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1. Introdução

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos
procedimentos de auditoria, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria e os processos citados
encontram-se na Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Santa Teresa.

Processos
Código Objeto/Ponto Administrativo Base Procedimento Universo do Ponto Amostrade controle . legal de Controle Selecionadasanalisados

1.3.2 Bens 014122/2017 Lei Avaliar se os registrosNo processo deOs bens patrimoniais
móveis, 4.320/1964,analíticos de bens deauditoria referente afloram selecionados
imóveis art. 94. caráter perrnanenteeste item, forampor amostragem e se
intangíveis estão sendo realizadosselecionados bens doreferem às classes
Registro contendo informaçõesFundo Municipal deabaixo relacionadas:

necessárias eSaúde e da Prefeitura. Veículos em
suficientes para suaMunicipal, o que gerou Geral
caracterização e seum único relatório. . Obras emexiste a indicação, na andamento
estrutura administrativa . Máquinas edº órgãº, de agente(s) Utensílios deresponsável (is) por Escritóriosua guardª e . Mobiliário emadministração. Geral

. Terrenos/Glebas

. Ruas

. Imóveis em
poder de
Terceiros

. Instalações

. Outros Bens
Imóveis

. Obras de Arte e
Peças para
exposição
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2.6.6 Dispensa de001542/17 Lei valiar se asDispensa de Licitação Processo de Dispensa
Licitação 8.666/93, contratações po artigo 24, Inciso IV. de Licitação nªarts. 24, 25 dispensa ou 001542/17 dee 26. inexigibilidade de 31/01/2017.

licitação observaram as
disposições contidas
nos artigos 24 a 26 da
Lei de Licitações.

2.6.6 Dispensa de008164/17 Lei valiar se asDispensa de Licitação Processo de Dispensa
Licitação 8.666/93, contratações po 4, inciso IV, da Lei nºde Licitação nª

arts. 24, 25 dispensa ou8.666/93 008164/17 dee 26. inexigibilidade de 13/06/2017.
licitação observaram as
disposições contidas
nos artigos 24 a 26 da
Lei de Licitações.

2. Auditorias e outros procedimentos realizados

Objetivando subsidiar a emissão do parecer final sobre as contas ora avaliadas, realizamos

procedimentos de auditoria em processos de Convênios e processos Licitatórios, Dispensa e

Inexigibilidade, seguindo o manual de procedimentos desta unidade de controle realizados

mediante a análise dos processos e resposta ao check List proposto.

Na tabela a seguir, apresentamos os processos que foram objeto de auditoria. Os processos

encontram-se na Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura de Santa Teresa e publicados

no site do município: www.santateresa.es.qov.br.

C_ód M Processo Org"o Obieto Achados Prog/Alertas Situação
1.3.2 Bens 014122/20 Prefeitura e Bens móveis, imóveis e-Ausência de providencias na O resultado Finalizado

Patrimoniais 17 Saúde intangíveis — Registro localização de bem não desta auditoria,encontrados; diante dos
-Baixa de Terreno Rural; pontos
-Obras em andamento elencados
pendente de tombamento; demonstra a
-Bens inservíveis semnecessidade de
destinação adequada;
-Ausência transferência de
responsabilidade de bens
móveis;
-Ausência de descrição
pormenorizada.

aperfeiçoament
o e

modernização
dos normativos

que
regulamentem

a gestão
patrimonial

como também
a elaboração
de controles

administrativos,
com o

imperativo de
corrigir os
efeitos das
fragilidades
relatadas.

Universo do Ponto de Controle: Estão registrados no Patrimônio Municipal:
Bens Móveis Prefeitura: 10.600 - Bens Imóveis Prefeitura: 325 - Bens Móveis Saúde: 2.255
Bens Imóveis Saúde: 10
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Amostra Selecionada: Foram selecionados os Bens Patrimoniais de acordo com os Tombamentos:
Veículos em Geral: 11 Bens - Obras em Andamento: 5 Obras - Máquinas e Utensílios de Escritório: 4 Bens
Imóveis em Poder de Terceiros: 3 Imóveis - Instalações: 6 - Outros Bens Imóveis: 1
Obras de Arte e Peças p/ Exposição: 2 Quadros - Mobiliário em Geral: 40 Bens - Terrenos: 1 - Ruas: 6

Nº do processo: 14122/2017 - Objeto: Patrimônio Imobiliário (Bens Móveis e Imóveis)
Fundamento legal: Art. 94 à 96 da Lei 4.320/64 - Setor Auditado: Setor de Patrimônio da Prefeitura Municipal

A presente auditoria fundamenta-se em atendimento ao disposto na lei 4.320/64:

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários
para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade
administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

A presente auditoria fundamenta-se no processo número 14122/2017, visando atender ao Plano Anual Auditoria Interno
(PAAI) relativo ao exercício de 2017, buscando avaliar a gestão sobre Bens Móveis e imóveis, verificando se os
controles internos administrativos adotados pelo Setor de Patrimônio estão atualizados, consistentes e atendendo a
normatização aplicável à espécie.

A população considerada nessa amostra foram os bens tanto da Prefeitura Municipal quanto da Secretaria de Saúde.

Inicialmente, em contato com o setor de patrimônio, foi solicitado através do processo número 14122/2017, a relação de
bens existente na prefeitura, inclusive de suas Unidades Gestoras — UG. Em resposta, o setor de patrimônio enviou em
arquivo digital a totalidade de bens registrados, onde foi levantado por meio de amostragem conforme já descritos
acima, os bens que serão objetos de inspeção.

Foram examinados os documentos fornecidos pela unidade auditada, as respostas às indagações escrita e oral, assim
como, os registros inerentes ao objeto, além da inspeção física dos bens, sempre acompanhados dos responsáveis
pelo setor de patrimônio. Após esses exames realizaram-se as correlações das informações obtidas, cujas constatações
e recomendações estão separadas por tema, conforme se segue:

CONSTATAÇÃO 01 : Ausência de providencias na localização de bem não encontrados

De acordo com a amostra, onde foram selecionadas 80 (oitenta) tombamentos, desses, 2 (dois) não foram localizados
na inspeção física conforme tabela abaixo:
Tombamento: Descrição: Aquisição: Avaliação: Depreciação: Valor Atual:
000011868 Veículo Kombi 03 portas 04 R$ 15.390,00 R$ 4.865,00 R$ 10.168,56 R$ 10.086,44

Cilindros 61

000004397 Máquina Datilografia R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 32,05 R$ 67,95
Olivetti línea 98

O setor de patrimônio foi questionado e nos foi informado que os processos de localização e baixa desses bens já foram
inicializados. Informa ainda que não existe um prazo que determine o tempo para conclusão dos processos abertos e
que a responsabilização, onde são absorvidos ou punidos, só ocorre com a conclusão dos processos administrativos.

Analisando o processo 13627/2016 aberto em 01/12/2016 observa-se que os trabalhos de localização do bem não
estão sendo efetivamente praticados, estamos caminhando para o final de 2017 e até presente data pouco se fez.

Consta no processo um boletim de ocorrência fls 21, uma manifestação do Prefeito a época o Sr Claumir Antonio
Zamprogno dizendo ser inviável a abertura de sindicância devido os custos com tal processo (fls 26), e ainda um
parecer da procuradoria emitido em 12/01/2017 solicitando ao responsável da época esclarecimentos da destinação
data ou a sua restituição (fls 27).

Na presente data 06/11/2017, data da inspeção dessa auditoria no processo, o processo encontra-se parado na
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GEADS, sem definição e sem data para finalizar. Entendemos ser um bem de valor expressivo, de importância
considerável, exigindo-se assim maior empenho de todos envolvidos no processo.

São abertos processos de apurações sem os devidos acompanhamentos pelo setor de patrimônio para que se consiga
chegara um resultado, ou seja, localizar ou punir os responsáveis.

Recomendamos que os processos internos de monitoramento por parte do setor de patrimônio sejam revistos, pois
existem falhas no processo de acompanhamento e fiscalização desses bens não localizados.

CONSTATAgÃO 02: Baixa de Terreno Rural

Foi constatada na amostra uma baixa de um terreno rural no valor de R$ 25.000,00 — tombamento: 100000253. Diante
do fato, solicitou-se ao setor de patrimônio documentos comprovatórios da movimentação.

Na inspeção do procedimento realizado constatou-se que através do decreto nº: 124/2014 às folhas 18 a 25, foi doado
um terreno medindo 477,50m2 destinado à construção da quadra de esportes na comunidade de ltanhenga. Porém um
novo decreto de nº: 013/2015 revogou o anterior, aumentando o total da área para 602,00m2 destinado ao mesmo fim —
construção da quadra.

Tal movimentação acarretou em um novo cadastro sob tombamento n: 123210104000 com data de 09/01/2015 em
substituição ao tombamento nº: 100000253 em data de 07/04/2014 conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tombamento: Descrição: Aquisição: Avaliação: Baixa: Valor Atual:
100000253 Terreno/Glebas R$ 25.000,00 R$ 0,00 R$ 25.000,00 R$ 0,00
100000256 Terreno/Glebas R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.000,00

CONSTATAÇÃO 03: Obras em andamento pendente de tombamento:

Na análise do relatório enviado pelo setor de patrimônio, foi identificado um valor de R$ 6.015.864,56 (seis milhões e
quinze mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) lançados em OBRAS EM ANDAMENTO,
tanto na prefeitura quanto nas outras UGs.

O setor de patrimônio foi questionado a respeito, logo em seguida ao setor de contabilidade os motivos do valor tão
elevado nessa conta.

Obtivemos a resposta que muito dessas obras já haviam sido finalizadas, porém não foram transferidas, pois estavam
aguardando a administração fazer uma reavaliação para então efetuarem as transferências para suas respectivas
contas de patrimônio.

Diante desses fatos foi solicitado ao setor de patrimônio através da abertura de um novo processo nº: 014360/2017
acerto no saldo da conta obras em andamento, onde solicitou-se ao setor que identifica-se as obras ali lançadas que
realmente ainda estão inacabadas ou se necessário fazer o acerto das que já estão encerradas para as contas corretas
dentro do sistema patrimonial, pois muitas podem tratar-se de obras finalizadas de exercícios anteriores.

Recomendamos que seja implantado pelo setor de patrimônio um controle para apuração de cada obra em andamento
para que ao final desta seja possível mensurar e cadastrar no sistema de patrimônio as obras finalizadas,
consequentemente deprecia-las.

CONSTATAgÃO 04: Bens inservíveis sem destinação adequada:

Em auditoria in loco verificou-se as condições de guarda, localização, segurança e preservação dos bens.

Constatou-se na amostragem dos bens que não há segurança e a correta armazenagem dos bens parados em
manutenção e os inservíveis, ficam no tempo, sem uma destinação adequada. Os bens devem ser resguardados
contra furtos, protegidos contra a ação dos perigos mecânicos, de ameaças climáticas, animais daninhos, dentre outros
conforme demonstramos abaixo:
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Constatamos ainda ausência de uma legislação especifica quanto à guarda, armazenagem e conservação de bens
permanentes. Ha' o controle físico, mas as Instruções Normativas tratam apenas de assuntos operacionais, não
trazendo nenhuma orientação quanto à guarda e conservação desses bens.

Em consequência disso, há perda e a deterioração desses bens, que poderiam ser mais bem aproveitãveis, ou mesmo
alienados para gerar recursos para aquisição de novos equipamentos.

Além desses, fazendo um rápido filtro somente dos bens localizados no almoxarifado de bens INSERVÍVEIS, no arquivo
digital enviado pelo setor de patrimônio, observa-se um valor bem elevado no montante de R$ 1.154.977,59 (um milhão
e cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), desses não foi
providenciada, na época própria, a baixa formalmente solicitada de bens considerados antieconômicos, irrecuperáveis
ou obsoletos.
O processo de baixa do ativo imobilizado pode ser considerado um dos mais importantes dentro do controle patrimonial.
A baixa se dá quando o bem não possui mais utilidade para a empresa, logo, não deve mais compor o rol de bens da
empresa. O processo de baixa ocorre quando um bem é vendido ou doado ou quando um bem esta obsoleto, ou seja,
ele é considerado improdutivo pelo tempo que se encontra em uso.

Entendemos que para que seja realizada a baixa desses bens ha um procedimento interno a ser seguido, porém o que
se observa e que nada é feito a respeito.

Continuam sendo depreciados bens que não geram benefícios futuros e muita das vezes sem condição alguma de
serem leiloados, trazendo informações contábeis fictícias quanto aos bens existentes nesta Municipalidade.

Recomendamos ao setor de patrimônio tome as devidas providências para a sua efetiva localização ou apresentação
das justificativas cabíveis, e se for o caso, que se apurem as responsabilidades. Recomendamos ainda que seja
criada uma IN para esse fim, e desenvolva controles capazes de monitorar a preservação desses bens, comunicando
sempre ao poder Executivo desse Município as intercorrências encontradas para que em tempo possam vir a ter um
melhor destino e aproveitamento.

CONSTATA ÃO 05: Ausência transferência de res onsabilidade de bens móveis:

Na inspeção feita nos veículos, dois estavam sendo utilizados por setores diferente do cadastrado no sistema, ou seja,
foram realocados definitivamente em outros setores, mas não foram tomadas as providências conforme exige a
Instrução Normativa (IN).

I | I: . N | |. N S . | |. N º I
000018568 VEICULO GOL 1.0 CITY FLEX 04 PORTAS PLACA MSI 9098 SECRETARIA DE SAUDE SECRETARIA DE OBRAS

000020161 VEICULO FIAT FIORINO ANO 2010 SECRETARIA DE SAUDE OFICINA

Segundo Art. 8º da IN 03 do Setorde Patrimônio:
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IV. Quando ocorrera transferência de um bem entre setores, deverá ser preenchido o Requerimento de Transferência
de Bens Móveis, Anexo II (guia de transferência) e encaminhado ao Setor de Patrimônio;

a) A transferência deverá ser processada no sistema, que após será gerado o termo de transferência, que será
assinado pelo cedente e pelo receptor do bem;

b) Caso a transferência seja feita em discordância ao procedimento acima, o setor cedente será responsável pela sua
localização. Caso contrário será responsabilizado pelo desaparecimento do bem.

Conforme demonstrado estão havendo falhas no processo de transferência dos bens entre setores por parte dos
responsáveis pela guarda do bem. E de responsabilidade do setor detentor do bem comunicar ao setor de patrimônio a
transferência.

Recomendamos que nos inventários efetuados pelo setor de patrimônio sejam adotadas medidas administrativas para
orientar e esclarecer aos detentores dos bens as consequências e penalidades aplicáveis quando da não observância
das le.

CONSTATAÇÃO 06: Ausência de descrição pormenorizado:

Na descrição do de alguns bens foi identificado ausência de detalhes que os diferencie. Só foi possível identifica-los
após olharmos um a um pelo número da plaqueta de tombamento.

Exemplos de intercorrências:Tombamento Descrição Pendencia
000007709 VEICU LO CAMINHAO M.B PLACA MPH 7271 ANO 1996 IDENTIFICAÇÃO MODELO CARRO PIPA
000011868 VEICU LO KOMBI 03 PORTAS 04 CILINDROS 61 HP 09 PASS IDENTIFICAÇÃO PLACA
000020161 VEICU LO FIAT FIORINO ANO 2010 IDENTIFICAÇÃO PLACA
000024500 VEICULO FIAt/ STRADA WORKING 14/14 IDENTIFICAÇÃO PLACA
000024831 VEICU LO MOTONIVELADORA IDENTIFICAÇÃO MODELO
000025132 VEICULO ONIBUS VW/ 15.190 EOD ESOOLAR IDENTIFICAÇÃO PLACA
200000030 VEICU LO AMBU LANCIA FIAT DOBLO CARGO FLEX ANO 2012 IDENTIFICAÇÃO PLACA

Recomendamos que os bens sejam identificados pormenorizado, identificando todos os detalhes possíveis para que
possam ser diferenciados em momento oportuno.

CONCLUSÃO:

Na inspeção realizada foram localizados todos os bens da amostra selecionada, sendo possível aferir que o controle de
tombamento esta sendo efetivo apesar das intercorrências que a nosso ver não são generalizadas.

O resultado desta auditoria, diante dos pontos elencados, demonstra a necessidade de aperfeiçoamento e
modernização dos normativos que regulamentem a gestão patrimonial como também a elaboração de controles
administrativos, com o imperativo de corrigir os efeitos das fragilidades relatadas.

O processo foi encaminhado para conhecimento dos fatos para o responsável pelo setr de patrimônio do município,
para o secretário de administração e para o prefeito Municipal.

Cód Tipo Processo Org"o Obieto Achados Prop/Alertas Situação
2.6.6 Dispensa 001542/17 Saúde Aquisição de - - Concluído

Medicamentos para
Farmácia Básica

Universo do Ponto de Controle: Processos de Dispensa de Licitação, cujo elemento de despesa seja Material de
Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita , filtrados pelos Sub
elementos :Gêneros de Alimentação, Material Odontológico, Material de Expediente, Material de Limpeza, Material
Hospitalar, Material p/ manutenção de veículos, outros materiais de consumo, outros materiais distribuição gratuita,
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outros serviços terceiros Pessoa Jurídica.
128 processos - Valor: R$ 597.791,62
Amostra selecionada: 01 processo — Valor: 268.554,00

Aquisição de Medicamentos para Farmácia Básica - VALOR: R$ 268.554,00

Trata-se de Dispensa de Licitação enquadrada no artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93, solicitada pela Secretária
Municipal de Saúde, referente à aquisição de Medicamentos em caráter emergencial destinados a suprir a demanda da
Farmácia Básica Municipal, por um período de aproximadamente três meses, até que se fosse concluído o processo
para aquisição de medicamentos para o exercício de 2017.

Consta informação do setor de Licitação informando a Dispensa de Licitação com base na Lei 8.666/93, artigo
24, inciso IV. Também consta parecerjurídico (fIs.186 a 189).
Artigo 24 — inciso IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;

A princípio constam vários ofícios encaminhados à Secretária de Saúde da Serra demostrando interesse do Município
em aderir as Atas de Registro de Preços, porém houve indeferimento por parte do Município da Serra na maioria dos
pedidos, pelo fato das empresas fornecedoras não autorizarem as referidas adesões para não prejudicar obrigações
futuras.

Foram apresentados orçamentos de várias empresas, e após a coleta de preços foram realizados os empenhos abaixo:
EMPENHO FORNªDOR AF FONTE RECURSOS VALOR
149/2017 Hospidrogas Com.Prod.Hospitalares 8/2017 1.201 - Próprios R$ 11.585,00
150/2017 Hospidrogas Com.Prod.Hospitalares 7/2017 1.203 - SUS R$ 19.407,40

151/2017 Hospidrogas Com.Prod.Hospitalares 6/2017 1.299 — Demais Rec. R$ 1.632,00
152/2017 Dimaster Com.Produtos Hospitalares 11/2017 1.201 - Próprios R$ 64.604,00
153/2017 Dimaster Com.Produtos Hospitalares 9/2017 1.203 — SUS R$ 9.362,00
154/2017 Dimaster Com.Produtos Hospitalares 10/2017 1.299 — Demais Rec. R$ 7.644,00
155/2017 Pratti Donaduzzi & Cia Ltda 12/2017 1.201 - Próprios R$ 22.051,10
156/2017 Pratti Donaduzzi & Cia Ltda 13/2017 1.203 — SUS R$ 14.651,00
157/2017 Pratti Donaduzzi & Cia Ltda 14/2017 1.299 — Demais Rec. R$ 7.530,00
158/2017 Disk Med Padua Dist. Medicamentos 15/2017 1.201 - Próprios R$ 3.480,00
159/2017 Sidd Comercial Dist.Medicamentos 16/2017 1.201 - Próprios R$ 7.052,50
160/2017 Sidd Comercial Dist.Medicamentos 17/2017 1.203 — SUS R$ 2.212,50
161/2017 Distrimix Distrib.Medicamentos Ltda 20/2017 1.201 - Próprios R$ 1.596,81
162/2017 Distrimix DistribMedicamentos Ltda 18/2017 1.203 - SUS R$ 319,80
163/2017 Distrimix Distrib.Medicamentos Ltda 19/2017 1.299 — Demais Rec. R$ 7.583,90
164/2017 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda 23/2017 1.201 - Próprios R$ 28.294,40
165/2017 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda 22/2017 1.203 - SUS R$ 5.898,13
166/2017 Comercial Cirurgica Rioclarence Ltda 21/2017 1.299 — Demais Rec. R$ 9.480,78
167/2017 Profarma Speciality S/A 24/2017 1.201 - Próprios R$ 31.200,00
168/21017 Vila Comercial Ltda ME 25/2017 1.201 - Próprios R$ 2.250,00
169/2017 Multifarma Comercial Ltda 26/2017 1.201 — Próprios R$ 2.318, 68
170/2017 Novasul Com.Produtos Hospitalares 28/2017 1.201 — Próprios R$ 8.400,00

TOTAL ..................................................................................................................................... R$
268.554,00

Houve manifestação da empresa Disk Med Pádua (folha 301) aonde declara a impossibilidade de entregar o
medicamento Nortriptilina 25 mg — AF nº 15/2017, conforme declaração do Laboratório Eurofarma (folha 302) por falta
de matéria prima para produção do medicamento.
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Também houve manifestação da empresa Multifarma Podutos Hospitalares (folha 304) aonde declara a impossibilidade
de entrega do medicamento Metronizadol 5% Geleia — AF 26/2017, relatamdo que todo seu estoque vencido.

Sendo assim, foi solicitada a anulação total do empenho: 158/2017 — AF: 15/2017 no valor de R$ 3.480,00(fls. 305 e
307) e anulação parcial do empenho: 169/2017 —AF: 26/2017 no valor de R$ 923,68 (fls. 306 e 308)

Após, houve manifestação do Laboratório Teuto Brasileiro S/A, que declara não estra mais comercializando o
medicamento Captopril 25 mg com, que seria entregue pela empresa Comercial e Cirúrgica Rio Clarence Ltda.

Quanto a Liquidação da Despesa, observamos que a maioria dos Medicamentos já foi entregue, ficando apenas um
saldo de R$ 4.963,66 a ser liquidado até esta data, conforme comprova relação do sistema contabil.

O processo de Dispensa de licitação observou as disposições contidas nos artigos 24 a 26 da Lei de Licitações.

Cód Tipo Processo Org"o Obieto Achados Prop/Alertas Situação
2.6.6 Dispensa 008164/17 Saúde Contratação - - Concluído

emergencial de
empresas especializadas

no fornecimento de
medicamentos

Universo do Ponto de Controle: Processos de Dispensa de Licitação , cujo elemento de despesa seja Material de
Consumo, Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita , filtrados pelos Sub
elementos :Gêneros de Alimentação, Material Odontológico, Material de Expediente, Material de Limpeza, Material
Hospitalar, Material p/ manutenção de veículos, outros materiais de consumo, outros materiais distribuição gratuita,
outros serviços terceiros Pessoa Jurídica.
128 processos - Valor: R$ 597.791,62
Amostra selecionada: 01 processo — Valor: 132.407,80

Processo: 008164/2017 — Obieto: aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes das Unidades
Básicas de Saúde, para o período de 3 meses - Valor: R$ 132.407,80

0 presente relatório trata da análise da legalidade da Dispensa de Licitação no processo número 8164/2017, realizada
pela Secretaria Municipal de saúde (SMSA) e publicada no DOM/ES de 12 dejulho de 2017.
Essa dispensa, cujo objeto, em síntese, é para a aquisição de medicamentos para distribuição gratuita aos pacientes
das Unidades Básicas de Saúde, para o período de 3 meses.

O processo de dispensa justificou-se pelo fato de já existir outro processo licitatório em curso (processo 10622/2016 que
ainda não esta finalizado por determinação judicial), impugnado pelo fornecedor HOSP/DROGAS COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Processo: 0000655-45.2017.8.08.0044
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Data do Julgamento : 12

Data da Publica—ça “

Relator : JOSÉ Fiji

Ementa :

DIREITO ADAHÍISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGAO ELETRÓYICO. RESTRIÇÃO DO CERTAIIE A
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. Al.-SENCIA DE VANTAGEM A ADMISISTRAÇAO. PREJl'ÍZO AO ERASMO. RECI'RSO PROVIDO. AGRAVO ENTER.“?
PREJEDICADO.

1) A Lei Complementar Federal nº 133 06 e o Decreto nº S 538 1015 impõem ao Poder Público a concessão às microempresas e empresae de pequeno porte de tratamento diferenciado com o objetivo d
promover o desenvolvimento económico e social no âmbito municipal e regional; a ampliação da eãciencia das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica

2) Sob esse aspecto, o edital unpugnado não perpeirou ilegalidade ao excluir da disputa as empresas de maior porte: considerando que o objeto do pregão por itens não excede o limite legal (le R$ 80.00 :00.

3) O valor global não influi na observância do mencionado limile, haja Vista que para cada item lia concorrencia autônoma entre as empresas participantes do certame, comoja decidiu o Tribunal (le Co tas da
União,

4) Por outro lado: a Lei Complementar n( 123 1006 excepciona a aplicação dessa regra nas hipóteses previstas no art 49. dentre as quais se inclui a ausencia de vantagem para a Administração

5) Quanto ao pregão DbJSÍD dos autos: a comparação dos preços dos mesmos medicamentos licitados com os alcançados em pregões efetuados rios Mutucipios (Ie Bom Jesus (lo Forte e São Gabriel da P lha em
que houve ampla concorrencia: resullou na exorbitante diferença de RS 13303535,

6) Com efeito. revela-se minimamenle demonstrado que o procedimento adotado pelo Município recorrido pode implicar extrema onerosidade as contas públicas. configurando a exceção legal (le que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte integrantes da licitação não são vantajosas à Administração Pública.

" ) Recurso provido Agravo interno prejudicado

ACORDA & Egrégia Segunda camara Civel. em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram estejulgado= à unanimidade, dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o a gravo
interno.

Yum-in, 12 de setembro de 2017.

DESEMBARGADOR PRESlDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

A empresa impugnante alega que o edital restringe a participação da ampla concorrência, entendendo que o direito
garantido as ME's e EPP's é prejudicial à administração pública, correndo o risco de comprar os materiais por preço
muito superior ao que poderia desembolsar se aberta a licitação a participação de todos os interessado.
É importante destacarmos o que a Lei 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 no diz:

Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública:
| - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente a participação de microempresas e empresas de
pequeno parte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

ll - ºodera', em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes ª
isubcontratagão de microemºresa ou emºresa de ºegueno ºorte;

O significado de deverá. Aquela que tem a obrigação de fazer algo. Logo, não é uma faculdade da administração
pública fazer ou não fazer uma licitação exclusiva para os ME's e EPP's para itens de até R$ 80.000,00, e uma
obrigação, cumprindo assim um dos princípios básicos previstos na constituição, princípio da legalidade, limitando o
administrador público a exigir nos editais de licitação somente o que está na lei.

O próprio art. 49 da Lei Complementar nº 123/06 ºroíbe a aplicação do disposto nos seus artigos 47 e 48 quando o
tratamento diferenciado e simplificado para as ME's e EPP's, não for vantaioso ºara a Administração ou reºresentar
ºreiuízo ao coniunto ou comº/exa do obieto a ser contratado.
No presente processo de dispensa foi anexada vasta cotação de preços com diversos fornecedores do mercado,
observados os aspectos formais da proposta, tais como assinatura do responsável, razão social, CNPJ, endereço da
empresa etc. Demonstrando a lisura e o interesse da administração na proposta mais vantajosa para o município, bem
como atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade e economicidade.

Após os trabalhos realizados concluir-se que o processo de dispensa nº: 8164/2017 realizado pela Prefeitura esta
amparado no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, inclusive com manifestação em parecer favorável pela
procuradoria deste Município.

Foram apresentados orçamentos de varias empresas, e após a coleta de preços, foram realizados os empenhos abaixo:
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Nº Empenho Data Histórico Vlr Empenho Vlr Emp
Anulado

- Motivo Dispensa/Inexigibilidade :99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,EI*CARGOS PATRONAIS,EMERGEI*CIAL

- Nº Processo :0008164/2017
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

- Credor : CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

000605 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 5.939,00 5.939,00 5.939,00
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,

Vlr Liquidado Vlr Pago Sid a Liquidar

5.939,00 - 5.939,00 5.939,00 -
- Credor : CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

000600 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 11.610,00 9.990,00 9.990,00 1.620,00
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,

11.610,00 - 9.990,00 9.990,00 1.620,00
- Credor : CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA FILIAL

0000606 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 16.415,00 16.415,00 12.190,00
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017, 16.415,00 - 16.415,00 12.190,00 -

- Credor : DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA

000597 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 56.518,00 56.515,66 56.515,66 2,34
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,

000598 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 1.777,00 1.777, 00 1.777,00
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,

000599 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 3.580,00 3.580, 00 3.580,00
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017, 61.875,00 - 61.872,66 61.872,66 2,34

- Credor : DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

000602 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 17.295,80 12.118,70 5.177,10
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,

000688 01/08/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 38,00 38,00
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017 17.333,80 - 12.156,70 - 5.177,10

Credor : MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

000603 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 1.235,00 35,00 1.200,00 1.200,00
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,

1.235,00 35,00 1.200,00 1.200,00 -
- Credor : mVASUL COMERCIO DE PRODDUTOS HOSPITALARES LTDA

000604 13/07/2017 Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 18.000,00 3.000,48 3.000,48 14.999,52
pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,

1.8. 000,00 - 3. 000, 48 3. 000,48 14. 999, 52
132.407,80 35,00 110.573,84 94.192,14 21.798,96

- Nº Processo :0008179/2117
Fonte Recurso : 12010000 - RECURSOS PROPRIOS - SAUDE

- Credor : DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

000601 |13/07/2017 |Aquisição de medicamentos para distribuição gratuita para os 31,00 31,00 31,00pacientes das unidades básicas de saúde para o exercício de 2017,
132.438,80 35,00 110.604,84 94.223,14 21.798,96

Recomendamos que antes da abertura do procedimento licitatório, realize a pesquisa de preço de mercado, atendendo
o contido no art. 43, inciso IV da Lei 8.666/93. A exigência de pesquisa de mercado se configura em verdadeiro requisito
para que se iniciar um processo licitatório no âmbito da administração pública, sendo importante vetor para a realização
de estimativas prévia de custos, permitindo que a administração verifique se os preços propostos são exequíveis ou
compatíveis com os preços praticados no mercado.

Ademais, é por meio da pesquisa prévia de preços que a administração faz as devidas averiguações sobre a existência
de recursos suficientes para cobrir as despesas decorrentes da futura contratação, define a escolha da modalidade de
licitação adequada, bem como faz a confrontação entre as propostas realizadas e o preço de mercado, visando alcançar
o preço justo, evitando a concorrência de sobre preços e garantindo a contratação da proposta mais vantajosa para a
administração, em respeito ao princípio da economicidade.

Diante da análise documental referente ao processo de dispensa de licitação, observamos que as disposições contidas
nos artigos 24 a 26 da Lei de licitações foram atendidas.

Dema 3 Itens Audta_dos ou Avaliad£s_pelo Controle Interno
C_ód EFE Processo Órgão Obleto Achados Prop/Alertas Situação

1 PE 117/2017 10623/16 Saúde Aquisição de material Termo de Referencia Orientamos
médico hospitalar incompleto que haja uma

(insumos de insulina), melhor Concluídopara as Unidades elaboração
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Básicas de Saúde. dos Termos
de

Referência.
Universo do Ponto de Controle: Pregões Eletrônicos realizados no exercício — Processo: 38 - Valor: R$ 447.117,45
Amostra Selecionada: 01 processo - R$ 64.190,00

Processo: 10623/2016 — Pregão Eletrônico: 000117/2016 — Obieto: Aquisição de material médico hospitalar (insumos
de insulina), para as Unidades Básicas de Saúde.

Trata-se de Pregão Eletrônico 117/2016 — Aquisição de material médico hospitalar (insumos de insulina), para as
Unidades Básicas de Saúde, através de Sistema de Registro de Preços, tendo em vista a necessidade desses materiais
para distribuição aos pacientes. Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes deste instrumento
correrão através da Secretaria Municipal de Saúde (Fundo Municipal de Saúde) — fonte de recursos 1.201 — recursos
próprios.

A abertura da sessão foi às 09:02:32 h do dia 20/01/2017. Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes
preços:
Lote1: Tira Reagente para GlicemiaData-Hora Fornecedor Proposta

19/01/2017 - 13:27:25 Fastmed Comércio Ltda - EPP R$ 66.400,00
19/01/2017 — 17:39:19 Semear distribuidora - Eireli - EPP R$ 65.600,00
19/01/2017 — 18:08:50 Vigilante de Glicose Comércio de Produtos Para R$ 66.400,00

Dia

17/01/2017 — 15:56:07 Serramed Produtos Hospitalares Ltda R$ 66.400,00

Lote 2: MicrolancetaData-Horª Fornecegg Proposta
19/01/2017 13:27:25 Fastmed Comércio Ltda - EPP R$ 25.600,00
19/01/201717:39:19 Semear Distribuidora - Eireli - EPP R$ 24.800,00
19/01/2017 14:21:36 Max-Medical Comércio de Produtos Médicos R$ 25.600,00

hospitalares
19/01/2017 18:08:50 Vigilantes da glicose comércio de Produtos para dia R$ 25.600,00
17/01/2017 15:56:07 Serramed Produtos hospitalares Ltda R$ 25.600,00

Lote 3: SeringªData - Hora Fornecedor Proposta
19/01/2017 — 17:39:19 Semear Distribuidora - Eirele R$ 6.600,00
17/01/2017 - 15:56:07 Serramed Produtos Hospitalares Ltda R$ 6.700,00
17/01/2017 —15;34:49 Mat Med Hospitalar Ltda-ME R$ 5.900,00

Após as propostas iniciais foram apresentados os lances:
Lote 1 — Tira Reagente para GlicemiaData-Horª Fornecegg Lance
20/01/2017 — 09:30:31 Vigilante de Glicose Comércio de Produtos Para R$ 35.200,00

Dia

20/01/2017 — 17:39:19 Semear Distribuidora — Eireli - EPP R$ 38.400,00
20/01/2017 — 18:08:50 Serramed Produtos Hospitalares Ltda R$ 39.200,00
19/01/2017 — 15:56:07 Fastmed Comércio Ltda EPP R$ 66.400,00

Lote 2 - MicrolancetaData - Hora Fornecedor Lance
20/01/2017 09:24:32 Vigilantes da glicose comércio de Produtos para dia R$ 19.000,00
20/01/2017 09:27:52 Max-Medical Comércio de Produtos Médicos R$ 20.500,00

hospitalares
20/01/2017 09:27:33 Fastmed Comércio Ltda EPP R$ 20.800,00
20/01/2017 09:24:29 Serramed Produtos hospitalares Ltda R$ 21.800,00
20/01/2017 09:23:46 Semear Distribuidora - Eireli - EPP R$ 22.000,00
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Lote 3 - SeringaData-Hora Fornecedor Lance
20/01/2017 09:32:08 Serramed Produtos Hospitalares Ltda R$ 4.900,00
20/01/2017 09:31:52 Semear Distribuidora — Eireli - EPP R$ 4.999,00
17/01/2017 15;34:49 Mat Med Hospitalar Ltda - ME R$ 5.900,00

Encerrada a etapa de lances, foi verificada a regularidade das empresas que ofertaram o menor preço e após
confirmada a habilitação e a aceitabilidade da proposta de menor preço cuja documentação se encontrava habilitada.

A empresa Vigilantes da glicose comércio de Produtos apresentou o menor lance do Lote 1, porém foi desclassificada
por motivo de que não foram enviados todos os documentos necessários para a habilitação. Sendo assim a empresa
Semear Distribuidora EireIi - EPP segunda colocada foi declarada vencedora do Lote 1 pois apresentou todos os
documentos necessário para habilitação e teve o lance de R$ 38.400,00.

A empresa Max Medical Comércio de Produtos apresentou o menor preço no Lote 2, porém foi desclassificada por
solicitação própria, por apresentar problemas na documentação. Sendo assim foi declarada vencedora do Lote 2 a
empresa Fastmed Comércio Ltda EPP no dia 03/03/2017 com o segundo menor lance no valor de R$ 20.800,00 e com
toda documentação habilitada.

A empresa Serramed Produtos Hospitalares Ltda apresentou o menor lance do Lote 3 ( Seringa ) no entanto foi
desclassificada a pedido justificando que o seu Álvara está em processo de renovação. Desta forma foi declarada
vencedora a empresa Semear Distribuidora — EireIi - EPP com o valor de lance de R$ 4.999,00, o segundo de menor
preço e também tendo toda a documentação necessária habilitada.

Na proposta comercial (escrita), as empresas apresentaram os seguintes valores:_Émpresa: Lote: Valor:
Semear Distribuidora Eirelli EPP Lote 01 — Tira Reagente para Glicemia R$ 38.400,00
Semear Distribuidora Eirelli EPP Lote 03 — Seringa Estéril para Insulina R$ 4.990,00
Fastmed Comércio Ltda EPP Lote 02 — Microlanceta Automática R$ 20.800,00Total R$ 64.190,00

A Licitação transcorreu normalmente, tendo como valor apurado R$ 64.190,00 (sessenta e quatro mil e cento e noventa
reais), que foi menor do que o valor máximo estipulado pela municipalidade de R$ 98.700,00 (noventa e oito mil e
setecentos reais), conforme pag. 29 da folha de informação.

Diante da Análise documental referente a esta licitação, verificamos que os itens nela questionados não foram
totalmente atendidos, deixando a desejar informações referente ao Termo de Referência, que não foi elaborado de
forma clara, concisa e objetiva. Não conseguimos identificar no Termo de Referência, informações capazes de avaliar o
custo pela administração.

Quanto ao prazo de execução do contrato, sabe-se que a compra foi realizada pelo Sistema de Registro de Preços,
vigente a partir da assinatura da Ata, por um período de 12 meses. Porém, esta informação consta no item 1 (Objeto),
quando deveria estar descrita no prazo de duração do contrato.

Quanto ao Produto, 0 Termo de referência descreve como “descrição em anexo", porém não consta nenhum anexo ao
Termo de Referência que identifica os produtos.

Verificamos a falta de informações relativas a:
Avaliação do Custo pela Administração, Dotação Orçamentária, Critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e
da contratante, procedimentos de fiscalização e controle da execução, que a nosso ver, são informações necessárias
para elaborar um Termo de Referência conciso e claro.

Encaminhamos o processo para conhecimento da análise documental realizada pela Unidade Central de Controle
Interno e orientamos que haja uma melhor elaboração dos Termos de Referência para os próximos processos de
compras e serviços.

Demais Itens Avaliados pelo Controle Interno
Primeira Inspeção em Processos de Diárias
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C_ód m Processo Org"o Obieto Prop/Alertas Situação
01 Diárias 005214/17 Saúde Verincaro cumprimento da InstruçãoAs secretarias devem ter em seus concluída

003780/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema uadros um servidor responsável pela
005216/17 Financeiro, principalmente no que se olicitação de diárias até o momento da
005215/17 refere aos requisitos para àefetiva prestação de contas, pois
004987/17 solicitação da Diária e posterio observamos que os processos não
006046/17 Prestação de Contas das Diárias. estão seguindo um padrão normal para006028/17 a sua concessão.
004045/17
003844/17 Orientamos aos Secretários, gerentes002725/17 e assessores quanto ao procedimento002726/17 correto em atendimento ao que002477/17 etermina a IN 02/2014 do Sistema000579/17 Financeiro, que tem por finalidade000740/17 isciplinar as rotinas e procedimentos002196/17 para requisição, concessão e001211/17 pagamento de diárias para000138/17 eslocamento dos servidores da
003334/17 Prefeitura Municipal de Santa Teresa -001828/17 ES.
000109/17
006211/17
004933/17

Universo do Ponto de Controle: Pagamento de Diárias referente aos meses de janeiro a maio/2017 — 143
processos - Valor: R$ 22.435,00
Amostra Selecionada: 22 processos — Valor: R$ 705,00

Achados: Esta primeira inspeção nos processos selecionados de Diárias do Fundo Municipal de Saúde
contemplou o valor de R$ 705,00 em gastos com diárias e nos demonstrou a necessidade de realizar a alteração
na versão 01 da IN 02/2014 do Sistema Financeiro, que tem por finalidade disciplinar as rotinas e procedimentos
para requisição, concessão e pagamento de diárias para deslocamento dos servidores da Prefeitura Municipal de
Santa Teresa - ES.
|. Permitir um melhor controle sobre os gastos com diárias no Município;
II. Garantir maior segurança e transparência no processo de autorização de diárias.

As maiores divergências encontradas, foram:
/ O prazo para a solicitação das diárias que normalmente não foram solicitadas com antecedência

mínima de 5 dias;
/ Falta de Assinatura do Prefeito Municipal autorizando a realização da Diária.
/ Falta de Comprovação da Realização da Diária, através de certificados ou outros documentos que

comprovem a participação do servidor.

Os processos com o relatório conclusivo de Inspeção em Diárias foi encaminhado para cada Secretário (a)
responsável para que houvesse adequação ao que determina a norma vigente.

Também foi iniciado o processo de nova versão referente à Instrução Normativa 02/2014, a qual foi elaborada
conforme Decreto nº 506/2017 de 07/11/2017.

Segunda Inspeção em Processos de Diárias
C_ód M Processo Orgão Obieto Prop/Alertas Situação
02 Diárias 009553/17 Saúde Verincaro cumprimento da InstruçãoAs secretarias devem ter em seus Em

11.589/17 Normativa nº 02/2014 do Sistema uadros um servidor responsável pela andamento
12.890/17 Financeiro — Versão 02 — Decreto: olicitação de diárias até o momento da (foi
12.967/17 506/2017, principalmente no que seefetiva prestação de contas, pois realizado
12.578/17 refere aos requisitos para àobservamos que os processos não empenho
12.891/17 solicitação da Diária, data doestão seguindo um padrão normal para estimativo
11.636/17 empenho, pagamento das diárias ea sua concessão. para os12.250/17 posterior Prestação de Contas das motoristas)
12.251/17 Diárias conforme anexos II e III daOrientamos aos Secretários, gerentes

referida norma. e assessores quanto ao procedimento
correto em atendimento ao que
etermina a IN 02/2014 do Sistema
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Financeiro, que tem por finalidade
disciplinar as rotinas e procedimentos
para requisição, concessão e
pagamento de diárias para
deslocamento dos servidores da
Prefeitura Municipal de Santa Teresa -
ES.

Universo do Ponto de Controle: Empenhos de Diárias referente aos meses de Setembro e Outubro/2017 — 68
processos - Valor: R$ 30.990,00
Amostra Selecionada: 9 processos — Valor: R$ 8.815,00

Quanto à solicitação da diária, muitos servidores não estão cumprindo o que determina a Instrução Normativa, art.
8º, inciso I:

Segundo artigo 8º - Inciso I:
As solicitações de diárias deverão ser ºrotocolizadas com antecedência mínima de 03 dias úteis da data da
viagem. Havendo a necessidade de solicitar diárias em caráter de urgência, fora do prazo estabelecido, deverá o
servidor juntar a solicitação uma [ustificativa fundamentada.

Nesta segunda Inspeção detectamos que os processos de diárias estão sendo solicitados contendo mais
informações para sua caracterização e inclusive acompanhadas de comprovantes de convites, e-mails, folders e
inscrições que dão mais veracidade a solicitação, conforme determina o art. 10º & 1º:

Art. 10º - 5 1ª - O motivo da viagem deve ser preenchido de maneira clara e objetiva, sendo comprovado pelo
relatório de Diária (Anexo II) a ser entregue pelo servidor depois de concluído sua missão ou participação no
evento a chefia imediata, o qual deverá ser remetido a Contabilidade para arquivamento no processo originário,
ficando isento da apresentação do relatório de diaria (anexo II) o Prefeito Municipal.

I. O relatório de diária deverá ser atestado por um membro responsável pela organização do evento, nos casos em
que não há comprovação de participação através de certificados. (Ex. Reuniões), nesse caso o servidor deverá
levar o Anexo II no momento da viagem, para posteriormente no prazo estabelecido preenchê-Io e prestar contas
junto ao processo que originou o pedido de diária.

Porém, não está sendo informado no formulário se houve prestação de contas da diária anterior em nenhum dos
processos analisados, conforme determina o art. 10º & 3ª:

5 3ª - Quanto a liberação de novo requerimento de pedido de diaria, este deverá ser atestado pelo Secretário da
Pasta: afirmando que houve a devida prestação de contas pelo servidor da diária anterior conforme relatório de
Diária (Anexo II - Servidores em geral), ou Relatório de Viagem (Anexo III - Motoristas).

Também verificamos que as secretarias ainda estão utilizando o formulário antigo de solicitação.

Em alguns processos também não foi anexado comprovantes de participação no evento através do preenchimento
do relatório de diária que será devidamente atestado pela chefia imediata, conforme determina o art. 10º & 2º da
norma:

Art. 10º - 5 2ª - O Beneficiário deve comprovar sua participação em eventos, reuniões, cursos, palestras, etc.,
mediante apresentação de documentação que evidencie sua participação, como certificados, listagem de
frequência de todos os dias e turnos do evento, crachás, atestados e relatório de diaria (anexo II).

Orientamos que sejam alocados no processo, sempre que possível, documentos que comprove o período de
afastamento do servidor no evento, em detrimento da diária solicitada, tais como: certificados, listagem de
frequência, crachás, atestados. Não sendo possível, que seja preenchido o anexo II devidamente preenchido e
assinado para posterior alocação no processo de prestação de contas conforme Instrução Normativa.

Também ficou demonstrado que em muitos processos os empenhos foram realizados após a data da realização
do evento, o que é vedado conforme artigo 60 da Lei 4.320/64.
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De acordo com a Lei 4. 320/64 — artigo 60 é vedado a realização de despesa sem prévio emºenho.

Praticamente todos os processos analisados tiveram seu pagamento posterior a data da realização do evento,
estando em desacordo com o art.79 do Estatuto do servidores — Lei 1.800/2007:

Art. 79 — O Servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do
território Naciona/, fará jus a passagens 9 diárias, para cobrir as despesas de pousadal alimentação e
locomoção.

Orientamos as secretarias que tenham em seu quadro de funcionários, servidor responsavel pelo
acompanhamento dos processos de diárias, desde a solicitação, e posterior comprovação através dos relatórios e
comprovantes de acordo com o disposto no artigo 10º da Instrução Normativa.

Diante da análise dos processos acima relacionados do Fundo Municipal de Saúde e comparando-os com a

Instrução Normativa do Sistema Financeiro de nº 02/2014 — Versão 02 constatamos algumas inconformidades na

sua aplicação.

1) O pedido de diaria devera ser solicitado com antecedência mínima de 3 (três) dia úteis (alterado na versão 2)

da realização da viagem. Havendo necessidade de solicitar diárias em caráter de urgência, fora do prazo

estabelecido, deverá o solicitante justificar.

2) Não houve comprovação de participação efetiva do servidor no evento através do preenchimento do anexo II

(Relatório de Diária) em alguns processos de diaria.

3) Observamos que o modelo do Formulário de Solicitação de Diárias — Anexo I, utilizado pela secretaria de

saúde não esta de acordo com o modelo constante na Instrução Normativa 01/2014 — versão 02. Orientamos a

utilização do formulário correto.

4) Em relação ao destino e objetivo da viagem, este deve conter todas as informações necessárias para a

caracterização da viagem, sempre informando o local e a natureza da missão de forma clara e objetiva. Essa

informação também deve ser prestada nas planilhas de controle de diárias de motoristas.

5) De acordo com a Lei 4.320/64 — artigo 60, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Porém,

pode ser feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Orientamos a

secretaria que no caso dos motoristas que realizam viagens diariamente, seja feito o empenho estimativo para a

liquidação e pagamento dessas despesas.

Comparativo entre Data do Protocolo, dia do evento, data do empenho e pagamento da diária:

Processo Servidor/Função: % ª Data do Data do Data do
; Protocolo: Evento: Empenho: Pagamento

9553/17 Andreia P.Barbosa Corteletti R$ 800,00 12/07/2017 12, 13, 14 e 12/07/2017 06/09/2017
Secretária Municipal de Saúde 15/07/2017

11.589/17 Andréia P. Barbosa Corteletti R$ 800,00 25/08/2017 28, 29, 30 e 25/08/2017 06/09/2017
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Secretária Municipal de Saúde 31/08/2017
11.636/17 Marília Celestrino Fink R$ 120,00 28/08/2017 01, 15, 22 e 06/09/2017 11/10/2017

Auxiliar Público Municipal 29/09/2017
12.250/17 Andréia P. Barbosa Corteletti R$ 600,00 12/09/2017 13, 14 e 20/09/2017 11/10/2017

Secretária Municipal de Saúde 15/09/2017
12.890/17 Carina Luiza Lima R$ 30,00 25/09/17 10/10/2017 02/10/2017 11/10/2017

Tecnica de Segurança do
Trabalho

12.967/17 Edialy Cancian Tetemann R$ 30,00 26/09/2017 28/09/2017 02/10/2017 11/10/2017
Enfermeira ESF

12.578/17 Roberta Bertholini Rabelo R$45,00 19/09/2017 25/09/2017 25/09/2017 11/10/2017
Laurett

Gerente de Atenção Primária

12.891/17 Elizangela Cristina Vago R$ 30,00 25/09/2017 29/09/2017 02/10/2017 11/10/2017
Coordenadora de Vigilância

Epidemiológica

12.251/17 Processo referente diária dos Total 12/09/2017 Durante o 20/09/2017 29/09/2017
motoristas da competência R$ 6.360,00 mês08/2017 08/2017
Recurso PAB: R$ 3.000,00
Anderson Ghisolfi
Edgar Scaquetti
Eloísio Vivaldi
Eumaguio Orlando Loriato
Geraldo Ferreira França
Hudson João O. Luchi
Joel Sheppa dos Reis
Javson S. Gujanski
Luiz Carlos C. Gonçalves
Mario Rella
Weverson Volkert Schaeffer
Telma Migliorelli Scaquetti
Ramon Angeli Zanotti

Recursos Próprios PAB R$ 375,00via ens dentro do
Município):
Anderson Ghisolfi
Eumaguio Orlando Loriato
Geraldo Ferreira França
Hudson João O. Luchi
Mario Rella
Ramon Angeli Zanotti

Recurso MAC:
Angelo Ricardo Venturiny
Bruno Novelli
Diovan Salviato
Nelson Barth
Marcelo Andrade

R$ 2.070,00

Recursos Próprios MAC
via ens dentro do R$150,00

Município):
Angelo Ricardo Venturiny

Recursos Próprios:
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Lucimar Gazzolli R$ 480,00
Recursos VEPAB:
Sebastião Rodrigues Amorim R$ 60,00

Recursos VEPAB via ens
dentro do Município): R$ 225,00
Sebastião Rodrigues Amorim

Fica claramente demonstrado em quatro processos de diárias (12.250, 12.967, 12.891 e 12.251/2017) que %

empenhos foram realizados após a data da realização do evento, o que é vedado conforme artigo 60 da Lei
4.320/64.

Também foi observado em todos os processos acima que o pagamento das diárias foi realizado após a

realização do evento, o que contradiz com o artigo 79 do Estatuto do servidor que evidencia que a diária é

concedida para custear despesas com pousada, alimentação e locomoção. Entendemos que não terá essa

finalidade se for custeada depois.

Art. 79 — O Servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do

território Naciona/, fará jus a passagens e diárias, para cobrir as despesas de pousada, alimentação e
locomoção.

Solicitamos que sejam tomadas medidas para o atendimento da Instrução Normativa nº 02/2014 — Versão 02,

visando o melhor controle nos gastos com as diárias dos servidores do município.

Informamos ainda, que está previsto de acordo com o Plano Anual de Auditoria — PAAI 2018 — auditoria regular

em processos de diárias, nos quais o não cumprimento do que está estabelecido na norma vigente implicará em:

Art. 25 - O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de

sindicância e do processo administrativo disciplinar para apuração da responsabilidade da realização do ato

contrário às normas instituídas;

Parágrafo Único — O beneficiário de diárias e sua chefia imediata responderão solidariamente pelos atos

praticados em desacordo com as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa.

Será realizada por esta UCCI juntamente com a Secretaria Municipal da Fazenda, uma capacitação para os

servidores em geral, para orientar sobre a IN 02/2014 — versão 02 — Diárias, pois muitos servidores alegam
desconhecimento sobre a referida norma.

Orientamos a Secretaria Municipal de Saúde que possua um setor ou servidor, responsável pela solicitação e

prestação de contas das diárias de seus servidores, visto que de acordo com o artigo 10 5 1º, 2ª, 3ª e 4º

evidenciam os procedimentos para a concessão das diárias.
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3 — Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos
instaurados na UG

Não houve nenhum processo de Tomada de Contas especial ou Procedimento administrativo instaurado no

exercício de 2017 no Fundo Municipal de Saúde.

Santa Teresa-ES, 23/02/2018

Margareti Aparecida Novelli Cosme
Controlador Geral Interno
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