
OF: UCCI/PMC/Nº 027/2017

DA: Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Castelo – ES

AO: Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Castelo
        DD. Luiz Carlos Piassi.

Senhor Prefeito:

Apresentamos  a  V.  Exª.  Relatório  sucinto  de  Auditoria  realizado  junto  a  prédio  público
pertencente  a  esta  Municipalidade  que  vem causando  sérios  prejuízos  ao  erário  conforme
informações a seguir:

DENOMINAÇÃO DO PRÉDIO: Rodoviária Municipal de Castelo – ES.

LOCALIZAÇÃO: Avenida  Scandar  Nemer,  n  ,  Bairro  Independência,  Cidade  de  Castelo,
Estado do Espirito Santo.

RELATÓRIO:

A -  O  prédio  auditado  atende  a  população  em  geral  como  plataforma  final  de  transporte
rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual, possuindo guichês de empresas do ramo
de transporte comercial  de passageiros,  além de várias salas que estão sendo exploradas
comercialmente pelos seguintes ramos e usuários:

SALA RAMO DE ATIVIDADE USUÁRIO

01  –  Dotada  com  espaço  para
exploração  comercial  de  bar,
dotada e cozinha e depósito.

Bar  e  Lanchonete  –  venda  de
produtos  alimentícios  e  bebidas
em geral.

Paulo Antonio Dalvi

02 – Sala pequena com agua e
energia  por  conta  da
Municipalidade.

Salão de Beleza Vera Lúcia Farias

03 – Sala pequena com energia
por conta da Municipalidade

Ponto  de  venda  de  Cds
religiosos,  vestuario  e  calcados
em geral

Leandro Souza

04 – Sala pequena com energia
por conta da Municipalidade

Escritório administrativo da LIGA
de Esportes de Castelo.

Liga Desportiva de Castelo 

05  –  Guichês  destinados  a
empresas  de  transportes,
dotados de energia elétrica.

05.1 – Guichê venda Passagem
05.2 – Guichê venda Passagem
05.3 – Guichê venda Passagem
05.4 – Guichê venda Passagem

Passagem Fácil MJI LTDA ME
Viação Itapemirim 
Viação Itapemirim
Sem usuário

06 – Banheiro Masculino Utilizado pelo público em geral

07 – Banheiro Feminino Utilizado pelo público em geral



08 – Depósito Depósito de produtos de limpeza
em geral.

Utilizado  por  servidores  da
Prefeitura Municipal de Castelo.

B – O imóvel necessita de intervenção urgente do poder público eis que esta é péssimo estado
de manutenção e necessitando de reforma estrutural e visual.

C – O imóvel é mantido pela Municipalidade que arca com os seguintes custos:

DESPESAS FORNECEDOR VALOR
MENSAL

PREVISÃO GASTO
ANUAL

AGUA CESAN 330,48 5.000,00

ENERGIA ESCELSA S/A 1.548,60 20.000,00

LIMPEZA Claudia Maia – Salário + 
encargos

1.459,95
306,58

23.553,73

VIGILANCIA
DIURNA

Divino Luis Santiago – Salário + 
encargos

1.667,21
350,11

26.897,60

VIGILANCIA
NOTURNA

Antonio Luis da Silva – Salário + 
encargos

1.454,28
305,39

23.462,26

98.913,59

D – Previsão de receita com locações:

SALA RAMO DE ATIVIDADE USUÁRIO VALOR DA
LOCAÇÃO

01  –  Dotada  com  espaço
para  exploração  comercial
de bar,  dotada e cozinha e
depósito.

Bar e Lanchonete – venda de
produtos  alimentícios  e
bebidas em geral.

Paulo Antonio Dalvi 937,00 = MES
11.244,00 = ANO

02  –  Sala  pequena  com
agua e energia por conta da
Municipalidade.

Salão de Beleza Vera Lúcia Farias 100,00 = MES
1.200,00 = ANO

03  –  Sala  pequena  com
energia  por  conta  da
Municipalidade

Ponto  de  venda  de  Cds
religiosos,  vestuario  e
calcados em geral

Leandro de Souza 100,00 = MES
1.200,00 = ANO

04  –  Sala  pequena  com
energia  por  conta  da
Municipalidade

Escritório  administrativo  da
LIGA de Esportes de Castelo.

Liga  Desportiva  de
Castelo 

Sem contrato

05  – Guichês  destinados a
empresas  de  transportes,
dotados de energia elétrica.

05.1 –  Guichê  venda
Passagem
05.2 –  Guichê  venda
Passagem
05.3 –  Guichê  venda
Passagem
05.4 –  Guichê  venda
Passagem

Passagem  Fácil  MJI
LTDA ME
Viação Itapemirim 

Viação Itapemirim

Sem usuário

320,00 = MES
3.840,00 = ANO

320,00 = MES
3.840,00 = ANO

320,00 = MES
3.840,00 = ANO

25.164,00



E – Quadro comparativo entre receita e despesa:

RECEITA ESTIMADA (-) DESPESA ESTIMADA  (=) TOTAL

25.164,00 98.913,59 (-) 73.749,59

Encontram-se inadimplentes com a Municipalidade desde 01 de Janeiro de 2013, todos os
locatários,  com exceção da empresa Passagem Fácil  MJI  que efetuou seu pagamento até
Setembro de 2016. Essa situação promove aumento do prejuízo ao erário já que a arrecadação
com  locações,  cujos  valores  estão  abaixo  de  mercado,  não  estão  sendo  efetivamente
recolhidas aos cofres do Município.

Destacamos  que  NÃO  ESTA HAVENDO  O  ARRECADAÇÃO  DA RECITA ESTIMADA,  em
virtude da ausência de pagamento de alguns usuários dos espaços públicos. Assim, o custo
anual de manutenção do imóvel vem sendo suportado pelos cofres do Município;

F  –  A fiscalização  no  local,  evidenciou  que  o  imóvel  público  esta  sendo  explorado  por
particulares, sem uma efetiva contrapartida ao Município, pois além da utilização do imóvel sem
pagamento de verbas de locação, tais comerciantes estão utilizando água e energia que são
exclusivamente pagas com recursos da Prefeitura Municipal de Castelo;

G – Constatou-se que existem outras entidades e ou pessoas fazendo uso da energia e da
água, custeados pelo Município, citando com exemplo o CLAC – Clube da Amizade de Castelo
que além de possuir concessão de uso público pelo prazo de 10 anos (Processo Administrativo
nº  5.557/2016),  disponibilizou  parte  do  imóvel  público  cedido,  para  uma  família  morar
promovendo  assim,  consumo residencial  além  do  consumo com  a  realização  de  diversos
eventos noturnos voltados a melhor idade. Destacamos que além da concessão do imóvel pela
cessão de uso,  o CLAC recebeu até o ano de 2016,  subvenção social  cedida através da
Secretaria Municipal de Assistência Social;

H – Além do CLAC existem outros imóveis públicos próximos a Rodoviária Municipal que estão
interligados a energia e água custeados pela Municipalidade. Imóveis que não estavam abertos
em nenhum dos dias em que a Auditoria  foi  realizada.  Informações de vizinhos indicam a
utilização  do  espaço  como  local  de  realização  de  cultos  religiosos,  sala  da  Banda  Lira
Castelense e outra sala utilizada por uma outra instituição privada de esporte;

I  -  Ficou constatado,  que os servidores  públicos que fazem a manutenção e  vigilância da
Rodoviária, estão realizando prestação de serviço em favor de particulares, eis que os bens
que guarnecem o imóvel são de propriedade de terceiros não vinculados a Prefeitura, já que a
municipalidade não possui bem móvel naquele espaço público, salvos os materiais necessários
a conservação e limpeza;

J – A limpeza dos banheiros, único bem utilizado pelo público usuário da Rodoviária,  estão
sendo mantidos limpos e custos absolvidos pela Municipalidade em prol do interesse público
eis que a cidade carece de espaços públicos para uso com sanitários.

Apresentados os fatos apurados na presente Auditoria, passamos a RECOMENDAR a V. Exª.
as seguintes medidas:

1) Promoção de cobrança administrativa e/ou judicial dos valores devidos pelos usuários dos
espaços públicos junto a Rodoviária de Castelo;



2)  Que  V.  Exª  determine  junto  a  SEMOB  e/ou  SEMAD,  providência  para  instalação  de
hidrômetros e de Medidores de Energia para cada sala e demais espaços públicos existentes
próximos a Rodoviária, devendo ser oficiado junto a CESAN e ESCELSA a matrícula de cada
medidor de consumo em favor do efetivo usuário, excluindo o Município de qualquer espécie
de pagamento, salvo os destinados ao uso comum da população;

3)  Não  havendo  o  pagamento  pelos  usuários  dos  espaços  públicos  citados,  que  sejam
tomadas as medidas judiciais cabíveis para desocupação;

4) Que seja proibida qualquer celebração de contrato de locação de imóvel com os atuais
usuários  dos espaços públicos,  com o efetivo  registro  e lançamento  em Divida Ativa  para
posterior execução fiscal;

5)  Que  os  espaços  públicos  pertencentes  a  Municipalidade,  discriminados  na  presente
Auditoria,  sejam  alvo  de  processo  licitatório,  destinado  a  promover  a  cobrança  de  valor
compatível ao praticado no mercado local.

6)  Caso  V.  Exª  entenda  pela  inviabilidade  da  realização  das  ações  anteriormente
recomendadas,  que  os  servidores  públicos  que  prestam  serviço  naquele  local,  sejam
encaminhados para prestação em outros locais públicos, determinando ainda que o consumo
de água e energia consumidos junto a Rodoviária sejam assumidos pelos verdadeiros usuários
e  comerciantes  la  instalados  de  forma irregular  já  que  não  encontramos  nos  arquivos  da
Municipalidade,  qualquer  processo  administrativo  que  comprove  a  existência  de  certame
licitatório para exploração e utilização dos respectivos espaços. Devendo ainda, assumirem os
encargos com os custos de vigilância, manutenção e limpeza do imóvel público, oferecendo
sanitários limpos e com possibilidade de uso para o público em geral, o que seria uma espécie
de contribuição pelo uso e exploração do espaço público.

Destacamos que as medidas recomendadas são urgentes e necessárias ao reequilíbrio das
contas públicas do Município já que uma possível terceirização da Rodoviária promoveria a
redução de gasto  pessoal  com três  servidores  além da redução da utilização de recursos
públicos com materiais de conservação e limpeza, energia e água.

Sem mais para o momento, cordiais saudações.

Castelo, ES, 10 de Maio de 2017.

RONILSON OLIVEIRA
Auditor Público Interno


