESPONSABILIDADES APURADAS 
 

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

Sra. Hosana Cardoso de Brito (Secretária Municipal de Saúde e ordenadora de 
despesa do FMS) 

Sra. Virginia Matos Gomes dos Santos (Secretária Municipal de Saúde e 
ordenadora de despesa do FMS) 
- Conduta: 

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

Sra. Virginia Matos Gomes dos Santos (Secretária Municipal de Saúde e 
ordenadora 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. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sra. Virginia Matos Gomes dos Santos (Secretária Municipal de Saúde e 

ordenadora de despesa do FMS) 
Sra. Maria de Jesus Frota de Sousa (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. 
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⁕ Item 2.3. Ausência no recolhimento de INSS 
- Responsáveis: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sra. Virginia Matos Gomes dos Santos (Secretária Municipal de Saúde e 

ordenadora de despesa do FMS) 
Sra. Maria de Jesus Frota de Sousa (Secretária Municipal de Assistência Social e 

ordenadora de despesa do FMAS) 
- Conduta: 

Deixar de 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. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sra. Aurilene Vieira de Brito (Secretária Municipal de Educação e ordenadora de 

despesa do FUNDEB)  
Sra. Elizete Costa do Amaral (Secretária Municipal de Educação e ordenadora de 

despesa do FUNDEB)  
Sra. Hosana Cardoso de Brito (Secretária Municipal de Saúde e ordenadora de 

despesa do FMS) 
Sra. Virginia Matos Gomes dos Santos (Secretária Municipal de Saúde e 

ordenadora de despesa do FMS) 
Sra. Maria de Jesus Frota de Sousa (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. Não utilização do sistema informatizado Hórus para suporte à assistência 
farmacêutica 
- Responsável: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
- Conduta: 

Deixar de efetivar os controles e procedimentos para garantir a lisura e 
eficiência das compras de medicamentos. 

 

⁕ Item 2.6. Aplicação indevida de recursos públicos no pagamento de despesas com juros e 
multas decorrentes do descumprimento de prazo legal 
- Responsável: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
- Conduta: 

Empenhar encargos financeiros sobre atrasos no pagamento de obrigações. 
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⁕ Item 2.7. Ausência de requisitos mínimos da Administração Tributária Municipal 
- Responsável: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
- Conduta: 

Deixar de instituir e não realizar adequadamente a administração tributária, 
podendo com tal conduta deixar de arrecadar receitas devido a falhas nessa administração. 

 

⁕ Item 2.8. Destinação Inadequada dos Resíduos Sólidos 
- Responsável: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
- Conduta: 

Destinar em local inadequado os Resíduos Sólidos. 
 

⁕ Item 2.9. Cadastramento de contratos e os respectivos aditamentos, finalização de 
licitação, informações, publicações e incidentes de contratos fora do prazo 
- Responsável: 

Maria do Carmo de Morais Neta (Presidente da CPL e Pregoeira) 
- Conduta: 

Deixar de cadastrar dentro do prazo as licitações, contratos, aditamentos, 
informações, publicações e incidentes nos sistemas licitações e contratos web, desta Corte 
de Contas. 

 

⁕ Item 2.10.1. Planejamento precário e ausência de estudos preliminares e termo de 
referência ou projeto básico adequado para o dimensionamento do objeto de acordo com a 
real necessidade do município. 
- Responsável: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura)                 
- Conduta:  

Autorizar realização de procedimento de contratação sem a realização de 
estudos preliminares e termo de referência ou projeto básico adequado. 
 

⁕ Item 2.10.2. Prestadores de serviço da Prefeitura em comum com funcionários da 
empresa F. R. Silva Costa & Cia LTDA – Indícios de serviços pagos sem a efetiva prestação. 
- Responsáveis: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sra. Virginia Matos Gomes dos Santos (Secretária Municipal de Saúde e 

ordenadora de despesa do FMS)  
- Conduta:  

Realizar pagamentos em favor da empresa F.R. Silva Costa & Cia LTDA, com 
indícios de que os serviços não foram prestados na sua integralidade. 
  

⁕ Item 2.10.3. Indícios de inexecução do objeto contratado (prestação de serviço de 
pedreiro, ajudante de pedreiro e servente). 
- Responsáveis: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sra. Virginia Matos Gomes dos Santos (Secretária Municipal de Saúde e 

ordenadora de despesa do FMS) 
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- Conduta:  
Realizar pagamentos com indícios de inexecução do objeto contratado relativo 

a serviços pagos por hora como pedreiro, ajudante de pedreiro e servente. 
 

⁕ Item 2.11.1. Contratação precária pelo município para prestação de serviços limpeza 
pública no município de Cocal dos Alves – PI. 
- Responsável: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
- Conduta:  

Contratar prestadores de serviço de forma precária. 
 

⁕ Item 2.11.2. Pessoas físicas contratadas pela empresa J C N da Fonseca Filho em comum 
com pessoas físicas que já prestaram o mesmo serviço de forma direta para Prefeitura de 
Cocal dos Alves – PI – indícios de ausência de impessoalidade na contratação. 
- Responsável: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
- Conduta:  

Contratar e realizar pagamento com indícios de ausência de impessoalidade na 
contratação da empresa J C N da Fonseca Filho. 
  

⁕ Item 2.12. Pagamentos realizados sem procedimento prévio de contratação. 
- Responsável: 

Sr. Osmar de Sousa Vieira (Prefeito e ordenador de despesa da Prefeitura) 
Sra. Virginia Matos Gomes dos Santos (Secretária Municipal de Saúde e 

ordenadora de despesa do FMS) 
- Conduta:  

Realizar pagamentos sem procedimentos prévios de contratação.  
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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), 30 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 

 


