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RELATÓRIO DOS
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SOBRE

AS

DEMONSTRAÇÕES

Aos administradores da Unidade de Gestão do Projeto de Apoio à Inclusão Social e ao Crescimento
Econômico do Ceará – SWAp II do Governo do Estado do Ceará
Examinamos as Demonstrações Financeiras do Projeto de Apoio à Inclusão Social e ao Crescimento
Econômico do Ceará – SWAp II, que compreendem os Demonstrativos de Origens e Aplicações de
Recursos por Categoria e os Demonstrativos das Despesas do Projeto por Componente
referentes ao período de 01.01.2010 a 31.12.2010, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras. Desta maneira, o período
sujeito a esta auditoria se iniciou em 01.01.2010, abrangendo os registros efetuados até 31.12.2010.
Fez parte do escopo desta auditoria, também, a análise do cumprimento das cláusulas contratuais
constantes no Acordo de Empréstimo.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras
A administração do Projeto de Apoio à Inclusão Social e ao Crescimento Econômico do Ceará –
SWAp II é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas Demonstrações Financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Financeiras com base
em nossa auditoria, que foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria (INTOSAI e IFAC). Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos
auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável
de que as Demonstrações Financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas Demonstrações Financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das Demonstrações Financeiras do Projeto para planejar os procedimentos
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das Demonstrações Financeiras tomadas em
conjunto. Acreditamos que as evidências de auditoria obtidas são suficientes e apropriadas para
fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição financeira do Projeto de Apoio à Inclusão Social e ao
Crescimento Econômico do Ceará – SWAp II, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
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1. EXTENSÃO DOS EXAMES E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA UTILIZADOS
Os exames de auditoria sobre as Demonstrações Financeiras do Projeto SWAp II, referentes
ao ano de 2010 (01.01.2010 a 31.12.2010), foram conduzidos de acordo com as Normas e os
Procedimentos de Auditoria Governamental de aceitação geral no Brasil, os quais são
compatíveis com as orientações emanadas pela Organização Internacional de Instituições
Superiores de Auditoria (INTOSAI) e pela Federação Internacional dos Contadores (IFAC),
por amostragem, na extensão e profundidade verificadas necessárias nas circunstâncias,
compreendendo evidências em documentos e registros, na extensão julgada necessária,
amparados em papéis de trabalho, utilizando as fontes de critérios que regem a Administração
Pública, assim como o Acordo de Empréstimo celebrado entre o Estado do Ceará e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Concluídos os trabalhos da Auditoria Financeira do Projeto SWAp II, referente ao período de
01.01.2010 a 31.12.2010, apresentam-se, a seguir, as observações, sobre falhas significativas
que não foram representadas no Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Financeiras, e comentários, assim como as recomendações consideradas
oportunas, para o aperfeiçoamento dos controles internos e/ou da eficiência do Projeto.
2. CONSTATAÇÕES DAS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES
Através da Carta Gerencial alusiva aos exercícios de 2008 e de 2009, que se refere aos
comentários sobre falhas significativas que não foram representadas no Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras daquele período, foram
apresentadas recomendações e orientações aos órgãos envolvidos no gerenciamento e
execução do Projeto SWAp II: UGP, SEFAZ, SEPLAG, CGE, PGE, SEDUC, SESA,
SECITECE, SCIDADES e CAGECE.
Após a apresentação dos achados e recomendações, realizada através de reuniões com os
supramencionados órgãos, sugeriu-se a produção de um Plano de Ação onde cada entidade
envolvida traçaria metas e responderia as recomendações apresentadas na Carta Gerencial.
À luz do exposto, a seguir será descrita a análise, minuciosa, do Plano de Ação, segregada por
cada órgão envolvido no Projeto SWAp II, que contempla os aspectos da Auditoria debruçada
nos exercícios de 2008 e 2009.
2.1 Plano de Ação da Unidade Gestora do Projeto – UGP
2.1.1 Disseminação das orientações do SWAp na Administração do Governo
A recomendação emitida para este achado foi a de envidar esforços para buscar disseminar as
orientações da operação SWAp II junto às setoriais envolvidas.
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Ação apresentada:
A UGP, unidade integrante da estrutura do IPECE, responsável pelo gerenciamento do
Projeto SWAp II no âmbito Estadual, em resposta à recomendação proposta, demonstrou e
comprovou em seu Plano de Ação as principais ações que vem tomando para sanear a
fragilidade apontada:
a) Disseminação das informações do Projeto no site do IPECE;
b) Coordenação das reuniões mensais com os representantes do Comitê SWAp II;
c) Reuniões setoriais dos representantes da UGP com os vários órgãos envolvidos no Projeto;
d) Comunicação por meio de Ofícios às setoriais;
e) Organização e acompanhamento nas Missões do Banco Mundial;
f) Registro e disseminação das principais atividades do Projeto em cada mês para
conhecimento e divulgação da informação; e
g) Treinamentos organizados pela UGP pelos especialistas do Banco Mundial.
Análise da Equipe de Auditoria:
Portanto, diante das ações comprovadas pela UGP, esta equipe de auditoria considera
satisfatórias as medidas tomadas pela unidade gestora.
2.1.2 Processo de Elaboração dos IFRs
A recomendação emitida para este achado foi a de buscar, junto à SEFAZ, uma maior
participação na elaboração dos IFRs, solicitando validação da elaboração dos relatórios e
aposição de assinatura no mesmo.
Ação apresentada:
Em resposta a esta demanda, a UGP manifestou-se da seguinte maneira:
“A UGP contatou a SEFAZ solicitando sua maior participação na elaboração dos IFRs e
aposição de assinatura nos mesmos. Já houve o comprometimento da SEFAZ nesse sentido e
portanto, o IFR revisado de 2010 com as Notas Explicativas, foi assinado em parceria pelas
três setoriais: SEFAZ, SEPLAG e IPECE.”
Análise da Equipe de Auditoria:
Portanto, diante das ações comprovadas pela UGP, esta equipe de auditoria considera
satisfatórias as medidas tomadas por esta unidade gestora.
2.1.3 Utilização de fonte não elegível no IFR
A recomendação emitida para este achado foi a de procurar a inclusão da fonte 50 entre as
fontes elegíveis do projeto nos documentos de regulamentação do projeto SWAP II.
Ação apresentada:
De acordo com a UGP/IPECE, a fonte 50 foi incluída entre as fontes elegíveis no Termo de
Referência – TOR de 2010.
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Análise da Equipe de Auditoria:
A citada ação satisfez a recomendação proposta por esta equipe já que se constatou a efetiva
inclusão da Fonte 50 no TOR de 2010.
2.2 Plano de Ação da SEPLAG
2.2.1 Inclusão de restituição de recursos de convênios, cuja aplicação foi considerada
inelegível
Recomendou-se que a SEPLAG, ao elaborar os IFRs, deveria estabelecer controles internos
que permitissem a verificação da elegibilidade das despesas, para o projeto SWAp II, antes do
preenchimento dos relatórios financeiros.
Ação apresentada:
A SEPLAG propôs estabelecer um regramento que impossibilite que os elementos de despesa
referentes a restituições, multas ou juros sejam considerados como despesas elegíveis para o
Projeto SWAp II.
Ademais, relatou que, no que tange à inclusão de despesas alusivas a contratos de gestão,
desde o ano de 2010 não há inclusão nos IFRs de despesas concernentes a este fim.
Análise da Equipe de Auditoria:
A equipe de auditoria considera que as proposições ora apresentadas que dizem respeito à
inclusão de despesas alusivas a restituições serão averiguadas oportunamente na auditoria
relativa ao exercício de 2011.
No entanto, quanto à realização de despesas com multas ou juros, a equipe de auditoria
deparou-se, novamente, com esta prática no exercício de 2010. Através da inspeção
documental de Guias da Previdência Social – GPS pode ser identificada a situação
apresentada na Tabela 01 a seguir:
Tabela 01 – Despesas com atualização monetária, multa e juros
Atualização
Código Valor do INSS
Monetária, Multa
(R$)
do Órgão
e Juros (R$)
240344
1.971,38
1.535,65

Órgão
CEO Rodolfo Teófilo

Total (R$)
3.507,03

Hospital Geral de Fortaleza

241281

28.560,02

848,22

29.408,24

Hospital de Messejana

241291

3.739.177,89

14.967,39

3.754.145,28

Hospital Geral César Cals de Oliveira

241301

1.241.069,25

148,05

1.241.217,30

Hospital Infantil Dr. Albert Sabin

241311

1.639.152,84

57.444,20

1.696.597,04

Hospital de Saúde Mental de Messejana

241321

131.342,26

3.187,48

134.529,74

Centro de Saúde Dona Libania

241561

420,00

96,64

516,64

Universidade Regional do Cariri

310301

13.858,43

1.464,83

15.323,26

Total (Atualização Monetária Multa e Juros)

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria
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Ao analisar a Tabela 01, pode-se perceber que 08 (oito) hospitais apresentaram despesas com
multas e juros devido ao não pagamento das GPS no prazo, totalizando um valor de
R$ 79.692,46. Além dessa constatação, outros pontos mereceram destaque durante a análise
dos processos de pagamentos dessas guias de recolhimento:
•

•
•
•

CEO Rodolfo Teófilo: A NE nº 39840, de 22.10.2010, se refere ao pagamento de
despesas com competência de 2004 e 2005. Adicione-se que a aludida NE refere-se a
diversas GPS.
Hospital Geral de Fortaleza: As NEs nos. 11492 e 11504 foram destinadas exclusivamente
para o pagamento das despesas com atualização monetária, multa e juros;
Hospital de Messejana: A NE nº 3667 destinou-se exclusivamente para o pagamento de
despesas com atualização monetária, multa e juros;
Universidade Regional do Cariri: Verificou-se que a NE nº 2014, emitida pela URCA,
referia-se à quitação da GPS de empresa diversa, estranha à estrutura do Governo
Estadual. Como pode se concluir, a Universidade recolheu o tributo em favor da pessoa
jurídica registrada sob o CNPJ nº 04.782.407/0001-79.

Portanto, infere-se que a ação apresentada pela SEPLAG não foi eficaz, já que a
inconformidade persistiu no ano de 2010.
Vale salientar que as NEs atinentes às despesas elencadas na Tabela 01 serão detalhadas no
Apêndice A desta Carta Gerencial.
Recomendou-se à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ retirarem do IFR o montante de
R$ 79.692,46, constante como despesa elegível das Demonstrações Financeiras de 2010 do
Projeto SWAp II. O ajuste foi prontamente realizado.
Recomendação 1: À SESA e à SECITECE, apurar a responsabilidade e buscar a devolução
ao Estado dos valores pagos indevidamente, referente ao pagamento de atualização monetária,
multa e juros cobrados nas Guias da Previdência Social, além de criar mecanismos de
controles que permitam a não inclusão de despesas de data remota nos IFRs.
Já no que concerne à inclusão de contratos de gestão nos IFRs de 2010, a equipe de auditoria
identificou este tipo de despesa nas Demonstrações Financeiras do referido exercício. O
contrato de gestão incluído é apresentado na Tabela 02 a seguir:
Tabela 02 – Contrato de Gestão identificado em 2010
Programa

Órgão

Projeto

Nº SIC do
Contrato

33

SECITECE

11892

497335

Credor
CENTRO DE GESTÃO
DESEN TECNO – CGDT

Valor
E

R$ 397.000,00

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

Portanto, infere-se que a ação apresentada pela SEPLAG não foi eficaz, já que a
inconformidade persistiu no ano de 2010.
Recomendou-se à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ retirarem do IFR o montante de
R$ 397.000,00, constante como despesa elegível das Demonstrações Financeiras de 2010 do
Projeto SWAp II. O ajuste foi prontamente realizado.
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Recomendação 2: À SEPLAG, criar mecanismos de controle voltados para a não inclusão
nos próximos IFRs de despesas referentes à execução de Contratos de Gestão.
2.3 Plano de Ação da CGE
2.3.1 Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE-CE)
Recomendou-se que a CGE envidasse esforços para manter no órgão os seus atuais servidores
e os futuros integrantes do corpo funcional, no sentido de evitar as perdas decorrentes de uma
alta rotatividade dos colaboradores.
Ação Apresentada:
De acordo com o Plano de Ação apresentado por aquele órgão de controle interno, encontra-se em
fase de conclusão e elaboração o projeto de lei para a reestruturação da carreira de Auditor de
Controle Interno, tendo sido, inclusive, constituída uma comissão encarregada da realização de
concurso público para suprir as vacâncias dos cargos atuais daquela carreira e incluindo as áreas
de engenharia, tecnologia da informação e comunicação, com prazo até dezembro de 2011.
Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o Plano de Ação apresentado, esta equipe de auditoria considera as declarações expostas
suficientes.
2.4 Plano de Ação da SCIDADES e da CAGECE
2.4.1 Ausências ou inconsistências na documentação da Prestação de Contas
Recomendou-se à SCIDADES e à CAGECE que fosse orientado aos convenentes sobre a
necessidade da elaboração do plano de trabalho e que se abstivessem de assinar convênios em
que não houvesse o adequado planejamento das ações a serem desenvolvidas.
Ademais, recomendou-se que se aperfeiçoasse o controle inerente à verificação da
composição das prestações de contas dos convênios, a fim de impedir tanto a ausência dos
comprovantes necessários para confirmar a realização das despesas como a existência de
documentos inidôneos no processo.
Ações Apresentadas:
A CAGECE e a SCIDADES responderam, em conjunto, que iriam:
Nivelar a equipe técnica quanto ao conteúdo da Instrução Normativa Conjunta
nº 01/2005 [...], orientar os convenentes [...] e exigir do convenente todas as
informações necessárias ao completo acompanhamento do objeto conveniado.

Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que as ações relatadas deverão ser
constatadas na auditoria relativa ao exercício de 2011 onde poderá ser aferida a eficácia destas
proposições.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
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2.4.2 Não execução, por parte do convenente, de recursos liberados por convênio
Recomendou-se à SCIDADES e à CAGECE que efetuassem o acompanhamento efetivo do
convênio nº 63/2009, dinamizando a execução físico-financeira do mesmo, a fim de que se
evitasse a demora ou lentidão na aplicação dos recursos repassados.
Ações Apresentadas:
As Setoriais dissertaram que iriam realizar o acompanhamento do citado convênio através de
planilhas gerenciais do SACC e do SIAP. Adicionaram que iriam realizar reuniões periódicas
para avaliar o andamento da avença e que ações pertinentes às boas práticas seriam adotadas.
Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que as ações relatadas deverão ser
constatadas na auditoria relativa ao exercício de 2011 onde poderá ser aferida a eficácia destas
proposições.

2.4.3 Utilização de recursos de convênios para restituição de despesas já executadas
Recomendou-se que se adotassem mecanismos que tornassem mais célere o processo de
liberação de recursos para a CAGECE, a fim de que se evitasse que a empresa efetuasse
despesas relativas ao convênio antes do recebimento dos recursos que a financiariam.
Ação Apresentada:
As Setoriais discorreram que “as obras e/ou serviços serão iniciados após a certificação dos
recursos disponíveis no MAPP”.
Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que o relato não esclarece se a ação era
considerada prioritária anteriormente, pois a certificação dos recursos disponíveis no
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários (MAPP) deve ser prática usual para
estabelecer as prioridades das Setoriais. Desta forma, a auditoria irá se posicionar quanto a
esta assertiva nos trabalhos relativos ao exercício de 2011, onde poderá ser aferida a eficácia
desta proposição.

2.4.4 Ausência de acompanhamento da execução das obras realizadas pela CAGECE
Recomendou-se que a SCIDADES fiscalizasse permanentemente a execução do convênio
nº 005/2005, através de técnicos especialmente indicados para tal feito, fazendo as devidas
recomendações técnicas à CAGECE.
Também foi recomendado à SCIDADES atestar todas as obras realizadas pela CAGECE,
através de técnicos especificamente indicados para esse fim, garantindo a segregação de
funções e a mitigação de possíveis incorreções na gestão do convênio.
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Por fim, orientou-se àquela Setorial acompanhar concomitantemente as obras enterradas,
atestando o recebimento das medições à medida que cada etapa fosse concluída, e não apenas
ao final da obra.
Ações Apresentadas:
A SCIDADES apontou que iria realizar o acompanhamento do convênio a partir de planilhas
gerenciais, do SACC, do SIAP e mediante reuniões periódicas com os convenentes.
Quanto às duas últimas recomendações, a SCIDADES apresentou um Parecer Técnico, de
autoria da Coordenadoria de Saneamento Ambiental – COSAM, unidade que faz parte da
estrutura daquela Secretaria, anexado ao Plano de Ação.
O aludido parecer contextualiza o achado de auditoria registrado no item 3.3.1, “h” da Carta
Gerencial da Auditoria Financeira de 2008 e 2009, que relata a ausência de acompanhamento
da execução de obras conveniadas com a CAGECE.
A SCIDADES proclama que a sua “estrutura atualmente não oferece as condições legais
exigidas à supervisão e, muito menos, a fiscalização de convênios de despesa firmados pela
Secretaria”. Dito isto, vislumbrou três possíveis soluções que viriam sanar a fragilidade:
• Criar uma estrutura na COSAM, com apoio de consultoria, capaz de possibilitar
uma efetiva fiscalização, necessitando para tanto de novos engenheiros, técnicos
de nível médio, topógrafos, orçamentistas e apoio logístico indispensável;
• Contratar uma consultoria que dê apoio à COSAM para fiscalização das obras,
necessitando ainda um fortalecimento da estrutura atual da coordenadoria para
esse mister; e
• Firmar convênio com o DAE – Departamento de Arquitetura e Engenharia,
órgão público, para que o mesmo fiscalize e ateste as medições da CAGECE,
haja vista que essa função, a nosso entender, é delegável.

Por último, a COSAM explicitou que a melhor maneira para a resolução da querela seria a
adoção da primeira alternativa, “pois não retiraria da CAGECE a execução das obras e
serviços nem ensejaria a criação de uma estrutura bastante grande na Secretaria”. Ainda
discorreu que “a Secretaria não dispõe de nenhum servidor efetivo em seus quadros”.
Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que a primeira ação relatada deverá ser
constatada na auditoria relativa ao exercício de 2011 onde poderá ser aferida a eficácia desta
proposição.
No que concerne às 3 últimas ações, entende que, a curto prazo, a melhor alternativa seria a
realização de um convênio com o DAE, já que este órgão possui competência técnica e não
resultaria em novos gastos para a Administração Estadual.
Entretanto, tal ação não é suficiente a longo prazo, haja vista que a Setorial não possui
servidor efetivo em seus quadros. Portanto, a solução viável e definitiva seria a realização de
concurso público.
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Recomendação 3: À SCIDADES, promover a realização de concurso público que supra a
carência de servidores que venham a ocupar os cargos e funções de engenheiros, técnicos de
nível médio, topógrafos, orçamentistas e técnicos de apoio logístico.
Recomendação 4: À SCIDADES, articular com o DAE a viabilidade e a legalidade de uma
possível celebração de convênio de cooperação técnica entre os órgãos tendo em vista o
acompanhamento e a fiscalização das obras conveniadas por aquela pasta, mormente no que
tange às avenças celebradas com a CAGECE, até que ocorra concurso público suprindo a
Setorial de servidores efetivos.

2.4.5 Inexistência de discriminação das fontes de recursos utilizadas para o pagamento
das despesas no corpo da Nota Fiscal
Recomendou-se à SCIDADES exigir a discriminação, no corpo de cada nota fiscal, das fontes
a serem consideradas para o pagamento de cada despesa executada com recursos vinculados
ao convênio, distinguindo o que representa a contrapartida do Estado dos demais recursos
vinculados.
Além disto, orientou-se que se aperfeiçoassem os mecanismos de acompanhamento das
liberações de recursos e prestações de contas, desenvolvendo ferramentas que possibilitem dar
maior precisão e clareza ao controle orçamentário e financeiro dos convênios.
Ações Apresentadas:
A SCIDADES apontou que um modelo de carimbo para rateio da fonte de recursos no corpo
do documento fiscal foi criado.
Asseverou, ainda, que informará as fontes de recursos no corpo da nota do processo de
pagamento e que demandará, ao setor de informática, um sistema que possibilite um melhor
acompanhamento das liberações de recursos e prestações de contas.
Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que as ações relatadas deverão ser
constatadas na auditoria relativa ao exercício de 2011 onde poderão ser aferidas a eficácia
destas proposições.

2.4.6 Recomendações não contempladas no Plano de Ação
A SCIDADES, no que pese ter se pronunciado sobre os pontos antes descritos, não se
manifestou acerca das seguintes recomendações, relatadas no item 3.3.1, “a” da Carta
Gerencial da Auditoria Financeira de 2008 e 2009, que se referiam às inconsistências na
aplicação de recursos de convênios:
• Aperfeiçoar o controle inerente às despesas executadas com recursos de
convênios, quando da análise da prestação de contas, a fim de glosar despesas
cuja aplicação foi considerada indevida e solicitar o ressarcimento ao erário
desses valores. Também é válida uma orientação maior aos convenentes por
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parte das concedentes, pois serviria de ação preventiva para mitigar possíveis
irregularidades.

Recomendação 5: À SCIDADES, apresentar as ações pertinentes à recomendação ora
demonstrada no sentido de prevenir-se de eventuais falhas que possam surgir no
desenvolvimento das suas atividades.
2.5 Plano de Ação da SEFAZ
2.5.1 Inconsistências no cálculo das Perdas do FUNDEB
Recomendou-se que SEFAZ desconsiderasse a receita de transferência da complementação da
União quando do cálculo do resultado líquido das transferências do FUNDEB, em obediência
ao disposto na portaria STN nº 577/2008.
Ação Apresentada:
A SEFAZ afirmou que entre 2007 e 2009, para apurar a “Perda” do FUNDEB, utilizava a
fórmula:
Perda = Aporte – Retorno – Complemento da União
Já no Plano de Ação, declarou que a partir do exercício de 2010 a “Perda” seria apurada da
seguinte maneira:
Perda Líquida = Aporte ao FUNDEB – Retorno do FUNDEB
Análise da Equipe de Auditoria:
Ao analisar o cálculo da “Perda do FUNDEB” em 2010, esta equipe de auditoria aferiu que
foi contabilizado no SIC o valor de R$ 992,22 milhões.
Verificando o Anexo X do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO,
elaborado pela SEFAZ, alusivo ao Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB,
consubstanciado pela diferença entre os aportes e transferências daquele Fundo, esta equipe
identificou que a “Perda do FUNDEB” resultou em R$ 990,89 milhões.
A Tabela 03, a seguir, extraída do Anexo X, do RREO, demonstra que a SEFAZ realizou
corretamente o cálculo da “Perda do FUNDEB”.
Tabela 03 – Resumo do Anexo X do RREO, exercício 2010
Especificação
Receitas destinadas ao FUNDEB (aporte)
Transferências de Recursos do FUNDEB
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB (perda)

Valor (R$ mil)
1.638,33
647,44
(990,89)

Fonte: Adaptado do Anexo X do RREO

Saliente-se que a SEFAZ, efetivamente, não considerou para o cálculo da “perda” os valores
relativos às rubricas “Complementação da União ao FUNDEB” e “Receita de Aplicação
Financeira dos Recursos do FUNDEB”.
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Contudo, percebe-se que, comparando o valor da Perda registrado no SIC (R$ 992,22
milhões) e o valor apresentado no RREO (R$ 990,89 milhões) ainda há uma diferença de R$
1,33 milhões entre os valores apresentados, que representa uma divergência de 0,13%,
considerada imaterial para aprofundamento da análise por serem inexpressivos os seus efeitos
no percentual de execução do programa.
Esta equipe de auditoria considera que, apesar de existir a discrepância antes demonstrada, as
medidas tomadas pela Secretaria da Fazenda Estadual foram satisfatórias.
2.6 Plano de Ação da SEDUC
2.6.1 Inclusão de restituição de recursos de convênios, cuja aplicação foi considerada
inelegível
Recomendou-se que quando a SEDUC fosse efetuar a classificação das despesas
orçamentárias, utilizasse as ações compatíveis com a natureza do gasto, a fim de que se
evitassem inconsistências desse tipo.
Ação Apresentada:
A SEDUC discorreu que “a recomendação foi registrada e está sendo praticada e
monitorada pela Coordenadoria de Políticas Educacionais – COPED”.
Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que a ação relatada deverá ser constatada
na auditoria relativa ao exercício de 2011 onde poderá ser aferida a eficácia desta proposição.

2.6.2 Movimentação de recursos financeiros sem autorização orçamentária
Recomendou-se à SEDUC as seguintes proposições:
•

•
•

O ordenador de despesa da SEDUC somente deveria autorizar a execução de despesa, sob
sua responsabilidade, com a existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para
este fim;
A SEDUC deveria efetuar, antes da realização de qualquer despesa, o prévio empenho na
dotação específica, observando o disposto no art. 60 da Lei nº 4.320/64; e
Deveria, ainda, efetuar todos os pagamentos dentro do SIC, evitando a geração de
documentos escriturais com a finalidade de regularizar pagamentos efetuados fora do
sistema de contabilidade.

Ação Apresentada:
Em seu pronunciamento, a aludida Pasta ratificou que “quando da execução de suas despesas
nos estágios Empenho, Liquidação e Pagamento, tem como fundamento e legalidade, o
disposto no art. 60, da Lei 4.320/64, e que todos os pagamentos são realizados e
contabilizados no Sistema Integrado de Contabilidade – SIC”.
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Após reconhecer a falha, a SEDUC dispôs que corrigiu a atecnia apontada e que “não há ação
a ser implementada por esta Secretaria da Educação”.
Análise da Equipe de Auditoria:
Diante do exposto, percebe-se a não apresentação de medidas que venham a sanar eventuais
falhas. A SEDUC demonstrou apenas esclarecimentos sobre os fatos sem fazer menção a
ações saneadoras que visem mitigar a fragilidade apontada.
Desta forma, esta equipe de auditoria irá observar se a referida atecnia apresentada persistirá
nos registros referentes ao exercício de 2011.
2.6.3 Inconsistências quanto ao prazo das Prestações de Contas
Recomendou-se à SEDUC aperfeiçoar o controle inerente às despesas executadas com
recursos de convênios, quando da análise da prestação de contas, a fim de que fossem
glosadas despesas cuja aplicação havia sido considerada indevida e que se solicitasse o
ressarcimento ao erário desses valores.
Ação Apresentada:
A SEDUC afirmou que “adota todas as medidas possíveis, encaminhando notificações [...]
para que os entes beneficiários inadimplentes enviem suas Prestações de Contas, assim como
[...] realiza as devidas cobranças, com vistas a garantir a observância dos prazos legais, sob
pena de instaurar a competente Tomada de Contas Especial, nos termos da IN nº 01/05”.
Alegando ter um quadro de pessoal reduzido (21 técnicos) para efetuar a análise das
prestações de contas, a SEDUC informou que “contratará empresa por tempo determinado, a
fim de acelerar as análises e conclusões dos processos de prestações de contas, através de
processo licitatório na modalidade pregão eletrônico, como alternativa para sanar essa
carência”.
Quanto às prestações de contas ausentes, relativas a convênios com a Escola de Primeiro Grau
Capelão Frei Orlando (R$ 150.000,00) e com a Prefeitura Municipal de Brejo Santo
(R$ 46.305,75), a SEDUC discorreu que a prestação da Escola Capelão Frei Orlando foi
apresentada dia 16.06.2010, indo de encontro ao detectado por esta equipe de auditoria e ao
que foi relatado na Carta Gerencial dos exercícios de 2008 e 2009. Quanto ao convênio com o
município de Brejo Santo, demonstrou ter iniciado o processo de Tomada de Contas Especial
através da Portaria nº 611/2009.
Por último, ratificou a sua ação proposta: “contratação de empresa com a finalidade de
acelerar as análises e conclusões dos processos de prestações de contas”.
Análise da Equipe de Auditoria:
Após a análise da ação proposta por parte da SEDUC, esta equipe de auditoria entende que a
medida de terceirização do setor de prestação de contas não parece ser a mais adequada para
sanar a fragilidade de forma resoluta, pois a referida atribuição não deve ser repassada a
terceiros por ser de exclusiva responsabilidade do Estado. A análise de prestações contas
integra o rol de atividades exclusivas do Estado. São serviços em que se exerce o poder
extroverso do Estado – o poder de regulamentar, fiscalizar e fomentar, conforme leciona a
melhor doutrina.
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Sobre a espécie, o Tribunal de Contas exarou decisão nos autos do processo nº 01108/2007-6,
tendo como Relatora a Conselheira Soraia Victor. O julgado consubstanciou-se na Resolução
nº 2732/2007, que sedimentou o entendimento desta Corte sobre a terceirização da mão-deobra do setor de prestação de contas da SEDUC da seguinte forma:
RESOLUÇÃO TCE Nº 2732/2007
[...]
Considerando que o escopo da contratação em apreço não poderia ter sido objeto de
terceirização, circunstância observada pelo órgão instrutivo na instrução preliminar
(Certificado de nº 0016/2007- fls. 08/09 – item 3.2 - Da existência de órgãos de
controle interno no âmbito do Poder Executivo);
Considerando que um dos fundamentos manejados pela Secretaria da Educação
Básica (fls. 39), no Anexo II - Projeto Básico, para justificar a licitação sob análise,
no sentido de que “[...] o quadro de pessoal da SEDUC, para efetuar as análises das
prestações de contas é bastante reduzido, [...]”, constitui o reconhecimento explícito
de que a realização de tais análises deveria ser executada por servidores integrantes
de seus quadros;
Considerando que os serviços de auditoria a que se propõe o certame sob apreciação
são inerentes ao controle da fiscalização dos recursos públicos pela própria
Administração Pública, seja pelos órgãos/entidades repassadoras, seja pelos órgãos
de controle interno e externo, cujas competências estão definidas na lei;
Considerando que é inadmissível a terceirização de tais atividades a particulares por
absoluta falta de previsão legal, nos termos da advertência do eminente Jorge
Ulisses Jacoby Fernandes: “Como visto e assentado há muito na doutrina, é
absolutamente dispensável a existência de norma vedando a prática de um ato ao
administrador público, bastando, se a intenção é não permitir uma conduta, a
ausência de norma autorizadora” (in Tomada de Contas Especial, 3ª ed., pag.188);
RESOLVE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, por unanimidade de
votos, determinar que a Secretaria da Educação - SEDUC, por meio de sua atual
Titular, se abstenha de realizar contratação de serviços técnicos especializados,
destinados a execução das atividades inerentes ao seu poder de fiscalização,
limitando-se no presente caso a dar cumprimento ao prazo inicialmente fixado de 06
(seis) meses, sem prorrogações, tal como previsto na cláusula segunda do contrato
apensado às fls. 48, com o devido acompanhamento pela 7ª Inspetoria de Controle
Externo. (grifo nosso)

Portanto, a terceirização da mão-de-obra das atividades inerentes de fiscalização do órgão não
pode ser entendida como ação saneadora da inconformidade.
Ressalte-se que quanto aos demais achados, relativos a inconformidades em prestações de
contas de convênios relatadas no item 3.3.1 da Carta Gerencial, relativa aos exercícios de
2008 e 2009, a Setorial não apresentou ações que viessem a sanar as fragilidades apontadas.
Cabe frisar que diante da constatação da ausência de manifestação da Setorial, existe a
possibilidade de perpetuação das inconsistências detectadas em auditoria anterior, já que não
foi apontada a busca de melhorias.
Recomendação 6: À SEDUC, envidar esforços no sentido de realizar concurso público para
suprir a carência da Setorial.
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2.6.4 Data de emissão das Notas Fiscais anterior à data de emissão das correspondentes
Notas de Empenho
Foi recomendado à SEDUC atentar para que o registro do empenho da despesa anteceda à
fase de liquidação, resguardando a programação realizada mediante a Lei Orçamentária Anual
e suas atualizações.
Ações Apresentadas:
A SEDUC confirmou o achado de auditoria informando que “algumas notas de empenho
foram emitidas após o término do contrato” e apresentou como justificativa a faculdade de o
SACC permitir tal procedimento quando o status do contrato é definido como “concluído com
dívida”.
Quanto ao fato de terem sido detectadas despesas incorridas sem o prévio empenho informou
que “a dotação orçamentária foi comprometida no momento do processo licitatório”.
Por fim, apresentou a seguinte ação: “A recomendação já vem sendo praticada, sendo
monitorada pelos setores de execução orçamentária e contabilidade”.
Análise da Equipe de Auditoria:
Analisando o primeiro aspecto que diz respeito ao empenho de despesas sem a devida
cobertura contratual, conforme destacado na carta gerencial de 2008 – 2009, entende-se que
após a vigência do contrato as despesas incorreram baseadas em acordo verbal entre o credor
e a Setorial. Tal fato caracteriza o previsto no artigo 60, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93,
que assevera ser “[...] nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração [...]”.
Reforçando esse posicionamento, vale trazer à baila o posicionamento do Tribunal de Contas
da União (TCU) exarado no Acórdão nº 3400/2011 - Segunda Câmara:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2ª
Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.2. com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei
nº 8.443, de 16 de julho de 1992, julgar regulares com ressalvas as contas dos Sr.
Marco Antônio Vaz Capute, Diretor de Mercado Consumidor, pela autorização de
prestação de serviços sem cobertura contratual e contratação sem prévio
procedimento licitatório, dando-lhes quitação;

Com relação ao segundo ponto, a equipe de auditoria entende que a reserva do orçamento
ocorre no momento da emissão da NE e não quando da realização do procedimento licitatório
conforme estabelece o artigo 61 da Lei nº 4.320/64.
Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de
empenho" que indicará o nome do credor, a representação e a importância da
despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Ademais, no que tange à emissão de Nota Fiscal antes de o orçamento ser reservado, contraria
o artigo 60 da Lei 4.320/64. Esta prática faz com que despesas sejam liquidadas, isto é,
obrigações sejam assumidas, sem o devido lastro, comprometendo a programação
orçamentária e financeira do Estado.
Recomendação 7: À CGE, como gestora do SACC, impedir que sejam incluídas Notas de
Empenho quando a vigência do instrumento contratual estiver concluída com dívida.
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Recomendação 8: À SEDUC, sugerir uma ação efetiva que impeça a realização de despesas
sem o prévio empenho.
2.6.5 Inconsistências na classificação contábil
Recomendou-se à SEDUC apresentar a adequada classificação da despesa quando do seu
registro, de maneira que pudesse refletir a verdadeira natureza da operação, propiciando o seu
adequado exame e auditoria.
Ação Apresentada:
A Setorial discorreu que a equipe envolvida nas fases de liquidação e pagamento foi orientada
a conferir o item de despesa em relação ao objeto do gasto. Informou ainda que “medidas
preventivas de controle e instrução processual” estão sendo adotadas e que “a Coordenadoria
Financeira, na fase da despesa (sic), Empenho, Liquidação e Pagamento atentará para que
não haja atecnias na classificação contábil quando da emissão do empenho”.
Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que a ação relatada deverá ser constatada
na auditoria relativa ao exercício de 2011 onde poderá ser aferida a eficácia desta proposição.
2.6.6 Ausência ou inconsistências nos documentos dos processos
Recomendou-se à SEDUC aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição dos
processos de pagamento, podendo ser criado, por exemplo, um checklist para que esses pontos
não deixassem de ser analisados, mitigando, com isto, a possibilidade de ausência de
documentação ou a existência de comprovantes inidôneos.
Ação Apresentada:
A SEDUC dispôs que:
[...] esta Secretaria adota os procedimentos de instrução processual constituindo tal
conduta o aprimoramento dos controles interno (sic) e a elaboração de um checklist
sugerido pelos auditores, quando da operacionalização das fases da despesa pública.

Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que a ação relatada deverá ser constatada
na auditoria relativa ao exercício de 2011 onde poderá ser aferida a eficácia desta proposição.
2.6.7 Ausências de documentos nos processos de despesas sem instrumento contratual
Recomendou-se à SEDUC aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição dos
processos de pagamento, podendo ser criado, por exemplo, um checklist para que esses pontos
não deixassem de ser analisados. Mitigando, com isto, a possibilidade de ausência de
documentação ou a existência de comprovantes inidôneos.
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Ação Apresentada:
A Setorial informou que a Coordenadoria Financeira, através da Célula de Gestão
Administrativa, adota as ações prévias de controle para verificação da documentação
comprobatória.
A exemplo da ação anterior, ressaltou o aprimoramento dos controles internos e a elaboração
de um checklist visando sanar a fragilidade apontada.
Análise da Equipe de Auditoria:
Ante o exposto, esta equipe de auditoria considera que a ação relatada deverá ser constatada
na auditoria relativa ao exercício de 2011 onde poderá ser aferida a eficácia desta proposição.
2.6.8 Recomendações não contempladas no Plano de Ação
A SEDUC, no que pese ter se pronunciado sobre os pontos antes descritos, não se manifestou
sobre as seguintes recomendações, relatadas no item 3.3.1, “b”, da Carta Gerencial da
Auditoria Financeira de 2008 e 2009, que se referiam às ausências ou inconsistências na
documentação da prestação de contas:
• Orientar os convenentes sobre a necessidade da elaboração do plano de trabalho
e se abster de assinar convênios em que não haja o adequado planejamento das
ações a serem desenvolvidas. É importante também lembrar que essa análise
deve ser feita durante a apresentação de todas as prestações de contas,
possibilitando saber se o que foi planejado está sendo executado.

• Aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição das prestações de

contas dos convênios, a fim de impedir tanto a ausência dos comprovantes
necessários para confirmar a realização das despesas como a existência de
documentos inidôneos no processo.

Recomendação 9: À SEDUC, apresentar as ações pertinentes às recomendações ora
demonstradas no sentido de prevenir-se de eventuais falhas que possam surgir no
desenvolvimento das suas atividades.
2.7 Plano de Ação da SECITECE
2.7.1 Inconsistências nos Contratos de Gestão
Com relação ao plano de ação evidenciado pela SECITECE, para sanar as inconsistências nos
contratos de gestão, apresentadas no relatório da auditoria financeira referente ao período de
2008 e 2009, não foi possível emitir uma manifestação por parte desta equipe de auditoria
tendo em vista que esse tipo de gasto não deve compor os IFRs.
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2.8 Plano de Ação da SESA
2.8.1 Inconsistências na aplicação de recursos de convênios
Recomendou-se à SESA aperfeiçoar o controle inerente às despesas executadas com recursos
de convênios, quando da análise da prestação de contas, a fim de glosar despesas cuja
aplicação fosse considerada indevida e que solicitasse o ressarcimento ao erário desses
valores. Também recomendou-se uma maior orientação aos convenentes por parte da
concedente, pois serviria de ação preventiva para mitigar possíveis irregularidades.
Ação Apresentada:
A inconformidade, apresentada no relatório desta equipe de auditoria, dizia respeito ao
custeio, pela SESA, das folhas de pagamento em convênios, de forma total ou parcial. Ou
seja, pagamento de servidores efetivos dos municípios com recursos do convênio.
A SESA relatou que “não dispõem (sic) de elementos que permitam identificar, ainda mais de
forma atualizada, se os servidores apontados pertencem àquele município”.
Por fim, a Setorial apresentou a seguinte ação:
[...] com o intuito de regular (sic) e padronizar as Prestações de Contas, como
também orientar as municipalidades, emitimos ofícios aos convenentes citados no
mencionado documento de auditoria, com o fito de apresentarem os devidos
esclarecimentos quanto à inconsistência em comento e/ou ressarcir ao erário os
valores apontados, porventura gastos indevidamente, sob pena de em não atendendo
às determinações estarem sujeitos às penalidades previstas na legislação.

Análise da Equipe de Auditoria:
Diante do exposto, percebe-se a não apresentação de medidas que venham a sanar eventuais
falhas. A SESA demonstrou apenas esclarecimentos sobre os fatos sem fazer menção a ações
saneadoras que visem mitigar a fragilidade apontada.
Vale destacar que apesar de a Setorial afirmar a inexistência de elementos que permitam
identificar o vínculo empregatício dos servidores com o respectivo município, esta equipe de
auditoria apontou indícios deste fato, conforme exemplos apresentados na carta gerencial
2008 – 2009 e na presente auditoria, de acordo com o relatado a seguir.
Em consulta ao SACC, analisando o convênio nº 17/2010, registrado sob o SIC nº 144896,
que ilustrou a irregularidade apontada na auditoria anterior, firmado com a Prefeitura de
Fortaleza, verificou-se que os repasses concernentes a esta avença estão, atualmente,
paralisados.
Importante destacar que, conforme já destacado, a auditoria relativa às despesas incorridas em
2010 encontrou fortes indícios que a prática de pagamento de servidores com recursos de
convênios também ocorreu neste exercício.
Os convênios nº 07/2010 e nº 10/2010 possuem despesas com pessoas que são servidoras ou
funcionárias públicas conforme aponta o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES), disponibilizado no endereço eletrônico <http://cnes.datasus.gov.br/>, de
responsabilidade do Ministério da Saúde.
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Vale registrar que a Portaria nº 988/2002, do Ministério da Saúde, determinou a
obrigatoriedade da atualização CNES por parte dos estabelecimentos de saúde e gestores em
seu artigo 1º. Estabelece, ainda, no artigo 3º, que o CNES se consolidará em todo o território
Nacional, como base para processamento dos Sistemas e que os Estados mantenham esta
rotina em relação aos seus municípios.
Para ilustrar o fato, o convênio nº 10/2010, firmado com a Sociedade São Camilo, que possuía
como objeto a prestação de serviços de saúde especializados no Hospital e Maternidade São
Francisco de Assis no município do Crato, apresentou em sua folha de pagamentos os
seguintes profissionais:
Nome
Francisco Bernar de Almeida
Figueiredo

Lotação
Hospital Regional de
Cajazeiras
Unidade Mista de Farias
Brito

Francivaldo Siebra Lopes
José Bezerra Júnior

Unidade PSF Batateira

Luciano Silva Oliveira

Unidade PSF Batateira

Cargo
Enfermeiro
Técnico de
Enfermagem
Técnico de
Enfermagem
Técnico de
Enfermagem

Vínculo
Estatutário
Estatutário
Estatutário
Estatutário

Quadro 1 – Profissionais remunerados com recursos do convênio nº 10/2010
Fonte: Desenvolvido pela equipe de auditoria

Já o convênio nº 07/2010, firmado com a Associação de Proteção à saúde, à maternidade, à
infância de Camocim, que objetivava a prestação de serviços de saúde no Hospital Murilo
Aguiar nesse Município, apresentou o seguinte:
Nome
Francisco Rufino de Araújo Filho
Rodrigo Di Guimarães e Silva

Lotação
Hospital Distrital Evandro Ayres
de Moura Antônio Bezerra
Hospital e Maternidade Dr.
Vicente Arruda

Cargo

Vínculo

Médico

CLT

Médico –
Anestesiologista

CLT

Quadro 2 – Profissionais remunerados com recursos do convênio nº 07/2010
Fonte: Desenvolvido pela equipe de auditoria

Diante do demonstrado, há indícios que profissionais, já lotados em outras unidades públicas
de saúde, recebem recursos dos convênios por prestarem serviços nos estabelecimentos
contemplados com repasses do Estado para as respectivas entidades mantenedoras.
Recomendação 10: À SESA, envidar esforços no sentido de certificar que os recursos de
convênios não estão sendo utilizados para o pagamento de despesas com servidores ou
empregados públicos, atendendo o que determina o inciso II, art. 10, da Instrução Normativa
Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2005.
2.8.2 Recomendações não contempladas no Plano de Ação
A SESA, no que pese ter se pronunciado sobre os pontos antes descritos, não se manifestou
sobre as seguintes recomendações, relatadas no item 3.3.1, “b”, da Carta Gerencial da
Auditoria Financeira de 2008 e 2009, que se referiam às ausências ou inconsistências na
documentação da prestação de contas:
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• Orientar os convenentes sobre a necessidade da elaboração do plano de trabalho
e se abster de assinar convênios em que não haja o adequado planejamento das
ações a serem desenvolvidas. É importante também lembrar que essa análise
deve ser feita durante a apresentação de todas as prestações de contas,
possibilitando saber se o que foi planejado está sendo executado.

• Aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição das prestações de

contas dos convênios, a fim de impedir tanto a ausência dos comprovantes
necessários para confirmar a realização das despesas como a existência de
documentos inidôneos no processo.

A Setorial também não se manifestou sobre as fragilidades abordadas no item 3.4.2.1.1 da
Carta Gerencial referente à auditoria anterior, que trata das falhas relativas ao contrato de
gestão firmado entre a SESA e o ISGH. É oportuno ressaltar que, muito embora a SESA
venha a apresentar ações que visem a correção e a prevenção de falhas atinentes a despesas
com contrato de gestão, esta equipe de auditoria julga não ser possível emitir uma
manifestação sobre o assunto tendo em vista que esse tipo de gasto não deve compor os IFRs.
Ademais, restaram 3 recomendações da auditoria financeira anterior não contempladas no
plano de ação apresentado, alusivas aos itens, da Carta Gerencial, 3.5.3 – ausência ou
inconsistências nos documentos dos processos; 3.6.1 – ausências de documentos nos
processos de despesas sem instrumento contratual; e 3.6.2 – pagamento de contribuição ao
INSS com data remota acrescida de atualização monetária, multa e juros, transcritas a seguir:
• Aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição dos processos de
pagamento, podendo ser criado, por exemplo, um checklist para que esses pontos
não deixem de ser analisados. Dessa forma, mitiga-se a possibilidade de ausência
de documentação ou a existência de comprovantes inidôneos. (itens 3.5.3 e
3.6.1); e

• Apurar a responsabilidade e buscar a devolução ao Estado do valor pago

indevidamente, referente ao pagamento de Atualização Monetária, Multa e Juros
cobrados na Guia da Previdência Social, além de criar mecanismos de controles
que permitam a não inclusão de despesas de data remota nos IFRs. (item 3.6.2)

Cabe ressaltar que, além de não se manifestar sobre a apuração de responsabilidades relativas
ao item 3.6.2 da Carta Gerencial 2008 – 2009, antes descrito, foi identificada a recorrência da
inconsistência na presente auditoria, como pode ser observado no item 2.2.1 desta Carta
Gerencial, evidenciando que se trata de uma falha contínua.
Recomendação 11: À SESA, apresentar as ações pertinentes às recomendações ora
demonstradas no sentido de prevenir-se de eventuais falhas que possam surgir no
desenvolvimento das suas atividades.
2.9 Processos de Pagamento
Mediante a análise de 28 processos de pagamentos, a auditoria de 2010 revelou que algumas
das inconformidades encontradas na auditoria financeira anterior repetiram-se, consoante a
Tabela 04, a seguir demonstrada:
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Tabela 04 – Resumo das principais ocorrências que persistiram nos Processos de Pagamentos
Item
2.9.1.1
2.9.1.2
2.9.1.3
2.9.1.4
2.9.2.1
2.9.2.2
2.9.3
2.9.4

Grupo de Achados
A Nota Fiscal não discrimina valor bruto, valor líquido,
ISS, IRRF e retenção do INSS
Ausência da GPS paga referente ao valor retido na NF
Ausência da cópia da GPS referente ao mês anterior
Ausência do DAM pago referente à retenção de ISS
Ausência das CNDs de FGTS e de Previdência Social
Ausência das CNDs Federal, Estadual e Municipal
A despesa, quanto à natureza, não foi classificada de forma
correta
Ausência de numeração sequencia e de capa dos processos
de pagamento

Ocorrências

Processos
Analisados

%

3

28

10,71

1
1
3
6
8

28
28
28
28
28

3,57
3,57
10,71
21,43
28,57

1

28

3,57

23

28

82,14

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

Destaque-se que 2 processos de pagamento, solicitados pela auditoria, mereceram tratamento
diferenciado neste relatório haja vista as especificidades encontradas nas suas análises. São
eles:
- NE nº 1871, emitida pela URCA em favor do “CIEE”, no valor R$ 27.990,00, relatada no
item 5.6.4 desta Carta Gerencial;
- NE nº 3353, emitida pelo Hospital de Messejana em favor da “Esse Ene Com. e Serv.
Ltda.”, no valor de R$ 42.744,00, relatada no item 5.5.7 desta Carta Gerencial.
2.9.1 Inconsistências no recolhimento de tributos
2.9.1.1 A Nota Fiscal não discrimina valor bruto, valor líquido, ISS, IRRF e retenção do
INSS
Observou-se em 3 processos de pagamento que, conforme já constatado na auditoria
financeira anterior, item 3.5.3 da Carta Gerencial, a falha referente à não discriminação da
retenção de tributos no corpo da NF repetiu-se no exercício de 2010.
No HGF, a NE nº 45432, no valor de R$ 10.800,00, no que pese o ISS ter sido recolhido pela
citada unidade orçamentária, a Nota fiscal e o recibo apresentaram o valor bruto sem a
retenção do tributo.
Destaque-se que a falha repetiu-se na NE nº 35080, no valor de R$ 10.829,80, do Hospital
Infantil Albert Sabin, integrante da SESA.
Ademais, a NE nº 34417, referente ao contrato nº 169/2009, assinado entre a SESA e a “MCC
Filtros Peças e Serviços Ltda.”, faz alusão a várias NFs que, no entanto, não destacam o
recolhimento dos tributos devidos.
Recomendação 12: À SESA, atentar para a realização da retenção e para a obrigação de os
credores destacarem no corpo da NF e no respectivo recibo o valor dos tributos retidos e
orientar as Unidades Orçamentárias hospitalares nesse sentido.
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2.9.1.2 Ausência da GPS paga referente ao valor retido na NF
Assim como demonstrado no item 3.5.3 da Carta Gerencial da auditoria financeira anterior,
foi identificado um processo de pagamento que não apresentou a Guia de Previdência Social
(GPS) relativa ao valor retido na Nota Fiscal.
Trata-se do pagamento referente à NE no. 2481, emitida pela FUNECE, alusiva à NF da
empresa “MPI Construções Ltda.”.
Recomendação 13: À SECITECE, orientar suas Unidades Orçamentárias a aprimorarem o
controle interno no sentido de não efetuarem os pagamentos de processos que não contenham
todos os documentos comprobatórios necessários para a lisura do gasto.

2.9.1.3 Ausência da cópia da GPS referente ao mês anterior
Destaque-se que a NE nº 2481, emitida pela FUNECE, não apresentou a cópia da GPS
referente ao mês anterior.
Recomendação 14: À SECITECE, orientar suas Unidades Orçamentárias a aprimorarem o
controle interno no sentido de não efetuarem os pagamentos de processos que não contenham
todos os documentos comprobatórios necessários para a lisura do gasto.
2.9.1.4 Ausência do DAM pago referente à retenção de ISS
Identificou-se que em 3 processos de pagamento não existiam os Documentos de Arrecadação
Municipal – DAM referentes a retenções do ISS no âmbito da FUNECE, e do HM;
inconsistência similar à relatada no item 3.5.3, “b”, da Carta Gerencial da auditoria financeira
de 2008 e 2009.
A FUNECE efetuou pagamento sem o DAM, relativo à NE nos 2481, enquanto o HM
apresentou as NEs nos. 47493 e 50063 com a inconformidade ora abordada.
Recomendação 15: À SECITECE e à SESA, orientar suas Unidades Orçamentárias a
aprimorarem o controle interno no sentido de não efetuarem os pagamentos de processos que
não contenham todos os documentos comprobatórios necessários para a lisura do gasto.
2.9.2 Ausência total ou parcial das certidões negativas no processo de pagamento
2.9.2.1 Ausência das CNDs de FGTS e de Previdência Social
Observou-se em 6 processos de pagamento a ausência das Certidões Negativas de Débitos
(CNDs) referentes à Previdência Social ou à regularidade junto ao FGTS.
O HEMOCE apresentou 3 processos com a inconsistência ora apontada (NEs nos. 26048,
28516 e 13397), enquanto o Hospital de Messejana continha 2 processos (NEs nos. 40756 e
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19568). Já a SESA apresentou um processo de pagamento com esta inconformidade (NE nº
34417).
Recomendação 16: À SESA, aprimorar o controle interno no sentido de não efetuar os
pagamentos de processos que não contenham todos os documentos comprobatórios
necessários para a lisura do gasto e orientar as Unidades Orçamentárias hospitalares nesse
sentido.
2.9.2.2 Ausência das CNDs Federal, Estadual e Municipal
De maneira semelhante à apresentada no item 3.5.3 da Carta Gerencial elaborada na auditoria
financeira anterior, foram detectadas ausências de CNDs emitidas pelos fiscos Federal,
Estadual e Municipal em 8 processos de pagamentos analisados por esta equipe de auditoria.
A distribuição dos processos com esta inconsistência deu-se do seguinte modo:
SESA: 2 processos de pagamento (NEs nos. 39488 e 34417);
os.
● HEMOCE: 2 processos de pagamento (NEs n 26048 e 28516); e
os.
● HM: 4 processos de pagamento (NEs n 39792, 8111, 47953 e 40756).
●

Vale salientar que a Lei Federal nº 8.666/93 estabelece que:
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
[...]
XIII – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Recomendação 17: À SESA, aprimorar o controle interno no sentido de não efetuar os
pagamentos de processos em desconformidade com o art. 55, inciso XIII, da Lei Federal
nº 8.666/93, bem como orientar as Unidades Orçamentárias hospitalares nesse sentido.
2.9.3 A despesa, quanto à natureza, não foi classificada de forma correta
A exemplo do destacado no item 3.5.2 da Carta Gerencial da auditoria financeira relativa aos
exercícios de 2008 e 2009, a inconsistência ora apresentada refere-se à NE no.560, emitida
pela UVA alusiva ao pagamento de despesas junto ao credor “CIEE – Centro de Integração
Empresa-Escola”, onde se certificou que o registro foi feito corretamente no que diz respeito
ao Elemento de despesa (339039). Porém, adotou-se o Item de Despesa "50 - Convênios,
Acordos e Ajustes", que não guarda relação com o gasto com bolsistas.
Recomendação 18: À SECITECE, orientar as Unidades Orçamentárias a realizarem a
adequada classificação do Item de Despesa quando do seu registro, de maneira que possa
refletir a verdadeira natureza da operação, propiciando adequados exame e auditoria.
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2.9.4 Ausência de numeração sequencial e de capa dos processos de pagamento
De forma generalizada, os processos de pagamento não possuíam a adequada numeração
sequencial e alguns não detinham uma capa que propicia um melhor acondicionamento e
consequente arquivamento de documentos.
Foram identificados 23 processos nessa situação, distribuídos pela SECITECE, SESA, HM,
HEMOCE, HSMM, e HIAS.
Recomendação 19: À SECITECE e à SESA, atentar para o adequado acondicionamento dos
processos de pagamento dotando-os de capas e da devida numeração sequenciada e orientar
as Unidades Orçamentárias nesse sentido.

3. ANÁLISE DAS NOTAS EXPLICATIVAS
A UGP, em conjunto com a SEPLAG e sob o aval da SEFAZ, é responsável por elaborar os
IFRs do Projeto SWAp II baseada no montante pago, durante o exercício financeiro, em cada
um dos Programas, Fontes e Ações elencados como elegíveis para o Projeto.
Para gerar esse demonstrativo, a SEPLAG utiliza o Sistema Integrado de Orçamento e Finanças
(SIOF) que é limitado no nível de detalhamento do gasto, pois sua especificação é até o nível de
Elemento de Despesa, impossibilitando identificar empenhos por credor, data ou contrato.
Assim, o IFR é elaborado a partir da despesa total consolidada, da qual são deduzidas todas as
outras que, por opção da UGP, não são apresentadas ao Banco Mundial como despesas do
Projeto SWAp II. Apesar de enquadrarem-se dentro dos Programas, Ações e Fontes Elegíveis,
estas despesas podem estar em desacordo com alguma cláusula do Acordo de Empréstimo, e
por isso não devem fazer parte do IFR. Deste modo, o IFR não é elaborado somando-se todas
as despesas elegíveis, mas sim deduzindo, do montante total de despesas executadas, aquelas
consideradas inelegíveis.
A UGP encaminhou ao Banco Mundial, em 26.01.11, o IFR referente ao 4° Trimestre de
2010. Esse IFR sofreu revisão posterior sendo enviado ao banco novamente em 21.06.11. A
revisão foi motivada pelas recomendações feitas por esta equipe de auditora em relação ao
demonstrativo de 2008-2009, mas que também se aplicavam ao IFR em análise. Após as
revisões, algumas despesas foram retiradas do IFR, e foram apresentadas notas explicativas
referentes a estas mudanças, contextualizadas na Tabela 05 a seguir.
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Tabela 05 – Resumo dos ajustes feitos pela SEPLAG no IFR enviado em 21.06.11
Despesas totais
PROGRAMA
sem deduções (I)
33
41
48
58
194
196
535
536
554
711
Total Geral

Contratos de
Gestão (II)

FUNCAP (III)

R$ 4.913.467
R$ 217.350
R$ 109.143.838
R$ 7.556.191
R$ 1.032.123.115
R$ 54.275.541 R$ 26.070.000 R$ 17.827.754
R$ 4.583.878
R$ 3.724.467
R$ 266.348.236 R$ 60.560.707
R$ 25.656.422
R$ 0
R$ 18.073.114
R$ 1.522.673.802 R$ 86.630.707 R$ 21.769.571

Valor IFR 2010
Contratos sem
revisado pela
Cláusulas
Contratos sem Termo de
auditoria (VIII =
antifraude e
no-object (VI) Ajuste (VII)
anticorrupção
I - II - III - IV - V
(V)
- VI-VII)
R$ 4.696.117
R$ 1.508.874 R$ 34.384.241
R$ 73.250.723
R$ 7.556.191
R$ 668.499
R$ 1.031.454.616
R$ 10.377.787
R$ 859.411
R$ 34.838.754
R$ 170.948.775
R$ 25.656.422
R$ 0
R$ 499.803 R$ 3.744.499
R$ 917.783
R$ 12.911.029
R$ 499.803 R$ 5.253.373 R$ 69.891.494 R$ 917.783 R$ 1.337.711.071

Pregão
Presencial
(IV)

IFR executado
2008-2009 após
glosas (IX)
R$ 381.133
R$ 230.750.036
R$ 11.640.949
R$ 1.379.577.078
R$ 25.719.269
R$ 20.139.427
R$ 309.146.191
R$ 11.000.538
R$ 27.797.655
R$ 24.881.529
R$ 2.041.033.805

Acumulado do
Projeto ao final de
2010 (X = VIII +
IX)
R$ 5.077.250
R$ 304.000.759
R$ 19.197.140
R$ 2.411.031.694
R$ 36.097.056
R$ 20.998.838
R$ 480.094.966
R$ 36.656.960
R$ 27.797.655
R$ 37.792.558
R$ 3.378.744.876

Fonte: IFR enviado pela UGP em 21.06.2011

Ao analisar a Tabela 05, a equipe de auditoria identificou algumas impropriedades que
merecem ser destacadas.
a) Programa 33 – Despesas realizadas pela FUNCAP: segundo as notas explicativas que
acompanharam o IFR revisado, foram retiradas, por orientação do Banco Mundial, as
despesas realizadas pela FUNCAP, órgão vinculado à SECITECE, nos Programas 33,
194 e 196. Entretanto, no Programa 33, foram consideradas inelegíveis apenas as
despesas pagas de outubro a dezembro, somando R$ 217.350,12. Observe-se que, em
consulta aos empenhos pagos, detectou-se uma divergência de cinco reais entre o valor
declarado e o valor registrado em sistema (R$ 217.355,12). No caso em tela, entende a
equipe de auditoria que os motivos que suscitaram a inelegibilidade de todas as
despesas executadas pela FUNCAP nos Programas 194 e 196, também são válidos
para tornar inelegíveis as despesas do programa 33 em sua totalidade. Dessa forma, o
valor a ser deduzido na revisão do IFR deveria ser de R$ 520.636,33, reduzindo a
execução do programa para R$ 4.392.830,62.
b) Programa 41 – Despesas com contratos sem cláusulas antifraude e anticorrupção: a
revisão do IFR deduziu do Programa 41 o total de R$ 1.508.874,22, referente a
despesas com os contratos de SIC nos 191380, 469535 e 469475, os quais não
possuíam as cláusulas antifraude e anticorrupção exigidas pelo Acordo de
Empréstimo. Todavia, o valor deduzido corresponde somente às despesas dos
referidos contratos executadas na ação 20550. Estes contratos também originaram
despesas na ação 20549, no total de R$ 234.889,01, o que elevaria a dedução pela
revisão para R$ 1.743.763,23.
c) Programa 41 – Despesas sem no object do Banco Mundial: ainda no Programa 41, a
UGP considerou inelegível as despesas oriundas de contratos que não passaram por
revisão prévia do Banco Mundial (SIC nos. 127424, 291296, 596615, 85532, 596595 e
587156). De acordo com as notas explicativas, esses contratos somariam R$
34.384.240,80. Porém, a equipe de auditoria apurou que as despesas pagas por esses
contratos foram inferiores ao deduzido na revisão, totalizando R$ 33.355.403,00.
Dessa forma, considerando as despesas referentes aos contratos sem no object do
Banco Mundial e sem cláusulas antifraude e anticorrupção, o montante declarado no
Programa 41 deveria ser de R$ 74.044.671,75.
d) Programa 48 – Despesas sem no object do Banco Mundial: conforme as notas
explicativas apresentadas pela UGP, foram deduzidos, do Programa 58,
R$ 668.498,90 referentes a despesas com os contratos de SIC nos 342115 e 110828. Da
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mesma forma, esses contratos foram executados no Programa 48 (ação 10671), e por
isso também devem ser consideradas inelegíveis despesas que montam R$ 203.574,30,
reduzindo o valor executado no Programa para R$ 7.352.616,43.
Além das divergências nos valores executados no exercício de 2010, ainda foi detectada
impropriedade na demonstração da execução acumulada do Projeto, que não levou em
consideração as revisões do IFR de 2008-2009. Após as sugestões de glosa pela auditoria
deste período, as despesas de execução deveriam ser na ordem de R$ 1.790.395.403,00 e não
R$ 2.041.033.805,00, gerando, portanto, uma diferença de R$ 250.638.402,00.
Após esses ajustes, a equipe de auditoria identificou as despesas que seriam auditadas
consolidadas na Tabela 06:
Tabela 06 – Resumo das alterações recomendadas pela auditoria nos ajustes feitos pela
SEPLAG no IFR enviado em 21.06.11
Despesas totais
PROGRAMA
sem deduções (I)
33
41
48
58
194
196
535
536
554
711
Total Geral

Contratos de
Gestão (II)

FUNCAP (III)

R$ 4.913.467
R$ 520.636
R$ 109.143.838
R$ 7.556.191
R$ 1.032.122.794
R$ 54.275.542 R$ 26.070.000 R$ 17.827.754
R$ 4.583.878
R$ 3.724.467
R$ 266.348.236 R$ 60.560.707
R$ 25.656.422
R$ 0
R$ 18.073.114
R$ 1.522.673.481 R$ 86.630.707 R$ 22.072.857

Valor IFR 2010
Contratos sem
revisado pela
Cláusulas
Contratos sem Termo de
auditoria (VIII =
antifraude e
no-object (VI) Ajuste (VII)
anticorrupção
I - II - III - IV - V
- VI-VII)
(V)
R$ 4.392.831
R$ 1.743.763 R$ 33.355.403
R$ 74.044.672
R$ 203.574
R$ 7.352.616
R$ 668.499
R$ 1.031.454.295
R$ 10.377.788
R$ 859.411
R$ 34.838.754
R$ 170.948.775
R$ 25.656.422
R$ 0
R$ 499.803 R$ 3.744.499
R$ 917.783
R$ 12.911.029
R$ 499.803 R$ 5.488.262 R$ 69.066.230 R$ 917.783 R$ 1.337.997.839

Pregão
Presencial
(IV)

IFR executado
2008-2009 após
glosas (IX)
R$ 381.133
R$ 217.072.064
R$ 11.640.949
R$ 1.182.511.958
R$ 21.086.069
R$ 19.389.427
R$ 286.577.351
R$ 11.000.476
R$ 15.854.447
R$ 24.881.529
R$ 1.790.395.403

Acumulado do
Projeto ao final de
2010 (X = VIII +
IX)
R$ 4.773.964
R$ 291.116.736
R$ 18.993.565
R$ 2.213.966.253
R$ 31.463.857
R$ 20.248.838
R$ 457.526.126
R$ 36.656.898
R$ 15.854.447
R$ 37.792.558
R$ 3.128.393.242

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

Conclui-se, diante do apresentado, que as alterações propostas nas despesas executadas no
período de 2010 apontam para uma divergência de R$ 286.768,00, considerada imaterial por
representar apenas 0,02% do montante de gastos incorridos neste exercício.
Já a diferença no valor de R$ 250.638.402,00, anteriormente explicada, representa 12,28% do
total acumulado e merecia, portanto, o devido ajuste. Recomendou-se à SEPLAG, à UGP e à
SEFAZ efetuarem o ajuste do citado montante, no valor acumulado do Projeto, que foi
prontamente realizado.
Recomendação 20: À SEPLAG, à UGP e à SEFAZ, aperfeiçoar os controles internos para
elaboração do IFR e Notas Explicativas.
4. AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Nessa seção, serão abordados os aspectos relativos à avaliação dos controles internos das
unidades envolvidas com a operação SWAp II, bem como o seu respectivo resultado.
4.1. Avaliação da UGP
A avaliação de controles internos da UGP se deu com base na identificação dos principais
aspectos relacionados à gestão do Projeto, que pode ser identificada, com detalhes, no Manual
Operacional do Projeto.
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Foi possível colher evidências suficientes que comprovam que a UGP desempenha
adequadamente as suas funções, promovendo a operacionalização desse projeto, tais como:
atas das reuniões mensais com os representantes das setoriais, no sentido de reportar o
progresso no alcance de cada indicador; mapas de monitoramento e avaliação dos Programas
Elegíveis; indicadores de desembolso e Assistência Técnica, entre outras evidências.
Quanto aos aspectos passíveis de melhoria citados na auditoria financeira referente aos
exercícios de 2008 e 2009, que se referem à “Disseminação das orientações do SWAp na
administração do governo” e ao “Processo de Elaboração dos IFRs”, apresentaram
consideráveis avanços, como destacado nos itens 2.1.1 e 2.1.2 deste relatório.
Desta forma, a equipe de auditoria considera que o sistema de controle interno mantido pela
UGP apresenta um nível de asseguração razoável.
4.2. Avaliação da CGE-CE
A avaliação dos Controles Internos relacionados à operação SWAp II incluiu a análise das
atividades da CGE-CE, buscando coletar evidências da sua atuação, tomando como parâmetro
a International Standard on Auditing (ISA) 610 - Using the Work of Internal Auditors.
Nesse sentido, observou-se a adequação das funções desempenhadas pela CGE-CE, a
conformidade de seu posicionamento na estrutura organizacional do Governo; o planejamento
de suas ações; a busca de efetividade das recomendações apontadas pela auditoria mediante a
elaboração, em conjunto com a auditada, do Plano de Ação para Sanar Fragilidades (PASF)
específico para cada unidade; a constante procura de aprimoramento técnico dos auditores
envolvidos no processo, mediante programas de treinamento, entre outros aspectos
necessários à execução das atividades de auditoria da CGE-CE. Como resultado, são
produzidos Relatórios de Auditoria de Contas para as diversas unidades que compõem o
Governo, onde estão incluídas as setoriais objeto da presente auditoria.
Ressalte-se que a comprovação da execução dos trabalhos da auditoria deu-se mediante a
análise dos Relatórios supramencionados e que não foi possível a observação de Papéis de
Trabalho elaborados pelos Auditores Internos. Apesar desta limitação, o exame realizado nos
Relatórios e em seus anexos foram considerados suficientes para se obter as conclusões sobre
a execução dos trabalhos de auditoria desenvolvidos pela CGE-CE.
A carência de pessoal voltado para execução das atividades fins da CGE-CE, destacada como
uma oportunidade de melhoria na Carta Gerencial referente aos exercícios de 2008 e 2009,
encontra-se comentada no item 2.3.1 deste relatório.
Desta forma, a equipe de auditoria depreende que as atividades desenvolvidas pela CGE-CE
apresentam um nível de asseguração razoável, permitindo que os relatórios exarados pelo
referido órgão sejam adotados como parâmetro para dimensionar o grau de segurança dos
controles internos das setoriais envolvidas no Projeto SWAp II.
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4.3. Avaliação das Setoriais
Com fundamento nos Relatórios de Auditoria de Contas do exercício de 2009 desenvolvidos
pela CGE-CE, foi realizada uma avaliação das setoriais responsáveis pela operacionalização
dos recursos do componente 1 da operação SWAp II, considerando as eventuais fragilidades
destacadas nesses Relatórios.
Baseando-se nesses dados, foi atribuída uma nota pela classificação do risco (de 0 a 5) e um
peso (de 0 a 4), ponderando a importância do ponto destacado.
Com base nessas notas, foi calculada uma média para cada setorial correspondente a uma
classificação do nível de confiança de seu controle interno, o que resultou no cenário
resumido na Tabela 07 a seguir. No mesmo Quadro pode ser observado, comparativamente, o
resultado da aplicação desse mesmo procedimento na auditoria do período anterior.
Tabela 07 – Resumo da avaliação de controles internos das Setoriais
Média 2009 /
2008 (base
2008)

Média
2010
(base 2009)

SESA

1,1538

3,1369

SEDUC

4,1125

2,0714

FUNDEB

2,0000

2,9000

SECITECE

2,7200

2,5000

FUNCAP

4,0508

-

SCIDADES

3,2267

3,4324

CAGECE

1,9692

3,9500

Média Final

2,7476

2,9985

Setorial

Classificação da Setorial em 2010
Fragilidades de Controles Internos
Moderada para Grande relevância
Fragilidades de Controles Internos
Pequena para Média relevância
Fragilidades de Controles Internos
Pequena para Média relevância
Fragilidades de Controles Internos
Pequena para Média relevância
Excluída do IFR
Fragilidades de Controles Internos
Moderada para Grande relevância
Fragilidades de Controles Internos
Moderada para Grande relevância
Fragilidades de Controles Internos
Pequena para Média relevância

consideradas de
consideradas de
consideradas de
consideradas de
consideradas de
consideradas de
consideradas de

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

Como resultado dessa análise, é possível inferir que o nível de segurança dos controles
internos nas setoriais analisadas, tomadas em conjunto, pode ser considerado razoável. Como
pode ser observado, esse resultado é similar ao identificado na auditoria financeira do
exercício anterior.
Os principais fatos identificados no processo de avaliação dos controles internos estão
sumarizados na Tabela 08 a seguir. Ressalte-se que os itens listados representam um
agrupamento dos principais achados identificados nos Relatórios analisados, que já
contemplam as devidas recomendações.
Tabela 08 – Resumo dos fatos identificados na avaliação de controles internos
Achados
Execução orçamentária considerada baixa
Deficiências no acompanhamento da inadimplência dos
Convênios e Instrumentos Congêneres
Não atendimento às recomendações do Relatório de Auditoria Anterior
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Achados
Dificuldades na obtenção de documentos
Inconsistências nos processos de compras diretas (Dispensa ou Inexigibilidade)
Inconsistências no pagamento de despesas sem contrato
Acréscimos contratuais acima dos limites legais
Inconsistências na prorrogação de contratos
Execução das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) superior ao saldo orçamentário
do exercício anterior
Não apresentação de Demonstrações Financeiras
Execução de Despesa em contrato vencido

Setoriais
envolvidas
4
67%
3
50%
3
50%
2
33%
2
33%
1

17%

1
1

17%
17%

Fonte: Adaptada do Relatório de Auditoria de Contas elaborado pela CGE-CE

Mesmo que existam oportunidades para a melhoria dos controles internos, as análises
realizadas demonstram que a maioria dos controles funciona adequadamente, e, portanto, é
possível inferir que o nível de segurança dos controles internos é considerado razoável.
Essa conclusão é de extrema relevância para auxiliar no processo de definição da amostra de
auditoria, pois o nível de confiabilidade sobre os controles internos afetou diretamente a
quantidade de registros auditados para respaldar a opinião sobre as demonstrações financeiras.

5. FUNDEB
Como citado na Carta Gerencial da Auditoria Financeira de 2008 e 2009, o FUNDEB é um
Fundo de âmbito nacional formado por contribuições da União, Estados e Municípios. Outro
aspecto, também já destacado, é que a “Perda” do FUNDEB apurada pelo Governo do
Estado do Ceará resulta, em última instância, em uma transferência de recursos aos
municípios do Estado do Ceará que apresentem “Ganho” do FUNDEB. Esse fato é
decorrente de uma maior concentração de alunos matriculados nas escolas municipais, em
relação às escolas estaduais.
Tendo em vista que a entidade responsável pela fiscalização das atividades dos municípios do
Estado do Ceará é o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM-CE), foi
mantido contato no sentido de identificar o posicionamento do órgão a respeito da aplicação
desses recursos transferidos.
Nesse contato, foi solicitado um levantamento dos recursos registrados especificamente como
provenientes do FUNDEB no Sistema de Informações Municipais (SIM). Esse sistema é
gerenciado pelo TCM-CE, mas alimentado diretamente pelos municípios.
Com base nessas informações foram selecionados 11 (onze) municípios que apresentaram um
maior volume dos aludidos recursos. São eles: Brejo Santo, Caucaia, Canindé, Fortaleza, Icó,
Itapipoca, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Tianguá e Viçosa do Ceará.
Mais uma vez o TCM-CE foi contatado para fornecer os entendimentos exarados nos
relatórios das auditorias já desenvolvidas pelo órgão, no sentido de analisar a regular
aplicação dos recursos do FUNDEB.
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Total

%

Tianguá
Viçosa do
Ceará

Maracanaú

Principais Observações registradas pelo TCM

Brejo
Santo
Canindé
Icó
Itapipoca

Em atendimento a essa solicitação, o TCM-CE informou que somente os relatórios referentes
aos 7 (sete) municípios elencados no Quadro 3, a seguir, estavam disponíveis. Nesse mesmo
Quadro também é possível observar as principais observações provenientes da auditoria
realizada pelo TCM-CE, indicando em quais municípios ocorreram e qual a frequência de
cada uma delas.

2

28,57

x

5

71,43

x

6

85,71

x

2

28,57

x

6

85,71

1

14,29

1

14,29

x

1

14,29

x

1

14,29

3

42,86

4

57,14

- Gestor do FUNDEB não é Secretario da Educação

x

x

- Foi solicitado Plano de Carreira e Remuneração do Magistério
- Foi solicitado Decreto que implantou o Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB
- Remuneração dos profissionais do magistério inferior ao mínimo legal de 60%
- Foi solicitado esclarecimento quanto à divergência entre o valor informado
pela STN e o identificado pelo TCM
- Foi solicitada legislação municipal que estabeleceu os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público
- Foram solicitadas as folhas de pagamentos do pessoal temporário, onde
constem informações sobre o seu vínculo com o município, matrícula e
outras informações sobre o referido vínculo
- Foi solicitado o instrumento legal que amparou rateio do abono salarial
- Despesas pagas indevidamente (40%) com Folha Bolsistas-Programa
Segundo Tempo
- Despesas pagas indevidamente (40%) com aquisição de gêneros
alimentícios
- Foram solicitados os documentos comprobatórios sobre as informações
contidas na Conciliação Bancária ou esclarecimentos quanto a
inconsistências identificadas na Conciliação Bancária ou Extrato Bancário

x

x

x x

x

x x

x x

x
x

x x x x
x
x

x
x

x

x

x
x x

Quadro 3 – Resumo das Observações Registradas em Auditorias do TCM-CE
Fonte: Relatórios de Auditoria do TCM-CE

A partir do Quadro 3 é possível identificar que as observações com maior frequência foram: a
divergência entre o valor informado pela STN e o identificado pelo TCM e a solicitação de
Decreto que implantou o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.
Ressalte-se que a utilização inadequada de recursos do FUNDEB foi apontada em três
municípios, proveniente da aplicação indevida de parte dos recursos na aquisição de gêneros
alimentícios ou pagamento de bolsistas do Programa Segundo Tempo1.
Entretanto, chamou atenção positivamente, o fato de ter ocorrido apenas em dois municípios a
remuneração dos profissionais do magistério inferior ao mínimo legal de 60%, fomentando a
valorização dos profissionais da educação, que é um dos principais objetivos do FUNDEB.
A partir das considerações apresentadas é importante pontuar que os relatórios de auditoria do
TCM-CE se apresentam como evidência adequada e suficiente para se obter conclusões sobre
a utilização dos recursos do FUNDEB por parte dos municípios.
1

Esse Programa é vinculado ao Ministério do Esporte e é destinado a democratizar o acesso à prática e à cultura
do Esporte (Ministério do Esporte in http://portal.esporte.gov.br/snee/segundotempo/, acessado em 07.11.2011).
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É possível destacar que as observações apontadas durante auditoria do TCM-CE, em muitas
oportunidades, se encontram em processo de informação inicial elaborada pelos analistas e
técnicos de controle externo que compõem o referido órgão, não tendo sido, ainda, objeto de
julgamento definitivo por parte dos conselheiros que compõem a referida corte de contas,
podendo, portanto, sofrer alterações decorrentes de novas evidências que descaracterizem as
eventuais falhas destacadas inicialmente.
Por fim, é possível concluir que as observações apresentadas nos relatórios de auditoria do
TCM-CE representam razoáveis indícios de que os recursos do FUNDEB, exceto quanto às
eventuais falhas anteriormente apontadas, estão sendo aplicados na consecução dos objetivos
previstos para o referido Fundo.
5.2 Convênios e Termos de Ajuste
Sobre a execução financeira dos convênios e termos de ajuste, foram auditadas 6 prestações
de contas, com representação financeira de R$ 791.279,19. A seguir são demonstradas
inconsistências encontradas após a análise documental das prestações de contas dos aludidos
instrumentos de repasses.

5.2.1 Inconsistências na aplicação de recursos de Convênios e de Termos de Ajuste
Durante a realização da auditoria, foi observado que, das 6 prestações de contas dos
convênios analisadas, todas possuíam alguma inconsistência relativa à aplicação dos recursos
dentre as quais, destacaram-se as seguintes:
Publicação do convênio fora do prazo legal;
Descumprimento do cronograma de desembolso por parte da convenente;
Ausência de assinaturas no instrumento de repasse;
Realização de despesas sem simples pesquisa de mercado ou pesquisa de mercado
insatisfatória por parte da convenente;
− Pagamentos de várias despesas realizadas pela convenente com um único cheque; e
− Serviços médicos prestados à convenente por empresa estranha à natureza da atividade.

−
−
−
−

Essas situações verificadas demonstram falhas no controle na composição das prestações de
contas dos convênios e dos termos de ajuste, colocando em dúvida a conformidade de
diversas despesas declaradas na documentação comprobatória dos gastos. Ressalte-se que a
origem dessas falhas pode ser, inclusive, a falta de orientação aos convenentes e aos
beneficiários de como deve ser feita a composição das prestações de contas dos convênios.
Recomendação 21: Às Setoriais, aperfeiçoar o controle inerente às despesas executadas com
recursos de convênios e termos de ajuste, quando da análise da prestação de contas, a fim de
glosar despesas cuja aplicação foi considerada indevida e solicitar o ressarcimento ao erário
desses valores. Também se faz oportuna uma orientação maior aos convenentes e
beneficiários por parte das Setoriais, como ação preventiva para mitigar possíveis
irregularidades.
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Recomendação 22: Às Setoriais, aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição
das prestações de contas dos convênios e dos termos de ajuste, a fim de impedir a ausência
dos comprovantes necessários para confirmar a realização das despesas, bem como a
existência de documentos inidôneos no processo.
Os pontos elencados a seguir são exemplos dos achados identificados nesse item que
mereceram destaque.
a) Realização de despesas sem simples pesquisa de mercado ou pesquisa de mercado
insatisfatória por parte da convenente
A prestação de contas do convênio nº 010/2010, firmado entre a Secretaria da Saúde e a
Sociedade São Camilo, apresentou despesas sem demonstrar as pesquisas de mercado que
afirma ter realizado na relação de pagamentos.
Já a prestação de contas do convênio nº 07/2010, firmado entre a SESA e a Associação de
Proteção à saúde, à maternidade, à infância de Camocim, para prestação de serviços de saúde
no Hospital Murilo Aguiar, demonstrou uma pesquisa de mercado com indícios de prática
colusiva.
Essa constatação foi possível através da inspeção documental nas propostas apresentadas
pelas empresas “Hifarm Comércio e Representações Ltda.” e “Medfarm Comércio e
Representações Ltda.”, onde se percebe que ambas tinham o mesmo formato, isto é, o layout e
os conteúdos eram praticamente idênticos.
Recomendação 23: À SESA, orientar os convenentes no sentido de realizarem pesquisas de
mercado que sejam escoimadas de qualquer indício de combinação de preços entre as
empresas participantes.
b) Serviços médicos prestados à convenente por empresa estranha à natureza da
atividade
Referem-se às despesas atinentes ao credor “ULCE – União das Legiões Cidadanistas
Econômicas”, registrado sob o CNPJ nº 04.148.815/0001-73, incorridas com recursos do
convênio nº 07/2010. A NF nº 0065 do aludido credor, no valor de R$ 18.400,00, refere-se a
“serviços médicos”.
Contudo, ao consultar o cadastro da ULCE no site da Receita Federal, no dia 10.08.2011,
constam como atividades secundárias da entidade: “atividades de organizações associativas
ligadas à cultura e à arte” e “atividades associativas não especificadas anteriormente”.
Ao realizar nova consulta àquele site, no dia 20.10.2011, esta equipe detectou que a citada
empresa modificou a segunda atividade secundária para: “atividade médica ambulatorial com
recursos para a realização de exames complementares”.
É mister ressaltar que a NF reporta-se ao dia 11.11.2010. Portanto, registra-se que os serviços
foram prestados por empresa que não possuía em seu registro cadastral atividade compatível
com a declarada no mencionado documento fiscal.
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Recomendação 24: À SESA, orientar os convenentes no sentido de evitarem aquisições de
serviços ou produtos de credores que desempenhem atividades estranhas à natureza do gasto.
5.3 Termos de Adesão
O Termo de Adesão foi instituído através do Decreto Estadual nº 29.981/2009, de 30.11.2009,
publicado no DOE 01.12.2009, que dispõe sobre a forma de repasse regular e automático de
recursos do Tesouro do Estado alocados no FUNDES – Fundo Estadual de Saúde para os
Fundos Municipais de Saúde. O referido instrumento foi criado para viabilizar tal repasse,
sendo utilizado como uma nova ferramenta de transferência de recursos a municípios do
Ceará a partir de 2010.
No entanto, essa nova modalidade de repasse de recursos merece algumas observações:
i) A nova forma de descentralização de recursos é chancelada por um Decreto, autocrático,
sem qualquer manifestação do Poder Legislativo;
ii) Não foram expostas razões que justificassem a substituição de outros instrumentos hábeis
repassadores instituídos legalmente, como os Convênios, pelo Termo de Adesão;
iii)O Decreto não especifica de que forma será realizada a prestação de contas dos Termos de
Adesão, mas tão somente dispõe que a Secretaria da Saúde – SESA, através de suas
coordenadorias de regulação, controle, avaliação e auditoria e a financeira acompanhe a
conformidade da aplicação dos recursos através de “Relatórios de Gestão” encaminhados
pelos Municípios. Entretanto, não há previsão de que forma deverá ser produzido este
relatório;
iv) O aludido Decreto não dispõe de Regulamento que deveria, no mínimo, estabelecer os
critérios presentes nos referidos “Relatórios de Gestão”; e
v) A equipe de auditoria entende que essa modalidade de transferência de recursos
caracteriza-se como “transferência voluntária” e não como “transferência fundo a fundo”, e
por essa razão deveria obedecer aos critérios estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2010.
Tendo em mãos os documentos requisitados à SESA, a equipe verificou que, de modo geral,
os Termos de Adesão possuíam prestações de contas incompletas, pois não detinham
quaisquer documentos que comprovassem, efetivamente, os dispêndios com recursos
transferidos pelo FUNDES.
Diante de tal situação, a equipe de auditoria questionou à ASJUR – Assessoria Jurídica a
razão pela qual os beneficiados pelos Termos de Adesão não seguiam os ditames da Instrução
Normativa Conjunta SEFAZ/SECON/SEPLAN nº 01/2005, que disciplina a celebração de
convênios e instrumentos congêneres entre o Estado e pessoas jurídicas de direito público ou
de direito privado sem fins lucrativos.
A Sra. Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira, chefe da ASJUR, ao ser interpelada sobre o
fato consignou que o setor entende o Termo de Adesão como um instrumento congênere a
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convênios e que deve ter suas prestações de contas balizadas pela Lei Federal nº 8.666/93
combinada com a IN nº 01/2005, posição também adotada por esta equipe de auditoria.
No entanto, a equipe certificou-se que as prestações de contas apresentadas, na maioria dos
casos, não continham a transparência e a regularidade desejadas, como poderá ser visto
adiante.
5.3.1 Ausência de registro no SACC
Constatou-se, quando da análise dos Termos de Adesão, que estes não possuem registros no
Sistema de Acompanhamento de Contratos e Convênios – SACC, ferramenta institucional
utilizada pelo Governo do Estado para controle orçamentário e financeiro.
Com isto, impossibilita-se que o Estado efetue um controle eficaz sobre os repasses já que
ainda que o beneficiário encontre-se inadimplente, este continuará recebendo recursos
repassados voluntariamente pelo Estado.
Recomendação 25: À CGE, envidar esforços para inserir no SACC os registros relativos a
esse instrumento de descentralização de recursos.
5.3.2 Inconsistências nas prestações de contas de Termos de Adesão
Após a análise dos 9 Termos de Adesão, que representaram o montante de R$ 4.845.510,00,
constataram-se as seguintes inconformidades:
-

Ausência de documentação nas prestações de contas;
Plano de Trabalho mal elaborado ou insuficiente;
Relatório de Execução Físico-Financeira mal elaborado ou ausente;
Publicação do termo de adesão fora do prazo legal;
Extrato Bancário e Relação de Pagamentos divergentes;
Pagamento de despesas com tarifas bancárias;
Ausência de recolhimento de tributos;
Cheques e comprovantes de recolhimento de tributos ilegíveis;
Relatório de Receitas e Despesas incorreto;
Prestação de contas abrange mais de uma parcela de recursos recebidos;
Prestação de contas parcial/final apresentada fora do prazo;
Ausência de Parecer Técnico da SESA;
Parecer Técnico da SESA abrange mais de uma parcela de recursos recebidos;
Parecer Técnico intempestivo;
Parecer de aprovação da prestação de contas inconsistente;
Pagamento de despesas com pessoal com recursos do Termo de Adesão;
Despesas realizadas fora do objeto;
Serviços médicos prestados irregularmente;
Realização de despesas fora da vigência do Termo de Adesão;
Situação cadastral do Fundo Municipal comprovada após a assinatura do Termo de
Adesão;
Utilização de conta bancária divergente da declarada no Plano de Trabalho;
Realização de obra de engenharia sem medição e sem memorial descritivo; e
Boletins da 1ª e 2ª medições com valores acima do valor licitado.
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Recomendação 26: À SESA, aperfeiçoar o controle inerente às despesas executadas com
recursos de Termos de Adesão, quando da análise da prestação de contas, a fim de glosar
despesas cuja aplicação foi considerada inelegível.
5.3.3 Inspeção Física
Esta equipe de auditoria realizou inspeções físicas em alguns municípios diante da
necessidade de averiguar inconsistências encontradas na análise documental de instrumentos
de repasse de recursos do Tesouro Estadual através de Termos de Adesão.
Foram selecionados três municípios beneficiados por transferências através do aludido
instrumento conforme apresenta o Quadro 4 a seguir:
MUNICÍPIO

Nº TERMO DE ADESÃO

DATA

IGUATU

01/2010

25/08 e 26/08/2011

CAUCAIA

721/2010

30/08/2011

ARACATI

03/2010

31/08/2011

Quadro 4 – Municípios visitados pela equipe de auditoria
Fonte: Desenvolvido pela equipe de auditoria

Os Termos de Adesão em estudo foram destinados à manutenção dos serviços de saúde de
hospitais localizados nos municípios supramencionados.
5.3.3.1 Termo de Adesão nº 01/2010
Foi firmado, com o município de Iguatu, através do Fundo Municipal de Saúde de Iguatu, o
Termo de Adesão nº 01/2010, no valor de R$ 1.980.000,00, que detinha como objeto a
manutenção dos serviços de saúde no Hospital Regional Dr. Manoel Batista de Oliveira –
Hospital Polo –, que atende a 10 municípios da microrregião de Iguatu.
A prestação de contas enviada à SESA não continha documentos suficientes para uma análise
acurada dos gastos subsidiados pelo referido termo, razão pela qual a equipe de auditoria o
elegeu para efetuar a inspeção física.
Os auditados, nas figuras dos Senhores José Viana de Abreu, Superintendente da Fundação de
Saúde Pública de Iguatu – FUSPI, e Antônio Plutarco Lima Filho, Secretário Executivo
daquela Fundação, apresentaram os documentos originais que fazem parte da prestação de
contas do Termo de Adesão nº 01/2010. Destaca-se que a aludida Fundação é a responsável
pela gestão dos recursos do Hospital Polo de Iguatu.
A equipe de auditoria verificou a regularidade da prestação de contas, os controles de estoque
e patrimonial executados pela FUSPI no gerenciamento do Hospital Polo. Os aludidos
controles e a prestação de contas demonstradas foram suficientes para dirimir as
inconsistências suscitadas em momento anterior à inspeção física.
Entretanto, ao verificar a escala de médicos de 2010, foram detectadas situações que merecem
destaque.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
40

Comissão de Auditoria – Projeto SWAp II
Carta Gerencial – Auditoria Financeira
Período: 01.01.2010 a 31.12.2010

De acordo com a aludida escala, existem médicos que realizam vários plantões de forma
consecutiva, ou seja, profissionais prestaram plantões de 48, 60 ou 72 horas sem qualquer
intervalo. Ademais, detectou-se que médicos prestavam serviços de forma concomitante em
várias especialidades.
A título exemplificativo, o Sr. Francisco Vilmar Félix Araújo foi remunerado por vários
plantões consecutivos, tendo laborado, sem intervalos, durante os dias 9, 10 e 11 de outubro
de 2010, perfazendo um total de 72 horas ininterruptas. Registre-se que no dia 10.10.2010, o
referido médico recebeu valores por prestar serviços como “clínico geral” e como “cirurgião”.
Portanto, entre os dias 9 e 11 de outubro de 2010, o profissional foi remunerado por prestar 8
plantões médicos.
Já durante os dias 13, 14 e 15 de novembro de 2010, verificou-se que o aludido profissional
prestou serviços concomitantemente como cirurgião, anestesista, e clínico médico, conforme
escala de horários apresentada a esta equipe de auditoria. O Sr. Vilmar Félix recebeu
remuneração relativa a 10 plantões médicos num intervalo de 3 dias, pois, supostamente,
prestou serviços concomitantemente em 3 especialidades distintas.
As situações supratranscritas não foram pontuais, pois é possível concluir que se trata de uma
prática usual daquele Hospital receptor de recursos provenientes do Termo de Adesão.
Em entrevista aos gestores da FUSPI, foi constatado que existem médicos que recebem vários
plantões devido à escassez de profissionais na região e que diante da necessidade de
atendimento à população, optam por remunerar o mesmo médico que venha a completar as
lacunas de atendimento.
Quanto ao profissional exercer várias especialidades, os gestores arrazoaram que o fator da
carência de profissionais médicos repete-se. Diante da necessidade de atendimento ao
público, discorrem que a única alternativa para suprir a carência é alocar o mesmo
profissional em várias especialidades para que a população não seja prejudicada.
À luz do exposto, evidencia-se que não existem profissionais da saúde suficientes para suprir
as necessidades das pessoas que residem na região de Iguatu e entorno, pois restou
comprovado que médicos exercem suas atividades em várias especialidades e de forma,
supostamente, ininterrupta.
Recomendação 27: À SESA, orientar aos convenentes no sentido de criarem controles que
mitiguem a possibilidade de um profissional médico atuar em diversas áreas ao mesmo
tempo, tendo em vista que essa prática caracteriza remuneração em duplicidade do
profissional de saúde.

5.3.3.2 Termo de Adesão nº 721/2010
A Secretaria da Saúde do Ceará – SESA firmou com Município de Caucaia, localizado na
Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, o Termo de Adesão nº 721/2010, que possuía
como objeto a prestação de serviços de saúde no Hospital Municipal Abelardo Gadelha da
Rocha.
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O aludido termo possuía valor original de R$ 1.050.000,00 e foi assinado no dia 01.06.2010,
com vigência inicial de 8 meses (de 01.06.2010 a 31.12.2010). Destaque-se que do
mencionado valor, o montante de R$ 960.000,00 foi incluído como despesa elegível no IFR
de 2010.
O Cronograma de Desembolso do referido instrumento continha 1 parcela de R$ 510.000,00
em junho de 2010 e mais 6 parcelas de R$ 90.000,00, de julho a dezembro de 2010.
Destaque-se que o beneficiário não demonstrou atividades que justifiquem a concentração de
recursos financeiros no mês de junho de 2010.
Partindo do pressuposto que os recursos transferidos via Termo de Adesão não estariam
sujeitos à prestação de contas nos moldes da Instrução Normativa SECON/SEFAZ/SEPLAN
nº 01/2005, que disciplina a celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos
congêneres, os beneficiários daquele instrumento de repasse não enviaram a documentação
exigida pela norma supracitada, o que vai de encontro ao entendimento desta equipe de
auditoria.
Entendendo tratar-se de uma transferência legal, os beneficiários não obedeceram aos
comandos exarados pelas Constituições Estadual e Federal que asseveram ser indispensável a
prestação de contas de quem receba ou arrecade bens ou valores públicos:
art.70. [...]
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária. (CF/88)
art. 68. [...]
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito
público ou de direito privado que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em
nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária. (CE/89)

À luz do exposto, seguem as inconformidades verificadas durante os trabalhos de auditoria.
a) Ausência ou inconsistências na documentação da prestação de contas
Diante da análise inicial realizada na SESA, esta equipe de auditoria verificou que a
documentação apresentada era insuficiente e que, portanto, não seria capaz de emitir qualquer
opinião sobre a regularidade ou não do Termo de Adesão em questão.
De modo geral, a documentação apresentada não possuía documentos fiscais, relações de
pagamentos ou extratos bancários que identificassem quais despesas estavam sendo pagas
com recursos da avença.
Dessa forma, foi realizada uma inspeção in loco no município de Caucaia, no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde, tendo como objetivo verificar a regularidade dos saldos
apresentados na pretensa prestação de contas. Diante da análise efetuada por esta equipe,
foram encontradas algumas inconformidades em relação à IN nº 01/2005 apresentadas a
seguir:
- Ausência da prestação de contas da 1ª (R$ 510.000,00) e 2ª (R$ 90.000,00) parcelas;
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-

Prestações de contas apresentadas após 60 dias do recebimento do recurso;
Extrato Bancário apresentado de forma sintética;
Ausência de Notas Fiscais;
Ausência de Relações de Pagamentos;
Não comprovação do débito de R$ 14.800,09 na prestação de contas da 3ª parcela;
Divergência de saldos entre a relação de pagamentos e o extrato bancário da 4ª parcela;
Notas Fiscais sem identificação do Termo de Adesão;
Notas Fiscais ilegíveis; e
Despesas realizadas fora da vigência do Termo de Adesão.

Destacam-se 3 (três) aspectos a serem analisados sobre as inconformidades antes elencadas:
O primeiro ponto diz respeito à primeira parcela, no valor de R$ 510.000,00, apresentada dia
06/09/2010, conforme o protocolo nº 10465494-5 da SESA, era composta por, tão somente,
um “Demonstrativo da Execução Financeira” onde podiam ser notados apenas os valores
recebidos e executados de forma sintética, com especificações genéricas das naturezas das
despesas que pretensamente comprovariam os saldos.
O segundo aspecto refere-se à não comprovação da despesa de R$ 14.800,09 apresentada na
prestação de contas da 3ª parcela. Ao analisar o somatório das despesas declaradas na Relação
de Pagamentos foi possível verificar um erro no total declarado, ou seja, foi quantificado um
valor de R$ 89.895,62. Questionado quanto à correção aritmética do saldo apresentado, o
beneficiário apresentou uma nova prestação de contas com o valor supostamente correto de
R$ 80.324,90. Cabe registrar que esse valor está consistente com o apresentado no extrato
bancário.
Contudo, esse montante é composto por dois lançamentos, um de R$ 65.524,81, que teve
comprovação de despesas através das notas ficais presentes na prestação de contas, e outro de
R$ 14.800,09, que não apresentou documento que justificasse a sua execução.
Por fim, como terceiro aspecto, destacam-se também, as despesas que foram realizadas após a
vigência da avença, conforme apresenta a Tabela 09:
Tabela 09 – Despesas fora da vigência do Termo de Adesão nº 721/2010
CREDOR
PROHOSPITAL
AMAZÔNIA GASES

NF
12841
1265

DATA NF
04/07/2011
15/07/2011
TOTAL

VALOR NF
R$ 880,00
R$ 264,77
R$ 1.144,77

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

A Tabela 09 apresenta duas notas fiscais datadas em julho de 2011 que fizeram parte de uma
prestação de contas complementar. Ressalta-se que a vigência inicial do presente Termo de
Adesão foi prorrogada por mais 6 meses, tendo como nova data de término 30.06.2011.
Dessa forma, pode concluir-se que foram realizadas despesas sem cobertura legal, já que o
prazo de execução do Termo de Adesão já se encontrava expirado.
Após a inspeção física, foi solicitada a documentação pendente que comprovasse,
principalmente, os gastos da primeira e da segunda parcelas, sendo essa disponibilizada pela
Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia.
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No entanto, os documentos enviados estavam desordenados e não foram capazes de dirimir as
inconsistências verificadas na inspeção in loco, mormente no que tange as despesas da
primeira parcela no valor de R$ 510.000,00.
Por fim, ante o cenário descrito, recomendou-se à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ retirarem do
IFR de 2010 o montante de R$ 960.000,00 referente às despesas do Termo de Adesão
nº 721/2010. O ajuste foi prontamente realizado.
Recomendação 28: À SESA, aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição das
prestações de contas, criando, por exemplo, um checklist, para que esses pontos não deixem
de ser analisados. Dessa forma, mitiga-se a possibilidade de ausência de documentação ou a
existência de comprovantes inidôneos.
b) Prestação de contas efetuada por pessoas sem vínculo empregatício
A equipe de auditoria constatou que a Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia não possuía
servidores encarregados da análise da prestação de convênios.
Dessa forma, o Termo de Adesão nº 721/2010, com recursos na ordem de R$ 1.050.000,00,
teve suas prestações de contas realizadas por um escritório de Contabilidade situado em
Fortaleza.
À época da inspeção in loco, um estagiário do curso de Direito era o responsável pelo setor de
prestações de contas de convênios e instrumentos congêneres da Secretaria de Municipal de
Saúde de Caucaia, o que denotou uma fragilidade.
Recomendação 29: À SESA, orientar os beneficiários dos Termos de Adesão no sentido de
que envidem esforços para que as prestações de contas a serem preparadas pelas Secretarias
Municipais de Saúde sejam realizadas e analisadas por servidores legalmente investidos por
se tratar de uma atividade exclusiva da Administração Pública.
5.3.3.3 Termo de Adesão nº 03/2010
A SESA firmou Termo de Adesão nº 03/2010 com o Fundo Municipal de Aracati, no valor de
R$ 720.000,00, com vigência de 12 meses – 04.01.2010 a 04.01.2011 –, para prestação de
serviços de saúde especializados de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial no
Hospital Municipal Eduardo Dias, naquele município.
Por não apresentar a documentação necessária para uma análise com razoável segurança sobre
os gastos incorridos com recursos da avença, esta equipe efetuou a inspeção in loco e
constatou as seguintes inconsistências, com base na IN nº 01/2005:
-

Plano de Trabalho mal elaborado ou insuficiente;
Relatório de Execução Físico-Financeira mal elaborado ou ausente;
Ausência de documentação nas Prestações de Contas;
Prestação de contas abrange mais de uma parcela de recursos recebidos;
Prestação de contas parcial/final apresentada fora do prazo;
Parecer Técnico da SESA abrange mais de uma parcela de recursos recebidos; e
Despesas realizadas fora do objeto.
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Destacam-se 2 aspectos a serem analisados sobre as inconformidades antes elencadas:
O primeiro trata da ausência de comprovação das despesas na Relação de Pagamentos
referentes às 10ª e 11ª parcelas. Ao analisar os documentos fiscais que comprovam as
despesas apresentadas, verificou-se a ausência das Notas Fiscais das empresas “Polimax
Comércio e Serviços Ltda.”, no valor de R$ 4.306,09, e “Drogafonte Ltda. ME”, na ordem de
R$ 1.390,00.
Outro aspecto concerne à realização de despesas fora do objeto, pois foram identificados
gastos com material de construção. Ante o fato, esta equipe de auditoria orientou a gestora
daquela pasta que evitasse incorrer despesas desta natureza com recursos provenientes do
termo de adesão.
Recomendação 30: À SESA, aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição das
prestações de contas, criando, por exemplo, um checklist, para que esses pontos não deixem
de ser analisados. Dessa forma, mitiga-se a possibilidade de ausência de documentação ou a
existência de comprovantes inidôneos.
5.4 Termos de Responsabilidade
O Termo de Responsabilidade (TR) passou a ser utilizado no Estado do Ceará como um
instrumento de transferência financeira para os municípios a partir da Lei Estadual
nº 14.025/2007, que instituiu o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar. A referida
Lei foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 29.239/2008.
Esse conjunto de legislação criou diversas obrigações sob pena de suspensão da transferência
dos recursos. Dentre elas, podem ser citadas as seguintes:
- utilizar conta aberta especificamente para recebimento dos recursos repassados;
- comprovar a boa e regular aplicação dos recursos repassados; e
- o dever de prestar contas, apresentando:
- Cópia do Termo de Responsabilidade;
- Relatório da Execução Física-Financeira;
- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa;
- Relação de Pagamentos Efetuados;
- Extrato da Conta Bancária Específica; e
- Cópia das licitações ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade.
Tais características fazem com que o Termo de Responsabilidade guarde estreita similitude
com o instrumento convênio, apesar de a legislação, em qualquer momento, não fazer menção
a essa analogia.
Desta forma, os achados apresentados a seguir estão baseados principalmente nos critérios
estabelecidos na legislação pertinente para os Termos de Responsabilidade. Entretanto,
quando houver lacunas, será abordada a regulamentação de convênios definida pela Instrução
Normativa Conjunta SEFAZ/SECON/SEPLAN nº 01/2005, pela similaridade já destacada.
Na amostra aleatória realizada para auditoria, 10 Termos de Responsabilidades estavam
presentes, com representação financeira de R$ 897.798,16. Ressalte-se, contudo, que o
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montante de recursos do governo estadual destinado a esses Termos de Responsabilidade
perfazem o montante de R$ 2.817.484,07.
É importante destacar, ainda, que a prestação de contas do instrumento celebrado com o
município de Caridade não foi apresentada até o término dessa auditoria, fato que resultou na
realização de um relato específico para essa situação. Consequentemente, a Tabela 10 que
apresenta as principais ocorrências, identifica apenas o quantitativo de 9 Termos de
Responsabilidades.
Tabela 10 – Resumo das principais ocorrências nos Termos de Responsabilidades
Item Grupo de Achados
a)
b)
c)

Inconsistências na celebração de Termos de
Responsabilidades
Inconsistências nos procedimentos de execução dos
Termos de Responsabilidades
Inconsistências na Prestação de Contas dos Termos de
Responsabilidades

Ocorrência

Processos
Analisados

%

4

9

44,44%

4

9

44,44%

9

9

100,00%

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

a) Inconsistências na celebração de Termos de Responsabilidades
Dentre os aspectos observados foi possível identificar que a inconsistência se refere,
exclusivamente, a não utilização de conta específica para depósito dos recursos dos
convênios, tendo sido observada movimentação estranha aos pagamentos relativos ao
transporte escolar.
Como exemplo, pode ser citado o Termo de Responsabilidade nº 198/2010, firmado com a
Prefeitura Municipal de Pacajus, cuja conta corrente utilizada para destinação do recurso
apresentou movimentação antes mesmo do depósito da 1ª parcela. Conforme pode ser
observado pelo extrato bancário, houve um crédito autorizado de R$ 5.100,00 (em
04.03.2010) e um cheque de R$ 5.046,64 (em 05.03.2010); novos crédito de R$ 37.700,00
(em 18.03.2010) e cheque de R$ 37.712,32 (em 22.03.2010); e o último crédito autorizado de
R$ 74.500,00 (em 16.04.2010) e cheque de R$ 74.482,88 (em 16.04.2010).
Somente em 05.07.2010 foi feito o repasse da 1ª parcela do TR, no valor de R$ 210.653,44.
Em 06.07.2010, com base no depósito efetuado no dia anterior, foi debitado da conta por meio
de uma transferência no valor de R$ 210.000,00. Em 06.08.2010, foi depositada a 2ª parcela,
no mesmo valor de R$ 210.653,44 e, em seguida, no dia 09.08.2010, foi realizado mais um
débito através de uma transferência no valor de R$ 211.000,00.
Fatos como esses, além de infringirem o art. 3º, §1º, da Lei nº 14.025/2007, geram incertezas
quanto à aplicação dos recursos, pois a conta corrente utilizada pode abrigar despesas alheias
ao programa de Transporte Escolar e, equivocadamente, serem incluídas na relação de
pagamentos.
Recomendação 31: À SEDUC, envidar esforços junto aos municípios para a utilização de
conta corrente específica quando da movimentação de recursos destinados ao programa de
apoio ao Transporte Escolar.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
46

Comissão de Auditoria – Projeto SWAp II
Carta Gerencial – Auditoria Financeira
Período: 01.01.2010 a 31.12.2010

b) Inconsistências nos procedimentos de execução dos Termos de Responsabilidades
Dentre os aspectos observados foi possível identificar que as inconsistências se referem,
basicamente, a (à):
- Saques de recursos da conta bancária sem possibilitar a identificação do nome do
Beneficiário;
- Ausência de aplicação financeira tempestiva dos recursos transferidos; e
- Ausência de extrato bancário que comprove o montante de rendimentos auferidos em
aplicação financeira.
Como exemplo, podem ser citados o TR nº 198/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de
Pacajus, e o TR nº 164/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de Sobral, nos quais foi
possível identificar que todas as retiradas de valores da conta corrente foram realizadas
poucos dias após a transferência dos recursos estaduais, sem guardar qualquer consonância
com os gastos apresentados na Relação de Pagamentos da Prestação de Contas.
Desta forma, ficou impossibilitada a identificação do beneficiário, dificultando o rastreamento
dos pagamentos realizados.
A ausência de aplicação financeira tempestiva ocorreu no TR nº 160/2010, firmado com a
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. Tal fato ficou caracterizado, pois os
valores depositados no mês de junho de 2010 foram aplicados somente em 04.08.2011. Com
isso, fica identificada a perda de recursos financeiros a serem destinados para o Programa de
Apoio ao Transporte Escolar.
Já no TR nº 103/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de Maranguape, apesar de constar
o valor de rendimentos financeiros, não foi possível certificar seu valor, pois não havia extrato
de Aplicação Financeira.
Ressalte-se, ainda, que os fatos elencados nesse ponto representam flagrante descumprimento
do disposto no art. 7º do Decreto Estadual nº 29.239/08.
Recomendação 32: À SEDUC, envidar esforços junto aos municípios no sentido de adotarem
a prática de emissão de cheques nominais e/ou ordens de pagamento em nome do
beneficiário, conforme disciplina o art. 7º do Decreto Estadual nº 29.239/08, dotando os
gastos destinados ao transporte escolar de uma maior transparência.
Recomendação 33: À SEDUC, envidar esforços junto aos municípios para efetuar a
aplicação financeira tempestiva dos recursos destinados ao Programa de Apoio ao Transporte
Escolar e apresentar o respectivo extrato bancário para comprovação dos rendimentos
financeiros auferidos.
c) Inconsistências na prestação de contas dos Termos de Responsabilidades
Dentre os aspectos observados foi possível identificar que as inconsistências se referem,
basicamente, aos achados discriminados na Tabela 11 a seguir.
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Tabela 11 – Resumo das principais ocorrências nas prestações de contas dos Termos de
Responsabilidades
Achados
Não foi apresentada a prestação de contas do TR ao final do
exercício
A prestação de contas do total dos recursos recebidos não
apresenta o Relatório da Execução Físico-Financeira
A prestação de contas do total dos recursos recebidos não apresenta
a Relação de Pagamentos efetuados, evidenciando o número do
cheque e/ou ordem de pagamento, beneficiário, data e valor
A prestação de contas não apresentou o Extrato da conta
bancária específica
A prestação de contas não apresentou a cópia completa das
licitações realizadas ou as justificativas para sua dispensa ou
inexigibilidade
A prestação de contas não apresentou documentos fiscais
originais em nome do Município, com o atesto do responsável

Ocorrência

Processos
Analisados

%

7

9

77.78%

1

9

11,11%

1

9

11,11%

3

9

33,33%

4

9

44,44%

7

9

77,78%

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

Como pode se depreender da análise da Tabela 11, uma das principais ocorrências foi a não
apresentação da prestação de contas dentro do prazo previsto. Tal fato ocorreu com os Termos
de Responsabilidade firmados com as Prefeituras Municipais de Maranguape, São Gonçalo do
Amarante, São Benedito, Pacajus, Quixelô, Aracati e Milagres.
Além disto, é importante destacar que, devido à grande demanda de processos de prestação de
contas, associada a um contingente de pessoal não compatível, a SEDUC apresentou atrasos
na análise desses processos.
O atraso é perfeitamente explicável quando se identifica que a demanda média é de 15.000
Prestações de Contas (conforme Relatório “Quantidade de NE’s por convênio/situação na
Prestação de Contas”, extraído do Sistema Integrado de Gestão Educacional (SIGE) da
SEDUC) frente aos 21 responsáveis pela análise das Prestações de Contas.
Diante desses números, foi possível observar que a demanda de cada analista é de mais de
dois processos por dia útil. Ressalte-se que não se está considerando nesse cálculo a revisão
de processos em diligência e o eventual estoque de prestações de contas remanescente de
exercícios anteriores.
Ressalte-se que, durante a auditoria, o setor responsável realizou a análise de todas as
prestações de contas solicitadas para nosso exame.
Recomendação 34: À SEDUC, registrar tempestivamente a inadimplência quando da não
apresentação da prestação de contas dentro do prazo estabelecido pelo artigo 5º da Lei
nº 14.025, de 17 de dezembro de 2007.
Recomendação 35: À SEDUC, suprir o setor responsável pela análise das prestações de
contas de um número suficiente de servidores capacitados no sentido de evitar atrasos nessa
análise e o tempestivo registro da inadimplência das prefeituras, quando devido.
Com relação ao TR nº 198/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de Pacajus, foi
identificado que a Relação de Pagamentos informa como Credores a “RSS SERVIÇOS
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PROMOCIONAIS, EVENTOS E TRANSPORTE LTDA.” e a “LOGIC EXPRESS LOCAÇÃO E SERVIÇOS
DE VEÍCULOS LTDA.”. Porém, a vencedora da licitação foi somente a “LOGIC EXPRESS
LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE VEÍCULOS LTDA.”.
Ressalte-se que o representante da empresa “RSS SERVIÇOS PROMOCIONAIS, EVENTOS E
TRANSPORTE LTDA.”, figura em Relatório do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
do Ceará (TCM-CE) como agente da iniciativa privada que induz ou concorre para a prática
de ato de improbidade, ou que dele se beneficie de qualquer forma. Tal fato, devido às
possíveis repercussões civis e penais, ensejou inclusive o encaminhamento do relatório ao
Ministério Público Estadual.
Ainda sobre o TR nº 198/2010, foi possível identificar que o pagamento nº 11, da Relação de
Pagamentos apresentada na prestação de contas referente à NE nº 10553, não estava
consistente com os comprovantes de despesas apresentados. Como o aludido pagamento se
refere a valores remanescentes de quatro Notas Fiscais apresentadas em outros pagamentos da
mesma prestação de contas, a Tabela 12 identifica inicialmente esse saldo remanescente e a
Tabela 13 estabelece a confrontação com o valor do Pagamento nº 11, evidenciadas a seguir.
Tabela 12 – Divergências apuradas entre Notas Fiscais e recibos no TR nº 198/2010
Nº da NF

Vr. NF (R$)

Vr. Recibo (R$)

Diferença entre NF e Recibo (R$)

64

19.350,00

19.350,00

-

86

62.939,10

45.402,40

17.536,70

58

24.000,00

24.000,00

-

133

27.600,00

24.700,00

2.900,00

Total

133.889,10

113.452,40

20.436,70

Fonte: Processo de prestação de contas do TR nº 198/2010

Tabela 13 – Divergências apuradas entre a Relação de Pagamentos e os comprovantes de
despesas no TR nº 198/2010
Especificação

Valor (R$)

Pagamento nº 11

29.000,00

Valor restante referente às 4 NFs citadas na Tabela 12

20.436,70

Diferença

8.563,30

Fonte: Processo de prestação de contas do TR nº 198/2010

O Pagamento nº 11 faz referência às 4 NFs listadas na Tabela 12, como se estivesse ocorrendo
o pagamento do restante dessas NFs. Entretanto, com base na confrontação entre as NFs e
seus respectivos recibos, também apresentados na Tabela 12, não há saldo suficiente para
emissão de um novo recibo no valor constante na prestação de contas, suscitando a
divergência de R$ 8.563,30. Apesar de o valor da diferença não ser vultoso, o fato demonstra
fragilidade nos controles internos do município responsável pela prestação de contas.
Ainda no processo de prestação de contas do TR nº 198/2010, foi constatada a ausência de
comprovantes de recolhimentos dos tributos devidos (INSS, IRRF e ISS).
Portanto, recomendou-se que a SEPLAG, a UGP e a SEFAZ retirassem do IFR de 2010 o
montante de R$ 500.953,30, referente aos repasses realizados à Prefeitura Municipal de
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Pacajus por meio do Termo de Responsabilidade nº 198/2010 em 2010. O ajuste foi
prontamente realizado.
Recomendação 36: À SEDUC, envidar esforços para que os municípios aperfeiçoem seus
controles internos no sentido de evitarem inconsistências nos processos de prestações de
contas dos Termos de Responsabilidade.
Recomendação 37: À SEDUC, informar à SEPLAG para não incluir no IFR valores
referentes a transferências a título de Termo de Responsabilidade que não tiveram a prestação
de contas analisada ou considerada irregular.
Com relação ao TR nº 077/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de Independência, foi
identificado que os valores apresentados nas propostas de preços da empresa vencedora estão
exatamente iguais aos do Decreto Municipal nº 021/2008, de 22 de dezembro de 2008, que
estabelece o valor máximo a ser cobrado para cada transporte.
Esta equipe de auditoria considera que a existência desse parâmetro de preços pode frustrar a
competitividade da licitação. No caso em tela, duas licitantes ofereceram propostas que
apresentaram preços acima do valor máximo permitido pela legislação local. Desta forma,
somente a empresa vencedora, “TRANSMASTER LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE
LIMPEZA”, ofertou proposta com preços compatíveis com o Decreto Municipal, o que
inviabilizou a competitividade nesta licitação.
Assim, reforça-se a Recomendação 36, no sentido de evitar a ocorrência de novos fatos dessa
natureza.
Por fim, no que tange ao TR nº 077/2010, recomendou-se que a SEPLAG, a UGP e a SEFAZ
retirassem do IFR de 2010 o montante de R$ 266.970,41, referente aos repasses realizados à
Prefeitura Municipal de Independência por meio do Termo de Responsabilidade nº 077/2010
em 2010. O ajuste foi prontamente atendido.
Com relação ao TR nº 164/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de Sobral, foi
identificado que constam na Relação de Pagamentos 204 registros de Pessoas Físicas
responsáveis pelo Transporte Escolar. Desta forma, por amostra, foi realizada a inspeção
documental e também a confirmação do gasto no sítio do TCM-CE, no Portal da
Transparência que disponibiliza informações sobre os municípios.
Nessa consulta, foi possível observar que o fornecedor “MANOEL KLYER BEZERRA SÁ”
também figura no quadro de servidores da Câmara Municipal de Sobral, haja vista que em
01.03.2010, foi emitida Nota de Empenho nº 01030012, em favor de “MANOEL KLYER
BEZERRA SÁ”, cujo histórico trata de “idenização de férias do servidor da camara municipal
de sobral (sic)”. Ainda é possível identificar outras 12 Notas de Empenho, emitidas em 2010,
em favor do mesmo servidor, cujo histórico identifica: “ajuda de custo para cobrir despesas de
viagem, conforme portaria em anexo”.
A proibição de contratação do servidor público para fornecer serviços ou bens, direta ou
indiretamente, é uma medida que visa evitar um possível conflito de interesses.
A Lei Federalnº 8.666/93, aplicada, no que couber, à execução de convênios, acordos, ajustes
e outros instrumentos congêneres, conforme dispõe seu art. 116, estabelece em seu art. 9º a
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proibição de contratação de servidor público para prestação de serviços ou fornecimentos de
bens.
Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução
de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários:
[...]
III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.

Ademais, é importante ressaltar que o artigo 83 do referido diploma legal dispõe sobre a
sanção administrativa a qual o servidor público está sujeito caso incorra em uma das
proibições previstas no seu texto.
Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os
seus autores, quando servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo,
emprego, função ou mandato eletivo.

Desta forma, reforça-se a Recomendação 36, no sentido de evitar a ocorrência de novos fatos
dessa natureza.
Com relação ao TR nº 158/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de São Benedito,
identificou-se que não foi possível verificar a adequada movimentação da conta corrente
específica no mês de maio, o que impossibilitou a constatação da liquidação do cheque nº
850048, de 21.05.2011. Este cheque, de acordo com a relação de pagamentos e cópia de
cheque, constantes no processo, foi emitido no valor de R$ 69.003,00.
Como procedimento alternativo, foi realizada consulta ao sítio do TCM-CE, no Portal da
Transparência, que disponibiliza informações sobre os municípios, sendo possível constatar
duas Notas de Pagamentos emitidas pelo Município (03050076 e 03050076, ambas de
21.05.2010) referentes ao citado cheque. As duas Notas de Pagamento informam os valores
de R$ 72.305,23 e R$ 1.494,79, totalizando o valor de R$ 73.800,02 para o referido cheque.
Desta forma, é possível inferir que nenhum dos valores apresentados é consistente com o
informado na cópia do cheque em análise.
Tais fatos tornam duvidosa a idoneidade dessa documentação, podendo ser repercutido
também para os demais comprovantes apresentados para a prestação de contas em tela.
Ressalte-se ainda que não constam, no sítio do TCM-CE, informações referentes ao processo
de licitação. Na documentação constante do processo foi possível observar que houve
publicidade somente em jornal de circulação estadual e afixação em quadro de avisos e
publicações da Prefeitura. Tal fato pode não ter possibilitado uma ampla concorrência, haja
vista que somente três empresas, apresentadas na Tabela 14 a seguir, participaram do certame.
Cada uma dessas empresas venceu, pelo menos, um lote da licitação.
Tabela 14 – Empresas vencedoras da licitação referente ao TR nº 158/2010
Participante
Constran Locação de Bens, Serviços e Mão de Obra Ltda.
G3 - Serviços, Locação de Bens e Mão de Obra Ltda.

Licitação
Venceu os Lotes 01 ao 10
(R$ 4.511.745,21)
Venceu os Lotes 11 e 13
(R$ 2.777.908,61)
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Participante
HRF Construtora, Imobiliária e Locadora de Veículos Ltda.

Licitação
Venceu os Lotes 12
(R$ 1.303.948,80)

Fonte: Processo de prestação de contas do TR nº 158/2010

Desta forma, reforçam-se as Recomendações 36 e 37, no sentido de evitar a ocorrência de
novos fatos dessa natureza.
Portanto, recomendou-se à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ retirarem do IFR o montante de
R$ 148.420,02, referente aos repasses realizados à Prefeitura Municipal de São Benedito por
meio do Termo de Responsabilidade nº 158/2010 em 2010. O ajuste foi prontamente
realizado.
Além desses fatos mencionados ainda foi possível identificar alguns achados em comum, tais
como a ausência de processo licitatório ou de documentos que comprovem a sua realização ou
que justifiquem a sua dispensa ou inexigibilidade. Esse fato ocorreu nos Termos de
Responsabilidade nº 164/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de Sobral, nº 103/2010,
firmado com a Prefeitura Municipal de Maranguape, e nº 160/2010, firmado com a Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do Amarante.
Deste modo, reforçam-se as Recomendações 36 e 37, no sentido de evitar a ocorrência de
novos fatos dessa natureza.
Ante os fatos, recomendou-se à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ que fossem retirados do IFR os
montantes de R$ 496.334,65, R$ 165.309,21 e R$ 230.421,17, referentes aos repasses
realizados por meio de Termos de Responsabilidades, respectivamente, à Prefeitura Municipal
de Sobral (TR nº 164/2010), Maranguape (TR nº 103/2010) e São Gonçalo do Amarante
(TR nº 160/2010), em 2010. Os ajustes foram prontamente realizados.
Foi constatado ainda que, de forma generalizada, a documentação apresentada na prestação de
contas consiste de simples fotocópias ou fotocópias autenticadas por próprio servidor da
respectiva Prefeitura, o que não fornece a necessária idoneidade ao documento, por se tratar
de parte interessada no processo.
Isto posto, reforça-se a Recomendação 37, no sentido de evitar a ocorrência de novos fatos
dessa natureza.
d) Ausência de prestação de contas do Termo de Responsabilidade nº 036/2010
Até o encerramento dos trabalhos em campo dessa auditoria, a prestação de contas referente
ao TR nº 036/2010, firmado com a Prefeitura Municipal de Caridade, não havia sido enviada
à SEDUC. Ressalte-se que, de acordo com o art. 5º da Lei nº 14.025/2007, a prestação de
contas deve ocorrer no final de cada exercício financeiro, ou seja, no caso em estudo, até
31.12.2010.
É importante citar, ainda, que tal situação caracteriza a inadimplência por parte da citada
Prefeitura junto ao Poder Executivo do Estado do Ceará. Nessas situações, a Instrução
Normativa nº01/2005, que disciplina a celebração de convênios, acordos, ajustes, ou outros
instrumentos congêneres, que visem a transferência de recursos financeiros, que tenham por
objeto a execução de projetos ou a realização de eventos e dá outras providências, aplicada
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aos Termos de Responsabilidades por analogia, como já explicado no início desse tópico,
sinaliza que:
Art.4º. Considera-se em situação de inadimplência, devendo o órgão/entidade
concedente proceder ex-offício ou por determinação do órgão de controle interno do
Poder Executivo a inscrição no SIAP e no CADINE o convenente que:
I - não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, dos recursos recebidos, nos
prazos estipulados por esta Instrução Normativa;
II - não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo concedente, por qualquer fato
que resulte em prejuízo ao Erário estadual;

Entretanto, o acompanhamento dos Termos de Responsabilidades está adstrito aos sistemas de
informação específicos da SEDUC, que não se comunicam com o Sistema de
Acompanhamento de Contratos e Convênios (SACC), que é o sistema corporativo estadual,
responsável pelo controle e consequente registro da inadimplência desses instrumentos e seus
congêneres.
Desta forma, a ausência do registro da inadimplência nos sistemas corporativos do Estado,
além da desobediência ao disposto na legislação em tela, permite que a citada Prefeitura
receba novos recursos mesmo sem comprovar a aplicação regular dos recursos
governamentais.
Ressalte-se que a não apresentação da referida prestação de contas caracteriza séria limitação
ao escopo do exame da auditoria, o que impossibilita esta equipe de auditoria de emitir uma
opinião sobre a adequação deste desembolso.
Ante os fatos, foi recomendado à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ que fosse retirado do IFR o
montante de R$ 60.106,98, referente aos repasses realizados à Prefeitura Municipal de
Caridade por meio do Termo de Responsabilidade nº 036/2010. O ajuste foi prontamente
realizado.
Recomendação 38: À SEDUC e à CGE, incluir o acompanhamento dos Termos de
Responsabilidades nos sistemas corporativos do Estado, permitindo o amplo controle das
eventuais inadimplências.
5.5 Processos de Pagamento
Sobre a execução financeira dos contratos, foi auditado um quantitativo de 28 processos de
pagamentos, com representação financeira de R$ 2.147.314,98. A Tabela 15 a seguir mostra
as ocorrências mais relevantes e sua frequência:
Tabela 15 – Resumo das principais ocorrências nos Processos de Pagamentos
Item

Grupo de Achados

3

Processos
Analisados
28

10,71

2

28

7,14

1

28

3,57

3

28

10,71

Ocorrência

5.5.1 Ausência de solicitação de pagamento.
A NF não foi devidamente atestada por pessoa competente no
5.5.2
sentido de verificar a entrega do objeto ou serviço prestado.
Ausência da cópia do pagamento do FGTS referente ao mês
5.5.3
anterior
Ausência de autorização do ordenador de despesa para o
5.5.4
pagamento
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Item

Grupo de Achados

Não existe coerência entre os valores do contrato, NE, NF,
solicitação de pagamento, autorização de pagamento e a NP
Não existe coerência entre as datas de vigência do contrato, NE,
5.5.6
NF, solicitação de pagamento, autorização de pagamento e NP

Ocorrência

Processos
Analisados

%

1

28

3,57

14

28

50,00

5.5.5

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

5.5.1 Ausência de solicitação de pagamento
Identificaram-se 3 processos de pagamento sem a sua devida autorização para pagamento da
despesa.
A inconsistência foi verificada em processo de pagamento do Hospital de Messejana, NE
nº 19568, alusiva ao contrato nº 1707/2008 e ao credor “Quebec Comercial Ltda.”, onde
existia uma autorização de pagamento na primeira página do processo, mas não havia
identificação de quem permitiu o ato.
Também se verificou a inconformidade nas NEs: 35080 e 1725; emitidas pelo Hospital
Infantil Albert Sabin e Hospital de Saúde Mental de Messejana, respectivamente.
Recomendação 39: À SESA, orientar às Unidades Orçamentárias no sentido de que atentem
para, ao realizar o pagamento da despesa, requerer a solicitação de pagamento do setor
responsável e que ocorra a devida identificação do solicitante.
5.5.2 A NF não foi devidamente atestada por pessoa competente no sentido de verificar a
entrega do objeto ou serviço prestado
Detectou-se que NFs nos processos de pagamento não foram atestadas por pessoal
competente na entrega do objeto ou serviço prestado ao Governo do Estado. As NFs são
relativas às NEs nos 47943 e 50063, todas do Hospital de Messejana.
Recomendação 40: À SESA, orientar as suas Unidades Orçamentárias que atentem para, ao
realizar o recebimento de material ou serviços, efetuar o devido atesto, do setor competente,
do documento fiscal correspondente.
5.5.3 Ausência da cópia do pagamento do FGTS referente ao mês anterior
Verificou-se a ausência da comprovação do pagamento do FGTS referente ao mês anterior no
processo de pagamento alusivo à NE nº 2481, da SECITECE no valor de R$ 768.981,29.
Recomendação 41: À SECITECE, orientar as suas Unidades Orçamentárias a aperfeiçoarem
o controle inerente à verificação da composição dos processos de pagamento para que todos
os pontos necessários não deixem de ser analisados.
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5.5.4 Ausência autorização do ordenador de despesa para o pagamento
Identificou-se, nos trabalhos realizados, que 3 processos de pagamento não possuíam a
autorização do ordenador de despesa para que o pagamento fosse realizado regularmente.
As NEs nº 35080 (Hospital Infantil Albert Sabin), nº 1725 (Hospital de Saúde Mental de
Messejana) e nº 47943 (Hospital de Messejana) apresentaram essa inconsistência.
Recomendação 42: À SESA, orientar as suas Unidades Orçamentárias no sentido de
incluírem nos processos de pagamento a autorização do ordenador de despesa de modo que
seja identificada a responsabilidade de quem ordenou o gasto.
5.5.5 Não existe coerência entre os valores do contrato, NE, NF, solicitação de
pagamento, autorização de pagamento e a NP
Certificou-se que a NE nº 45342, no valor de R$ 78.960,00, emitida pelo HGF, referente à
aquisição de medicamentos da empresa “Novartis Biocências S.A.”, não apresentou sintonia
com a respectiva NF.
A citada NF apresentou dois valores: um de R$ 78.960,00 e outro de R$ 135.000,00, este
representado na coluna “Valor Total”.
Portanto, resta evidente a inconsistência entre a NF apresentada e a respectiva NE.
Recomendação 43: À SESA, orientar as suas Unidades Orçamentárias no sentido de
verificarem se os valores que compõem a NE são compatíveis com aqueles descritos no corpo
da respectiva NF.
5.5.6 Não existe coerência entre as datas de vigência do contrato, NE, NF, solicitação de
pagamento, autorização de pagamento e NP
5.5.6.1 Liquidação da despesa sem reserva orçamentária
Verificou-se que, dentro de um espaço amostral de 28 processos de pagamento, 08
apresentaram inconformidades no que tange à correspondência entre datas das NEs e
respectivas NFs.
Órgão

Nº NE

Data da NE

Valor NE (R$)

SESA

39488

21.10.2010

130.500,00

HM

19568

17.06.2010

32.292,00

HM

47943

07.12.2010

21.000,00

HGCC

37096

19.08.2010

17.162,20

HGCC

37097

10.09.2011

13.567,00

Credor
MEDI HOUSE IND E COM
DE P C E HOSP LTDA
QUEBEC COMERCIAL
LTDA
EMBRAESTER EMPRESA
BRASILEIRA DE
ESTERILIZAÇÕES LTDA
MEDCLEAN COMERCIAL
LTDA
MEDCLEAN COMERCIAL
LTDA
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Órgão

Nº NE

Data da NE

Valor NE (R$)

HEMOCE

26048

26.07.2010

45.476,77

HEMOCE

28516

10.08.2010

49.442,07

HEMOCE

13397

10.05.2010

42.439,50

Credor
DIAMED LATINO
AMÉRICA S.A.
DIAMED LATINO
AMÉRICA S.A.
PONTO DA COMPRA
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E SERVIÇOS
LTDA

Data da NF
12.06.2010
07.07.2010
23.04.2010

Quadro 5 – Resumos dos processos de pagamento com inconsistências
Fonte: Desenvolvido pela equipe de auditoria

É possível verificar através do Quadro 5 a ocorrência de pagamentos de NFs sem o prévio
empenho, o que vai de encontro ao disposto no art. 60, da Lei nº 4.320/64, que veda a citada
prática.
Recomendação 44: À SESA, orientar suas Unidades Orçamentárias a aprimorarem o controle
interno no sentido de se absterem de incorrer despesas sem o prévio empenho, consoante
determina o art. 60 da Lei nº 4.320/64, e que envidem esforços no sentido de cumprirem os 4
estágios da despesa pública: Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento. Dessa forma, o
pagamento ocorrerá posteriormente à emissão da respectiva NE.

5.5.6.2 Realização de despesas sem amparo contratual
Verificou-se que, dentro de um espaço amostral de 28 processos de pagamento, 03
apresentaram inconformidades no que tange à execução de despesas sem amparo contratual,
dispostos no Quadro 6.
Contratada
CSN CORPO DE SEGURANÇA DO NORDESTE LTDA.
JP UCHÔA RODRIGUES
M & S DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Nº SIC
525355
155091
351176

Nº da NE
15121
8111
1725

Valor R$
84.404,90
12.921,00
22.765,70

Quadro 6 – Resumos dos processos de pagamento sem amparo contratual
Fonte: Desenvolvido pela equipe de auditoria

A NE nº 15121 refere-se à despesa incorrida fora da vigência do contrato nº 0095/2010, SIC
nº 525355, firmado entre a SESA e a empresa “CSN Corpo de Segurança do Nordeste Ltda.”,
instrumento que advém da Dispensa nº 01/2010.
Ao atentar para o prazo de vigência do instrumento contratual, verificou-se que o aludido
contrato previa:
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO obriga-se a CONTRATADA a executar os
serviços ora contratados, nos locais previamente determinados pela
CONTRATANTE, durante 90 (noventa) dias consecutivos e ininterruptos, a partir
de 19/01/2010, ou até que seja concluída a licitação para o mesmo objetivo.(grifo
nosso)
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A referida cláusula, ao dispor “até que seja concluída a licitação”, gera perceptível imprecisão
na vigência do instrumento, ferindo o previsto no artigo 57, § 3º, da lei de Licitações e
Contratos:
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos
respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
[...]
§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

Outro aspecto que chamou atenção foi o fato de a Dispensa nº 01/2010 apresentar dois lotes,
sendo que um deles foi vencido pela empresa “CSN Corpo de Segurança do Nordeste Ltda.”,
como já mencionado, e o outro vencido pela “SERVIARM Serviços de Vigilância Armada
Ltda.”. Foi possível identificar que o contrato firmado com a “SERVIARM” apresentava,
também, inconsistência em sua vigência.
Observou-se, ainda, que o Pregão Presencial nº 032/2008, elaborado pela SEPLAG, que visou
criar um registro de preços e suprir a necessidade de serviço de vigilância do Estado e,
consequentemente, da SESA, deu origem à Ata de Registro de Preços (ARP) assinada em
10.03.2010.
Desta forma, fica caracterizado que os contratos firmados com base na Dispensa nº 01/2010
não deveriam abrigar pagamentos realizados em data posterior à assinatura da referida ARP,
como previa a cláusula terceira daqueles instrumentos, conforme consta na Tabela 16:
Tabela 16 – Pagamentos referentes ao contrato nº 0095/2010
Valores Empenhados
Antes da Ata de Registro de Preço 07/2010
(PP 32/2008 SEPLAG) – 10.03.2010
Após da Ata de Registro de Preço 07/2010
(PP 32/2008 SEPLAG)* – 10.03.2010

Contrato 95/2010

Contrato 96/2010

Total

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

Valor (R$)

%

-

-

33.115,16

6,03

33.115,16

2,67

689.672,46 100,00 515.761,01

93,97

1.205.433,47

97,33

Total Pago**
689.672,46 100,00 548.876,17 100,00 1.238.548,63 100,00
* A última NE do contrato nº 95/2010 ocorreu em 17.12.2010, enquanto a última NE do contrato nº 96/2010 em
24.09.2010.
**Os valores informados referem-se somente àqueles pagos no contrato e que compõem o IFR.
Fonte: Bases de dados do SIC e do SACC.

Percebe-se que, diante da análise da Tabela 16, 97,33% das despesas oriundas de ambos os
instrumentos foram executadas sem a devida cobertura contratual, consubstanciando,
portanto, um montante de R$ 1.205.433,47 pagos indevidamente.
Ressalte-se que a equipe de auditoria verificou que a contratação de serviços de vigilância
armada para as unidades da SESA foi objeto de denúncia perante o TCE/CE (Processo
nº 04094/2009-6) acerca de supostas irregularidades nas Dispensas Licitatórias nos 085047449 e 08647726-9, que deram origem aos contratos nos 1903/2008; 1909/2008, 245/2009 e
246/2009, firmados com as empresas “CSN Corpo de Segurança do Nordeste Ltda.” e
“SERVIARM Serviços de Vigilância Armada Ltda.”.
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No que concerne às NEs nos 8111 e 1725, alusivas aos contratos nos 1492/2009 e 0391/2008,
SICs nos SIC 155091 e 351176, firmados, respectivamente, com as empresas J.P. Uchôa
Rodrigues ME e M & S Distribuidora de Alimentos LTDA., foi constatado, através de
consulta à base de dados do SACC, que existiram diversos pagamentos cujos empenhos
somente ocorreram após o término das vigências previstas nos contratos. Esses pagamentos
totalizaram a quantia de R$ 163.324,04, conforme apresenta a Tabela 17 a seguir:
Tabela 17 – Despesas sem amparo contratual
Credor
JP UCHÔA
RODRIGUES
M & S DISTRIB DE
ALIMENTOS LTDA

Nº SIC
155091

351176

Notas de Empenho
7950, 7952, 8108, 8109, 8110, 8111 e
8112
25576, 30891, 30894, 31051, 32139,
35298, 35299, 37834, 38235, 38239,
38241, 42936, 42937, 48750, 48752,
48755, 48758, 48759 e 48779

Valor (R$)

Total
Fonte: Bases de dados do SIC e do SACC.

84.372,00

78.952,04
163.324,04

Portanto, orientou-se à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ a retirada do IFR dos montantes de
R$ 689.672,46, do contrato nº 95/2010; R$ 515.761,01, do contrato nº 96/2010;
R$ 84.372,00, do contrato nº 1492/2009; e R$ 78.952,04, do contrato nº 0391/2008 que
constavam como despesas elegíveis das Demonstrações Financeiras de 2010 do Projeto
SWAp II. O ajuste foi prontamente realizado.
Recomendação 45: À SESA, que se abstenha de incluir em seus contratos cláusulas que não
delimitem adequadamente o prazo de vigência dos documentos contratuais.
Recomendação 46: À SESA, tomar medidas administrativas no sentido de apurar a
responsabilidade a quem deu causa ao pagamento de despesas sem o devido amparo
contratual.
5.5.7 Não apresentação de processo de pagamento
O processo de pagamento referente à NE nº 3353, de 25.02.2010, no valor de R$ 42.744,00,
oriundo do contrato nº 1185/2009, SIC nº 321095, Pregão Eletrônico nº 584/2008, assinado
entre o Hospital de Messejana e a “ESSE ENE Comércio e Serviços LTDA.”, apesar de ter
sido solicitado, não foi apresentado a esta equipe de auditoria, tendo sido informado, por meio
do Ofício nº 130/2011, de 05.10.2011, emitido pela Unidade de Finanças do HM, que o
referido processo não foi localizado.
Ante o fato, recomendou-se à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ a retirada do montante de
R$ 42.744,00, constante como despesa elegível das Demonstrações Financeiras de 2010 do
Projeto SWAp II. O ajuste foi prontamente realizado.
Recomendação 47: À SESA, tomar medidas administrativas no sentido de apurar a
responsabilidade pela não localização do processo de pagamento referente à NE nº 3353, de
25.02.2010.
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5.6 Despesas sem instrumento contratual
A análise da equipe de auditoria, no que diz respeito a despesas efetuadas sem instrumento
contratual contemplou gastos com: “Indenizações”; “Auxílio Alimentação”; “Pagamento a
“Bolsistas”; e “Transferência de Recursos para Escolas”.
A análise minuciosa sobre cada um dos pontos citados será descrita a seguir.
5.6.1 Indenizações
5.6.2.1 Análise de conformidade das indenizações realizadas pela SEDUC
Tratam-se das indenizações que a Secretaria de Educação efetuou às empresas “A.L. Sousa
Turismo”, “Servis Segurança” e à Sra. “Ana Celia Jose de Morais Barroso”, por terem
realizado, respectivamente, serviço de transporte escolar dos alunos do Ensino Básico do
município de Itapipoca, serviço de vigilância armada e aluguel de um imóvel, como apresenta
a Tabela 18 a seguir:
Tabela 18 – Indenizações realizadas pela SEDUC
NE

Data NE

NPs

Data NP Valor (R$)

SPU

Credor

00651 22/02/10

01141/01186

25/02/10

124.711,18 09284418-9 A L SOUZA TURISMO

01391 12/04/10

04463/04464

06/05/10

56.689,91 09282787-0 A L SOUZA TURISMO

3882

11/05/10

05314/05315

17/05/10

191.799,13 10061979-7 A L SOUZA TURISMO

3883

11/05/10

1705/2010

17/05/10

141.764,58 10061979-7 A L SOUZA TURISMO

0539 18/02/10 896/898/899/901 19/02/10

9.909,28 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA

0540 18/02/10 892/893/894/895 19/02/10

34.103,46 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA

0532 18/02/10 908/909/910/911 19/02/10

9.909,10 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA

0533 18/02/10 912/913/914/915 19/02/10

9.909,10 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA

0534 18/02/10 916/917/918/919 19/02/10

9.909,10 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA

0536 18/02/10 920/921/922/923 19/02/10

14.863,65 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA

0538 18/02/10 885/887/889/890 19/02/10

235.547,95 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA

0531 18/02/10 904/905/906/907 19/02/10

14.863,65 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA

0537 18/02/10 924/925/926/927 19/02/10

29.727,30 09595607-7 SERVIS SEGURANÇA
Ana Celia Jose de Morais
87.000,00 10707109-6
Barroso

14719 16/12/10

37072/37076

17/12/10

Obs
*

970.707,39

TOTAL

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria
* A NE 0651 se refere a outubro de 2009

No ofício protocolado em 01.12.2009, a empresa “Servis Segurança Ltda.” requisitou os
pagamentos listados na Tabela 19 a seguir, ainda com base no contrato nº 56/1998.
Tabela 19 – Requisição de pagamentos referente ao contrato nº 56/1998
Período
27.10 a 03.11.2009
Janeiro a Outubro de 2009

Local
Unidades da SEDUC (não especificadas no Ofício)
Escola Adauto Bezerra Polivalente (Crato - CE)
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Período
Outubro de 2009

Local
Escola São José do Pici das Pedreiras (Fortaleza - CE)
TOTAL
Valor Pago
Diferença Imaterial para análise

Valor (R$)
5.044,73
368.832,59
368.742,59
90,00

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria com base no ofício protocolado em 01.12.2009

O pedido de pagamento apresentado na Tabela 19 se deve ao fato de o referido contrato não
ter sido renovado e o novo contrato, proveniente do processo de dispensa de licitação
nº 051/2009, ter sido assinado somente em 04.11.2009.
Para subsidiar a decisão, consta no processo o Parecer Jurídico nº 0287/2009, que fundamenta
o dever de efetuar o devido pagamento pelo período em que a empresa prestou serviço ao
Estado do Ceará, mesmo sem o respaldo contratual. Entretanto, o parecer é omisso por não
solicitar a apuração dos responsáveis pelo fato.
No caso da empresa “A.L. Sousa Turismo”, ao analisar os processos de pagamentos já
referenciados na Tabela 18, também se percebeu que essa empresa prestou serviço sem
qualquer cobertura contratual. Isso ficou evidenciado devido os processos de pagamento,
listados na Tabela 20, terem como base serviços prestados após 11.10.2009, data do término
do 1º aditivo que prorrogou em 90 dias o contrato nº 092/2009, proveniente da dispensa de
licitação nº 001/2009, assinado em 14.04.2009 com duração de 90 dias.
Tabela 20 – Serviços prestados sem cobertura contratual
Período
01.10 a 31.10.2009
01.01 a 31.01.2010
01.02 a 28.02.2010
01.03 a 31.03.2010

Credor
A.L. Sousa Turismo
A.L. Sousa Turismo
A.L. Sousa Turismo
A.L. Sousa Turismo
TOTAL

Valor (R$)
124.711,18
56.689,91
141.764,58
191.799,13
514.964,80

Fonte: Desenvolvida pela equipe de auditoria

Esse fato foi identificado pela Assessoria Jurídica da SEDUC em todos os processos de
pagamento através dos pareceres jurídicos (nos: 3976/2009, 0684/2010 e 2184/2010) que
apresentaram o seguinte posicionamento:
É de extrema relevância ressaltar que a utilização de serviços pela
Administração Pública, sem o procedimento licitatório adequado, bem
como a não formalização de contrato, caracteriza falta grave aos
princípios constitucionais, devendo assim, ser apurada a
responsabilidade por tais atos.

No entanto, até a presente data, nenhuma ação por parte da SEDUC havia sido efetuada no
sentido de atender ao posicionamento da assessoria jurídica desse órgão nos respectivos
processos de pagamento.
Diante disto, a equipe de auditoria solicitou esclarecimentos aos responsáveis e obteve como
resposta que todos os processos de pagamento apresentados seriam revisados e que iriam
tomar as providências cabíveis.
Com relação à indenização em favor da Sra. “Ana Celia Jose de Morais Barroso”, ao analisar
o processo de pagamento referente à NE nº 14719, no valor de R$ 87.000,00 percebeu-se que
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se tratavam de 14 meses e 15 dias de aluguel não pagos de um imóvel onde funcionava a
Escola de Ensino Fundamental e Médio – Patativa do Assaré.
Diante dos fatos foi solicitada a presença do Sr. Carlos Augusto da Costa Monteiro,
Orientador da Célula Financeira da SEDUC, para maiores esclarecimentos sobre o fato. Ao
analisar o processo, o aludido Orientador informou que o pagamento não tinha sido feito
anteriormente devido às pendências que o imóvel possuía junto ao cartório de imóveis,
relatando que esse problema já havia sido regularizado através da celebração do contrato nº
269/2010, celebrado entre a SEDUC e a proprietária em 10.12.2010.
Recomendação 48: À SEDUC, aperfeiçoar seus controles internos, evitando a ocorrência de
despesas fora da vigência contratual, assim como apurar as responsabilidades, caso existam.
5.6.2 Auxílio Alimentação
Trata-se da análise do processo de pagamento referente à NE nº 060, de 02.02.2010, no valor
de R$ 28.156,90, referente ao pagamento das despesas com auxílio alimentação dos
servidores lotados na Secretaria de Educação (SEDUC).
Ao analisar o referido processo, percebeu-se que a NE em tela custeava o pagamento de
auxílio alimentação de diversos servidores. Diante disso, foi solicitada a lista desses
servidores e, com base nesta, feita escolha aleatória de nomes com o objetivo de verificar se
os pagamentos estavam em conformidade com a Lei Estadual nº 13.363/03, que disciplina o
auxílio alimentação no âmbito estadual e dá outras providências.
Inicialmente foi feita uma consulta ao Sistema Integrado de Gestão Educacional – Módulo
Recursos Humanos (SIGERH) da SEDUC, para verificar quais dos servidores selecionados
estavam ausentes do trabalho por motivo de licença no ano de 2010.
De posse desses nomes, efetuou-se uma consulta ao sistema folha de pagamento da SEPLAG,
para verificar se houve desembolso de auxílio alimentação no período em que os servidores
encontravam-se em licença.
Após essa verificação foi possível constatar que os servidores da lista que estavam nessa
situação, não deixaram de receber o auxílio alimentação até a data da presente auditoria.
Diante do ocorrido, a equipe de auditoria solicitou uma reunião com os servidores
responsáveis pela gestão do pagamento do auxílio alimentação onde foi possível levantar as
seguintes deficiências que concorreram para a existência dos gastos indevidos:
1- Ausência de um sistema informatizado de controle de frequência na SEDUC;
2- Atraso na devolução dos processos de requerimento de licença do Instituto de Saúde
dos Servidores do Estado do Ceará (ISSEC) informando à SEDUC quais os servidores
usufruiriam do benefício e os respectivos períodos;
3- Cadastro manual das licenças no SIGERH tendo como base os processos de
requerimento de licença devolvidos pela perícia do ISSEC;
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4- A SEDUC concentra a conferência da frequência de todos os seus servidores,
contribuindo assim para demora e até mesmo o não reconhecimento de licenças e,
consequentemente, para o pagamento indevido de auxilio alimentação para servidores;
e
5- Ausência de integração entre os sistemas SIGERH da SEDUC, o Sistema de Perícia do
ISSEC e o Sistema de Folha de Pagamento da SEPLAG.
Diante das fragilidades, foi solicitado um relatório que listasse os servidores e o montante
financeiro dos que saíram de licença durante o período de 2010 e não tiveram o desconto em
folha.
Atendendo a solicitação feita pela equipe de auditoria, no dia 30.08.2011, a Sra. “Verônica de
Sá Pereira Bessa Moreira” encaminhou por correio eletrônico a lista requisitada.
Analisando o relatório enviado, percebeu-se que, enquadraram-se nessa situação 442
servidores, totalizando um valor de R$ 176.663,33.
Recomendação 49: À SEPLAG, à SEDUC e ao ISSEC, criar um plano de ação no sentido de
integrarem os sistemas de Folha de Pagamento da SEPLAG, o SIGERH da SEDUC e o
Sistema de Perícia do ISSEC, a fim de impedir o pagamento indevido de auxílio alimentação
para servidores afastados por qualquer tipo de licença, de forma a atender às determinações da
Lei Estadual nº 13.363/2003.
Recomendação 50: À SEDUC, envidar esforços no sentido de desenvolver um controle de
frequência informatizado a fim de contribuir para um melhor gerenciamento desse processo e
para que não ocorram possíveis pagamentos indevidos de auxílio alimentação.
5.6.3 Pagamento a “Bolsistas”
Durante os trabalhos de auditoria foram analisados três processos relacionados com
pagamento de bolsistas, listados na Tabela 21 a seguir:
Tabela 21 – Processos de pagamentos de bolsistas
Secretaria

Órgão

Credor

NE

Data

SEDUC
SECITECE
SECITECE

SEDUC
UVA
URCA

Marcus Vinicius de Sales
Centro de Integração Empresa Escola (CIEE)
Centro de Integração Empresa Escola (CIEE)

10581
560
1871

05/07/2010
08/11/2010
06/12/2010

Valor
(R$)
29.601,14
52.509,30
27.990,00

Fonte: SIC

Os dois primeiros itens da Tabela 21 estão devidamente comentados no item 2.9.1.1, que
discorre sobre as inconsistências identificadas nos processos de pagamentos em geral,
inexistindo algum fato específico para esses dois processos que seja merecedor de destaque.
Quanto ao terceiro item, relativo ao processo da Universidade Regional do Cariri (URCA),
cujo objeto da despesa é o pagamento de bolsistas, foi solicitada a documentação
correspondente e as respectivas fichas de controle de frequência dos bolsistas, selecionadas
por amostra.
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Entretanto, os documentos enviados pelo órgão faziam referência a desembolsos de janeiro e
agosto de 2011, que é divergente do que foi solicitado. Apesar de não se tratar do processo
selecionado, foi feita uma análise preliminar com base nessa documentação.
Durante a análise, foi possível identificar que o controle das atividades dos bolsistas é frágil,
pois em algumas fichas de frequências não havia a assinatura do responsável do setor
competente por atestar o serviço prestado.
Foi possível observar, ainda, que as despesas analisadas não faziam referência a um contrato
entre as partes, mas sim a um instrumento concebido como convênio, firmado entre a URCA
e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).
É importante destacar que a URCA, no ofício nº 290/2011, enviado como resposta à
solicitação de instrumento contratual, manifesta entendimento que o acordo celebrado com o
CIEE deve ser enquadrado na “[...] espécie de convênio e não contrato administrativo [...]
não é o caso de realização prévia de processo licitatório. Por tal razão, dito processo inexiste,
nem poderia existir, considerando os termos da legislação vigente”.
Entretanto, tal avença surgiu da necessidade da URCA em gerenciar as bolsas concedidas e
não de interesse recíproco entre as instituições, que é característica intrínseca de convênios,
como pode ser observado no art. 1º, §1º, I, da Instrução Normativa Conjunta
SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01/2005.
Art. 1º, I - convênio - qualquer instrumento que discipline a transferência de
recursos públicos, tendo como partícipe órgão ou entidade da Administração Pública
Estadual que esteja recebendo ou transferindo recursos públicos objetivando a
execução de programa de trabalho, projeto, atividade ou evento de duração certa, de
interesse recíproco e em regime de mútua cooperação. (grifo nosso).

Ressalte-se, inclusive, que nos recibos do CIEE enviados pela URCA existe o pagamento de
R$ 11,00 por cada bolsista contratado. Esse valor é chamado de “Contribuição Institucional”,
que pode ser considerado como uma espécie de taxa de administração. Tal cobrança é vedada
no contexto de convênios, como pode ser identificado no art. 10, I, da Instrução Normativa
Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01/2005.
Art.10. Sob pena de nulidade do ato e de responsabilidade do agente, é vedada, nos
convênios, a inclusão, tolerância ou admissão de cláusulas ou condições que
prevejam ou permitam:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou
similar; (grifo nosso).

Desta forma, fica caracterizado que o acordo celebrado entre URCA e CIEE não deve ser
objeto de convênio, mas sim de contrato. Com isso, tais gastos deveriam ser precedidos do
adequado processo licitatório, garantindo, assim, ampla concorrência entre os interessados em
fornecer tal serviço.
Reforçando essa constatação, na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), os gastos
relativos ao mesmo objeto e com a mesma entidade foram precedidos do devido contrato e da
respectiva licitação. Destaca-se também que a chamada “Contribuição Institucional” cobrada
pelo CIEE à UVA, onde houve competição, foi fixada em R$ 10,55, ou seja, um valor inferior
aos R$ 11,00 cobrado pelo CIEE à URCA.
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Ressalte-se que, após inspeção documental, foi possível identificar que o instrumento foi
firmado com duração indeterminada. Tal fato não encontra amparo na legislação pertinente,
como pode ser observado no art. 116, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 57, §3º, do mesmo
dispositivo legal, transcritos a seguir.
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades
da Administração.
Art. 57. [...]
§ 3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

Reforçando essa argumentação, ainda pode ser citado o art. 1º, §1º, I, da Instrução Normativa
Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº01/2005, já referenciado, que define convênio como
“execução de programa de trabalho, projeto, atividade ou evento de duração certa” (grifo
nosso).
Desta forma, independente do instrumento pelo qual foi formalizada a avença, não há
embasamento legal para respaldar a sua duração indeterminada.
Observou-se, também, a ausência de registro do pretenso convênio no Sistema de
Acompanhamento de Contratos e Convênios (SACC), sistema corporativo do governo do
Estado, responsável pelo controle desses instrumentos e seus congêneres, impossibilitando
assim o seu devido acompanhamento. A URCA, quando questionada sobre o fato,
argumentou no sentido de que “providências estão sendo tomadas para regularizar esta
situação”.
É importante frisar, por fim, que os documentos enviados pela URCA, apesar de estarem
relacionados com os processos de pagamentos do CIEE, não guardam consonância com as
NEs solicitadas por esta auditoria, evidenciando, assim, certo grau de desorganização,
principalmente quando se compara com as solicitações prontamente atendidas pela UVA, que,
como já foi citado, contratou o mesmo objeto com a mesma entidade.
Com base em todos esses aspectos destacados, e considerando principalmente a ausência da
ampla concorrência provocada pela falta de processo licitatório, os desembolsos relativos a
esse instrumento deveriam ser excluídos do IFR de 2010.
Portanto, foi sugerido à UGP, à SEFAZ e à SEPLAG a retirada do IFR de 2010 do montante
de R$ 254.855,77, referente aos desembolsos realizados pela URCA ao Centro de Integração
Empresa Escola (CIEE). O ajuste foi prontamente realizado.
Recomendação 51: À SECITECE, orientar a URCA no sentido de aprimorar o controle dos
bolsistas, especialmente no que tange à guarda da documentação e ao atesto do serviço
prestado pelo setor competente.
Recomendação 52: À SECITECE, orientar a URCA no sentido de celebrar o devido contrato,
quando a natureza da avença assim exigir, e proceder ao devido processo licitatório,
garantindo assim a ampla concorrência.
Recomendação 53: À SECITECE, orientar a URCA no sentido de se abster de celebrar
instrumentos com prazo de vigência indeterminado, seja a título de contratos ou convênios.
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Recomendação 54: À SECITECE, orientar a URCA no sentido de efetuar o tempestivo
registro dos contratos e convênios nos sistemas corporativos do Estado.
5.6.4 Transferência de Recursos para Escolas
A transferência de recursos às unidades escolares é uma prática usual no âmbito Estadual.
Entretanto, no que pese as aludidas unidades fazerem parte da Administração Pública do
Ceará, são consideradas credoras no momento do repasse, nascendo daí a obrigação de prestar
contas dos valores recebidos.
Foram analisados repasses dessa natureza, conforme a Tabela 22 demonstra a seguir.
Tabela 22 – Repasses às unidades escolares selecionados pela auditoria
Data
Escola
20/12/2010 MARIA DE LOURDES OLIVEIRA EPG

Nº da NE
15666

Nº da NP
38836

28/12/2010 CAMILO BRASILIENSE ESC PGR

17531

40996

90.000,00

28/12/2010 ADELINO ALCANTARA FILHO CEJA

17553

41023

25.000,00

TOTAL

Valor (R$)
15.000,00

130.000,00

Fonte: SIC

Em todos os registros analisados referentes às transferências às unidades escolares, a
documentação constante no processo se refere somente à NE e à NP, não constando qualquer
outra evidência da composição do valor transferido ou justificativa para sua realização.
Como não há documentos no processo que contextualizem o motivo da transferência, ela é
passível de questionamento sobre sua real necessidade, finalidade ou ainda de uma possível
ordem de preferência estabelecida para realizar o repasse.
Tendo em vista que os repasses em comento destinam-se a despesas para reformas das
unidades escolares, foi realizada entrevista com a responsável pelo setor de engenharia da
SEDUC, Sra. Cláudia Aparecida do Nascimento Reis.
A partir deste procedimento, foi possível ter acesso aos comprovantes das visitas realizadas
pelas equipes de engenharia, o que demonstraria o planejamento existente para o repasse dos
recursos, assim como o orçamento prévio que justificaria o valor das transferências. No
entanto, reforça-se que tais peças não estavam acostadas aos processos.
Recomendação 55: À SEDUC, anexar comprovantes das visitas realizadas pelas equipes de
engenharia aos processos, evidenciando o planejamento existente anterior ao repasse dos
recursos, assim como o orçamento prévio que propicia o embasamento necessário para
justificar o valor das transferências.
Outro aspecto que chamou atenção foi o momento da transferência dos valores, quando se
identificou uma concentração dos repasses no final do exercício. Tal fato suscitou a
necessidade de verificar a posição atual das obras previstas e os extratos bancários das contascorrentes das respectivas escolas, desde o momento da transferência até o período da
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realização da auditoria, ou seja, agosto de 2011, no sentido de identificar a situação atual do
repasse.
Em entrevista com a responsável pelo setor de engenharia da SEDUC, foi possível identificar
que as obras ainda não estavam concluídas. Com isso, os extratos bancários deveriam
evidenciar que os recursos ainda se encontravam disponíveis. Contudo, os saldos dos
mencionados documentos estavam com a seguinte posição:
Escola

Data do Extrato

Saldo do
Extrato (R$)

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA EPG

27.07.2011

105.577,50

(a)

CAMILO BRASILIENSE ESC PGR

29.07.2011

93.450,60

(b)

ADELINO ALCANTARA FILHO CEJA

27.07.2011

2.167,01

(c)

Quadro 7 – Posição dos extratos bancários das unidades escolares
Fonte: Extratos bancários

Nota (a): A movimentação do extrato apresentou-se regular. Pela análise da movimentação e
pelo saldo evidenciado, é possível inferir que o valor repassado ainda resta disponível. Foi
fornecido também o Ato de Adjudicação e Homologação de Carta-Convite referente à obra
prevista. Entretanto, não ficou evidenciada a aplicação financeira do recurso repassado.
Nota (b): Foi apresentado somente o extrato referente à aplicação financeira, onde se
identifica a aplicação do valor em análise ainda em dezembro de 2010. Porém, não foi
fornecido o extrato do mês de fevereiro de 2011. Nos meses seguintes, foi possível observar o
montante, atualizado, de R$ 90.000,00. Pela análise da movimentação e pelo saldo
evidenciado, é possível inferir que o valor repassado ainda resta disponível para utilização na
obra prevista.
Nota (c): O extrato bancário apresentou intensa movimentação. Pela análise da movimentação
e pelo saldo evidenciado, é possível inferir que o valor repassado não está mais disponível no
banco em 27.07.2011. A respectiva Escola foi contatada e, por meio do ofício nº 134/11,
enviado em 30.08.2011, a Diretora da Escola, Sra. Marta Leuda Lucas de Sousa, informou
que, devido à necessidade de um novo orçamento, houve atraso na obra e que o processo
licitatório estaria iniciando. Entretanto, é possível deduzir que, mesmo sem ocorrer a reforma
prevista, o recurso repassado já foi gasto, não restando mais disponibilidade financeira para
realizar a obra.
Tais fatos acarretam, basicamente, as seguintes consequências:
- Morosidade na realização das obras previstas, uma vez que a transferência de recursos para
as unidades escolares não possui um adequado planejamento;
- Aplicação de recursos na Educação sem o alcance dos benefícios esperados, uma vez que a
transferência ocorreu sem o seu efetivo gasto nas unidades escolares; e
- Perdas financeiras, geradas pela manutenção do recurso em conta corrente sem a devida
transferência para conta-poupança.
Ante o exposto, orientou-se à SEPLAG, à UGP e à SEFAZ que fosse retirado do IFR o
montante de R$ 130.000,00, constante como despesa elegível das Demonstrações Financeiras
de 2010 do Projeto SWAp II. O ajuste foi prontamente realizado.
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Recomendação 56: À SEDUC, evitar a transferência de recursos sem que tenha ocorrido o
adequado planejamento das atividades a serem desenvolvidas.
Recomendação 57: À SEDUC, envidar esforços junto às unidades escolares para que seja
realizada prontamente a aplicação financeira dos recursos transferidos.
Recomendação 58: À SEDUC, solicitar a tempestiva prestação de contas dos recursos
transferidos às unidades escolares ou a devolução dos recursos, caso os gastos não tenham
sido efetivados.
Recomendação 59: À SEDUC, informar à SEPLAG o valor de transferências realizadas cuja
efetiva aplicação de recurso ainda não tenha ocorrido, no sentido de evitar a inclusão desse
montante no IFR.
Recomendação 60: À SEDUC, à SEFAZ e à SEPLAG, envidar esforços no sentido de que as
unidades escolares deixem de figurar como credores e passem à condição de Unidade
Orçamentária na estrutura da Administração Pública Estadual, possuindo os devidos
Ordenadores de Despesa, prestando contas, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado,
entre outros aspectos intrínsecos a essa condição.
6. RESUMO DAS RECOMENDAÇÕES
Esta seção contempla o resumo das recomendações propostas às Setoriais envolvidas no
Projeto SWAp II que objetivam a oportunidade de melhora na execução dos recursos públicos
e ensejam a apresentação de medidas, por parte das Setoriais, que sanem e mitiguem as falhas
apontadas.
Recomendação 1: À SESA e à SECITECE, apurar a responsabilidade e buscar a devolução
ao Estado dos valores pagos indevidamente, referente ao pagamento de atualização monetária,
multa e juros cobrados nas Guias da Previdência Social, além de criar mecanismos de
controles que permitam a não inclusão de despesas de data remota nos IFRs
Recomendação 2: À SEPLAG, criar mecanismos de controle voltados para a não inclusão
nos próximos IFRs de despesas referentes à execução de Contratos de Gestão.
Recomendação 3: À SCIDADES, promover a realização de concurso público que supra a
carência de servidores que venham a ocupar os cargos e funções de engenheiros, técnicos de
nível médio, topógrafos, orçamentistas e técnicos de apoio logístico.
Recomendação 4: À SCIDADES, articular com o DAE a viabilidade e a legalidade de uma
possível celebração de convênio de cooperação técnica entre os órgãos tendo em vista o
acompanhamento e a fiscalização das obras conveniadas por aquela pasta, mormente no que
tange às avenças celebradas com a CAGECE, até que ocorra concurso público suprindo a
Setorial de servidores efetivos.
Recomendação 5: À SCIDADES, apresentar as ações pertinentes à recomendação ora
demonstrada no sentido de prevenir-se de eventuais falhas que possam surgir no
desenvolvimento das suas atividades.
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Recomendação 6: À SEDUC, envidar esforços no sentido de realizar concurso público para
suprir a carência da Setorial
Recomendação 7: À CGE, como gestora do SACC, impedir que sejam incluídas Notas de
Empenho quando a vigência do instrumento contratual estiver concluída com dívida.
Recomendação 8: À SEDUC, sugerir uma ação efetiva que impeça a realização de despesas
sem o prévio empenho.
Recomendação 9: À SEDUC, apresentar as ações pertinentes às recomendações ora
demonstradas no sentido de prevenir-se de eventuais falhas que possam surgir no
desenvolvimento das suas atividades.
Recomendação 10: À SESA, envidar esforços no sentido de certificar que os recursos de
convênios não estão sendo utilizados para o pagamento de despesas com servidores ou
empregados públicos, atendendo o que determina o inciso II, art. 10, da Instrução Normativa
Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2005.
Recomendação 11: À SESA, apresentar as ações pertinentes às recomendações ora
demonstradas no sentido de prevenir-se de eventuais falhas que possam surgir no
desenvolvimento das suas atividades.
Recomendação 12: À SESA, atentar para a realização da retenção e para a obrigação de os
credores destacarem no corpo da NF e no respectivo recibo o valor dos tributos retidos e
orientar as Unidades Orçamentárias hospitalares nesse sentido.
Recomendação 13: À SECITECE, orientar suas Unidades Orçamentárias a aprimorarem o
controle interno no sentido de não efetuarem os pagamentos de processos que não contenham
todos os documentos comprobatórios necessários para a lisura do gasto
Recomendação 14: À SECITECE, orientar suas Unidades Orçamentárias a aprimorarem o
controle interno no sentido de não efetuarem os pagamentos de processos que não contenham
todos os documentos comprobatórios necessários para a lisura do gasto.
Recomendação 15: À SECITECE e à SESA, orientar suas Unidades Orçamentárias a
aprimorarem o controle interno no sentido de não efetuarem os pagamentos de processos que
não contenham todos os documentos comprobatórios necessários para a lisura do gasto.
Recomendação 16: À SESA, aprimorar o controle interno no sentido de não efetuar os
pagamentos de processos que não contenham todos os documentos comprobatórios
necessários para a lisura do gasto e orientar as Unidades Orçamentárias hospitalares nesse
sentido.
Recomendação 17: À SESA, aprimorar o controle interno no sentido de não efetuar os
pagamentos de processos em desconformidade com o art. 55, inciso XIII, da Lei Federal
nº 8.666/93, bem como orientar as Unidades Orçamentárias hospitalares nesse sentido
Recomendação 18: À SECITECE, orientar as Unidades Orçamentárias a realizarem a
adequada classificação do Item de Despesa quando do seu registro, de maneira que possa
refletir a verdadeira natureza da operação, propiciando adequados exame e auditoria.
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Recomendação 19: À SECITECE e à SESA, atentar para o adequado acondicionamento dos
processos de pagamento dotando-os de capas e da devida numeração sequenciada e orientar
as Unidades Orçamentárias nesse sentido.
Recomendação 20: À SEPLAG, à UGP e à SEFAZ, aperfeiçoar os controles internos para
elaboração do IFR e Notas Explicativas.
Recomendação 21: Às Setoriais, aperfeiçoar o controle inerente às despesas executadas com
recursos de convênios e termos de ajuste, quando da análise da prestação de contas, a fim de
glosar despesas cuja aplicação foi considerada indevida e solicitar o ressarcimento ao erário
desses valores. Também se faz oportuna uma orientação maior aos convenentes e
beneficiários por parte das Setoriais, como ação preventiva para mitigar possíveis
irregularidades.
Recomendação 22: Às Setoriais, aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição
das prestações de contas dos convênios e dos termos de ajuste, a fim de impedir a ausência
dos comprovantes necessários para confirmar a realização das despesas, bem como a
existência de documentos inidôneos no processo.
Recomendação 23: À SESA, orientar os convenentes no sentido de realizarem pesquisas de
mercado que sejam escoimadas de qualquer indício de combinação de preços entre as
empresas participantes.
Recomendação 24: À SESA, orientar os convenentes no sentido de evitarem aquisições de
serviços ou produtos de credores que desempenhem atividades estranhas à natureza do gasto.
Recomendação 25: À CGE, envidar esforços para inserir no SACC os registros relativos a
esse instrumento de descentralização de recursos.
Recomendação 26: À SESA, aperfeiçoar o controle inerente às despesas executadas com
recursos de Termos de Adesão, quando da análise da prestação de contas, a fim de glosar
despesas cuja aplicação foi considerada inelegível.
Recomendação 27: À SESA, orientar aos convenentes no sentido de criarem controles que
mitiguem a possibilidade de um profissional médico atuar em diversas áreas ao mesmo
tempo, tendo em vista que essa prática caracteriza remuneração em duplicidade do
profissional de saúde.
Recomendação 28: À SESA, aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição das
prestações de contas, criando, por exemplo, um checklist, para que esses pontos não deixem
de ser analisados. Dessa forma, mitiga-se a possibilidade de ausência de documentação ou a
existência de comprovantes inidôneos.
Recomendação 29: À SESA, orientar os beneficiários dos Termos de Adesão no sentido de
que envidem esforços para que as prestações de contas a serem preparadas pelas Secretarias
Municipais de Saúde sejam realizadas e analisadas por servidores legalmente investidos por
se tratar de uma atividade exclusiva da Administração Pública.
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Recomendação 30: À SESA, aperfeiçoar o controle inerente à verificação da composição das
prestações de contas, criando, por exemplo, um checklist, para que esses pontos não deixem
de ser analisados. Dessa forma, mitiga-se a possibilidade de ausência de documentação ou a
existência de comprovantes inidôneos.
Recomendação 31: À SEDUC, envidar esforços junto aos municípios para a utilização de
conta corrente específica quando da movimentação de recursos destinados ao programa de
apoio ao Transporte Escolar.
Recomendação 32: À SEDUC, envidar esforços junto aos municípios no sentido de adotarem
a prática de emissão de cheques nominais e/ou ordens de pagamento em nome do
beneficiário, conforme disciplina o art. 7º do Decreto Estadual nº 29.239/08, dotando os
gastos destinados ao transporte escolar de uma maior transparência.
Recomendação 33: À SEDUC, envidar esforços junto aos municípios para efetuar a
aplicação financeira tempestiva dos recursos destinados ao Programa de Apoio ao Transporte
Escolar e apresentar o respectivo extrato bancário para comprovação dos rendimentos
financeiros auferidos.
Recomendação 34: À SEDUC, registrar tempestivamente a inadimplência quando da não
apresentação da prestação de contas dentro do prazo estabelecido pelo artigo 5º da Lei
nº 14.025, de 17 de dezembro de 2007.
Recomendação 35: À SEDUC, suprir o setor responsável pela análise das prestações de
contas de um número suficiente de servidores capacitados no sentido de evitar atrasos nessa
análise e o tempestivo registro da inadimplência das prefeituras, quando devido.
Recomendação 36: À SEDUC, envidar esforços para que os municípios aperfeiçoem seus
controles internos no sentido de evitarem inconsistências nos processos de prestações de
contas dos Termos de Responsabilidade.
Recomendação 37: À SEDUC, informar à SEPLAG para não incluir no IFR valores
referentes a transferências a título de Termo de Responsabilidade que não tiveram a prestação
de contas analisada ou considerada irregular.
Recomendação 38: À SEDUC e à CGE, incluir o acompanhamento dos Termos de
Responsabilidades nos sistemas corporativos do Estado, permitindo o amplo controle das
eventuais inadimplências.
Recomendação 39: À SESA, orientar às unidades orçamentárias no sentido de que atentem
para, ao realizar o pagamento da despesa, requerer a solicitação de pagamento do setor
responsável e que ocorra a devida identificação do solicitante.
Recomendação 40: À SESA, orientar as suas Unidades Orçamentárias que atentem para, ao
realizar o recebimento de material ou serviços, efetuar o devido atesto, do setor competente,
do documento fiscal correspondente.
Recomendação 41: À SECITECE, orientar as suas Unidades Orçamentárias a aperfeiçoarem
o controle inerente à verificação da composição dos processos de pagamento para que todos
os pontos necessários não deixem de ser analisados.
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Recomendação 42: À SESA, orientar as suas Unidades Orçamentárias no sentido de
incluírem nos processos de pagamento a autorização do ordenador de despesa de modo que
seja identificada a responsabilidade de quem ordenou o gasto.
Recomendação 43: À SESA, orientar as suas Unidades Orçamentárias no sentido de
verificarem se os valores que compõem a NE são compatíveis com aqueles descritos no corpo
da respectiva NF.
Recomendação 44: À SESA, orientar suas Unidades Orçamentárias a aprimorarem o controle
interno no sentido de se absterem de incorrer despesas sem o prévio empenho, consoante
determina o art. 60 Lei nº 4.320/64, e que envidem esforços no sentido de cumprirem os 4
estágios da despesa pública: Fixação, Empenho, Liquidação e Pagamento. Dessa forma, o
pagamento ocorrerá posteriormente à emissão da respectiva NE.
Recomendação 45: À SESA, que se abstenha de incluir em seus contratos cláusulas que não
delimitem adequadamente o prazo de vigência dos documentos contratuais.
Recomendação 46: À SESA, tomar medidas administrativas no sentido de apurar a
responsabilidade a quem deu causa ao pagamento de despesas sem o devido amparo
contratual.
Recomendação 47: À SESA, tomar medidas administrativas no sentido de apurar a
responsabilidade pela não localização do processo de pagamento referente à NE nº 3353, de
25.02.2010.
Recomendação 48: À SEDUC, aperfeiçoar seus controles internos, evitando a ocorrência de
despesas fora da vigência contratual, assim como apurar as responsabilidades, caso existam.
Recomendação 49: À SEPLAG, à SEDUC e ao ISSEC, criar um plano de ação no sentido de
integrar os sistemas de Folha de Pagamento da SEPLAG, o SIGERH da SEDUC e o Sistema
de Perícia do ISSEC, a fim de impedir o pagamento indevido de auxílio alimentação para
servidores afastados por qualquer tipo de licença, de forma a atender às determinações da Lei
Estadual nº 13.363/2003.
Recomendação 50: À SEDUC, envidar esforços no sentido de desenvolver um controle de
frequência informatizado a fim de contribuir para um melhor gerenciamento desse processo e
para que não ocorram possíveis pagamentos indevidos de auxílio alimentação.
Recomendação 51: À SECITECE, orientar a URCA no sentido de aprimorar o controle dos
bolsistas, especialmente no que tange à guarda da documentação e ao atesto do serviço
prestado pelo setor competente.
Recomendação 52: À SECITECE, orientar a URCA no sentido de celebrar o devido contrato,
quando a natureza da avença assim exigir, e proceder ao devido processo licitatório,
garantindo assim a ampla concorrência.
Recomendação 53: À SECITECE, orientar a URCA no sentido de se abster de celebrar
instrumentos com prazo de vigência indeterminado, seja a título de contratos ou convênios.
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Recomendação 54: À SECITECE, orientar a URCA no sentido de efetuar o tempestivo
registro dos contratos e convênios nos sistemas corporativos do Estado.
Recomendação 55: À SEDUC, anexar comprovantes das visitas realizadas pelas equipes de
engenharia aos processos, evidenciando o planejamento existente anterior ao repasse dos
recursos, assim como o orçamento prévio que propicia o embasamento necessário para
justificar o valor das transferências.
Recomendação 56: À SEDUC, evitar a transferência de recursos sem que tenha ocorrido o
adequado planejamento das atividades a serem desenvolvidas.
Recomendação 57: À SEDUC, envidar esforços junto às unidades escolares para que seja
realizada prontamente a aplicação financeira dos recursos transferidos.
Recomendação 58: À SEDUC, solicitar a tempestiva prestação de contas dos recursos
transferidos às unidades escolares ou a devolução dos recursos, caso os gastos não tenham
sido efetivados.
Recomendação 59: À SEDUC, informar à SEPLAG o valor de transferências realizadas cuja
efetiva aplicação de recurso ainda não tenha ocorrido, no sentido de evitar a inclusão desse
montante no IFR.
Recomendação 60: À SEDUC, à SEFAZ e à SEPLAG, envidar esforços no sentido de que as
unidades escolares deixem de figurar como credores e passem à condição de Unidade
Orçamentária na estrutura da Administração Pública Estadual, possuindo os devidos
Ordenadores de Despesa, prestando contas, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado,
entre outros aspectos intrínsecos a essa condição.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os pontos destacados no presente relatório devem ser observados como oportunidades de
melhoria das unidades envolvidas no Projeto SWAp II, na busca do perfeito enquadramento
dos fatos ocorridos no período, observando os ditames da legislação nacional aplicada e das
diretrizes do Banco Mundial.
Por fim, colocamo-nos a disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que porventura
sejam necessários visando o perfeito entendimento das recomendações ora citadas.
Fortaleza, 13 de dezembro de 2011

José Alexsandre Fonseca da Silva
Analista de Controle Externo
Coordenador da Comissão de Auditoria
Administrador de Empresas

Manuel Salgueiro Rodrigues Júnior
Analista de Controle Externo
Contador CRC-CE 012.836/O-4

Daniel Menezes Cavalcante
Analista de Controle Externo
Engenheiro de Produção Mecânica

João Gustavo de Paiva Pessoa
Analista de Controle Externo
Bacharel em Ciências Contábeis

Raimundo Freire Filho
Analista de Controle Externo
Bacharel em Ciências Contábeis

Confere:

_________________________________
Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária de Controle Externo
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APÊNDICE A – Despesas com Atualização Monetária, Multas e Juros
Unidade
Orçamentária

NE

Data da
NE

Valor NE
(R$)

CEO Rodolfo
39840 22/10/2010 3.507,03
Teófilo
TOTAL CEO Rodolfo Teófilo
Hospital Geral de
11492 27/04/2010
22,89
Fortaleza
11504 27/04/2010
825,93
TOTAL HGF
3667 01/03/2010
820,80
Hospital de
12552 04/05/2010 248.601,48
Messejana
482,24
35226 22/09/2010
TOTAL HM
Hospital Geral
César Cals de
10381 19/04/2010
547,12
Oliveira
TOTAL HGCC
16421 26/05/2010 1.380,15

Hospital Infantil Dr.
Albert Sabin

Competência
GPS

Valor AM*,
Multa, Juros
(R$)

11/2004

1.535,65

03/2010
03/2010
01/2010
03/2010
06/2005
11/2006
01/2010
05/2004;
09/2004;
01/2005;
02/2005;
04/2005;
07/2005;
08/2005;
09/2005;
01/2004.

38736

18/10/2010 138.802,62

6057

17/03/2010

2.245,46

10398

20/04/2010

11.772,67

25149

20/07/2010

15.291,70

01/2010
03/2010;
02/2010;
03/2010;
01/2010.
04/2010

23/04/2010

516,64

11/2009

TOTAL HIAS
Hospital de Saúde
Mental de
Messejana

TOTAL HSMM
Centro de Saúde
10969
Dona Libania
TOTAL DONA LIBANIA
Universidade
2014
Regional do Cariri
TOTAL URCA
TOTAL

1.535,65
22,89
825,93
848,22
820,80
13.960,90
185,69
14.967,39
148,05
148,05
244,78

57.199,42

57.444,20
190,11
261,47
2.735,90
3.187,48
96,64
96,64

15/12/2010

1.464,83

10/2010
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1.464,83
1.464,83
79.692,46

