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   RELATÓRIO TÉNICO FINAL DE AUDITORIA 

 

MODALIDADE: AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

AUDITADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

GESTORA: MARIA DULCE RUDIO SOARES 

RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA: LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 

AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA ORIUNDA DE DENÚNCIA DO LEGISLATIVO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIBERAÇÃO QUE ORIGINOU O TRABALHO 

 

O procedimento de fiscalização em tela originou-se na determinação do Prefeito 

Municipal, no sentido de que fossem atendidas às solicitações contidas no Of. 

GV/CMF n°.027/2017, encaminhado por membros da Câmara Municipal de 

Vereadores, quais sejam: Marseandro Agostini Lima (PEN), Angela Maria 

Coutinho Pereira (PV), Daniel de Jesus Ferreira (PCdoB), Ataídes Soares da 

Silva (PEN), Flávio Xavier Alberto (PRP), Ronaldo Broetto Scaquetti (PCdoB) e 

Sonia Lusia Neves Rodrigues Steins (PRP). 

1.2 VISÃO GERAL DO OBJETO DA DENÚNCIA 

 

No dia 26 de janeiro de 2017, foi remetido ao Poder Executivo pelo poder 

Legislativo, o Of. GV/CMF n°.027/2017, em que consta denúncia de indícios de 

irregularidades acerca dos serviços de gerenciamento de resíduos sólidos no 

município de Fundão (Contrato Administrativo n°. 087/2013): 

 
"Considerando que a LIMPEZA PÚBLICA em nosso município sempre foi alvo de denúncias de 

irregularidades e superfaturamento, verificamos a necessidade de uma fiscalização para que se 

possa identificar possíveis indícios de irregularidade na execução do contrato e que se verifique a 

conformidade com o Termo de Referência do mesmo bem como dos aditivos entre essa 

municipalidade e a EPRESA FORTALEZA EMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

LTDA - EPP." (trecho retirado na íntegra do Of.GV/PMF n°.027/2017) 

 

Na oportunidade é evidenciado que os valores dos serviços de coleta e transporte, 

previamente definidos contratualmente, referentes à 43° medição, foram pagos em 

duplicidade.  
"Considerando que observei indícios de irregularidades, já que os serviços descritos na planilha 

referente à 43ª MEDIÇÃO se encontram com quantitativos em duplicidade, tal fato pode ser 

verificado por qualquer leigo no assunto com apenas uma simples leitura dos serviços de coleta e 

transporte de RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD)" (trecho retirado na íntegra do 

Of.GV/PMF n°.027/2017) 
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Alertam ainda para a necessidade de verificar se houve devida anuência, prevista no 

contrato, para subcontratação dos serviços de tratamento e disposição final dos 

resíduos no processo administrativo nº. 562/2013, o qual efetivou a contratação da 

Fortaleza Ambiental e Gerenciamento de Resíduos LTDA – EPP.  

 
"Considerando que nos autos do Processo Administrativo n°.0562/2013, que efetivou a 

contratação da FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUS LTDA - EPP, há 

necessidade de se verificar se houve a devida autorização e a anuência para a subcontratação 

dos serviços de tratamento e disposição final dos resíduos tanto de RSD como ESS, 

respectivamente resíduos sólidos domiciliares e resíduos de serviços de saúde por parte do 

município, conforme exigência contratual a disposição final é feito em aterro sanitário e 

incinerador subcontratado, levantando dúvidas quanto a existência da anuência." (trecho 

retirado na íntegra do Of.GV/PMF n°.027/2017) 

 

Também são apresentados alguns parâmetros a cerca da 43º medição (frutos da 

investigação Legislativa), como quantidades de caminhões que realizam transportes 

de resíduos sólidos domésticos, quantidades de viagens ao aterro sanitário, total em 

toneladas da coleta, quantidade de dias efetivos da coleta, hora de início e hora de 

término das coletas, distância do trajeto entre o município e o aterro sanitário. 

 

Apontados os indícios concluem que houve pagamento maior que o executado em 

R$45.913,72 (quarenta e cinco mil, novecentos e treze reais e setenta e dois 

centavos), valor que multiplicado pelas 43 medições perfaz o valor de 

R$1.974.290,18 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa 

reais e dezoito centavos).  

 
"9) Considerando que o total da medição para a COLETA foi de 641,0 h e o real estimado foi de 

283,5 horas, a diferença é de 357,5 horas, cujo prejuízo estimado fica em torno de R$45.913,725 

medido a MAIOR. Numa conta rápida se multiplicarmos pelas 43 medições apresentadas 

chegamos a um número de R$1.974.290,18, algo assustador quando vemos o CAOS econômico 

em que se encontra o município de FUNDÃO. Nesses valores não estão computados a 

atualização monetária nem a multa contratual, logo este valor pode ser aumentado em muito 

podendo chegar a um prejuízo que pode ultrapassar R$2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE 

REAIS)." (trecho retirado na íntegra do Of.GV/PMF n°.027/2017) 

 

Estenderam a mesma metodologia à coleta de resíduos de serviço de saúde, 

chegando a um valor de R$ 72.702,78 (setenta e dois mil, setecentos e dois reais e 

setenta e oito centavos) pago à empresa por serviços não prestados. 

 
"12) Considerando que no item coleta/transporte do RSS o que foi medido 98,00 horas de coleta 

já incluso motorista/coletor verifica-se que a que a coleta foi feita em três dias, logo se 

considerarmos 8hs de trabalho por dia diária no máximo 24 hs de coleta/transporte de RSS e não 

o valor cobrado na planilha de 98hs, considerando que desse total diário a metade será coletam 

4 horas e a outra será transporte, perfazendo um total de 12 horas de transporte e 86 hora 

efetivamente TRABALHADAS. 

 

13) Considerando o que foi elucidado no item anterior chegamos a conclusão de que o valor 

pago a maior para este item chega a 86 hs, perfazendo um total de R$1.690,76, Se fizermos 
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essa análise igual a que foi feita para RSD considerando 43 medições chegaremos a 

R$72.702,68, neste valor não estão computados a atualização monetária nem a multa 

contratual." (trecho retirado na íntegra do Of.GV/PMF n°.027/2017) 

 

Em face do exposto, solicitam realização de auditoria para verificação da situação 

apresentada. 
"a) Que a auditoria seja feita por alguma empresa ou órgão de engenharia com apoio dos órgãos 

de controle do município já que se trata de serviço de ENGENHARIA e que necessita de 

profissional com conhecimento técnico para tal avaliação." (trecho retirado na íntegra do 

Of.GV/PMF n°.027/2017) 

 

1.3 OBJETIVOS E QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

O Processo Administrativo de Auditoria (PAA), tombado pelo n°.3791/2017, objetivou 

verificar a conformidade na execução do contrato administrativo 087/2013, referente 

ao gerenciamento de resíduos sólidos de Fundão, no período que vai de 07/06/2013 

até 25/12/2016, delimitado ao objeto da denúncia.  

 

Para orientação dos trabalhos foram elaboradas as seguintes questões de auditoria: 

 

QA01. Há anuência do Poder Executivo quanto à subcontratação dos serviços 

de destinação final dos resíduos coletados no município? 

 

QA02. Há exatidão nas medições no que tange ao tempo de coleta e quilômetro 

de transporte até a destinação final dos resíduos? 

 

QA03. Os quantitativos dos itens executados individualmente respeitam os 

limites máximos previstos contratualmente? 

 

1.4 METODOLOGIA UTILIZADA E LIMITAÇÕES INERENTES À AUDITORIA 

 

Para dar início à fase de planejamento de auditoria, foi realizada uma reunião com a 

equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, objetivando conhecer a forma atual 

com que se executa a fiscalização do contrato administrativo n°.087/2013, reunião 

essa formalizada a posteriori por meio do memorando AUD-PMF n°.019/2017, 

respondido com todos os parâmetros logísticos da prestação do serviço necessários 

para parametrizar o procedimento de fiscalização. 

 

Elaborada a matriz de planejamento (PT - 010), solicitou-se todos os processos de 

contratação e de pagamento das medições à empresa Fortaleza Ambiental e 

Gerenciamento de Resíduos LTDA – EPP, referente aos exercícios de 2013 - 2016 

(no total 43 medições e um pagamento de reajustamento retroativo), solicitou-se 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

4 
___________________________________________________________________________ 

 Rua São José n.º 135, Centro - Fundão/ES - CEP: 29185-000 - Tel.: 3267-1565 
Site: www.fundao.es.gov.br - E-mail: auditoria@fundao.es.gov.br 

ainda, ao setor contábil a listagem de pagamentos em favor da empresa referente ao 

mesmo período. 

 

Iniciada a fase de execução, realizou-se análise de todos os processos 

administrativos, resultando na tabulação de dados referentes aos itens 2.1.1, 2.1.2, 

2.2.1 e 2.2.2 (PT - 011). 

 

Do exame das medições listou-se os achados de auditoria (PT - 012) devidamente 

quantificados. 

 

Por fim, elaborou-se a matriz de responsabilidade (PT - 013) que individualiza a 

conduta de cada agente em relação aos achados. 

 

1.5 VOLUME DE RECURSOS UTILIZADOS 

 

O volume de recursos executados a partir do contrato n°. 087/2013, dentre 2013 – 

2016, foi de R$ 14.227.614,71 (quatorze milhões, duzentos e vinte e sete mil, 

seiscentos e quatorze reais e setenta e um centavos).  

 

1.6 BENEFÍCIOS ESTIMADOS DA FISCALIZAÇÃO 

 

Ressarcimento ao erário oriundo das impropriedades detectadas na execução 

contratual e aplicação de multa por descumprimento contratual à empresa Fortaleza 

Ambiental e Gerenciamento de Resíduos LTDA – EPP. 

 

2. ACHADOS DE AUDITORIA 

 

2.1 Duplicidade nas medições de coleta de resíduos sólidos urbanos (Item 2.1.1 do 

contrato administrativo n°.087/2013): 

 

2.1.1 As medições 1-43 do Item 2.1.1 do contrato administrativo n°.087/2013, que 

são realizadas em horas, não desconsiderou o tempo gasto pelos coletores para ir, 

aguardar descarregamento e voltar da destinação final que localiza-se a 50 km da 

sede do município, portanto aproximadamente 2,5 horas por cada ida até a 

destinação; 

 

2.1.2 Como parâmetro de confirmação, utilizou-se a velocidade da coleta em kg/h 

(toneladas por hora), utilizando os dados dos meses de fevereiro, março abril e maio 

(evitar efeitos da sazonalidade da demanda) dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, 
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grandeza essa que leva em consideração tanto a massa de resíduos como o tempo 

para coletar. Infere-se da análise que a média de toneladas manteve-se constante, 

entretanto, o tempo para coletar a mesma quantia reduziu cerca de 54% (cinquenta 

e quatro por cento) no ano de 2017, ou seja, nos anos de 2014 a 2016 os caminhões 

da contratada coletavam em média 350 kg de resíduos por hora, já em 2017 passou 

a coletar em média 618 kg por hora. Essa mudança, explica-se pela implementação 

de controle diário (efetiva fiscalização contratual), colocado em prática em fevereiro 

de 2017, no qual se passou a descontar o tempo em que os coletores vão até o 

aterro para descarregamento dos resíduos para efeito de pagamento do item 2.1.1; 

 

Ano 
Médias de tempo de coleta 

fev - maio (h) 

 Média de toneladas coletadas fev - maio 

(ton)  
kg/h 

2014 1013,58 354,29 349,545 

2015 976,50 368,25 377,115 

2016 942,00 332,66 353,142 

2017 518,18 320,48 618,483 

Tabela 01 - Velocidade média de coleta. (obs.: Medições 46-50, momento em que foi implementado o controle diário efetivo pela secretaria.) 

 

2.1.3 Em relação a esse achado, elaborou-se a matriz de responsabilidade constate 

ao Anexo 01; 

 

2.1.4 A Lesão total ao erário apurada, em decorrência do A1, foi, em valores 

corrigidos pelo VRTE ES, de R$866.760,97 (Anexo 06). 

 

2.2 Medições do transporte de resíduos urbanos em desacordo com o contrato (item 

2.1.2 do contrato administrativo n°.087/2013): 

 

2.2.1 As medições 1-43 do item 2.1.2 do contrato administrativo n°.087/2013, que 

são realizadas por meio do produto (multiplicação) entre a massa em toneladas de 

resíduos coletados e a distância percorrida até à destinação final, considerou 

retorno, ou seja, foi usado para medir a totalidade do percurso de ida e volta (100 

km), entretanto sabe-se que o produto de qualquer número por zero é o próprio zero 

e, dessa forma, o percurso de volta (50 km), quando o caminhão está vazio, ou seja, 

0 ton (zero tonelada), não deve ser contabilizado para pagamento; 

 

2.2.2 Em relação a esse achado, elaborou-se a matriz de responsabilidade 

constante ao Anexo 02; 

 

2.2.3 A Lesão total ao erário apurada, em decorrência do A2, foi, em valores 

corrigidos pelo VRTE ES, de R$736.516,88 (Anexo 07). 
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2.3 Superfaturamento nas medições de coleta de resíduos de serviços de saúde 

(item 2.2.1 do contrato administrativo n°.087/2013): 

 

2.3.1 As medições 1-43 do item 2.2.2 do contrato administrativo n°.087/2013, que 

são realizadas em horas de coleta, estão em desacordo com a realidade municipal, 

visto que após a implementação do efetivo controle diário (fev/2017) desse serviço, 

percebeu-se que a demanda para esse tipo de serviço em nenhum momento é 

superior a 20,8h mensais e não as mais de 90 h como constatou-se nas medições 

dos exercícios 2013 – 2016. (A população não reduziu e a oferta de serviços 

hospitalares também não reduziu de 2016 para 2017); 

 

2.3.2 Em relação a esse achado, elaborou-se a matriz de responsabilidade constate 

ao Anexo 03. 

 

2.3.3 A Lesão total ao erário apurada, em decorrência do A3, foi, em valores 

corrigidos pelo VRTE ES, de R$75.508,25 (Anexo 08). 

 

2.4 Duplicidade nas medições de coleta de resíduos de serviços de saúde (Item 

2.2.2 do contrato administrativo n°.087/2013): 

 

2.4.1 As medições 1-43 do item 2.1.2 do contrato administrativo n°.087/2013, que 

são realizadas por meio do produto (multiplicação) entre a massa em toneladas de 

resíduos coletados e a distância percorrida até à destinação final, considerou o 

percurso de volta, ou seja, foi usado para medir a totalidade do percurso de ida e 

volta, entretanto sabe-se que o produto de qualquer número por zero é o próprio 

zero e, dessa forma, o percurso de volta, quando o caminhão está vazio, ou seja, 0 

tonelada, não deve ser contabilizada para pagamento; 

 

2.4.2 Em relação a esse achado, elaborou-se a matriz de responsabilidade constate 

ao Anexo 04. 

 

2.4.3 A Lesão total ao erário apurada, em decorrência do A4, foi, em valores 

corrigidos pelo VRTE ES, de R$79.775,47 (Anexo 09). 

 

2.5 Não é possível afirmar que há anuência do poder executivo quanto a 

subcontratação do serviço de destinação final dos resíduos coletados no município, 

tendo em vista que em verificação aos autos do processo administrativo nº. 

562/2013, não foi encontrado termo de compromisso entre a contratada e o aterro 

devidamente registrado em cartório; 
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2.5.1 Em relação a esse achado, elaborou-se a matriz de responsabilidade constate 

ao Anexo 05; 

 

2.6 Os itens executados não extrapolam os limites previstos contratualmente e a 

celebração de aditivos não extrapolam o limite legal (Achado positivo). 

 

3. ACHADOS NÃO DECORRENTES DAS QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

Como a determinação do chefe do poder executivo para realização dos trabalhos de 

auditoria limita-se à denúncia apresentada pelo Poder Legislativo, os itens não 

correlacionados não foram examinados pela equipe de auditoria. 

 

4. CONCLUSÃO RELATÓRIO PRÉVIO 

 

Em relação à apuração realizada a partir da denúncia apresentada pelo Legislativo 

Municipal, por meio do Of. GV/CMF n°.027/2017, foram identificadas neste trabalho: 

 

4.1 Q01 – Não foi encontrado no processo administrativo nº. 562/2013, o termo de 

compromisso entre a contratada e o aterro devidamente registrado em cartório, 

portanto não pode se afirmar que houve anuência da administração em relação a 

subcontratação do serviço de tratamento e destinação final de resíduos. 

 

4.2 Q02 – Pagamentos em duplicidade em relação aos itens 2.1.1 (coleta de 

RSU/RSD) e 2.1.2 (transporte de RSU/RSD), que resultou em pagamentos maiores 

que o executado em R$866.760,97 (valor corrigido pelo VRTE ES). 

 

4.3 Q02 - Medições do transporte de resíduos urbanos em desacordo com o 

contrato (item 2.1.2 do contrato administrativo n°.087/2013), que resultou em 

pagamentos maiores que o executado, no montante corrigido pelo VRTE ES de 

R$736.516,88. 

 

4.4 Q02 - Superfaturamento nas medições de coleta de resíduos de serviços de 

saúde (item 2.2.1 do contrato administrativo n°.087/2013), que resultou em 

pagamentos maiores que o executado, no montante corrigido pelo VRTE ES de 

R$75.508,25.  
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4.5 Q02 - Duplicidade nas medições de coleta de resíduos de serviços de saúde 

(Item 2.2.2 do contrato administrativo n°.087/2013), que resultou em pagamentos 

maiores que o executado, no montante corrigido pelo VRTE ES de R$79.775,47.  

Total corrigido Q02 = R$ 1.758.561,57.  

 

4.6 Q03 - Os itens executados não extrapolam os limites previstos contratualmente e 

a celebração de aditivos não extrapolam o limite legal (achado positivo). 

 

Quanto ao pedido à inicial da auditoria ser realizada por empresa de engenharia, 

visto tratar-se de um serviço de engenharia de natureza complexa, é importante 

salientar que a equipe de auditoria é formada por um auditor graduado em 

Administração Pública e Engenharia, uma Analista Administrativo e Financeiro, 

graduada em Administração e por uma Contadora. 

 

5. PROPOSTAS INICIAIS DE ENCAMINHAMENTOS 

 

5.1 Notificar os envolvidos para apresentarem suas justificativas/defesas num prazo 

de 15 (quinze) dias úteis improrrogáveis, contados a partir do recebimento da 

notificação; 

 

5.2 Encaminhar as justificativas/defesas à Procuradoria Jurídica para emissão de 

opinião num prazo não superior à 10 (dez) dias úteis; 

 

5.3 Devolver os autos à área técnica de auditoria para elaboração de relatório final. 

 

6. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA FORTALEZA 

AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (PROCESSO 

ADMINISTRATIVO N°.6323/2017) 

 

6.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte da 

empresa FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, 

protocolizada no dia 15/09/2017. 

 

6.2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO INICIAL 

 

Base Normativa: Com o fim de garantir acesso a informações, foi editada a Lei 

Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a 
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informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no § 

2º do art. 216 da Constituição Federal. A Lei de Acesso à Informação em seu artigo 

3º estabelece diretrizes a serem observadas, entre elas a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; estabelece ainda, no 

inciso III, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação.  

 

O caso em tela se enquadra nos critérios de transparência ativa conforme definido 

no artigo 7º, inciso VII, b, devem constar o acesso à informação de que trata aos 

resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas 

pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas 

a exercícios anteriores.  

 

Justificativa: A Responsável pugna pela nulidade absoluta do ato administrativo 

consistente no Relatório Inicial de Auditoria, sob alegação de que a realização de 

procedimento fiscalizatório originou-se de pessoas cuja motivação estava permeada 

de má-fé e que intentava obter vantagens pessoais e políticas e, ainda, sob 

alegação de que o Relatório Inicial de Auditoria (RIA) foi disponibilizado e veiculado 

nas redes sociais. 
 

"A nulidade do Relatório Técnico Inicial de Auditoria consiste, ainda, no fato 

de o mesmo ter sido disponibilizado e veiculado nas redes sociais e jornais 

antes mesmo da empresa FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS LTDA. ter sido notificada. 

(...) 

Assim sendo, não resta outra alternativa senão pugnar pela nulidade absoluta 

do ato administrativo consistente no Relatório Técnico Inicial de Auditoria, vez 

que originou-se de pessoas cuja motivação estava permeada de má-fé e que 

intentava obter vantagens pessoais e políticas, de forma diagonalmente 

oposta aos interesses públicos (...)." 

 

Análise: A justificativa se faz inadequada, pois a Lei Federal 12.527/2011 – Lei de 

Acesso à Informação em seu artigo 8º, dispõe que é dever dos órgãos e entidades 

públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de 

fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo 

ou geral por eles produzidas ou custodiadas, complementando no §2º que para 

cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar 

todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a 

divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). 
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Em atendimento a legislação, a publicação do Relatório de Inicial de Auditoria deu-

se por meio do portal do Controle Interno vinculado ao portal da Transparência 

Municipal, não sendo disponibilizado em nenhum outro meio de comunicação, 

porém não impedindo tais informações de serem citadas ou “republicadas”. 

Buscando atender ao requisito de desenvolvimento da cultura de transparência na 

administração pública, o caso em tela, foi disponibilizado em meio oficial, permitindo 

aos interessados a visualização, não trazendo prejuízos aos trabalhos 

desenvolvidos. Definiu-se prazo para que os citados apresentassem as justificativas 

e defesas, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme artigo 5º, 

inciso LV da Constituição Federal, antes da submissão dos autos à autoridade 

competente julgadora.  

 

No que tange a autoria da denúncia motivadora dos trabalhos de auditoria a 

Constituição Federal atribuiu a titularidade do controle externo da gestão pública ao 

Poder Legislativo, representado no Município pelas Câmaras Municipais, conforme 

artigo 31 da Constituição Federal:  

 
"Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 

Poder Executivo Municipal, na forma da lei." 
 

Ainda a Constituição Federal, em seu artigo 74, inciso IV, dispõe que os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário manterão o sistema de controle interno com a 

finalidade de apoia o controle externo, exercido no Município pela Câmara Municipal, 

no exercício de sua missão institucional. Dessa forma, considerando a demanda 

originada no Poder Legislativo, coube ao Poder Executivo dar continuidade ao 

solicitado com o intuito de verificar e disponibilizar as informações pertinentes à 

administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, 

contratos administrativos, conforme previsto na Constituição Federal e Lei de 

Acesso a Informação. 

 

Além disso, é importante ressaltar que há diversos critérios motivadores na escolha 

de um objeto a ser auditado, que corroboram a posição da Administração Municipal 

em apurar os fatos apontados pelo Of.GV/CMF n°.027/2017, entre os quais se 

destacam os citados nos normativos da Intosai e do TCU: materialidade, relevância 

e vulnerabilidade (ISSAI 3000/3.2, 2004; BRASIL, 2005). 

 

Vale a pena alongar-se nesse ponto para trazer a definição do critério 

RELEVÂNCIA, que segundo Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de 

Contas da União, indica que as auditorias devem procurar responder questões de 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

11 
___________________________________________________________________________ 

 Rua São José n.º 135, Centro - Fundão/ES - CEP: 29185-000 - Tel.: 3267-1565 
Site: www.fundao.es.gov.br - E-mail: auditoria@fundao.es.gov.br 

interesse da sociedade, que estão em debate público e são valorizadas, sendo um 

dos meios para aferição: "a) opinião de parlamentares, de técnicos das casas 

legislativas ou de institutos de pesquisa, de figuras proeminentes de diversos 

setores da sociedade (Manual de auditoria operacional / Tribunal de Contas da 

União, 2010), sendo totalmente aplicável ao caso em tela. 

 

6.3 DA IMPUGNAÇÃO IN TOTUM DO RELATÓRIO 

 

6.3.1 DA CONCEITUAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

(...) 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. (grifo nosso) 

 

Justificativa: A Responsável enfatiza que houve confusão por parte da área técnica 

acerca das questões contratuais, no que tange a diferenciação do serviço de coleta 

e transporte de resíduos sólidos domiciliares, valorando ser totalmente desarrazoado 

o disposto no item 2.1.1 do RIA, que alega que deveria ter sido descontado o tempo 

gasto pelos coletores para ir, aguardar descarregamento e voltar da destinação final. 
 

"Há evidente confusão no relatório acerca das questões técnicas e 

operacionais dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos 

domiciliares. 

(...) 

Assim, totalmente desarrazoado o disposto no item 2.1.1 do Relatório Técnico 

Inicial de Auditoria, que alega que deveria ter sido descontado o tempo gasto 

pelos coletores para ir, aguardar descarregamento e voltar da destinação 

final." 
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Análise: Salienta-se que, ao contrário do exposto, a área ambientou-se com os 

termos do Contrato Administrativo n°.087/2013 e Termo de Referência 

(Concorrência Pública n°.001/2013), bem como observou a execução das operações 

de limpeza pública, anteriormente à emissão de opinião, evitando a possiblidade de 

confusão ou indução ao erro ao inferir que as medições 1-43 do Item 2.1.1 do 

contrato administrativo n°.087/2013, que são realizadas em horas,  e não 

desconsiderou o tempo gasto pelos coletores para ir, aguardar descarregamento e 

voltar da destinação final que localiza-se a 50 km da sede do município, portanto 

aproximadamente 2,5 horas por cada ida até a destinação. 

 

Esmiuçando, no popular, "o cronômetro de medição da empresa" não parava de 

contabilizar tempo de coleta em horas quando na verdade ela realizava transporte e 

descarregamento à destinação final, fato facilmente comprovado pela 

parametrização das grandezas toneladas e tempo de coleta. 

 

Em média, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio dos anos de 2014, 

2015 e 2016, a empresa gastava aproximadamente 977 (novecentas e setenta e 

sete) horas para 351 (trezentos e cinquenta e uma) toneladas de resíduos, porém 

após a implementação efetiva do controle pela Secretária Municipal de Serviços 

Urbanos E Infraestrutura, a qual passou a apresentar contra medições às 

apresentadas pela empresa, e assim, não mais contabilizar o tempo de transporte 

(remunerado de outra maneira) como coleta, verificou-se que a empresa leva na 

verdade 518 (quinhentos e dezoito) horas para coletar 320 (trezentos e vinte) 

toneladas. Ou seja, no período apurado, nos anos de 2014, 2015 e 2016 coletava-se 

em média 360 (trezentos e sessenta) quilogramas de resíduos em uma hora de 

coleta da empresa, após efetiva fiscalização a empresa passou a coletar 618 

(seiscentos e dezoito) quilogramas em uma hora de coleta (Vide Tabela 01). 

  

Dessa forma, verifica-se que houve um aumento da eficiência na execução do 

serviço de coleta de resíduos domiciliares por parte empresa no ano de 2017, ou 

desarrazoada eram as medições apresentadas nos anos de 2013-2016, sendo mais 

provável a segunda opção, visto ser utópica a elevação da eficiência a um patamar 

de quase 100% (cem por cento), contando com os mesmos recursos humanos e 

tecnológicos. 

 

Justificativa: Expõe ainda a empresa que houve indução ao erro, por parte do 

Legislativo, no que trata do item 2.2 do Relatório Técnico de Auditoria, afirmando ser 

descabido o raciocínio de que o percurso de volta não deveria ser contabilizado para 

pagamento. 
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"Igualmente, incorrem em espesso erro os acusadores ao induzirem os 

auditores a afirmarem, no item 2.2 do condenado Relatório Técnico Inicial de 

Auditoria, que as medições do transporte de resíduos urbanos foram 

realizados em desacordo com o Contrato de Prestação de Serviços 

n°.087/2013. 

(...) 

Também totalmente descabido o raciocínio que o percurso de volta (50km) 

não deveria ser contabilizado para pagamento" 

 

Análise: Tal justificativa é descabida, portanto é necessário que se levante alguns 

pontos. 

 

A afirmação do Responsável ao declarar “totalmente descabido o raciocínio que o 

percurso de volta não deveria ser contabilizado para pagamento" é inoportuna, pois 

trata-se de um item da própria metodologia do contrato e tal questionamento poderia 

ser levantado em momento apropriado, o que não ocorreu. 

 

Repito a análise exposta preliminarmente, sendo a remuneração dada pelo produto 

(multiplicação) da extensão do percurso em km, pela massa em toneladas e por fim 

pelo preço unitário em reais, não há o que se falar em remuneração no percurso de 

volta do coletor, visto estar vazio (ZERO TONELADAS), tendo em vista que o 

produto de qualquer que seja o valor por zero é o próprio zero. 

 

Outro ponto importante é que a estimativa de distância (anexo II - Planilha 

Orçamentária - item 2.1.2), como muito bem dito pela empresa, foi de 420.000 

(quatrocentos e vinte mil) toneladas por quilômetro, visto que a empresa vencedora 

do certame tinha a liberdade destinar os resíduos em aterro com distância máxima 

de 100 (cem) km, entretanto para efeito de remuneração do transporte, deve-se 

contabilizar o percurso efetivamente realizado e não o que foi estimado, ou seja, se 

a empresa destinou os resíduos a uma distância menor de que 100 (cem) km não há 

o que se falar em remuneração baseada em 100 (cem) km. 

 

Pelos mesmos motivos, a empresa, alega erros nas conclusões de auditoria nos 

itens 2.3 e 2.4, no que tange a coleta e transporte de resíduos sólidos de saúde. 

 

"Pelos mesmos motivos que foram refutadas as conclusões de auditoria nos 

itens 2.1 (duplicidades nas medições) e no item 2.2 (medições em desacordo 

com o contrato) acerca da coleta e transporte dos resíduos domiciliares e 

urbanos, refuta-se as conclusões dos itens 2.3 e 2.4, quanto a coleta e 

transporte de resíduos de serviços de saúde (itens 2.2.1 e 2.2.2 do Contrato 

Administrativo n°.087/2013)." 
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Reforço que, após implementação do efetivo controle e fiscalização contratual, a 

partir de fevereiro de 2017, evidenciou-se que a demanda em horas, vista a 

produção de resíduos sólidos de saúde e a logística de coleta desses resíduos, não 

é superior a 21 (vinte e uma) horas mês, entretanto a empresa mediu e a 

municipalidade aceitou cerca de 90 (noventa) horas mês nos anos de 2013, 2014, 

2015 e 2016, flagrando-se superfaturamento nas horas de coleta. 

 

No que tange ao transporte de resíduos de serviços de saúde, aplica-se a mesma 

análise já menciona para os resíduos urbanos e domiciliares. 

 

A Responsável afirma ainda ter dado anuência ao Executivo quanto à 

subcontratação do serviço de destinação final, alegando que tais documentos foram 

apresentados junto à Documentação Técnica Especial, exigida no item 52 do edital 

de Concorrência Pública n°.001/2013, trazendo aos autos cópias do termo de 

compromisso firmado entre a FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS e a empresa AVP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP.  

 

Entretanto, vislumbra-se apenas a anuência quanto à destinação de resíduos sólidos 

de saúde, já verificado em inspeção aos autos do processo administrativo 

n°.052/2013, não constando a anuência quanto à destinação dos resíduos sólidos 

domiciliares, muito menos a anuência da Administração quanto às alterações 

realizadas no decorrer da execução contratual, ou seja, vislumbrou-se mudanças no 

local de destinação final, mas não foi percebida anuência por meio dos novos termos 

de compromisso firmados pela Responsável. 

 

Por fim, a responsável faz o uso do achado do item 2.6 do Relatório Técnico Inicial 

de Auditoria, onde afirma-se que os itens executados não extrapolam os limites 

previstos contratualmente e a celebração de aditivos não extrapolam o limite legal, 

para inferir a impossibilidade superfaturamento em medições, visto não ter sido 

extrapolado o limite contratual. 

 
"Derradeiramente, contudo de importância extremada, tem-se o item 2.6 do 

Relatório Técnico Inicial de Auditoria, onde os auditores corroboram que "os 

itens executados não extrapolam os limites previstos contratualmente e a 

celebração de aditivos não extrapolam o limite legal". 

 

Tal confirmação é suficiente para demonstrar que não houve nenhuma 

duplicidade de medição ou superfaturamento, pois do contrário, certamente 

seriam extrapolados os quantitativos mensais."   
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A equipe técnica considera absurda tal afirmação, visto que a contratação de um 

serviço é balizado em estimativas de quantitativos, devendo a remuneração 

observar fielmente os quantitativos efetivamente executados, desse modo, estar 

dentro dos limites quantitativos previstos no contrato não garante, em nenhuma 

hipótese, que não há superfaturamento. Exemplificando, se é previsto 100x, 

contratado 100x, executado 90x, medido 90x, devo receber 90x, e não 100x como 

estimado inicialmente. Agora, se é previsto 100x, contratado 100x, executado 90x, 

medido 100x, e recebido 100x, a execução encontra-se dentro dos limites 

contratuais, entretanto houve excesso de 10x na medição e posterior pagamento. 

 

Os argumentos encaminhados não foram suficientes para esclarecer o 

apontamento efetuado, além de estarem desacompanhados de documentação 

comprobatória que agregasse novas informações. Assim, permanece a 

irregularidade. 

 

6.4 DA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA 

 

Base Normativa: A Lei Municipal 873 de 2012, dispõe sobre o sistema de controle 

interno do município de Fundão/ES, estabelece em seu artigo 5º as 

responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, entres elas pode-se citar 

o inciso V que determina que cabe ao setor “medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação própria, 

nos diversos sistemas administrativos do Poder Legislativo e Executivo Municipal, 

incluindo suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles”;  

 

Cabe ainda ao setor “alertar formalmente a autoridade administrativa competente 

para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de 

responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados 

de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, 

praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, 

ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos”, 

devendo manifesta-se através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e 

outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades 

conforme o inciso XIX e XX, do artigo 5º da Lei Municipal 873 de 2012. 

 

Justificativa: A Responsável alega flagrante de crime de advocacia administrativa, 

tipificada no art.321 do Código Penal Brasileiro. 
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"Veja, Ínclito Julgador, outro não foi o crime perpetrado pelos acusadores, 

que usam do expediente para beneficiar diretamente um empresário que 

tinha interesse na rescisão contratual e um vereador que tinha pretensões 

políticas e pessoais, vez que público e notória a rivalidade do mesmo com a 

ex-prefeita do Município de Fundão." 

 

Análise: Considerando a legislação exposta anteriormente, evidencia-se que a 

equipe de auditoria realizou os trabalhos com base nas obrigações e determinações 

previstas em lei quanto a execução de atividades pertinentes ao setor. É oportuno 

acrescentar que ao Poder Executivo municipal é vedado exigir que o solicitante 

apresente os motivos determinantes da solicitação, conforme disposto no artigo 

10º, paragrafo 3º, da Lei Federal 12.527/2011.  

 

O que de fato cabe à municipalidade é não se esquivar da responsabilidade com o 

erário e avaliar de forma isenta o conjunto probatório apresentado na denúncia, 

independente da fonte (vedado o anonimato), conciliando-o com toda documentação 

interna de posse da Administração e com a logística operacional do serviço 

prestado, para assim tirar conclusões fiéis à realidade, sendo totalmente incoerente 

o arquivamento sem apuração dos fatos. 

 

7. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO Sr° ANTONIO 

ZEFERINO D'AVILA, Sr° DANIEL MARTINS SOUZA E PELO Sr° MAICO 

LOUREIRO PEREIRA (PROCESSO ADMINISTRATIVO N°.6540/2017) 

 

7.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte do Sr° 

ANTONIO ZEFERINO D'AVILA, Sr° DANIEL MARTINS SOUZA e do Sr° MAICO 

LOUREIRO PEREIRA, protocolizada no dia 20/09/2017. 

 

7.2 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA E DA AMPLA DEFESA - 

PUBLICIDADE DO RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

Base Normativa: Com o fim de garantir acesso a informações, foi editada a Lei 

Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no 

§2º do art. 216 da Constituição Federal. A Lei de Acesso à Informação em seu artigo 

3º estabelece diretrizes a serem observadas, entre elas a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; estabelece ainda, no 

inciso III, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 
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informação. O caso em tela se enquadra nos critérios de transparência ativa 

conforme definido no artigo 7º, inciso VII, b, devem constar o acesso à informação 

de que trata aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações 

de contas relativas a exercícios anteriores.  

 

A Lei Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação em seu artigo 8º, dispõe 

que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas, complementando no §2º que para cumprimento do disposto no caput, 

os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 

rede mundial de computadores (internet). 

 

Justificativa: Os Responsáveis alegam que a divulgação da peça preliminar violou 

o princípio da inocência e da ampla defesa, sendo imputado perante toda a cidade 

pecha de malversador de dinheiro público. 

 
"Portanto, a luz do princípio da inocência e da ampla defesa, vez que 

momento algum são apresentadas e relacionadas às provas que balizaram o 

relatório de auditoria de conformidade, como também não se vislumbrou 

adoção de mecanismos corretos para a elaboração de uma auditoria dessa 

magnitude, não deveria um relatório preliminar ser publicado e gerar o 

constrangimento que causou, imputando aos de toda uma cidade a pecha de 

malversadores do dinheiro público, ladrões." 

 

Análise: Ressalta-se que em nenhum momento o relatório preliminar enquadrou ou 

teve a intenção de enquadrar os Responsáveis como malversadores de dinheiro 

público/ladrão, muito menos apontou qualquer indício de enriquecimento ilícito dos 

Fiscais de Acompanhamento, tal enquadramento é uma inovação apresentada pela 

peça de defesa. 

 

Se não, vejamos o que dizem as matrizes de responsabilidades, no que tange às 

propostas de encaminhamento referente aos Fiscais de Acompanhamento: 

 

"Proposta de encaminhamento - Fiscal de Acompanhamento - (Anexos 01-04) 

- Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta funcional nos 

termos da Lei Municipal 804/93, com devido registro na ficha Funcional; 2. 

Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 

n°.8429/92." 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

18 
___________________________________________________________________________ 

 Rua São José n.º 135, Centro - Fundão/ES - CEP: 29185-000 - Tel.: 3267-1565 
Site: www.fundao.es.gov.br - E-mail: auditoria@fundao.es.gov.br 

 

De modo algum propor abertura de sindicância investigativa, nos termos do Estatuto 

dos Servidores Públicos municipais, para apurar a conduta funcional, bem como o 

encaminhamento da decisão final administrativa ao MPES, para apreciação nos 

termos da Lei Federal n°.8.429/92, são ações que agridem a integridade moral de 

um cidadão, não sendo coerente a colocação de que a peça preliminar fere o 

princípio da inocência. 

 

No que tange a publicação do Relatório de Inicial de Auditoria deu-se por meio do 

portal do Controle Interno vinculado ao portal da Transparência Municipal, não 

sendo disponibilizado em nenhum outro meio de comunicação, porém não 

impedindo tais informações de serem citadas ou “republicadas” por outros meios de 

comunicação. Buscando atender ao requisito de desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública, o caso em tela, foi disponibilizado em meio 

oficial, permitindo aos interessados a visualização, não trazendo prejuízos aos 

trabalhos desenvolvidos. Definiu-se prazo para que os citados apresentassem as 

justificativas e defesas, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa, 

conforme artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, antes da submissão dos autos 

à autoridade competente julgadora.  

 

7.3 DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

 

Base Normativa: A Lei Municipal 873 de 2012, dispõe sobre o sistema de controle 

interno do município de Fundão/ES, estabelece em seu artigo 5º as 

responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, entres elas pode-se citar 

o inciso V que determina que cabe ao setor “medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação própria, 

nos diversos sistemas administrativos do Poder Legislativo e Executivo Municipal, 

incluindo suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles”;  

 

Cabe ainda ao setor manifestar-se através de relatórios, auditorias, inspeções, 

pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 

irregularidades conforme o inciso XIX e XX, do artigo 5º da Lei Municipal 873 de 

2012. 

 

Justificativa: Os Responsáveis alegam os Responsáveis que a auditoria não correu 

de maneira independente, pelo fato de basear-se na apuração de denúncias 
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perpetradas pelos vereadores do município combinado com o fato de não ter sido 

estabelecido trabalho metodológico para apurar as denúncias. 

 
"Além do mais, não se tratou de uma auditória [sic] independente, pois todos 

os seus achados foram retirados de denúncia perpetradas pelos vereadores 

do Município de Fundão e sequer foi estabelecido um plano de trabalho 

metodológico para apurar as denúncias, apenas realizaram uma confrontação 

de dados da denúncia com as medições realizadas por gestões diferentes."  

 

Análise: Considerando a legislação exposta anteriormente, evidencia-se que a 

equipe de auditoria realizou os trabalhos com base nas obrigações e determinações 

previstas em lei quanto a execução de atividades pertinentes ao setor. É oportuno 

acrescentar que ao Poder Executivo municipal é vedado exigir que o solicitante 

apresente os motivos determinantes da solicitação, conforme disposto no artigo 

10º, paragrafo 3º, da Lei Federal 12.527/2011.  

 

O que de fato cabe à municipalidade é não se esquivar da responsabilidade com o 

erário e avaliar de forma isenta o conjunto probatório apresentado na denúncia, 

independente da fonte (vedado o anonimato), conciliando-o com toda documentação 

interna de posse da Administração e com a logística operacional do serviço 

prestado, para assim tirar conclusões fiéis à realidade, sendo totalmente incoerente 

o arquivamento sem apuração dos fatos. 

 

Justificativa: Os responsáveis expõem que no caso em tela que não foram 

preestabelecidos normas utilizadas para criar os critérios comparativos de execução 

contratual, considerando assim que o critério utilizado não está isento de 

subjetividade, por não existir uma norma interna que determina como a fiscalização 

deveria ser realizada. 

 
"No presente caso, os auditores não determinaram quais normas pré-

estabelecidas utilizaram, para criar os critérios comparativos de execução 

contratual." 

 

Análise: Tal justificativa é descabida, portanto é necessário que se faça algumas 

ponderações. 

 

Primeiramente, salienta-se que há previsão normativa na IN SCI n°.005/2013, no 

que tange à realização de trabalhos de auditoria em objetos com escopo pré-

definido, no caso em tela por uma denúncia legislativa, não cabendo à equipe 

responsável estender ou reduzir às análises constantes à determinação da 

autoridade competente, sendo o objetivo confirmar ou não os apontamentos iniciais. 
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"2.5. Trabalho de Auditoria Especial (TAE): 

 

Exames necessários devido a ocorrências imprevistas ou anormais, quando 

solicitado pelos órgãos e interessados (pessoa física ou jurídica) ou para 

confirmar a existência de situações apontadas através de comunicações, nos 

termos do art. 7º, do Decreto Municipal nº. 425/2013, alterado pelo Decreto 

Municipal nº 1016/2013." 

 

Além do mais, é previsto no rol de atribuições do cargo de Auditor Interno, Lei 

Municipal n°. 834/2012, apuração de denúncias mediante realização de auditorias 

especiais (não previstas no Plano Anual de Auditoria - PAAI), bem como a 

realização trabalhos decorrentes de contratos celebrados pela municipalidade: 

 
"8. Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive 

os decorrentes de denúncias, praticados por agentes públicos ou privados, na 

utilização de recursos públicos municipais e dos recebidos das esferas 

estadual e federal e, quando for o caso, recomendar às autoridades 

competentes as providências cabíveis; 

9. Realizar auditorias ordinárias e especiais nos Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis 

sob seu controle, emitindo Relatório de Auditoria; 

10. Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos 

repassados pelo Estado e pela União. 

11. Avaliar o’ controle interno dos Órgãos e das Entidades auditadas; 

12. Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos, convênios, 

contratos, fundos municipais próprios ou oriundos de repasses das esferas 

estadual e federal;" 
 

Segundo, o plano de trabalho contendo a metodologia está disposto nos papéis de 

trabalho devidamente autuados no Processo Administrativo n°. 3791/2017, não 

condizendo com a realidade a afirmação do responsável de que não tenha sido 

estabelecido tal plano metodológico. 

 

Por fim, tendo em vista a obrigatoriedade em observar-se, tanto por parte da 

empresa quanto da Administração, o Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, salienta-se ser plenamente plausível, uma auditoria de conformidade 

ter como critério o desempenho execução contratual de anos anteriores, visto 

que sobre esse assunto o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

esclarece em seu Manual de Auditoria de Conformidade: 
 

"10.4.2 Fontes de critérios Como fontes de critérios podem ser citadas, 

especialmente, as seguintes: i) legislação, ii) normas e regulamentos; iii) 

objetivos, iv) metas estabelecidas ou indicadores previstos ou estabelecidos 
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em lei ou fixados pela administração; v) padrões tecnicamente desenvolvidos 

ou normatizados; vi) opinião de especialistas; vii) desempenho obtido em 

anos anteriores; viii) desempenho de entidades semelhantes; ix) 

desempenho do setor privado." (grifo nosso) 

 

7.4 DAS DUPLICIDADES NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS  

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

(...) 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Expõem os Responsáveis a desnecessidade de controlar hora por 

hora do caminhão coletor, sendo o que se buscava era a eficiência, a limpeza de 

todas as ruas do roteiro estabelecido, não se devendo comparar dois modos 

diferentes de execução de um determinado contrato. 

 
"Por isso frisa-se, não poder haver comparação entre dois modos diferentes 

de execução de um determinado contrato. A atual gestão prioriza o controle 

das horas executadas, isso não quer dizer que o serviço está sendo 

eficientemente executado e o roteiro cumprido, conforme contrato, pois 

somente o controle de horas, sem estabelecer o local de inicio da coleta, as 

ruas que deverão ser atendidas e a periodicidade do atendimento, bem como 

o local final, quando a coleta termina, não é suficiente para questionar o 

pagamento a mais de hora trabalhada, pois em ambos os casos no final a 

quantidade de lixo coletada [sic] será mesma, porém pode haver maior ou 

menor tempo dispendido para a execução do serviço, tudo dependendo do 

cumprimento e a periodicidade do roteiro preestabelecido." 
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Análise: A justificativa é inapropriada, pois se verifica que não há obscuridade 

contratual no que tange a rota da coleta no município de Fundão. 

 

A inexistência de aditivo ou apostilamento no objeto garante que o item 04 do termo 

de referência (rotas e horários de recolhimento) não foi alterado, não havendo 

razões para execuções diferenciadas. 

 

A periodicidade da coleta foi desconsiderada na emissão da opinião, visto que se 

manteve constante desde o início da execução contratual no ano de 2013, ou seja, 

sendo constante essa grandeza de forma alguma interferi na análise velocidade de 

coleta (kg/h).  

 

Aferiu-se tal informação com em vistas aos relatórios diários dos motoristas da 

empresa, de onde extrai-se que o quantitativo de quilômetros percorridos 

mensalmente por caminhão não alterou-se de maneira significativa de uma gestão 

para outra, levando em conta, claro, a sazonalidade da demanda em meses de 

veraneio. Caso, como dito pelos responsáveis, a periodicidade tivesse sido reduzida 

pela atual gestão, ou seja, se a coleta fosse realizada em menor número de vezes, o 

que justificaria a redução no quantitativo de horas de coleta, evidente que essa 

quilometragem total percorrida pelo caminhão compactador também reduziria, o que 

não foi o caso. 

 

Da afirmação que a atual gestão prioriza o quantitativo de horas efetivamente 

trabalhadas, para justificar a minimização de horas de coleta, inferindo o 

comprometimento da eficiência do serviço, é controverso, visto que sendo a 

remuneração prevista em horas efetivamente trabalhadas, é obrigação do gestor 

controlar o tempo que a empresa efetivamente gastou para executar as tarefas 

previstas contratualmente e não uma estimativa contratual, conforme o item 2.3 do 

Contrato Administrativo n°.087/2013: 

 

"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, após 

aprovação das medições pela Secretaria de Planejamento Econômico e de 

Infra-Estrutura Urbana, incumbida pela fiscalização." (grifo nosso) 

 

Importante esclarecer que, ser eficiente, significa realizar o mesmo trabalho com 

menor quantidade de recursos ou mais trabalho com os mesmos recursos, dessa 

forma acredita-se que o conceito que objetivou aferir na alegação não foi eficiência e 

sim efetividade na prestação de serviço a comunidade, entretanto mesmo 

analisando com base nesse conceito, ainda é descabida a colocação. 
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7.5 DO SUPERFATURAMENTO NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS DE 

SAÚDE 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Os Responsáveis afirmam que, da mesma maneira do item 6.5, os 

critérios de auditoria são destoantes com a realidade, pois compara modo de 

execução de contratos geridos por equipes diferentes, reforçando suas alegações 

nos seguintes fatos: 1) as unidades de saúde atualmente encontrarem-se 

aglutinadas todas em um mesmo ponto e, na gestão anterior localizavam-se em 

pontos distintos; 2) maior periodicidade na coleta na gestão anterior e; deficiência no 

fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares na atual gestão. 
 

"Da mesma forma, anteriormente mencionada, os critérios utilizados pela 

auditoria estão dissonantes da realidade vivenciada na gestão 2013/2016. 

Primeiro, porque comparar o modo de execução de contratos geridos por 

equipes diferentes e metodologias de trabalho diferenciada, é medida que 

não pode acontecer, em razão de comparar diferentes situações. 

 

Outro ponto a ser levantado, que na gestão 2013/2016 as unidades de saúde 

de Fundão Sede eram todas separadas, o que demandava maior quantitativo 

de horas para recolhimento de todo os resíduos de saúde. Diferente da 

atualidade onde, todas as unidades se encontram aglutinadas no Pronto 

Atendimento Dr. César Agostini. 

 

Também, há de se ressaltar que, a coleta na gestão anterior era realizada 03 

(três) vezes na semana, totalizando, portanto 12 (doze) viagens por mês a 
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cada unidade de saúde, conforme termo de referencia, o que não se 

vislumbra no presente momento, que se observa da 51ª medição, que estão 

ocorrendo aproximadamente 04 viagens no mês para unidade de saúde, 

exceto na unidade de Fundão que foram oito viagem [sic]. 

 

É notório na cidade, e de conhecimento dos auditores a deficiência da 

administração atual quanto à gestão da saúde, pois há falta de medicamentos 

e materiais hospitalares, o que reduz o quantitativo de resíduos a serem 

recolhidos." 

  

Análise: Diante do exposto anteriormente, a inexistência de aditivo ou apostilamento 

no objeto contratado garante que o item 04 do termo de referência (rotas e horários 

de recolhimento) não foi alterado, não havendo razões para execuções 

diferenciadas. 

 

Ademais, não há que se falar em metodologia de gestão contratual diferenciada 

entre na gestão 2013/2016, pois nada a esse respeito foi vislumbrado nos arquivos 

da Secretária Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura, muito menos nos 

processos administrativos onde encontram-se os pagamentos mensais à 

Contratada, na verdade, o que evidencia-se é a ausência de metodologia de controle 

contratual. 

 

7.6 DA MEDIÇÃO DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANO E RESÍDUOS EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM DESACORDO COM O CONTRATO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 
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Justificativa: Salientam os Responsáveis que já encontra-se superada a questão 

das medições dos itens 2.1.2 e 2.2.2 do Contrato Administrativo, inclusive incluiu 

parecer da Procuradoria Municipal, que encontra-se acostado no Processo 

Administrativo n°. 4904/2017. 

 

"Quanto aos itens 2.1.2 e 2.2.2, acredita-se já esteja superado, inclusive pelo 

próprio parecer da Procuradoria do Município de Fundão, no Processo 

Administrativo n°.04904/2017, pois ressaltou que o item 2.3 do Contrato, 

prevê que os pagamentos dos serviços serão executados em parcelas 

mensais. 

 

Assim, ainda que se trate de serviço prestado e medido diariamente, o 

contrato determina que, pare efeito de cálculo da remuneração pelos serviços 

prestados, a medição deve levar em consideração o valor mensal, peso 

carregado, a ser multiplicado uma vez pela distância percorrida." 

 

Análise: Com todo respeito ao entendimento da douta Procuradoria Municipal, setor 

ao qual tenho grande admiração, mas o item 2.3 do Contrato Administrativo 

n°.087/2013 não deixa sombra de dúvidas quanto a necessidade da efetiva 

prestação de serviço para efeito de remuneração, se assim não fosse, todo o 

quantitativo estimado inicialmente (totalidade dos itens) para efeito de contratação 

deveria ser remunerado mesmo que a prestação efetiva não se concretizasse. 

 

"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente prestados e aceitos, após 

aprovação das medições pela (...)." (grifo nosso) 

 

Quando o contrato cita pagamentos mensais, não significa que é a totalidade do 

valor estimado e sim a forma de se organizar a remuneração da empresa, que 

poderia ser quinzenal, bimestral, etc. 

 

Discordamos ainda quando dito que o contrato é silencioso no que tange a forma de 

cálculo da remuneração, tendo em vista a planilha orçamentária é clara em mostrar 

que o valor é gerado pelo produto entre a distância pelo valor em toneladas e ainda 

o valor unitário cotado. 

 

Dessa forma repetimos a análise exposta preliminarmente, sendo a remuneração 

dada pelo produto (multiplicação) da extensão do percurso em km, pela massa em 

toneladas e por fim pelo preço unitário em reais, não há o que se falar em 

remuneração no percurso de volta do coletor, visto estar vazio (ZERO 

TONELADAS), tendo em vista que o produto de qualquer que seja o valor por zero é 

o próprio zero. 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

26 
___________________________________________________________________________ 

 Rua São José n.º 135, Centro - Fundão/ES - CEP: 29185-000 - Tel.: 3267-1565 
Site: www.fundao.es.gov.br - E-mail: auditoria@fundao.es.gov.br 

 

Outro ponto importante é que a estimativa de distância (anexo II - Planilha 

Orçamentária - item 2.1.2), foi de 420.000 (quatrocentos e vinte mil) toneladas por 

quilômetro, visto que a empresa vencedora do certame tinha a liberdade destinar os 

resíduos em aterro com distância máxima de 100 (cem) km, entretanto para efeito de 

remuneração do transporte, deve-se contabilizar o percurso efetivamente realizado e 

não o que foi estimado, ou seja, se a empresa destinou os resíduos a uma distância 

menor de que 100 (cem) km não há o que se falar em remuneração baseada em 

100 (cem) km. 

 

7.7 SUBCONTRATAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS 

NO MUNICÍPIO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Os responsáveis informam que o termo de compromisso foi exigência 

editalícia, cumprida pela empresa, tanto é que a empresa sagrou-se vencedora do 

certame. 

 
"Nobres auditores, cumpre informar que foi exigência editalícia à 

apresentação de termo de compromisso do proprietário de aterro sanitário, 

quanto ao atendimento da demanda do município, em caso da empresa 

participante não ser detentora de aterro sanitário, item 52, IV.1, do Edital 

Concorrência Pública 01/2013. 

Assim, a empresa que se sagrou vencedora atendeu a norma estabelecida, 

não existindo, portanto, irregularidade." 
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Análise: É salutar concordar com o responsável, entretanto, vislumbra-se apenas a 

anuência quanto a destinação de resíduos sólidos de saúde, já verificado em 

inspeção aos autos do processo administrativo n°.052/2013, não constando a 

anuência quanto a destinação dos resíduos sólidos domiciliares, muito menos a 

anuência da Administração quanto às alterações realizadas no decorrer da 

execução contratual, ou seja, vislumbrou-se mudanças no local de destinação final, 

mas não foi percebida anuência por meio dos novos termos de compromisso 

firmados pela responsável. 

 

8. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA SENHORA MARIA 

DULCE RÚDIO SOARES 

 

8.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte do Sra. 

MARIA DULCE RUDIO SOARES, protocolizada no dia 21/09/2017. 

 

8.2 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA E DA AMPLA DEFESA - 

PUBLICIDADE DO RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

Base Normativa: Com o fim de garantir acesso a informações, foi editada a Lei 

Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 

2o do art. 216 da Constituição Federal. A Lei de Acesso à Informação em seu artigo 

3º estabelece diretrizes a serem observadas, entre elas a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; estabelece ainda, no 

inciso III, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação. O caso em tela se enquadra nos critérios de transparência ativa 

conforme definido no artigo 7º, inciso VII, b, devem constar o acesso à informação 

de que trata aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações 

de contas relativas a exercícios anteriores.  

 

A Lei Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação em seu artigo 8º, dispõe 

que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas, complementando no §2º que para cumprimento do disposto no caput, 
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os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 

rede mundial de computadores (internet). 

 

Justificativa: Alega a Responsável que a divulgação da peça preliminar violou o 

princípio da inocência e da ampla defesa, sendo imputado perante toda a cidade 

pecha de malversador de dinheiro público. 

 

"Portanto, a luz do princípio da inocência e da ampla defesa, vez que 

momento algum são apresentadas e relacionadas às provas que balizaram o 

relatório de auditoria de conformidade, como também não se vislumbrou 

adoção de mecanismos corretos para a elaboração de uma auditoria dessa 

magnitude, não deveria um relatório preliminar ser publicado e gerar o 

constrangimento que causou, imputando aos de toda uma cidade a pecha de 

malversadores do dinheiro público, ladrões." 

 

Análise: Ressalta-se que em nenhum momento o relatório preliminar enquadrou ou 

teve a intenção de enquadrar os Responsáveis como malversadores de dinheiro 

público/ladrão, muito menos apontou qualquer indício de enriquecimento ilícito dos 

Fiscais de Acompanhamento, tal enquadramento é uma inovação apresentada pela 

peça de defesa. 

 

Se não, vejamos o que dizem as matrizes de responsabilidades, no que tange às 

propostas de encaminhamento referente aos Fiscais de Acompanhamento: 

 
"Proposta de encaminhamento - Fiscal de Acompanhamento - (Anexos 01-04) 

- Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta funcional nos 

termos da Lei Municipal 804/93, com devido registro na ficha Funcional; 2. 

Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 

n°.8429/92." 

 

De modo algum propor abertura de sindicância investigativa, nos termos do Estatuto 

dos Servidores Públicos municipais, para apurar a conduta funcional, bem como o 

encaminhamento da decisão final administrativa ao MPES, para apreciação nos 

termos da Lei Federal n°.8429/92, são ações que agridem a integridade moral de um 

cidadão, não sendo coerente a colocação de que a peça preliminar fere o princípio 

da inocência. 

 

Com relação a publicação do Relatório de Inicial de Auditoria deu-se por meio do 

portal do Controle Interno vinculado ao portal da Transparência Municipal, não 

sendo disponibilizado em nenhum outro meio de comunicação, porém não 
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impedindo tais informações de serem citadas ou “republicadas” por outros meios de 

comunicação. Buscando atender ao requisito de desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública, o caso em tela, foi disponibilizado em meio 

oficial, permitindo aos interessados a visualização, não trazendo prejuízos aos 

trabalhos desenvolvidos. Definiu-se prazo para que os citados apresentassem as 

justificativas e defesas, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa, 

conforme artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, antes da submissão dos autos 

à autoridade competente julgadora.  

 

8.3 DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

 

Base Normativa: A Lei Municipal 873 de 2012, dispõe sobre o sistema de controle 

interno do município de Fundão/ES, estabelece em seu artigo 5º as 

responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, entres elas pode-se citar 

o inciso V que determina que cabe ao setor “medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação própria, 

nos diversos sistemas administrativos do Poder Legislativo e Executivo Municipal, 

incluindo suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles”;  

 

Cabe ainda ao setor manifesta-se através de relatórios, auditorias, inspeções, 

pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 

irregularidades conforme o inciso XIX e XX, do artigo 5º da Lei Municipal 873 de 

2012. 

 

Justificativa: Alega a Responsável que a auditoria não correu de maneira 

independente, pelo fato de basear-se na apuração de denúncias perpetradas pelos 

vereadores do município combinado com o fato de não ter sido estabelecido trabalho 

metodológico para apurar as denúncias. 

 
"Além do mais, não se tratou de uma auditória [sic] independente, pois todos 

os seus achados foram retirados de denúncia perpetradas pelos vereadores 

do Município de Fundão e sequer foi estabelecido um plano de trabalho 

metodológico para apurar as denúncias, apenas realizaram uma confrontação 

de dados da denúncia com as medições realizadas por gestões diferentes."  

 

Análise: Considerando a legislação exposta anteriormente, evidencia-se que a 

equipe de auditoria realizou os trabalhos com base nas obrigações e determinações 

previstas em lei quanto à execução de atividades pertinentes ao setor. É oportuno 
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acrescentar que ao Poder Executivo municipal é vedado exigir que o solicitante 

apresente os motivos determinantes da solicitação, conforme disposto no artigo 

10º, paragrafo 3º, da Lei Federal 12.527/2011.  

 

O que de fato cabe à municipalidade é não se esquivar da responsabilidade com o 

erário e avaliar de forma isenta o conjunto probatório apresentado na denúncia, 

independente da fonte (vedado o anonimato), conciliando-o com toda documentação 

interna de posse da Administração e com a logística operacional do serviço 

prestado, para assim tirar conclusões fiéis à realidade, sendo totalmente incoerente 

o arquivamento sem apuração dos fatos. 

 

Justificativa: Os responsáveis expõem que no caso em tela que não foram 

preestabelecidos normas utilizadas para criar os critérios comparativos de execução 

contratual, considerando assim que o critério utilizado não está isento de 

subjetividade, por não existir uma norma interna que determina como a fiscalização 

deveria ser realizada. 

 
"No presente caso, os auditores não determinaram quais normas pré-

estabelecidas utilizaram, para criar os critérios comparativos de execução 

contratual." 

 

Análise: Tal justificativa é descabida, portanto é necessário que se faça algumas 

ponderações. 

 

Primeiramente, salienta-se que há previsão normativa na IN SCI n°.005/2013, no 

que tange à realização de trabalhos de auditoria em objetos com escopo pré-

definido, no caso em tela por uma denúncia legislativa, não cabendo à equipe 

responsável estender ou reduzir às análises constantes à determinação da 

autoridade competente, sendo o objetivo confirmar ou não os apontamentos iniciais. 

 

"2.5. Trabalho de Auditoria Especial (TAE): 

 

Exames necessários devido a ocorrências imprevistas ou anormais, quando 

solicitado pelos órgãos e interessados (pessoa física ou jurídica) ou para 

confirmar a existência de situações apontadas através de comunicações, nos 

termos do art. 7º, do Decreto Municipal nº. 425/2013, alterado pelo Decreto 

Municipal nº 1016/2013." 

 

Além do mais, é previsto no rol de atribuições do cargo de Auditor Interno, Lei 

Municipal n°.834/2012, apuração de denúncias mediante realização de auditorias 
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especiais (não previstas no Plano Anual de Auditoria - PAAI), bem como a 

realização trabalhos decorrentes de contratos celebrados pela municipalidade: 

 
"8. Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive 

os decorrentes de denúncias, praticados por agentes públicos ou privados, na 

utilização de recursos públicos municipais e dos recebidos das esferas 

estadual e federal e, quando for o caso, recomendar às autoridades 

competentes as providências cabíveis; 

9. Realizar auditorias ordinárias e especiais nos Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis 

sob seu controle, emitindo Relatório de Auditoria; 

10. Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos 

repassados pelo Estado e pela União. 

11. Avaliar o’ controle interno dos Órgãos e das Entidades auditadas; 

12. Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos, convênios, 

contratos, fundos municipais próprios ou oriundos de repasses das esferas 

estadual e federal;" 
 

Segundo, o plano de trabalho contendo a metodologia está disposto nos papéis de 

trabalho devidamente autuados no Processo Administrativo nº. 3.791/2017, não 

condizendo com a realidade à afirmação do responsável de que não tenha sido 

estabelecido tal plano metodológico. 

 

Por fim, tendo em vista a obrigatoriedade em observar-se, tanto por parte da 

empresa quanto da Administração, o Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, salienta-se ser plenamente plausível, uma auditoria de conformidade 

ter como critério o desempenho execução contratual de anos anteriores, visto 

que sobre esse assunto o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

esclarece em seu Manual de Auditoria de Conformidade: 

 
"10.4.2 Fontes de critérios Como fontes de critérios podem ser citadas, 

especialmente, as seguintes: i) legislação, ii) normas e regulamentos; iii) 

objetivos, iv) metas estabelecidas ou indicadores previstos ou estabelecidos 

em lei ou fixados pela administração; v) padrões tecnicamente desenvolvidos 

ou normatizados; vi) opinião de especialistas; vii) desempenho obtido em 

anos anteriores; viii) desempenho de entidades semelhantes; ix) 

desempenho do setor privado." (grifo nosso) 

 

8.4 DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE 

 

Base Normativa: A Lei Federal nº. 4.320 de 1964, que estatui Normas Gerais de 

Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, dispõe no artigo 64 que a “ordem 
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de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que 

a despesa seja paga.”  

 

Cabe acrescentar que a Lei Federal nº. 8.666 de 1993, em seu artigo 67, determina 

que a execução do contrato deva ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. 

 

Justificativa: Alega a Responsável não ter nenhuma participação na metodologia 

de fiscalização de contrato implementada na Municipalidade, e apenas efetivou os 

pagamentos das medições apresentadas, na condição de ordenadora de despesa, 

após a devida análise da Controladoria Geral do Município. 

 
"Portanto, no presente contexto observa-se que a pessoa da Defendente, 

trata-se da ordenadora de despesa do contrato objeto de análise, uma vez 

que apenas efetivou os pagamentos das medições apresentadas, inclusive 

após a devida análise da controladoria geral do Município, não tendo, 

qualquer participação da metodologia de fiscalização implementada pela 

Secretaria gestora do Contrato." 

 

Análise: A partir da análise das alegações apresentadas, concluiu-se que a 

Responsável esteve ausente na gestão do contrato, não sendo responsável pela 

metodologia utilizada pela Secretaria Responsável. Verifica-se ainda que a 

Responsável consultou e deu voz a Controladoria Geral para manifestarem-se 

previamente quanto aos pagamentos, colocações essas verdadeiras, pois se 

comprova nos autos. A Responsável nos leva a refletir acerca da coluna da 

culpabilidade da matriz de responsabilidade tendo como base o seguinte exemplo, 

fornecido pelas Orientações para Auditorias de Conformidade (BRASIL, 2010, p. 32): 

  

a. Houve boa-fé do responsável? 

 

b. O responsável praticou o ato após prévia consulta a órgãos técnicos ou, de algum 

modo, respaldado em parecer técnico? 

 

c. É razoável afirmar que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do 

ato que praticara? 
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d. Era razoável exigir do responsável conduta diversa daquela que ele adotou, 

consideradas as circunstâncias que o cercavam? Caso afirmativo, qual seria essa 

conduta? 

 

O RIA traz que não se pode afirmar a existência de má-fé, afirmativa oriunda do fato 

de que se mal intencionada, jamais solicitaria a opinião de um órgão técnico 

competente de forma prévia aos pagamentos. Diante desse fato, juntamente com o 

conjunto probatório dos autos, seria descabido afirmar sem sombra de dúvidas que 

a Responsável tinha conhecimento das irregularidades apontadas, sendo então 

incoerente exigir conduta diversa ao que se apresentou. 

 

Crê-se então em uma conduta que gerou irregularidades (autorizar quantitativos 

acima dos efetivamente executados), entretanto, balizado no precedente do TCU 

(Acórdão n°.662/2003), é razoável afirmar que não houve culpabilidade suficiente 

para manter a Responsável no rol apresentado inicialmente. 

 

8.5 DAS DUPLICIDADES NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS  

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Expõe a Responsável a desnecessidade de controlar hora por hora do 

caminhão coletor, sendo o que se buscava era a eficiência, a limpeza de todas as 

ruas do roteiro estabelecido, não se devendo comparar dois modos diferentes de 

execução de um determinado contrato. 
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"Por isso frisa-se, não poder haver comparação entre dois modos diferentes 

de execução de um determinado contrato. A atual gestão prioriza o controle 

das horas executadas, isso não quer dizer que o serviço está sendo 

eficientemente executado e o roteiro cumprido, conforme contrato, pois 

somente o controle de horas, sem estabelecer o local de inicio da coleta, as 

ruas que deverão ser atendidas e a periodicidade do atendimento, bem como 

o local final, quando a coleta termina, não é suficiente para questionar o 

pagamento a mais de hora trabalhada, pois em ambos os casos no final a 

quantidade de lixo coletada [sic] será mesma, porém pode haver maior ou 

menor tempo dispendido para a execução do serviço, tudo dependendo do 

cumprimento e a periodicidade do roteiro preestabelecido." 

 

Análise: A justificativa é inapropriada, pois se verifica que não há obscuridade 

contratual no que se refere a rota da coleta no município de Fundão. 

 

A inexistência de aditivo ou apostilamento no objeto garante que o item 04 do termo 

de referência (rotas e horários de recolhimento) não foi alterado, não havendo 

razões para execuções diferenciadas. 

 

Quanto a periodicidade da coleta foi desconsiderada na emissão da opinião, visto 

que manteve-se constante desde o início da execução contratual no ano de 2013, ou 

seja, sendo constante essa grandeza de forma alguma interferi na análise 

velocidade de coleta (kg/h).  

 

Aferiu-se tal informação com em vistas aos relatórios diários dos motoristas da 

empresa, de onde extrai-se que o quantitativo de quilômetros percorridos 

mensalmente por caminhão não alterou-se de maneira significativa de uma gestão 

para outra, levando em conta, claro, a sazonalidade da demanda em meses de 

veraneio. Caso, como dito pelos responsáveis, a periodicidade tivesse sido reduzida 

pela atual gestão, ou seja, se a coleta fosse realizada em menor número de vezes, o 

que justificaria a redução no quantitativo de horas de coleta, evidente que essa 

quilometragem total percorrida pelo caminhão compactador também reduziria, o que 

não foi o caso. 

 

Da afirmação que a atual gestão prioriza o quantitativo de horas efetivamente 

trabalhadas, para justificar a minimização de horas de coleta, inferindo o 

comprometimento da eficiência do serviço, é controverso, visto que sendo a 

remuneração prevista em horas efetivamente trabalhadas, é obrigação do gestor 

controlar o tempo que a empresa efetivamente gastou para executar as tarefas 
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previstas contratualmente e não uma estimativa contratual, conforme o item 2.3 do 

Contrato Administrativo n°.087/2013: 

 
"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, após 

aprovação das medições pela Secretaria de Planejamento Econômico e de 

Infra-Estrutura Urbana, incumbida pela fiscalização." (grifo nosso) 

 

Importante esclarecer que, ser eficiente, significa realizar o mesmo trabalho com 

menor quantidade de recursos ou mais trabalho com os mesmos recursos, dessa 

forma acredita-se que o conceito que objetivou aferir na alegação não foi eficiência e 

sim efetividade na prestação de serviço a comunidade, entretanto mesmo 

analisando com base nesse conceito, ainda é descabida a colocação.  

 

8.6 DO SUPERFATURAMENTO NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS DE 

SAÚDE 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Afirma a Responsável que, da mesma maneira do item 6.5, os 

critérios de auditoria são destoantes com a realidade, pois compara modo de 

execução de contratos geridos por equipes diferentes, reforçando suas alegações 

nos seguintes fatos: 1) as unidades de saúde atualmente encontrarem-se 

aglutinadas todas em um mesmo ponto e, na gestão anterior localizavam-se em 

pontos distintos; 2) maior periodicidade na coleta na gestão anterior e; deficiência no 

fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares na atual gestão. 
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"Da mesma forma, anteriormente mencionada, os critérios utilizados pela 

auditoria estão dissonantes da realidade vivenciada na gestão 2013/2016. 

Primeiro, porque comparar o modo de execução de contratos geridos por 

equipes diferentes e metodologias de trabalho diferenciada, é medida que 

não pode acontecer, em razão de comparar diferentes situações. 

 

Outro ponto a ser levantado, que na gestão 2013/2016 as unidades de saúde 

de Fundão Sede eram todas separadas, o que demandava maior quantitativo 

de horas para recolhimento de todo os resíduos de saúde. Diferente da 

atualidade onde, todas as unidades se encontram aglutinadas no Pronto 

Atendimento Dr. César Agostini. 

 

Também, há de se ressaltar que, a coleta na gestão anterior era realizada 03 

(três) vezes na semana, totalizando, portanto 12 (doze) viagens por mês a 

cada unidade de saúde, conforme termo de referencia, o que não se 

vislumbra no presente momento, que se observa da 51ª medição, que estão 

ocorrendo aproximadamente 04 viagens no mês para unidade de saúde, 

exceto na unidade de Fundão que foram oito viagem [sic]. 

 

É notório na cidade, e de conhecimento dos auditores a deficiência da 

administração atual quanto à gestão da saúde, pois há falta de medicamentos 

e materiais hospitalares, o que reduz o quantitativo de resíduos a serem 

recolhidos."   

  

Análise: Diante do exposto anteriormente, a inexistência de aditivo ou apostilamento 

no objeto contratado garante que o item 04 do termo de referência (rotas e horários 

de recolhimento) não foi alterado, não havendo razões para execuções 

diferenciadas. 

 

Ademais, não há que se falar em metodologia de gestão contratual diferenciada 

entre na gestão 2013/2016, pois nada a esse respeito foi vislumbrado nos arquivos 

da Secretária Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura, muito menos nos 

processos administrativos onde encontram-se os pagamentos mensais à 

Contratada, na verdade, o que evidencia-se é a ausência de metodologia de controle 

contratual. 

 

8.7 DA MEDIÇÃO DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANO E RESÍDUOS EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM DESACORDO COM O CONTRATO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 
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8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso). 

 

Justificativa: Salienta a Responsável que já encontra-se superada a questão das 

medições dos itens 2.1.2 e 2.2.2 do Contrato Administrativo, inclusive incluiu parecer 

da Procuradoria Municipal, que encontra-se acostado no Processo Administrativo 

n°.04904/2017. 

 
"Quanto aos itens 2.1.2 e 2.2.2, acredita-se já esteja superado, inclusive pelo 

próprio parecer da Procuradoria do Município de Fundão, no Processo 

Administrativo n°.04904/2017, pois ressaltou que o item 2.3 do Contrato, 

prevê que os pagamentos dos serviços serão executados em parcelas 

mensais. 

 

Assim, ainda que se trate de serviço prestado e medido diariamente, o 

contrato determina que, pare efeito de cálculo da remuneração pelos serviços 

prestados, a medição deve levar em consideração o valor mensal, peso 

carregado, a ser multiplicado uma vez pela distância percorrida." 

 

Análise: Com todo respeito ao entendimento da douta Procuradoria Municipal, setor 

ao qual tenho grande admiração, mas o item 2.3 do Contrato Administrativo 

n°.087/2013 não deixa sombra de dúvidas quanto a necessidade da efetiva 

prestação de serviço para efeito de remuneração, se assim não fosse, todo o 

quantitativo estimado inicialmente (totalidade dos itens) para efeito de contratação 

deveria ser remunerado mesmo que a prestação efetiva não se concretizasse. 

 

"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente prestados e aceitos, após 

aprovação das medições pela (...)." (grifo nosso). 
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Quando o contrato cita pagamentos mensais, não significa que é a totalidade do 

valor estimado e sim a forma de se organizar a remuneração da empresa, que 

poderia ser quinzenal, bimestral, etc. 

 

Discordamos ainda quando dito que o contrato é silencioso no que tange a forma de 

cálculo da remuneração, tendo em vista a planilha orçamentária é clara em mostrar 

que o valor é gerado pelo produto entre a distância pelo valor em toneladas e ainda 

o valor unitário cotado. 

 

Dessa forma repetimos a análise exposta preliminarmente, sendo a remuneração 

dada pelo produto (multiplicação) da extensão do percurso em km, pela massa em 

toneladas e por fim pelo preço unitário em reais, não há o que se falar em 

remuneração no percurso de volta do coletor, visto estar vazio (ZERO 

TONELADAS), tendo em vista que o produto de qualquer que seja o valor por zero é 

o próprio zero. 

 

Outro ponto importante é que a estimativa de distância (anexo II - Planilha 

Orçamentária - item 2.1.2), foi de 420.000 (quatrocentos e vinte mil) toneladas por 

quilômetro, visto que a empresa vencedora do certame tinha a liberdade destinar os 

resíduos em aterro com distância máxima de 100 (cem) km, entretanto para efeito de 

remuneração do transporte, deve-se contabilizar o percurso efetivamente realizado e 

não o que foi estimado, ou seja, se a empresa destinou os resíduos a uma distância 

menor de que 100 (cem) km não há o que se falar em remuneração baseada em 

100 (cem) km. 

 

8.8 SUBCONTRATAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS 

NO MUNICÍPIO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  
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Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: A Responsável informa que o termo de compromisso foi exigência 

editalícia, cumprida pela empresa, tanto é que a empresa sagrou-se vencedora do 

certame. 

 

 "Nobres auditores, cumpre informar que foi exigência editalícia à 

apresentação de termo de compromisso do proprietário de aterro sanitário, 

quanto ao atendimento da demanda do município, em caso da empresa 

participante não ser detentora de aterro sanitário, item 52, IV.1, do Edital 

Concorrência Pública 01/2013. 

 

Assim, a empresa que se sagrou vencedora atendeu a norma estabelecida, 

não existindo, portanto, irregularidade." 

 

Análise: É salutar concordar com o responsável, entretanto, vislumbra-se apenas a 

anuência quanto a destinação de resíduos sólidos de saúde, já verificado em 

inspeção aos autos do processo administrativo n°.052/2013, não constando a 

anuência quanto a destinação dos resíduos sólidos domiciliares, muito menos a 

anuência da Administração quanto às alterações realizadas no decorrer da 

execução contratual, ou seja, vislumbrou-se mudanças no local de destinação final, 

mas não foi percebida anuência por meio dos novos termos de compromisso 

firmados pela responsável. 

 

9. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO SR ANDERSON 

CLEITON LIRA PEREIRA 

 

9.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte do Sr. 

ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA, protocolizada no dia 06/10/2017. 

 

9.2 DA JUSTIFICATIVA/DEFESA 

 

Adentrando na justificativa apresentada pelo Responsável, inicialmente verifica-se 

alegações voltadas para os indícios iniciais apontados na denúncia do Legislativo, 

por meio do Of. GV/PMF n°.027/2017, alegações que não serão discutidas pela 

equipe de auditoria, que se restringirá a discutir o que foi apresentado mediante aos 

achados apontados no RIA.  
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Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Adicionalmente, a 

Constituição Federal, artigo 70º, determina como uma das diretrizes da gestão de 

recursos públicos o princípio da economicidade:  

 
“Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 

e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.” 

 

Justificativa: O Responsável põe em tela que é equívoca a afirmação de que a 

metodologia implementada cumpre o princípio da economicidade, expondo na 

imagem 02 um comparativo no qual tenta demonstrar que atualmente a contratação 

é mais custosa para Administração do que à época a qual estava a frente da Pasta.  

 
"De posse de uma comparação singela (imagem 2), nota-se valores em 

relevante diferença entre os exercícios 2013 e 2017, mesmo quando da 

afirmação dos Auditores que o exercício de 2017, compre o princípio da 

economicidade, onde foi implementada metodologia de fiscalização, 

sendo equívoca tal afirmação, inclusive citada no ANEXO 06 do relatório de 

auditoria." 

 

 

Análise: Tal justificativa é equivocada e descabida, se fazendo necessário algumas 

ponderações.  

 

O objeto da Auditoria restringe-se aos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 e 2.2.2 e, portanto, a 

afirmação posta pela equipe de auditoria de que a houve considerável redução nos 

quantitativos medidos pela secretaria, referente ao contrato em questão restringe-se 

a esses itens.  

 

Outro fator importante, ignorado pelo Responsável, é que, além de segregar os 

valores por itens do contrato para assim refutar a afirmação da equipe de auditoria, 

ao comparar valores monetários de 2013 com 2017, deve-se aplicar o índice 

econômico de correção monetária prevista contratualmente, tendo em vista o lapso 

temporal entre as medições. 
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Ainda sobre esse aspecto, não se pode deixar de ressaltar que as imagens 02-04, 

mostram os relatórios de pagamento, quando na verdade para ter-se a exata noção 

da competência que se refere tal medição, o correto seria a listagem de liquidação, 

devido ao fato da administração vincular-se ao regime de competência e não de 

caixa. 

 

Base Normativa: Base Normativa: A Lei Federal nº. 4.320 de 1964 dispõe no 

artigo 64 que a “ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade 

competente, determinando que a despesa seja paga”.  

 

Cabe acrescentar que a Lei Federal nº. 8.666 de 1993, em seu artigo 67, determina 

que a execução do contrato deva ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. 

 

Justificativa: Aponta também, o Responsável que houve equivoco na Matriz de 

Responsabilidades, alegando que as primeiras medições (Janeiro-Março) realizadas 

no ano de 2013, são referentes a gestão antecessora.  

 
"Os auditores se equivocaram e omitem na MATRIZ DE 

RESPONSABILDADES, que as primeiras medições (Janeiro Março) 

realizadas no exercício de 2013, são referentes ao contrato celebrado na 

gestão antecessora, a qual teve como representante na época o Prefeito 

Interino Claydson Pimentel. (imagem 3)." 

 

Análise: Não há o que se falar em equívoco ou omissão nesse caso, visto que a 

auditoria em nenhum momento retratou as medições de Janeiro a Março de 2013, 

considerando que o contrato objeto de análise é o 087/2013, que passou a vigorar 

em 07/06/2013. 

 

Justificativa: Alega o Responsável não estar a frente da pasta na 5ª medição, 

revendo sua ficha funcional, consta que sua exoneração do cargo de Secretário 

ocorreu no dia 09/10/2013, dessa forma responde parcialmente pela execução e não 

na totalidade como apontado no rol de responsáveis. 

 

Análise: Cabe por fim levar em consideração quando o Responsável trás a seguinte 

alegação: 
Reitero que esta DEFESA, refere-se às medições enquanto estive a frente da 

Secretaria, ou seja, as cinco primeiras medições, onde DESTACA-SE que 

seus valores estão dentro e até abaixo da média (...)"  
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De fato, reanalisando, como de praxe, todo conjunto probatório antes da 

manifestação em caráter final, no que diz respeito especificamente ao item 2.1.1 do 

contrato n°.087/2013, tem razão em parte o Responsável, sendo que durante sua 

gestão os quantitativos medidos para esse item mantiveram-se bem próximos a 

média encontrada após a implementação do controle no ano de 2017, aumentando 

abruptamente após a sua exoneração do cargo. 

 

 
 

9.3 ACHADOS DE AUDITORIA 

 

Base Normativa: Base Normativa: A Lei Federal nº. 4.320 de 1964 dispõe no 

artigo 64 que a “ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade 

competente, determinando que a despesa seja paga.”.  

 

Cabe acrescentar que a Lei Federal nº. 8.666 de 1993, em seu artigo 67, determina 

que a execução do contrato deva ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. 

 

Justificativa: Aponta o Responsável que não houve capacitação por parte dos 

servidores designados para realização contratual, na intenção de justificar possíveis 

equívocos procedimentais. 

 
"Reitera-se que as medições realizadas pela equipe de funcionários (fiscais 

de contrato)  as quais fizeram parte do período de minha atuação, AINDA que 

por EQUÍVOCO ou falta de conhecimento ou até mesmo TIROCÍNIO, onde o 
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poder público, na época não proporcionou nenhum tipo de capacitação para 

os mesmos." 

 

Análise: É gravíssimo escolher servidores dentre o corpo funcional para fiscalizar o 

maior contrato da municipalidade e, sequer, fornecer treinamento aos mesmos, 

entretanto o poder público executa suas obrigações por meio dos agentes públicos 

e, nesse caso, era o Responsável o agente que deveria proporcionar tal qualificação 

e não há provas de que ao menos tentou. 

 

Evidencia o Responsável que o processo passava pelo crivo da Controladoria para 

controle de possíveis inconformidades nos pagamentos e que, nunca foi 

questionado no que tange aos quantitativos postos à análise. 

 

Ora, questionar procedimento de liquidação em face dos diplomas legais e do texto 

do Contrato Administrativo, é algo exequível, se tratando da estrutura que atuava na 

Controladoria à época, agora ao que tange aos quantitativos executados e medidos 

em campo pelos agentes públicos da Secretaria Gestora do Contrato, está fora de 

cogitação considerar que o Controlador pudesse interferir, salvo se ele estivesse no 

campo junto aos fiscais no momento da liquidação da despesa. 

 

9.5. DAS MATRIZES DE RESPONSABILIDADE - A01 A A04  

 

Base Normativa: A Lei Municipal 873 de 2012, dispõe sobre o sistema de controle 

interno do município de Fundão/ES, estabelece em seu artigo 5º as 

responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, entres elas pode-se citar 

o inciso V que determina que cabe ao setor “medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação própria, 

nos diversos sistemas administrativos do Poder Legislativo e Executivo Municipal, 

incluindo suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles”. 

 

Justificativa: O responsável solicita a inserção do Auditor Interno no rol de 

responsáveis sob a seguinte alegação: 
 

"Ausência em notificar, recomendar metodologia eficaz de fiscalização, dentro 

do prazo de exercício." 

 

Análise: O agente público em exercício no cargo de Auditor Interno tem a missão de 

desenvolver as atribuições técnicas específicas previstas na Lei Municipal 
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n°.834/2012, entretanto responde à hierarquia dentro da Controladoria Geral, e tem 

como norte para o desenvolver de suas atividades funcionais, o Plano Anual de 

Auditoria Interna e as demais determinações advindas de sua Chefia Imediata, como 

preceitua a IN SCI n°.005/2013, aprovada pelo Decreto Municipal n°.1017/2013, de 

modo que não é legítima a atuação fora desses parâmetros, mesmo que fosse de 

sua própria vontade. Ou seja, não é legítima execução de trabalhos de auditoria ou 

até mesmo notificações ou recomendações sem a prévia determinação formal, visto 

que esse agente não tem o poder para nem o dever de instaurar quaisquer 

procedimentos fiscalizatórios no âmbito do município, mas sim de executá-los 

quando determinado. 

 

Além disso, a Lei Municipal n.º 873/2012 que dispõe sobre o Sistema de Controle 

Interno do Município, no Inciso XV do Artigo 5º. deixa claro: 

 
“XV Manifestar-se, quando solicitado pela administração, acerca da 

regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou 

inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos, contratos e 

outros instrumentos congêneres;”(Grifo nosso) 

 

Desse modo não há o que se falar em omissão, visto que no momento da ocorrência 

de um dos parâmetros necessários para instauração de fiscalização, no caso, 

determinação formal de sua chefia, imediatamente instaurou-se de forma 

extraordinária, procedimento de auditoria no contrato administrativo n°.087/2013.  

 

10. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO SR FÁBIO 

ALMEIDA EVANGELISTA 

 

10.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte do Sr. 

FÁBIO ALMEIDA EVAGELISTA, protocolizada no dia 22/09/2017. 

10.2 DA JUSTIFICATIVA/DEFESA  

 

A justificativa apresentada pelo Responsável é idêntica à apresentada pelos 

Responsáveis no item 7, dessa forma estende-se a mesma análise exposta no item 

citado. 

 

11. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO SR THIAGO 

NASCIMENTO COSTA 
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11.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte do Sr. 

THIAGO NASCIMENTO COSTA, protocolizada no dia 25/09/2017. 

 

11.2 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA E DA AMPLA DEFESA - 

PUBLICIDADE DO RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

Base Normativa: Com o fim de garantir acesso a informações, foi editada a Lei 

Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 

2o do art. 216 da Constituição Federal. A Lei de Acesso à Informação em seu artigo 

3º estabelece diretrizes a serem observadas, entre elas a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; estabelece ainda, no 

inciso III, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação. O caso em tela se enquadra nos critérios de transparência ativa 

conforme definido no artigo 7º, inciso VII, b, devem constar o acesso à informação 

de que trata aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações 

de contas relativas a exercícios anteriores.  

 

A Lei Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação em seu artigo 8º, dispõe 

que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas, complementando no §2º que para cumprimento do disposto no caput, 

os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 

rede mundial de computadores (internet). 

 

Justificativa: Alega o Responsável que a divulgação da peça preliminar violou o 

princípio da inocência e da ampla defesa, sendo imputado perante toda a cidade 

pecha de malversador de dinheiro público. 

 

"Portanto, a luz do princípio da inocência e da ampla defesa, vez que 

momento algum são apresentadas e relacionadas às provas que balizaram o 

relatório de auditoria de conformidade, como também não se vislumbrou 

adoção de mecanismos corretos para a elaboração de uma auditoria dessa 

magnitude, não deveria um relatório preliminar ser publicado e gerar o 

constrangimento que causou, imputando aos de toda uma cidade a pecha de 

malversadores do dinheiro público, ladrões." 
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Ora, em nenhum momento o relatório preliminar enquadrou o Responsável como 

malversadores de dinheiro público/ladrão, muito menos apontou qualquer indício de 

enriquecimento ilícito, tal enquadramento é uma inovação apresentada pela peça de 

defesa. 

 

Análise: Ressalta-se que em nenhum momento o relatório preliminar enquadrou ou 

teve a intenção de enquadrar os Responsáveis como malversadores de dinheiro 

público/ladrão, muito menos apontou qualquer indício de enriquecimento ilícito dos 

Fiscais de Acompanhamento, tal enquadramento é uma inovação apresentada pela 

peça de defesa. 

 

Se não, vejamos o que dizem as matrizes de responsabilidades, no que tange às 

propostas de encaminhamento referente aos Fiscais de Acompanhamento: 
 

"Proposta de encaminhamento - Fiscal de Acompanhamento - (Anexos 01-04) 

- Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta funcional nos 

termos da Lei Municipal 804/93, com devido registro na ficha Funcional; 2. 

Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 

n°.8429/92." 

 

De modo algum propor abertura de sindicância investigativa, nos termos do Estatuto 

dos Servidores Públicos municipais, para apurar a conduta funcional, bem como o 

encaminhamento da decisão final administrativa ao MPES, para apreciação nos 

termos da Lei Federal n°.8429/92, são ações que agridem a integridade moral de um 

cidadão, não sendo coerente a colocação de que a peça preliminar fere o princípio 

da inocência. 

 

No que tange a publicação do Relatório de Inicial de Auditoria deu-se por meio do 

portal do Controle Interno vinculado ao portal da Transparência Municipal, não 

sendo disponibilizado em nenhum outro meio de comunicação, porém não 

impedindo tais informações de serem citadas ou “republicadas” por outros meios de 

comunicação. Buscando atender ao requisito de desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública, o caso em tela, foi disponibilizado em meio 

oficial, permitindo aos interessados a visualização, não trazendo prejuízos aos 

trabalhos desenvolvidos. Definiu-se prazo para que os citados apresentassem as 

justificativas e defesas, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa, 

conforme artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, antes da submissão dos autos 

à autoridade competente julgadora.  
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11.3 DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

 

Base Normativa: A Lei Municipal 873 de 2012, dispõe sobre o sistema de controle 

interno do município de Fundão/ES, estabelece em seu artigo 5º as 

responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, entres elas pode-se citar 

o inciso V que determina que cabe ao setor “medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação própria, 

nos diversos sistemas administrativos do Poder Legislativo e Executivo Municipal, 

incluindo suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles”;  

 

Cabe ainda ao setor manifestar-se através de relatórios, auditorias, inspeções, 

pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 

irregularidades conforme o inciso XIX e XX, do artigo 5º da Lei Municipal 873 de 

2012. 

 

Justificativa: Alega a Responsável que a auditoria não correu de maneira 

independente, pelo fato de basear-se na apuração de denúncias perpetradas pelos 

vereadores do município combinado com o fato de não ter sido estabelecido trabalho 

metodológico para apurar as denúncias. 

 

"Além do mais, não se tratou de uma auditória [sic] independente, pois todos 

os seus achados foram retirados de denúncia perpetradas pelos vereadores 

do Município de Fundão e sequer foi estabelecido um plano de trabalho 

metodológico para apurar as denúncias, apenas realizaram uma confrontação 

de dados da denúncia com as medições realizadas por gestões diferentes."  

 

Análise: Considerando a legislação exposta anteriormente, evidencia-se que a 

equipe de auditoria realizou os trabalhos com base nas obrigações e determinações 

previstas em lei quanto à execução de atividades pertinentes ao setor. É oportuno 

acrescentar que ao Poder Executivo municipal é vedado exigir que o solicitante 

apresente os motivos determinantes da solicitação, conforme disposto no artigo 

10º, paragrafo 3º, da Lei Federal 12.527/2011.  

 

O que de fato cabe à municipalidade é não se esquivar da responsabilidade com o 

erário e avaliar de forma isenta o conjunto probatório apresentado na denúncia, 

independente da fonte (vedado o anonimato), conciliando-o com toda documentação 

interna de posse da Administração e com a logística operacional do serviço 
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prestado, para assim tirar conclusões fiéis à realidade, sendo totalmente incoerente 

o arquivamento sem apuração dos fatos. 

 

Justificativa: Os responsáveis expõem que no caso em tela que não foram 

preestabelecidos normas utilizadas para criar os critérios comparativos de execução 

contratual, considerando assim que o critério utilizado não está isento de 

subjetividade, por não existir uma norma interna que determina como a fiscalização 

deveria ser realizada. 

 

"No presente caso, os auditores não determinaram quais normas pré-

estabelecidas utilizaram, para criar os critérios comparativos de execução 

contratual." 

 

Análise: Tal justificativa é descabida, portanto é necessário que se faça algumas 

ponderações. 

 

Primeiramente, salienta-se que há previsão normativa na IN SCI n°.005/2013, no 

que tange à realização de trabalhos de auditoria em objetos com escopo pré-

definido, no caso em tela por uma denúncia legislativa, não cabendo à equipe 

responsável estender ou reduzir às análises constantes à determinação da 

autoridade competente, sendo o objetivo confirmar ou não os apontamentos iniciais. 

 

"2.5. Trabalho de Auditoria Especial (TAE): 

 

Exames necessários devido a ocorrências imprevistas ou anormais, quando 

solicitado pelos órgãos e interessados (pessoa física ou jurídica) ou para 

confirmar a existência de situações apontadas através de comunicações, nos 

termos do art. 7º, do Decreto Municipal nº. 425/2013, alterado pelo Decreto 

Municipal nº 1016/2013." 

 

Além do mais, é previsto no rol de atribuições do cargo de Auditor Interno, Lei 

Municipal n°.834/2012, apuração de denúncias mediante realização de auditorias 

especiais (não previstas no Plano Anual de Auditoria - PAAI), bem como a 

realização trabalhos decorrentes de contratos celebrados pela municipalidade: 

 
"8. Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive 

os decorrentes de denúncias, praticados por agentes públicos ou privados, na 

utilização de recursos públicos municipais e dos recebidos das esferas 

estadual e federal e, quando for o caso, recomendar às autoridades 

competentes as providências cabíveis; 
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9. Realizar auditorias ordinárias e especiais nos Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis 

sob seu controle, emitindo Relatório de Auditoria; 

10. Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos 

repassados pelo Estado e pela União. 

11. Avaliar o’ controle interno dos Órgãos e das Entidades auditadas; 

12. Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos, convênios, 

contratos, fundos municipais próprios ou oriundos de repasses das esferas 

estadual e federal;" 
 

 

Segundo, o plano de trabalho contendo a metodologia está disposto nos papéis de 

trabalho devidamente autuados no Processo Administrativo n°.3791/2017, não 

condizendo com a realidade a afirmação do responsável de que não tenha sido 

estabelecido tal plano metodológico. 

 

Por fim, tendo em vista a obrigatoriedade em observar-se, tanto por parte da 

empresa quanto da Administração, o Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, salienta-se ser plenamente plausível, uma auditoria de conformidade 

ter como critério o desempenho execução contratual de anos anteriores, visto 

que sobre esse assunto o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

esclarece em seu Manual de Auditoria de Conformidade: 

 
"10.4.2 Fontes de critérios Como fontes de critérios podem ser citadas, 

especialmente, as seguintes: i) legislação, ii) normas e regulamentos; iii) 

objetivos, iv) metas estabelecidas ou indicadores previstos ou estabelecidos 

em lei ou fixados pela administração; v) padrões tecnicamente desenvolvidos 

ou normatizados; vi) opinião de especialistas; vii) desempenho obtido em 

anos anteriores; viii) desempenho de entidades semelhantes; ix) 

desempenho do setor privado." (grifo nosso) 

 

11.4 DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

Base Normativa: Base Normativa: A Lei Federal nº. 4.320 de 1964, que estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, dispõe no 

artigo 64 que a “ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade 

competente, determinando que a despesa seja paga.”  

 

Cabe acrescentar que a Lei Federal nº. 8.666 de 1993, em seu artigo 67, determina 

que a execução do contrato deva ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 
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de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. 

 

Justificativa: Alega o Responsável ter sido à época subsecretário da secretaria 

gestora do Contrato Administrativo n°. 087/2013, vindo em apenas duas 

oportunidades agir como fiscal no serviço de limpeza urbana, sendo tal ação isolada. 

 
"Portanto, no presente contexto observa-se que a pessoa do Defendente era 

subsecretário da pasta, vindo em duas determinadas oportunidades funcionar 

como fiscal do contrato". 

 

Análise: A partir da análise das alegações apresentadas, consultou-se a 

documentação comprobatória, e se verifica a veracidade da informação, sendo 

razoável para excluí o ex-servidor do rol de responsáveis apontados no RIA, visto 

que seria inexequível a reavaliação de toda metodologia de fiscalização do contrato, 

de certo modo complexa, na pequena janela de tempo em que foi fiscal, de forma 

prévia à realização da liquidação da despesa. 

 

11.5 DAS DUPLICIDADES NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS  

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Expõe o Responsável a desnecessidade de controlar hora por hora do 

caminhão coletor, sendo o que se buscava era a eficiência, a limpeza de todas as 
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ruas do roteiro estabelecido, não se devendo comparar dois modos diferentes de 

execução de um determinado contrato. 

 
"Por isso frisa-se, não poder haver comparação entre dois modos diferentes 

de execução de um determinado contrato. A atual gestão prioriza o controle 

das horas executadas, isso não quer dizer que o serviço está sendo 

eficientemente executado e o roteiro cumprido, conforme contrato, pois 

somente o controle de horas, sem estabelecer o local de inicio da coleta, as 

ruas que deverão ser atendidas e a periodicidade do atendimento, bem como 

o local final, quando a coleta termina, não é suficiente para questionar o 

pagamento a mais de hora trabalhada, pois em ambos os casos no final a 

quantidade de lixo coletada [sic] será mesma, porém pode haver maior ou 

menor tempo dispendido para a execução do serviço, tudo dependendo do 

cumprimento e a periodicidade do roteiro preestabelecido." 

 

Análise: A justificativa é inapropriada, pois se verifica que não há obscuridade 

contratual no que tange a rota da coleta no município de Fundão. 

 

A inexistência de aditivo ou apostilamento no objeto garante que o item 04 do termo 

de referência (rotas e horários de recolhimento) não foi alterado, não havendo 

razões para execuções diferenciadas. 

 

Já a periodicidade da coleta foi desconsiderada na emissão da opinião, visto que se 

manteve constante desde o início da execução contratual no ano de 2013, ou seja, 

sendo constante essa grandeza de forma alguma interferi na análise velocidade de 

coleta (kg/h).  

 

Aferiu-se tal informação com em vistas aos relatórios diários dos motoristas da 

empresa, de onde se extrai que o quantitativo de quilômetros percorridos 

mensalmente por caminhão não alterou-se de maneira significativa de uma gestão 

para outra, levando em conta, claro, a sazonalidade da demanda em meses de 

veraneio. Caso, como dito pelos responsáveis, a periodicidade tivesse sido reduzida 

pela atual gestão, ou seja, se a coleta fosse realizada em menor número de vezes, o 

que justificaria a redução no quantitativo de horas de coleta, evidente que essa 

quilometragem total percorrida pelo caminhão compactador também reduziria, o que 

não foi o caso. 

 

Da afirmação que a atual gestão prioriza o quantitativo de horas efetivamente 

trabalhadas, para justificar a minimização de horas de coleta, inferindo o 

comprometimento da eficiência do serviço, é controverso, visto que sendo a 

remuneração prevista em horas efetivamente trabalhadas, é obrigação do gestor 
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controlar o tempo que a empresa efetivamente gastou para executar as tarefas 

previstas contratualmente e não uma estimativa contratual, conforme o item 2.3 do 

Contrato Administrativo n°.087/2013: 
 

"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, após 

aprovação das medições pela Secretaria de Planejamento Econômico e de 

Infra-Estrutura Urbana, incumbida pela fiscalização." (grifo nosso) 

 

Importante esclarecer que, ser eficiente, significa realizar o mesmo trabalho com 

menor quantidade de recursos ou mais trabalho com os mesmos recursos, dessa 

forma acredita-se que o conceito que objetivou aferir na alegação não foi eficiência e 

sim efetividade na prestação de serviço a comunidade, entretanto mesmo 

analisando com base nesse conceito, ainda é descabida a colocação. 

 

11.6 DO SUPERFATURAMENTO NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS 

DE SAÚDE 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Afirma o Responsável que, da mesma maneira do item 6.5, os 

critérios de auditoria são destoantes com a realidade, pois compara modo de 

execução de contratos geridos por equipes diferentes, reforçando suas alegações 

nos seguintes fatos: 1) as unidades de saúde atualmente encontrarem-se 

aglutinadas todas em um mesmo ponto e, na gestão anterior localizavam-se em 
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pontos distintos; 2) maior periodicidade na coleta na gestão anterior e; deficiência no 

fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares na atual gestão. 

 
"Da mesma forma, anteriormente mencionada, os critérios utilizados pela 

auditoria estão dissonantes da realidade vivenciada na gestão 2013/2016. 

Primeiro, porque comparar o modo de execução de contratos geridos por 

equipes diferentes e metodologias de trabalho diferenciada, é medida que 

não pode acontecer, em razão de comparar diferentes situações. 

 

Outro ponto a ser levantado, que na gestão 2013/2016 as unidades de saúde 

de Fundão Sede eram todas separadas, o que demandava maior quantitativo 

de horas para recolhimento de todo os resíduos de saúde. Diferente da 

atualidade onde, todas as unidades se encontram aglutinadas no Pronto 

Atendimento Dr. César Agostini. 
 

Também, há de se ressaltar que, a coleta na gestão anterior era realizada 03 

(três) vezes na semana, totalizando, portanto 12 (doze) viagens por mês a 

cada unidade de saúde, conforme termo de referencia, o que não se 

vislumbra no presente momento, que se observa da 51ª medição, que estão 

ocorrendo aproximadamente 04 viagens no mês para unidade de saúde, 

exceto na unidade de Fundão que foram oito viagem [sic]. 

 

É notório na cidade, e de conhecimento dos auditores a deficiência da 

administração atual quanto à gestão da saúde, pois há falta de medicamentos 

e materiais hospitalares, o que reduz o quantitativo de resíduos a serem 

recolhidos."   

  

Análise: Diante do exposto anteriormente, a inexistência de aditivo ou apostilamento 

no objeto contratado garante que o item 04 do termo de referência (rotas e horários 

de recolhimento) não foi alterado, não havendo razões para execuções 

diferenciadas. 

 

Ademais, não há que se falar em metodologia de gestão contratual diferenciada 

entre na gestão 2013/2016, pois nada a esse respeito foi vislumbrado nos arquivos 

da Secretária Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura, muito menos nos 

processos administrativos onde encontram-se os pagamentos mensais à 

Contratada, na verdade, o que evidencia-se é a ausência de metodologia de controle 

contratual. 

 

11.7 DA MEDIÇÃO DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANO E RESÍDUOS EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM DESACORDO COM O CONTRATO 
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Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Salienta a Responsável que já se encontra superada a questão das 

medições dos itens 2.1.2 e 2.2.2 do Contrato Administrativo, inclusive incluiu parecer 

da Procuradoria Municipal, que encontra-se acostado no Processo Administrativo 

n°.04904/2017. 

 
"Quanto aos itens 2.1.2 e 2.2.2, acredita-se já esteja superado, inclusive pelo 

próprio parecer da Procuradoria do Município de Fundão, no Processo 

Administrativo n°.04904/2017, pois ressaltou que o item 2.3 do Contrato, 

prevê que os pagamentos dos serviços serão executados em parcelas 

mensais. 

 

Assim, ainda que se trate de serviço prestado e medido diariamente, o 

contrato determina que, pare efeito de cálculo da remuneração pelos serviços 

prestados, a medição deve levar em consideração o valor mensal, peso 

carregado, a ser multiplicado uma vez pela distância percorrida." 

 

Análise: Com todo respeito ao entendimento da douta Procuradoria Municipal, setor 

ao qual tenho grande admiração, mas o item 2.3 do Contrato Administrativo 

n°.087/2013 não deixa sombra de dúvidas quanto a necessidade da efetiva 

prestação de serviço para efeito de remuneração, se assim não fosse, todo o 

quantitativo estimado inicialmente (totalidade dos itens) para efeito de contratação 

deveria ser remunerado mesmo que a prestação efetiva não se concretizasse. 
 

"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente prestados e aceitos, após 

aprovação das medições pela (...)". 
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Quando o contrato cita pagamentos mensais, não significa que é a totalidade do 

valor estimado e sim a forma de se organizar a remuneração da empresa, que 

poderia ser quinzenal, bimestral, etc. 

 

Discordamos ainda quando dito que o contrato é silencioso no que tange a forma de 

cálculo da remuneração, tendo em vista a planilha orçamentária é clara em mostrar 

que o valor é gerado pelo produto entre a distância pelo valor em toneladas e ainda 

o valor unitário cotado. 

 

Dessa forma repetimos a análise exposta preliminarmente, sendo a remuneração 

dada pelo produto (multiplicação) da extensão do percurso em km, pela massa em 

toneladas e por fim pelo preço unitário em reais, não há o que se falar em 

remuneração no percurso de volta do coletor, visto estar vazio (ZERO 

TONELADAS), tendo em vista que o produto de qualquer que seja o valor por zero é 

o próprio zero. 

 

Outro ponto importante é que a estimativa de distância (anexo II - Planilha 

Orçamentária - item 2.1.2), foi de 420.000 (quatrocentos e vinte mil) toneladas por 

quilômetro, visto que a empresa vencedora do certame tinha a liberdade destinar os 

resíduos em aterro com distância máxima de 100 (cem) km, entretanto para efeito de 

remuneração do transporte, deve-se contabilizar o percurso efetivamente realizado e 

não o que foi estimado, ou seja, se a empresa destinou os resíduos a uma distância 

menor de que 100 (cem) km não há o que se falar em remuneração baseada em 

100 (cem) km. 

 

11.8 SUBCONTRATAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS 

NO MUNICÍPIO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
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da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: O Responsável informa que o termo de compromisso foi exigência 

editalícia, cumprida pela empresa, tanto é que a empresa sagrou-se vencedora do 

certame. 
 

 "Nobres auditores, cumpre informar que foi exigência editalícia à 

apresentação de termo de compromisso do proprietário de aterro sanitário, 

quanto ao atendimento da demanda do município, em caso da empresa 

participante não ser detentora de aterro sanitário, item 52, IV.1, do Edital 

Concorrência Pública 01/2013. 

 

Assim, a empresa que se sagrou vencedora atendeu a norma estabelecida, 

não existindo, portanto, irregularidade." 

 

Análise: É salutar concordar com o responsável, entretanto, vislumbra-se apenas a 

anuência quanto a destinação de resíduos sólidos de saúde, já verificado em 

inspeção aos autos do processo administrativo n°.052/2013, não constando a 

anuência quanto a destinação dos resíduos sólidos domiciliares, muito menos a 

anuência da Administração quanto às alterações realizadas no decorrer da 

execução contratual, ou seja, vislumbrou-se mudanças no local de destinação final, 

mas não foi percebida anuência por meio dos novos termos de compromisso 

firmados pela responsável. 

 

 

12. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO SR JUAREZ DIAS 

DE CARALHO 

 

12.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte do Sr. 

JUAREZ DIAS DE CARVALHO, protocolizada no dia 25/09/2017. 

 

12.2 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA E DA AMPLA DEFESA - 

PUBLICIDADE DO RELATÓRIO PRELIMINAR 
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Base Normativa: Com o fim de garantir acesso a informações, foi editada a Lei 

Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 

2o do art. 216 da Constituição Federal. A Lei de Acesso à Informação em seu artigo 

3º estabelece diretrizes a serem observadas, entre elas a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; estabelece ainda, no 

inciso III, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação. O caso em tela se enquadra nos critérios de transparência ativa 

conforme definido no artigo 7º, inciso VII, b, devem constar o acesso à informação 

de que trata aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações 

de contas relativas a exercícios anteriores.  

 

A Lei Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação em seu artigo 8º, dispõe 

que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas, complementando no §2º que para cumprimento do disposto no caput, 

os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 

rede mundial de computadores (internet). 

 

Justificativa: O Responsável alega que a divulgação da peça preliminar violou o 

princípio da inocência e da ampla defesa, sendo imputado perante toda a cidade 

pecha de malversador de dinheiro público. 

 

"Portanto, a luz do princípio da inocência e da ampla defesa, vez que 

momento algum são apresentadas e relacionadas às provas que balizaram o 

relatório de auditoria de conformidade, como também não se vislumbrou 

adoção de mecanismos corretos para a elaboração de uma auditoria dessa 

magnitude, não deveria um relatório preliminar ser publicado e gerar o 

constrangimento que causou, imputando aos de toda uma cidade a pecha de 

malversadores do dinheiro público, ladrões." 

 

Análise: Ressalta-se que em nenhum momento o relatório preliminar enquadrou ou 

teve a intenção de enquadrar os Responsáveis como malversadores de dinheiro 

público/ladrão, muito menos apontou qualquer indício de enriquecimento ilícito dos 

Fiscais de Acompanhamento, tal enquadramento é uma inovação apresentada pela 

peça de defesa. 
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Se não, vejamos o que dizem as matrizes de responsabilidades, no que tange às 

propostas de encaminhamento referente aos Fiscais de Acompanhamento: 

 
"Proposta de encaminhamento - Fiscal de Acompanhamento - (Anexos 01-04) 

- Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta funcional nos 

termos da Lei Municipal 804/93, com devido registro na ficha Funcional; 2. 

Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 

n°.8429/92." 

 

De modo algum propor abertura de sindicância investigativa, nos termos do Estatuto 

dos Servidores Públicos municipais, para apurar a conduta funcional, bem como o 

encaminhamento da decisão final administrativa ao MPES, para apreciação nos 

termos da Lei Federal n°.8.429/92, são ações que agridem a integridade moral de 

um cidadão, não sendo coerente a colocação de que a peça preliminar fere o 

princípio da inocência. 

 

No que tange a publicação do Relatório de Inicial de Auditoria deu-se por meio do 

portal do Controle Interno vinculado ao portal da Transparência Municipal, não 

sendo disponibilizado em nenhum outro meio de comunicação, porém não 

impedindo tais informações de serem citadas ou “republicadas” por outros meios de 

comunicação. Buscando atender ao requisito de desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública, o caso em tela, foi disponibilizado em meio 

oficial, permitindo aos interessados a visualização, não trazendo prejuízos aos 

trabalhos desenvolvidos. Definiu-se prazo para que os citados apresentassem as 

justificativas e defesas, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa, 

conforme artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, antes da submissão dos autos 

à autoridade competente julgadora.  

 

12.3 DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

 

Base Normativa: A Lei Municipal 873 de 2012, dispõe sobre o sistema de controle 

interno do município de Fundão/ES, estabelece em seu artigo 5º as 

responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, entres elas pode-se citar 

o inciso V que determina que cabe ao setor “medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação própria, 

nos diversos sistemas administrativos do Poder Legislativo e Executivo Municipal, 

incluindo suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles”;  
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Cabe ainda ao setor manifestar-se através de relatórios, auditorias, inspeções, 

pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 

irregularidades conforme o inciso XIX e XX, do artigo 5º da Lei Municipal 873 de 

2012. 

 

Justificativa: Os Responsáveis alegam os Responsáveis que a auditoria não correu 

de maneira independente, pelo fato de basear-se na apuração de denúncias 

perpetradas pelos vereadores do município combinado com o fato de não ter sido 

estabelecido trabalho metodológico para apurar as denúncias. 

 
"Além do mais, não se tratou de uma auditória [sic] independente, pois todos 

os seus achados foram retirados de denúncia perpetradas pelos vereadores 

do Município de Fundão e sequer foi estabelecido um plano de trabalho 

metodológico para apurar as denúncias, apenas realizaram uma confrontação 

de dados da denúncia com as medições realizadas por gestões diferentes."  

 

Análise: Considerando a legislação exposta anteriormente, evidencia-se que a 

equipe de auditoria realizou os trabalhos com base nas obrigações e determinações 

previstas em lei quanto a execução de atividades pertinentes ao setor. É oportuno 

acrescentar que ao Poder Executivo municipal é vedado exigir que o solicitante 

apresente os motivos determinantes da solicitação, conforme disposto no artigo 

10º, paragrafo 3º, da Lei Federal 12.527/2011.  

 

O que de fato cabe à municipalidade é não se esquivar da responsabilidade com o 

erário e avaliar de forma isenta o conjunto probatório apresentado na denúncia, 

independente da fonte (vedado o anonimato), conciliando-o com toda documentação 

interna de posse da Administração e com a logística operacional do serviço 

prestado, para assim tirar conclusões fiéis à realidade, sendo totalmente incoerente 

o arquivamento sem apuração dos fatos. 

 

Justificativa: Os responsáveis expõem que no caso em tela que não foram 

preestabelecidos normas utilizadas para criar os critérios comparativos de execução 

contratual, considerando assim que o critério utilizado não está isento de 

subjetividade, por não existir uma norma interna que determina como a fiscalização 

deveria ser realizada. 

 
"No presente caso, os auditores não determinaram quais normas pré-

estabelecidas utilizaram, para criar os critérios comparativos de execução 

contratual." 
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Análise: Tal justificativa é descabida, portanto é necessário que se faça algumas 

ponderações. 

 

Primeiramente, salienta-se que há previsão normativa na IN SCI n°.005/2013, no 

que tange à realização de trabalhos de auditoria em objetos com escopo pré-

definido, no caso em tela por uma denúncia legislativa, não cabendo à equipe 

responsável estender ou reduzir às análises constantes à determinação da 

autoridade competente, sendo o objetivo confirmar ou não os apontamentos iniciais. 

 

"2.5. Trabalho de Auditoria Especial (TAE): 

Exames necessários devido a ocorrências imprevistas ou anormais, quando 

solicitado pelos órgãos e interessados (pessoa física ou jurídica) ou para 

confirmar a existência de situações apontadas através de comunicações, nos 

termos do art. 7º, do Decreto Municipal nº. 425/2013, alterado pelo Decreto 

Municipal nº 1016/2013." 

 

Além do mais, é previsto no rol de atribuições do cargo de Auditor Interno, Lei 

Municipal n°.834/2012, apuração de denúncias mediante realização de auditorias 

especiais (não previstas no Plano Anual de Auditoria - PAAI), bem como a 

realização trabalhos decorrentes de contratos celebrados pela municipalidade: 

 
"8. Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive 

os decorrentes de denúncias, praticados por agentes públicos ou privados, na 

utilização de recursos públicos municipais e dos recebidos das esferas 

estadual e federal e, quando for o caso, recomendar às autoridades 

competentes as providências cabíveis; 

9. Realizar auditorias ordinárias e especiais nos Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis 

sob seu controle, emitindo Relatório de Auditoria; 

10. Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos 

repassados pelo Estado e pela União. 

11. Avaliar o’ controle interno dos Órgãos e das Entidades auditadas; 

12. Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos, convênios, 

contratos, fundos municipais próprios ou oriundos de repasses das esferas 

estadual e federal;" 
 

Segundo, o plano de trabalho contendo a metodologia está disposto nos papéis de 

trabalho devidamente autuados no Processo Administrativo n°.3791/2017, não 

condizendo com a realidade a afirmação do responsável de que não tenha sido 

estabelecido tal plano metodológico. 

 

Por fim, tendo em vista a obrigatoriedade em observar-se, tanto por parte da 

empresa quanto da Administração, o Princípio da Vinculação ao Instrumento 
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Convocatório, salienta-se ser plenamente plausível, uma auditoria de conformidade 

ter como critério o desempenho execução contratual de anos anteriores, visto 

que sobre esse assunto o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

esclarece em seu Manual de Auditoria de Conformidade: 
 

"10.4.2 Fontes de critérios Como fontes de critérios podem ser citadas, 

especialmente, as seguintes: i) legislação, ii) normas e regulamentos; iii) 

objetivos, iv) metas estabelecidas ou indicadores previstos ou estabelecidos 

em lei ou fixados pela administração; v) padrões tecnicamente desenvolvidos 

ou normatizados; vi) opinião de especialistas; vii) desempenho obtido em 

anos anteriores; viii) desempenho de entidades semelhantes; ix) 

desempenho do setor privado." (grifo nosso) 

 

12.4 DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

Alega o Responsável ser isento de responsabilidades no que tange ao Contrato 

Administrativo n°.087/2013, visto que a Prefeita delegou, por meio de Ato formal, as 

função de gerência contratual a outros servidores da municipalidade. 

 

"Ocorre que, no presente contexto, tem-se que a pessoa do Defendente 

estava acobertado pelas Portarias n°.010/2016 e n°.005/2016, que 

designaram os servidores Fabio Almeida Evangelista e Samantha dos Santos 

Pereira, como responsáveis em assinar as notas de liquidação, e, quando for 

o caso, dar quitação nas operações de bens e contratação de serviços, bem 

como gerenciar os contratos, zelando pelo cumprimento de suas cláusulas, 

conforme documentos inclusos." 

 

Tal alegação é verdadeira, observada a documentação comprobatório acostada à 

justificativa, e razoável para excluí o ex servidor do rol de responsáveis apontados 

no RIA, visto que a conduta apontada a qual vincula-se a culpabilidade do servidor é 

exatamente a de se omitir de realizar ações inerentes à gestão contratual, como 

retira-se da matriz de responsabilidades. 

 

"Omitir-se do papel de planejamento e criação de metodologia de controle e 

fiscalização da prestação de serviço." 

 

12.5 DAS DUPLICIDADES NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS  

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 
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8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

(...) 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Expõem os Responsáveis a desnecessidade de controlar hora por 

hora do caminhão coletor, sendo o que se buscava era a eficiência, a limpeza de 

todas as ruas do roteiro estabelecido, não se devendo comparar dois modos 

diferentes de execução de um determinado contrato. 

 
"Por isso frisa-se, não poder haver comparação entre dois modos diferentes 

de execução de um determinado contrato. A atual gestão prioriza o controle 

das horas executadas, isso não quer dizer que o serviço está sendo 

eficientemente executado e o roteiro cumprido, conforme contrato, pois 

somente o controle de horas, sem estabelecer o local de inicio da coleta, as 

ruas que deverão ser atendidas e a periodicidade do atendimento, bem como 

o local final, quando a coleta termina, não é suficiente para questionar o 

pagamento a mais de hora trabalhada, pois em ambos os casos no final a 

quantidade de lixo coletada [sic] será mesma, porém pode haver maior ou 

menor tempo dispendido para a execução do serviço, tudo dependendo do 

cumprimento e a periodicidade do roteiro preestabelecido." 

 

Análise: A justificativa é inapropriada, pois se verifica que não há obscuridade 

contratual no que tange a rota da coleta no município de Fundão. 

 

A inexistência de aditivo ou apostilamento no objeto garante que o item 04 do termo 

de referência (rotas e horários de recolhimento) não foi alterado, não havendo 

razões para execuções diferenciadas. 

 

Já a periodicidade da coleta foi desconsiderada na emissão da opinião, visto que se 

manteve constante desde o início da execução contratual no ano de 2013, ou seja, 

sendo constante essa grandeza de forma alguma interferi na análise velocidade de 

coleta (kg/h).  
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Aferiu-se tal informação com em vistas aos relatórios diários dos motoristas da 

empresa, de onde extrai-se que o quantitativo de quilômetros percorridos 

mensalmente por caminhão não alterou-se de maneira significativa de uma gestão 

para outra, levando em conta, claro, a sazonalidade da demanda em meses de 

veraneio. Caso, como dito pelos responsáveis, a periodicidade tivesse sido reduzida 

pela atual gestão, ou seja, se a coleta fosse realizada em menor número de vezes, o 

que justificaria a redução no quantitativo de horas de coleta, evidente que essa 

quilometragem total percorrida pelo caminhão compactador também reduziria, o que 

não foi o caso. 

 

Da afirmação que a atual gestão prioriza o quantitativo de horas efetivamente 

trabalhadas, para justificar a minimização de horas de coleta, inferindo o 

comprometimento da eficiência do serviço, é controverso, visto que sendo a 

remuneração prevista em horas efetivamente trabalhadas, é obrigação do gestor 

controlar o tempo que a empresa efetivamente gastou para executar as tarefas 

previstas contratualmente e não uma estimativa contratual, conforme o item 2.3 do 

Contrato Administrativo n°.087/2013: 

 
"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, após 

aprovação das medições pela Secretaria de Planejamento Econômico e de 

Infra-Estrutura Urbana, incumbida pela fiscalização." (grifo nosso) 

 

Importante esclarecer que, ser eficiente, significa realizar o mesmo trabalho com 

menor quantidade de recursos ou mais trabalho com os mesmos recursos, dessa 

forma acredita-se que o conceito que objetivou aferir na alegação não foi eficiência e 

sim efetividade na prestação de serviço a comunidade, entretanto mesmo 

analisando com base nesse conceito, ainda é descabida a colocação. 

 

12.6 DO SUPERFATURAMENTO NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS 

DE SAÚDE 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 
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“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: O Responsável afirma que da mesma maneira do item 6.5, os critérios 

de auditoria são destoantes com a realidade, pois compara modo de execução de 

contratos geridos por equipes diferentes, reforçando suas alegações nos seguintes 

fatos: 1) as unidades de saúde atualmente encontrarem-se aglutinadas todas em um 

mesmo ponto e, na gestão anterior localizavam-se em pontos distintos; 2) maior 

periodicidade na coleta na gestão anterior e; deficiência no fornecimento de 

medicamentos e materiais hospitalares na atual gestão. 

 
"Da mesma forma, anteriormente mencionada, os critérios utilizados pela 

auditoria estão dissonantes da realidade vivenciada na gestão 2013/2016. 

Primeiro, porque comparar o modo de execução de contratos geridos por 

equipes diferentes e metodologias de trabalho diferenciada, é medida que 

não pode acontecer, em razão de comparar diferentes situações. 

 

Outro ponto a ser levantado, que na gestão 2013/2016 as unidades de saúde 

de Fundão Sede eram todas separadas, o que demandava maior quantitativo 

de horas para recolhimento de todo os resíduos de saúde. Diferente da 

atualidade onde, todas as unidades se encontram aglutinadas no Pronto 

Atendimento Dr. César Agostini. 

 

Também, há de se ressaltar que, a coleta na gestão anterior era realizada 03 

(três) vezes na semana, totalizando, portanto 12 (doze) viagens por mês a 

cada unidade de saúde, conforme termo de referencia, o que não se 

vislumbra no presente momento, que se observa da 51ª medição, que estão 

ocorrendo aproximadamente 04 viagens no mês para unidade de saúde, 

exceto na unidade de Fundão que foram oito viagem [sic]. 

 

É notório na cidade, e de conhecimento dos auditores a deficiência da 

administração atual quanto à gestão da saúde, pois há falta de medicamentos 

e materiais hospitalares, o que reduz o quantitativo de resíduos a serem 

recolhidos."   
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Análise: Diante do exposto anteriormente, a inexistência de aditivo ou apostilamento 

no objeto contratado garante que o item 04 do termo de referência (rotas e horários 

de recolhimento) não foi alterado, não havendo razões para execuções 

diferenciadas. 

 

Ademais, não há que se falar em metodologia de gestão contratual diferenciada 

entre na gestão 2013/2016, pois nada a esse respeito foi vislumbrado nos arquivos 

da Secretária Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura, muito menos nos 

processos administrativos onde se encontram os pagamentos mensais à 

Contratada, na verdade, o que evidencia-se é a ausência de metodologia de controle 

contratual. 

 

12.7 DA MEDIÇÃO DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANO E RESÍDUOS EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM DESACORDO COM O CONTRATO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.”  (grifo nosso) 

 

Justificativa: Salienta o Responsável que já encontra-se superada a questão das 

medições dos itens 2.1.2 e 2.2.2 do Contrato Administrativo, inclusive incluiu parecer 

da Procuradoria Municipal, que encontra-se acostado no Processo Administrativo 

n°.04904/2017. 

 
"Quanto aos itens 2.1.2 e 2.2.2, acredita-se já esteja superado, inclusive pelo 

próprio parecer da Procuradoria do Município de Fundão, no Processo 

Administrativo n°.04904/2017, pois ressaltou que o item 2.3 do Contrato, 
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prevê que os pagamentos dos serviços serão executados em parcelas 

mensais. 

 

Assim, ainda que se trate de serviço prestado e medido diariamente, o 

contrato determina que, pare efeito de cálculo da remuneração pelos serviços 

prestados, a medição deve levar em consideração o valor mensal, peso 

carregado, a ser multiplicado uma vez pela distância percorrida." 

 

Análise: Com todo respeito ao entendimento da douta Procuradoria Municipal, setor 

ao qual tenho grande admiração, mas o item 2.3 do Contrato Administrativo 

n°.087/2013 não deixa sombra de dúvidas quanto a necessidade da efetiva 

prestação de serviço para efeito de remuneração, se assim não fosse, todo o 

quantitativo estimado inicialmente (totalidade dos itens) para efeito de contratação 

deveria ser remunerado mesmo que a prestação efetiva não se concretizasse. 

 

"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente prestados e aceitos, após 

aprovação das medições pela (...)." (grifo nosso) 

 

Quando o contrato cita pagamentos mensais, não significa que é a totalidade do 

valor estimado e sim a forma de se organizar a remuneração da empresa, que 

poderia ser quinzenal, bimestral, etc. 

 

Discordamos ainda quando dito que o contrato é silencioso no que tange a forma de 

cálculo da remuneração, tendo em vista a planilha orçamentária é clara em mostrar 

que o valor é gerado pelo produto entre a distância pelo valor em toneladas e ainda 

o valor unitário cotado. 

 

Dessa forma repetimos a análise exposta preliminarmente, sendo a remuneração 

dada pelo produto (multiplicação) da extensão do percurso em km, pela massa em 

toneladas e por fim pelo preço unitário em reais, não há o que se falar em 

remuneração no percurso de volta do coletor, visto estar vazio (ZERO 

TONELADAS), tendo em vista que o produto de qualquer que seja o valor por zero é 

o próprio zero. 

 

Outro ponto importante é que a estimativa de distância (anexo II - Planilha 

Orçamentária - item 2.1.2) foi de 420.000 (quatrocentos e vinte mil) toneladas por 

quilômetro, visto que a empresa vencedora do certame tinha a liberdade destinar os 

resíduos em aterro com distância máxima de 100 (cem) km, entretanto para efeito de 

remuneração do transporte, deve-se contabilizar o percurso efetivamente realizado e 

não o que foi estimado, ou seja, se a empresa destinou os resíduos a uma distância 
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menor de que 100 (cem) km não há o que se falar em remuneração baseada em 

100 (cem) km. 

 

12.8 SUBCONTRATAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS 

NO MUNICÍPIO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: O Responsável informa que o termo de compromisso foi exigência 

editalícia, cumprida pela empresa, tanto é que a empresa sagrou-se vencedora do 

certame. 
 

"Nobres auditores, cumpre informar que foi exigência editalícia à 

apresentação de termo de compromisso do proprietário de aterro sanitário, 

quanto ao atendimento da demanda do município, em caso da empresa 

participante não ser detentora de aterro sanitário, item 52, IV.1, do Edital 

Concorrência Pública 01/2013. 

 

Assim, a empresa que se sagrou vencedora atendeu a norma estabelecida, 

não existindo, portanto, irregularidade.”. 

 

Análise: É salutar concordar com o responsável, entretanto, vislumbra-se apenas a 

anuência quanto à destinação de resíduos sólidos de saúde, já verificado em 

inspeção aos autos do processo administrativo n°.052/2013, não constando a 

anuência quanto à destinação dos resíduos sólidos domiciliares, muito menos a 

anuência da Administração quanto às alterações realizadas no decorrer da 

execução contratual, ou seja, vislumbrou-se mudanças no local de destinação final, 
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mas não foi percebida anuência por meio dos novos termos de compromisso 

firmados pela responsável. 

 

13. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA SENHORA 

SAMANTHA DOS SANTOS PEREIRA ELOY 

 

13.1 DA TEMPESTIVIDADE 

 

Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte do Sra. 

SAMANTHA DOS SANTOS PEREIRA ELOY, protocolizada no dia 22/09/2017. 

 

13.2 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA E DA AMPLA DEFESA - 

PUBLICIDADE DO RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

Base Normativa: Com o fim de garantir acesso a informações, foi editada a Lei 

Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 

2o do art. 216 da Constituição Federal. A Lei de Acesso à Informação em seu artigo 

3º estabelece diretrizes a serem observadas, entre elas a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; estabelece ainda, no 

inciso III, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação. O caso em tela se enquadra nos critérios de transparência ativa 

conforme definido no artigo 7º, inciso VII, b, devem constar o acesso à informação 

de que trata aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações 

de contas relativas a exercícios anteriores.  

 

A Lei Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação em seu artigo 8º, dispõe 

que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas, complementando no §2º que para cumprimento do disposto no caput, 

os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 

rede mundial de computadores (internet). 

 

Justificativa: O Responsável alega que a divulgação da peça preliminar violou o 

princípio da inocência e da ampla defesa, sendo imputado perante toda a cidade 

pecha de malversador de dinheiro público. 
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"Portanto, a luz do princípio da inocência e da ampla defesa, vez que 

momento algum são apresentadas e relacionadas às provas que balizaram o 

relatório de auditoria de conformidade, como também não se vislumbrou 

adoção de mecanismos corretos para a elaboração de uma auditoria dessa 

magnitude, não deveria um relatório preliminar ser publicado e gerar o 

constrangimento que causou, imputando aos de toda uma cidade a pecha de 

malversadores do dinheiro público, ladrões." 

 

Análise: Ressalta-se que em nenhum momento o relatório preliminar enquadrou ou 

teve a intenção de enquadrar os Responsáveis como malversadores de dinheiro 

público/ladrão, muito menos apontou qualquer indício de enriquecimento ilícito dos 

Fiscais de Acompanhamento, tal enquadramento é uma inovação apresentada pela 

peça de defesa. 

 

Se não, vejamos o que dizem as matrizes de responsabilidades, no que tange às 

propostas de encaminhamento referente aos Fiscais de Acompanhamento: 

 
"Proposta de encaminhamento - Fiscal de Acompanhamento - (Anexos 01-04) 

- Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta funcional nos 

termos da Lei Municipal 804/93, com devido registro na ficha Funcional; 2. 

Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 

n°.8429/92”. 

 

De modo algum propor abertura de sindicância investigativa, nos termos do Estatuto 

dos Servidores Públicos municipais, para apurar a conduta funcional, bem como o 

encaminhamento da decisão final administrativa ao MPES, para apreciação nos 

termos da Lei Federal n°.8.429/92, são ações que agridem a integridade moral de 

um cidadão, não sendo coerente a colocação de que a peça preliminar fere o 

princípio da inocência. 

 

No que tange a publicação do Relatório de Inicial de Auditoria deu-se por meio do 

portal do Controle Interno vinculado ao portal da Transparência Municipal, não 

sendo disponibilizado em nenhum outro meio de comunicação, porém não 

impedindo tais informações de serem citadas ou “republicadas” por outros meios de 

comunicação. Buscando atender ao requisito de desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública, o caso em tela, foi disponibilizado em meio 

oficial, permitindo aos interessados a visualização, não trazendo prejuízos aos 

trabalhos desenvolvidos. Definiu-se prazo para que os citados apresentassem as 

justificativas e defesas, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa, 
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conforme artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, antes da submissão dos autos 

à autoridade competente julgadora.  

 

13.3 DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

 

Base Normativa: A Lei Municipal 873 de 2012, dispõe sobre o sistema de controle 

interno do município de Fundão/ES, estabelece em seu artigo 5º as 

responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, entres elas pode-se citar 

o inciso V que determina que cabe ao setor “medir e avaliar a eficiência, eficácia e 

efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação própria, 

nos diversos sistemas administrativos do Poder Legislativo e Executivo Municipal, 

incluindo suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles”;  

 

Cabe ainda ao setor manifestar-se através de relatórios, auditorias, inspeções, 

pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 

irregularidades conforme o inciso XIX e XX, do artigo 5º da Lei Municipal 873 de 

2012. 

 

Justificativa: Os Responsáveis alegam os Responsáveis que a auditoria não correu 

de maneira independente, pelo fato de basear-se na apuração de denúncias 

perpetradas pelos vereadores do município combinado com o fato de não ter sido 

estabelecido trabalho metodológico para apurar as denúncias. 

  
"Além do mais, não se tratou de uma auditória [sic] independente, pois todos 

os seus achados foram retirados de denúncia perpetradas pelos vereadores 

do Município de Fundão e sequer foi estabelecido um plano de trabalho 

metodológico para apurar as denúncias, apenas realizaram uma confrontação 

de dados da denúncia com as medições realizadas por gestões diferentes."  

 

Análise: Considerando a legislação exposta anteriormente, evidencia-se que a 

equipe de auditoria realizou os trabalhos com base nas obrigações e determinações 

previstas em lei quanto a execução de atividades pertinentes ao setor. É oportuno 

acrescentar que ao Poder Executivo municipal é vedado exigir que o solicitante 

apresente os motivos determinantes da solicitação, conforme disposto no artigo 

10º, paragrafo 3º, da Lei Federal 12.527/2011.  

 

O que de fato cabe à municipalidade é não se esquivar da responsabilidade com o 

erário e avaliar de forma isenta o conjunto probatório apresentado na denúncia, 
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independente da fonte (vedado o anonimato), conciliando-o com toda documentação 

interna de posse da Administração e com a logística operacional do serviço 

prestado, para assim tirar conclusões fiéis à realidade, sendo totalmente incoerente 

o arquivamento sem apuração dos fatos. 

 

Justificativa: Os responsáveis expõem que no caso em tela que não foram 

preestabelecidos normas utilizadas para criar os critérios comparativos de execução 

contratual, considerando assim que o critério utilizado não está isento de 

subjetividade, por não existir uma norma interna que determina como a fiscalização 

deveria ser realizada. 

 
"No presente caso, os auditores não determinaram quais normas pré-

estabelecidas utilizaram, para criar os critérios comparativos de execução 

contratual." 

 

Análise: Tal justificativa é descabida, portanto é necessário que se faça algumas 

ponderações. 

 

Primeiramente, salienta-se que há previsão normativa na IN SCI n°.005/2013, no 

que tange à realização de trabalhos de auditoria em objetos com escopo pré-

definido, no caso em tela por uma denúncia legislativa, não cabendo à equipe 

responsável estender ou reduzir às análises constantes à determinação da 

autoridade competente, sendo o objetivo confirmar ou não os apontamentos iniciais. 

 
"2.5. Trabalho de Auditoria Especial (TAE): 

Exames necessários devido a ocorrências imprevistas ou anormais, quando 

solicitado pelos órgãos e interessados (pessoa física ou jurídica) ou para 

confirmar a existência de situações apontadas através de comunicações, nos 

termos do art. 7º, do Decreto Municipal nº. 425/2013, alterado pelo Decreto 

Municipal nº 1016/2013.”. 

 

Além do mais, é previsto no rol de atribuições do cargo de Auditor Interno, Lei 

Municipal n°.834/2012, apuração de denúncias mediante realização de auditorias 

especiais (não previstas no Plano Anual de Auditoria - PAAI), bem como a 

realização trabalhos decorrentes de contratos celebrados pela municipalidade: 

 
"8. Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive 

os decorrentes de denúncias, praticados por agentes públicos ou privados, na 

utilização de recursos públicos municipais e dos recebidos das esferas 

estadual e federal e, quando for o caso, recomendar às autoridades 

competentes as providências cabíveis. 
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9. Realizar auditorias ordinárias e especiais nos Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis 

sob seu controle, emitindo Relatório de Auditoria; 

10. Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos 

repassados pelo Estado e pela União. 

11. Avaliar o’ controle interno dos Órgãos e das Entidades auditadas; 

12. Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos, convênios, 

contratos, fundos municipais próprios ou oriundos de repasses das esferas 

estadual e federal;". 
 

Segundo, o plano de trabalho contendo a metodologia está disposto nos papéis de 

trabalho devidamente autuados no Processo Administrativo n°.3791/2017, não 

condizendo com a realidade à afirmação do responsável de que não tenha sido 

estabelecido tal plano metodológico. 

 

Por fim, tendo em vista a obrigatoriedade em observar-se, tanto por parte da 

empresa quanto da Administração, o Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, salienta-se ser plenamente plausível, uma auditoria de conformidade 

ter como critério o desempenho execução contratual de anos anteriores, visto 

que sobre esse assunto o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

esclarece em seu Manual de Auditoria de Conformidade: 
 

"10.4.2 Fontes de critérios Como fontes de critérios podem ser citadas, 

especialmente, as seguintes: i) legislação, ii) normas e regulamentos; iii) 

objetivos, iv) metas estabelecidas ou indicadores previstos ou estabelecidos 

em lei ou fixados pela administração; v) padrões tecnicamente desenvolvidos 

ou normatizados; vi) opinião de especialistas; vii) desempenho obtido em 

anos anteriores; viii) desempenho de entidades semelhantes; ix) 

desempenho do setor privado." (grifo nosso) 

 

13.4 DAS DUPLICIDADES NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS  

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
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legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

(...) 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: Expõem os Responsáveis a desnecessidade de controlar hora por 

hora do caminhão coletor, sendo o que se buscava era a eficiência, a limpeza de 

todas as ruas do roteiro estabelecido, não se devendo comparar dois modos 

diferentes de execução de um determinado contrato. 

 
"Por isso frisa-se, não poder haver comparação entre dois modos diferentes 

de execução de um determinado contrato. A atual gestão prioriza o controle 

das horas executadas, isso não quer dizer que o serviço está sendo 

eficientemente executado e o roteiro cumprido, conforme contrato, pois 

somente o controle de horas, sem estabelecer o local de inicio da coleta, as 

ruas que deverão ser atendidas e a periodicidade do atendimento, bem como 

o local final, quando a coleta termina, não é suficiente para questionar o 

pagamento a mais de hora trabalhada, pois em ambos os casos no final a 

quantidade de lixo coletada [sic] será mesma, porém pode haver maior ou 

menor tempo dispendido para a execução do serviço, tudo dependendo do 

cumprimento e a periodicidade do roteiro preestabelecido." 

 

Análise: A justificativa é inapropriada, pois se verifica que não há obscuridade 

contratual no que tange a rota da coleta no município de Fundão. 

 

A inexistência de aditivo ou apostilamento no objeto garante que o item 04 do termo 

de referência (rotas e horários de recolhimento) não foi alterado, não havendo 

razões para execuções diferenciadas. 

 

Já a periodicidade da coleta foi desconsiderada na emissão da opinião, visto que 

manteve-se constante desde o início da execução contratual no ano de 2013, ou 

seja, sendo constante essa grandeza de forma alguma interferi na análise 

velocidade de coleta (kg/h).  

 

Aferiu-se tal informação com em vistas aos relatórios diários dos motoristas da 

empresa, de onde extrai-se que o quantitativo de quilômetros percorridos 

mensalmente por caminhão não alterou-se de maneira significativa de uma gestão 

para outra, levando em conta, claro, a sazonalidade da demanda em meses de 

veraneio. Caso, como dito pelos responsáveis, a periodicidade tivesse sido reduzida 
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pela atual gestão, ou seja, se a coleta fosse realizada em menor número de vezes, o 

que justificaria a redução no quantitativo de horas de coleta, evidente que essa 

quilometragem total percorrida pelo caminhão compactador também reduziria, o que 

não foi o caso. 

 

Da afirmação que a atual gestão prioriza o quantitativo de horas efetivamente 

trabalhadas, para justificar a minimização de horas de coleta, inferindo o 

comprometimento da eficiência do serviço, é controverso, visto que sendo a 

remuneração prevista em horas efetivamente trabalhadas, é obrigação do gestor 

controlar o tempo que a empresa efetivamente gastou para executar as tarefas 

previstas contratualmente e não uma estimativa contratual, conforme o item 2.3 do 

Contrato Administrativo n°.087/2013: 

 

"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, após 

aprovação das medições pela Secretaria de Planejamento Econômico e de 

Infra-Estrutura Urbana, incumbida pela fiscalização." (grifo nosso). 

 

Importante esclarecer que, ser eficiente, significa realizar o mesmo trabalho com 

menor quantidade de recursos ou mais trabalho com os mesmos recursos, dessa 

forma acredita-se que o conceito que objetivou aferir na alegação não foi eficiência e 

sim efetividade na prestação de serviço a comunidade, entretanto mesmo 

analisando com base nesse conceito, ainda é descabida a colocação. 

 

13.5 DO SUPERFATURAMENTO NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS 

DE SAÚDE 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art.” 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  
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Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: O Responsável afirma que da mesma maneira do item 6.5, os critérios 

de auditoria são destoantes com a realidade, pois compara modo de execução de 

contratos geridos por equipes diferentes, reforçando suas alegações nos seguintes 

fatos: 1) as unidades de saúde atualmente encontrarem-se aglutinadas todas em um 

mesmo ponto e, na gestão anterior localizavam-se em pontos distintos; 2) maior 

periodicidade na coleta na gestão anterior e; deficiência no fornecimento de 

medicamentos e materiais hospitalares na atual gestão. 

 
"Da mesma forma, anteriormente mencionada, os critérios utilizados pela 

auditoria estão dissonantes da realidade vivenciada na gestão 2013/2016. 

Primeiro, porque comparar o modo de execução de contratos geridos por 

equipes diferentes e metodologias de trabalho diferenciada, é medida que 

não pode acontecer, em razão de comparar diferentes situações. 

 

Outro ponto a ser levantado, que na gestão 2013/2016 as unidades de saúde 

de Fundão Sede eram todas separadas, o que demandava maior quantitativo 

de horas para recolhimento de todo os resíduos de saúde. Diferente da 

atualidade onde, todas as unidades se encontram aglutinadas no Pronto 

Atendimento Dr. César Agostini. 

 

Também, há de se ressaltar que, a coleta na gestão anterior era realizada 03 

(três) vezes na semana, totalizando, portanto 12 (doze) viagens por mês a 

cada unidade de saúde, conforme termo de referencia, o que não se 

vislumbra no presente momento, que se observa da 51ª medição, que estão 

ocorrendo aproximadamente 04 viagens no mês para unidade de saúde, 

exceto na unidade de Fundão que foram oito viagem [sic]. 

 

É notório na cidade, e de conhecimento dos auditores a deficiência da 

administração atual quanto à gestão da saúde, pois há falta de medicamentos 

e materiais hospitalares, o que reduz o quantitativo de resíduos a serem 

recolhidos.”.  

  

Análise: Diante do exposto anteriormente, a inexistência de aditivo ou apostilamento 

no objeto contratado garante que o item 04 do termo de referência (rotas e horários 

de recolhimento) não foi alterado, não havendo razões para execuções 

diferenciadas. 

 

Ademais, não há que se falar em metodologia de gestão contratual diferenciada 

entre na gestão 2013/2016, pois nada a esse respeito foi vislumbrado nos arquivos 

da Secretária Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura, muito menos nos 
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processos administrativos onde encontram-se os pagamentos mensais à 

Contratada, na verdade, o que evidencia-se é a ausência de metodologia de controle 

contratual. 

 

13.6 DA MEDIÇÃO DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANO E RESÍDUOS EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM DESACORDO COM O CONTRATO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 

“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: Salienta o Responsável que já encontra-se superada a questão das 

medições dos itens 2.1.2 e 2.2.2 do Contrato Administrativo, inclusive incluiu parecer 

da Procuradoria Municipal, que encontra-se acostado no Processo Administrativo 

n°.04904/2017. 

 
"Quanto aos itens 2.1.2 e 2.2.2, acredita-se já esteja superado, inclusive pelo 

próprio parecer da Procuradoria do Município de Fundão, no Processo 

Administrativo n°.04904/2017, pois ressaltou que o item 2.3 do Contrato, 

prevê que os pagamentos dos serviços serão executados em parcelas 

mensais. 

 

Assim, ainda que se trate de serviço prestado e medido diariamente, o 

contrato determina que, pare efeito de cálculo da remuneração pelos serviços 

prestados, a medição deve levar em consideração o valor mensal, peso 

carregado, a ser multiplicado uma vez pela distância percorrida.”. 

 

Análise: Com todo respeito ao entendimento da douta Procuradoria Municipal, setor 

ao qual tenho grande admiração, mas o item 2.3 do Contrato Administrativo 
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n°.087/2013 não deixa sombra de dúvidas quanto a necessidade da efetiva 

prestação de serviço para efeito de remuneração, se assim não fosse, todo o 

quantitativo estimado inicialmente (totalidade dos itens) para efeito de contratação 

deveria ser remunerado mesmo que a prestação efetiva não se concretizasse. 

 

"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente prestados e aceitos, após 

aprovação das medições pela (...)."(grifo nosso). 

 

Quando o contrato cita pagamentos mensais, não significa que é a totalidade do 

valor estimado e sim a forma de se organizar a remuneração da empresa, que 

poderia ser quinzenal, bimestral, etc. 

 

Discordamos ainda quando dito que o contrato é silencioso no que tange a forma de 

cálculo da remuneração, tendo em vista a planilha orçamentária é clara em mostrar 

que o valor é gerado pelo produto entre a distância pelo valor em toneladas e ainda 

o valor unitário cotado. 

 

Dessa forma repetimos a análise exposta preliminarmente, sendo a remuneração 

dada pelo produto (multiplicação) da extensão do percurso em km, pela massa em 

toneladas e por fim pelo preço unitário em reais, não há o que se falar em 

remuneração no percurso de volta do coletor, visto estar vazio (ZERO 

TONELADAS), tendo em vista que o produto de qualquer que seja o valor por zero é 

o próprio zero. 

 

Outro ponto importante é que a estimativa de distância (anexo II - Planilha 

Orçamentária - item 2.1.2) foi de 420.000 (quatrocentos e vinte mil) toneladas por 

quilômetro, visto que a empresa vencedora do certame tinha a liberdade destinar os 

resíduos em aterro com distância máxima de 100 (cem) km, entretanto para efeito de 

remuneração do transporte, deve-se contabilizar o percurso efetivamente realizado e 

não o que foi estimado, ou seja, se a empresa destinou os resíduos a uma distância 

menor de que 100 (cem) km não há o que se falar em remuneração baseada em 

100 (cem) km. 

 

13.7 SUBCONTRATAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS 

NO MUNICÍPIO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 
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8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: O Responsável informa que o termo de compromisso foi exigência 

editalícia, cumprida pela empresa, tanto é que a empresa sagrou-se vencedora do 

certame. 
 

"Nobres auditores, cumpre informar que foi exigência editalícia à 

apresentação de termo de compromisso do proprietário de aterro sanitário, 

quanto ao atendimento da demanda do município, em caso da empresa 

participante não ser detentora de aterro sanitário, item 52, IV.1, do Edital 

Concorrência Pública 01/2013. 

 

Assim, a empresa que se sagrou vencedora atendeu a norma estabelecida, 

não existindo, portanto, irregularidade.”. 

 

Análise: É salutar concordar com o responsável, entretanto, vislumbra-se apenas a 

anuência quanto à destinação de resíduos sólidos de saúde, já verificado em 

inspeção aos autos do processo administrativo n°.052/2013, não constando a 

anuência quanto à destinação dos resíduos sólidos domiciliares, muito menos a 

anuência da Administração quanto às alterações realizadas no decorrer da 

execução contratual, ou seja, vislumbrou-se mudanças no local de destinação final, 

mas não foi percebida anuência por meio dos novos termos de compromisso 

firmados pela responsável. 

 

14. ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA SENHORA 

TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETA 

 

14.1 DA TEMPESTIVIDADE 
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Verifica-se tempestiva a apresentação de defesa administrativa por parte do Sra. 

SAMANTHA DOS SANTOS PEREIRA ELOY, protocolizada no dia 22/09/2017. 

 

14.2 VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA E DA AMPLA DEFESA - 

PUBLICIDADE DO RELATÓRIO PRELIMINAR 

 

Base Normativa: Com o fim de garantir acesso a informações, foi editada a Lei 

Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), que regula o acesso a 

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 

2o do art. 216 da Constituição Federal. A Lei de Acesso à Informação em seu artigo 

3º estabelece diretrizes a serem observadas, entre elas a observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; estabelece ainda, no 

inciso III, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação. O caso em tela se enquadra nos critérios de transparência ativa 

conforme definido no artigo 7º, inciso VII, b, devem constar o acesso à informação 

de que trata aos resultados de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de 

contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações 

de contas relativas a exercícios anteriores.  

 

A Lei Federal 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação em seu artigo 8º, dispõe 

que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de 

requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas, complementando no §2º que para cumprimento do disposto no caput, 

os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos 

legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 

rede mundial de computadores (internet). 

 

Justificativa: O Responsável alega que a divulgação da peça preliminar violou o 

princípio da inocência e da ampla defesa, sendo imputado perante toda a cidade 

pecha de malversador de dinheiro público. 

 
"Portanto, a luz do princípio da inocência e da ampla defesa, vez que 

momento algum são apresentadas e relacionadas às provas que balizaram o 

relatório de auditoria de conformidade, como também não se vislumbrou 

adoção de mecanismos corretos para a elaboração de uma auditoria dessa 

magnitude, não deveria um relatório preliminar ser publicado e gerar o 

constrangimento que causou, imputando aos de toda uma cidade a pecha de 

malversadores do dinheiro público, ladrões." 
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Análise: Ressalta-se que em nenhum momento o relatório preliminar enquadrou ou 

teve a intenção de enquadrar os Responsáveis como malversadores de dinheiro 

público/ladrão, muito menos apontou qualquer indício de enriquecimento ilícito dos 

Fiscais de Acompanhamento, tal enquadramento é uma inovação apresentada pela 

peça de defesa. 

 

Se não, vejamos o que dizem as matrizes de responsabilidades, no que tange às 

propostas de encaminhamento referente aos Fiscais de Acompanhamento: 

 

"Proposta de encaminhamento - Fiscal de Acompanhamento - (Anexos 01-04) 

- Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta funcional nos 

termos da Lei Municipal 804/93, com devido registro na ficha Funcional; 2. 

Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 

n°.8429/92." 

 

De modo algum propor abertura de sindicância investigativa, nos termos do Estatuto 

dos Servidores Públicos municipais, para apurar a conduta funcional, bem como o 

encaminhamento da decisão final administrativa ao MPES, para apreciação nos 

termos da Lei Federal n°.8.429/92, são ações que agridem a integridade moral de 

um cidadão, não sendo coerente a colocação de que a peça preliminar fere o 

princípio da inocência. 

 

No que tange a publicação do Relatório de Inicial de Auditoria deu-se por meio do 

portal do Controle Interno vinculado ao portal da Transparência Municipal, não 

sendo disponibilizado em nenhum outro meio de comunicação, porém não 

impedindo tais informações de serem citadas ou “republicadas” por outros meios de 

comunicação. Buscando atender ao requisito de desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública, o caso em tela, foi disponibilizado em meio 

oficial, permitindo aos interessados a visualização, não trazendo prejuízos aos 

trabalhos desenvolvidos. Definiu-se prazo para que os citados apresentassem as 

justificativas e defesas, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa, 

conforme artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, antes da submissão dos autos 

à autoridade competente julgadora.  

 

14.3 DA AUDITORIA DE CONFORMIDADE 

 

Base Normativa: A Lei Municipal 873 de 2012, dispõe sobre o sistema de controle 

interno do município de Fundão/ES, estabelece em seu artigo 5º as 

responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, entres elas pode-se citar 

o inciso V que determina que cabe ao setor “medir e avaliar a eficiência, eficácia e 
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efetividade dos procedimentos de controle interno, através das atividades de 

auditoria interna a serem realizadas, mediante metodologia e programação própria, 

nos diversos sistemas administrativos do Poder Legislativo e Executivo Municipal, 

incluindo suas administrações Direta e Indireta, expedindo relatórios com 

recomendações para o aprimoramento dos controles”;  

 

Cabe ainda ao setor manifestar-se através de relatórios, auditorias, inspeções, 

pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis 

irregularidades conforme o inciso XIX e XX, do artigo 5º da Lei Municipal 873 de 

2012. 

 

Justificativa: Os Responsáveis alegam os Responsáveis que a auditoria não correu 

de maneira independente, pelo fato de basear-se na apuração de denúncias 

perpetradas pelos vereadores do município combinado com o fato de não ter sido 

estabelecido trabalho metodológico para apurar as denúncias. 

  
"Além do mais, não se tratou de uma auditória [sic] independente, pois todos 

os seus achados foram retirados de denúncia perpetradas pelos vereadores 

do Município de Fundão e sequer foi estabelecido um plano de trabalho 

metodológico para apurar as denúncias, apenas realizaram uma confrontação 

de dados da denúncia com as medições realizadas por gestões diferentes."  

 

Análise: Considerando a legislação exposta anteriormente, evidencia-se que a 

equipe de auditoria realizou os trabalhos com base nas obrigações e determinações 

previstas em lei quanto à execução de atividades pertinentes ao setor. É oportuno 

acrescentar que ao Poder Executivo municipal é vedado exigir que o solicitante 

apresente os motivos determinantes da solicitação, conforme disposto no artigo 

10º, paragrafo 3º, da Lei Federal 12.527/2011.  

 

O que de fato cabe à municipalidade é não se esquivar da responsabilidade com o 

erário e avaliar de forma isenta o conjunto probatório apresentado na denúncia, 

independente da fonte (vedado o anonimato), conciliando-o com toda documentação 

interna de posse da Administração e com a logística operacional do serviço 

prestado, para assim tirar conclusões fiéis à realidade, sendo totalmente incoerente 

o arquivamento sem apuração dos fatos. 

 

Justificativa: Os responsáveis expõem que no caso em tela que não foram 

preestabelecidos normas utilizadas para criar os critérios comparativos de execução 

contratual, considerando assim que o critério utilizado não está isento de 
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subjetividade, por não existir uma norma interna que determina como a fiscalização 

deveria ser realizada. 

 
"No presente caso, os auditores não determinaram quais normas pré-

estabelecidas utilizaram, para criar os critérios comparativos de execução 

contratual." 

 

Análise: Tal justificativa é descabida, portanto é necessário que se faça algumas 

ponderações. 

 

Primeiramente, salienta-se que há previsão normativa na IN SCI n°.005/2013, no 

que tange à realização de trabalhos de auditoria em objetos com escopo pré-

definido, no caso em tela por uma denúncia legislativa, não cabendo à equipe 

responsável estender ou reduzir às análises constantes à determinação da 

autoridade competente, sendo o objetivo confirmar ou não os apontamentos iniciais. 

 
"2.5. Trabalho de Auditoria Especial (TAE): 

Exames necessários devido a ocorrências imprevistas ou anormais, quando 

solicitado pelos órgãos e interessados (pessoa física ou jurídica) ou para 

confirmar a existência de situações apontadas através de comunicações, nos 

termos do art. 7º, do Decreto Municipal nº. 425/2013, alterado pelo Decreto 

Municipal nº 1016/2013.". 

 

Além do mais, é previsto no rol de atribuições do cargo de Auditor Interno, Lei 

Municipal n°.834/2012, apuração de denúncias mediante realização de auditorias 

especiais (não previstas no Plano Anual de Auditoria - PAAI), bem como a 

realização trabalhos decorrentes de contratos celebrados pela municipalidade: 

 

"8. Apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, inclusive 

os decorrentes de denúncias, praticados por agentes públicos ou privados, na 

utilização de recursos públicos municipais e dos recebidos das esferas 

estadual e federal e, quando for o caso, recomendar às autoridades 

competentes as providências cabíveis; 

9. Realizar auditorias ordinárias e especiais nos Órgãos e Entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município e nas contas dos responsáveis 

sob seu controle, emitindo Relatório de Auditoria; 

10. Avaliar e fiscalizar, sob o aspecto da legalidade, a aplicação dos recursos 

repassados pelo Estado e pela União. 

11. Avaliar o’ controle interno dos Órgãos e das Entidades auditadas; 

12. Realizar os trabalhos de auditoria decorrentes de acordos, convênios, 

contratos, fundos municipais próprios ou oriundos de repasses das esferas 

estadual e federal;". 
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Segundo, o plano de trabalho contendo a metodologia está disposto nos papéis de 

trabalho devidamente autuados no Processo Administrativo n°.3791/2017, não 

condizendo com a realidade à afirmação do responsável de que não tenha sido 

estabelecido tal plano metodológico. 

 

Por fim, tendo em vista a obrigatoriedade em observar-se, tanto por parte da 

empresa quanto da Administração, o Princípio da Vinculação ao Instrumento 

Convocatório, salienta-se ser plenamente plausível, uma auditoria de conformidade 

ter como critério o desempenho execução contratual de anos anteriores, visto 

que sobre esse assunto o egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 

esclarece em seu Manual de Auditoria de Conformidade: 
 

"10.4.2 Fontes de critérios Como fontes de critérios podem ser citadas, 

especialmente, as seguintes: i) legislação, ii) normas e regulamentos; iii) 

objetivos, iv) metas estabelecidas ou indicadores previstos ou estabelecidos 

em lei ou fixados pela administração; v) padrões tecnicamente desenvolvidos 

ou normatizados; vi) opinião de especialistas; vii) desempenho obtido em 

anos anteriores; viii) desempenho de entidades semelhantes; ix) 

desempenho do setor privado." (grifo nosso) 

 

14.4 DAS DUPLICIDADES NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS  

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

(...) 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: Expõem os Responsáveis a desnecessidade de controlar hora por 

hora do caminhão coletor, sendo o que se buscava era a eficiência, a limpeza de 
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todas as ruas do roteiro estabelecido, não se devendo comparar dois modos 

diferentes de execução de um determinado contrato. 

 
"Por isso frisa-se, não poder haver comparação entre dois modos diferentes 

de execução de um determinado contrato. A atual gestão prioriza o controle 

das horas executadas, isso não quer dizer que o serviço está sendo 

eficientemente executado e o roteiro cumprido, conforme contrato, pois 

somente o controle de horas, sem estabelecer o local de inicio da coleta, as 

ruas que deverão ser atendidas e a periodicidade do atendimento, bem como 

o local final, quando a coleta termina, não é suficiente para questionar o 

pagamento a mais de hora trabalhada, pois em ambos os casos no final a 

quantidade de lixo coletada [sic] será mesma, porém pode haver maior ou 

menor tempo dispendido para a execução do serviço, tudo dependendo do 

cumprimento e a periodicidade do roteiro preestabelecido." 

 

Análise: A justificativa é inapropriada, pois se verifica que não há obscuridade 

contratual no que tange a rota da coleta no município de Fundão. 

 

A inexistência de aditivo ou apostilamento no objeto garante que o item 04 do termo 

de referência (rotas e horários de recolhimento) não foi alterado, não havendo 

razões para execuções diferenciadas. 

 

Já a periodicidade da coleta foi desconsiderada na emissão da opinião, visto que se 

manteve constante desde o início da execução contratual no ano de 2013, ou seja, 

sendo constante essa grandeza de forma alguma interferi na análise velocidade de 

coleta (kg/h).  

 

Aferiu-se tal informação com em vistas aos relatórios diários dos motoristas da 

empresa, de onde se extrai que o quantitativo de quilômetros percorridos 

mensalmente por caminhão não alterou-se de maneira significativa de uma gestão 

para outra, levando em conta, claro, a sazonalidade da demanda em meses de 

veraneio. Caso, como dito pelos responsáveis, a periodicidade tivesse sido reduzida 

pela atual gestão, ou seja, se a coleta fosse realizada em menor número de vezes, o 

que justificaria a redução no quantitativo de horas de coleta, evidente que essa 

quilometragem total percorrida pelo caminhão compactador também reduziria, o que 

não foi o caso. 

 

Da afirmação que a atual gestão prioriza o quantitativo de horas efetivamente 

trabalhadas, para justificar a minimização de horas de coleta, inferindo o 

comprometimento da eficiência do serviço, é controverso, visto que sendo a 

remuneração prevista em horas efetivamente trabalhadas, é obrigação do gestor 
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controlar o tempo que a empresa efetivamente gastou para executar as tarefas 

previstas contratualmente e não uma estimativa contratual, conforme o item 2.3 do 

Contrato Administrativo n°.087/2013: 

 
"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente realizados e aceitos, após 

aprovação das medições pela Secretaria de Planejamento Econômico e de 

Infra-Estrutura Urbana, incumbida pela fiscalização." (grifo nosso). 

 

Importante esclarecer que, ser eficiente, significa realizar o mesmo trabalho com 

menor quantidade de recursos ou mais trabalho com os mesmos recursos, dessa 

forma acredita-se que o conceito que objetivou aferir na alegação não foi eficiência e 

sim efetividade na prestação de serviço a comunidade, entretanto mesmo 

analisando com base nesse conceito, ainda é descabida a colocação. 

 

14.5 DO SUPERFATURAMENTO NAS MEDIÇÕES DE COLETA DE RESÍDUOS 

DE SAÚDE 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: O Responsável afirma que da mesma maneira do item 6.5, os critérios 

de auditoria são destoantes com a realidade, pois compara modo de execução de 

contratos geridos por equipes diferentes, reforçando suas alegações nos seguintes 

fatos: 1) as unidades de saúde atualmente encontrarem-se aglutinadas todas em um 

mesmo ponto e, na gestão anterior localizavam-se em pontos distintos; 2) maior 
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periodicidade na coleta na gestão anterior e; deficiência no fornecimento de 

medicamentos e materiais hospitalares na atual gestão. 

 
"Da mesma forma, anteriormente mencionada, os critérios utilizados pela 

auditoria estão dissonantes da realidade vivenciada na gestão 2013/2016. 

Primeiro, porque comparar o modo de execução de contratos geridos por 

equipes diferentes e metodologias de trabalho diferenciada, é medida que 

não pode acontecer, em razão de comparar diferentes situações. 

 

Outro ponto a ser levantado, que na gestão 2013/2016 as unidades de saúde 

de Fundão Sede eram todas separadas, o que demandava maior quantitativo 

de horas para recolhimento de todo os resíduos de saúde. Diferente da 

atualidade onde, todas as unidades se encontram aglutinadas no Pronto 

Atendimento Dr. César Agostini. 

 

Também, há de se ressaltar que, a coleta na gestão anterior era realizada 03 

(três) vezes na semana, totalizando, portanto 12 (doze) viagens por mês a 

cada unidade de saúde, conforme termo de referencia, o que não se 

vislumbra no presente momento, que se observa da 51ª medição, que estão 

ocorrendo aproximadamente 04 viagens no mês para unidade de saúde, 

exceto na unidade de Fundão que foram oito viagem [sic]. 

 

É notório na cidade, e de conhecimento dos auditores a deficiência da 

administração atual quanto à gestão da saúde, pois há falta de medicamentos 

e materiais hospitalares, o que reduz o quantitativo de resíduos a serem 

recolhidos." 

  

Análise: Diante do exposto anteriormente, a inexistência de aditivo ou apostilamento 

no objeto contratado garante que o item 04 do termo de referência (rotas e horários 

de recolhimento) não foi alterado, não havendo razões para execuções 

diferenciadas. 

 

Ademais, não há que se falar em metodologia de gestão contratual diferenciada 

entre na gestão 2013/2016, pois nada a esse respeito foi vislumbrado nos arquivos 

da Secretária Municipal de Serviços Urbanos E Infraestrutura, muito menos nos 

processos administrativos onde encontram-se os pagamentos mensais à 

Contratada, na verdade, o que evidencia-se é a ausência de metodologia de controle 

contratual. 

 

14.6 DA MEDIÇÃO DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANO E RESÍDUOS EM 

SERVIÇOS DE SAÚDE EM DESACORDO COM O CONTRATO 
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Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: Salienta o Responsável que já encontra-se superada a questão das 

medições dos itens 2.1.2 e 2.2.2 do Contrato Administrativo, inclusive incluiu parecer 

da Procuradoria Municipal, que encontra-se acostado no Processo Administrativo 

n°.04904/2017. 

 
"Quanto aos itens 2.1.2 e 2.2.2, acredita-se já esteja superado, inclusive pelo 

próprio parecer da Procuradoria do Município de Fundão, no Processo 

Administrativo n°.04904/2017, pois ressaltou que o item 2.3 do Contrato, 

prevê que os pagamentos dos serviços serão executados em parcelas 

mensais. 

 

Assim, ainda que se trate de serviço prestado e medido diariamente, o 

contrato determina que, pare efeito de cálculo da remuneração pelos serviços 

prestados, a medição deve levar em consideração o valor mensal, peso 

carregado, a ser multiplicado uma vez pela distância percorrida." 

 

Análise: Com todo respeito ao entendimento da douta Procuradoria Municipal, setor 

ao qual tenho grande admiração, mas o item 2.3 do Contrato Administrativo 

n°.087/2013 não deixa sombra de dúvidas quanto à necessidade da efetiva 

prestação de serviço para efeito de remuneração, se assim não fosse, todo o 

quantitativo estimado inicialmente (totalidade dos itens) para efeito de contratação 

deveria ser remunerado mesmo que a prestação efetiva não se concretizasse. 
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"2.3 Os pagamentos dos serviços a serem executados serão efetuados em 

parcelas mensais, por serviços efetivamente prestados e aceitos, após 

aprovação das medições pela (...)." (grifo nosso). 

 

Quando o contrato cita pagamentos mensais, não significa que é a totalidade do 

valor estimado e sim a forma de se organizar a remuneração da empresa, que 

poderia ser quinzenal, bimestral, etc. 

 

Discordamos ainda quando dito que o contrato é silencioso no que tange a forma de 

cálculo da remuneração, tendo em vista a planilha orçamentária é clara em mostrar 

que o valor é gerado pelo produto entre a distância pelo valor em toneladas e ainda 

o valor unitário cotado. 

 

Dessa forma repetimos a análise exposta preliminarmente, sendo a remuneração 

dada pelo produto (multiplicação) da extensão do percurso em km, pela massa em 

toneladas e por fim pelo preço unitário em reais, não há o que se falar em 

remuneração no percurso de volta do coletor, visto estar vazio (ZERO 

TONELADAS), tendo em vista que o produto de qualquer que seja o valor por zero é 

o próprio zero. 

 

Outro ponto importante é que a estimativa de distância (anexo II - Planilha 

Orçamentária - item 2.1.2) foi de 420.000 (quatrocentos e vinte mil) toneladas por 

quilômetro, visto que a empresa vencedora do certame tinha a liberdade destinar os 

resíduos em aterro com distância máxima de 100 (cem) km, entretanto para efeito de 

remuneração do transporte, deve-se contabilizar o percurso efetivamente realizado e 

não o que foi estimado, ou seja, se a empresa destinou os resíduos a uma distância 

menor de que 100 (cem) km não há o que se falar em remuneração baseada em 

100 (cem) km. 

 

14.7 SUBCONTRATAÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COLETADOS 

NO MUNICÍPIO 

 

Base Normativa: A Constituição Federal, artigo 37, dispõe que a administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes devem obedecer aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A Lei Federal nº 

8.666 de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, dispõe: 

 
“Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
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administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 

da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, 

do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

 

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo 

com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma 

pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” (grifo nosso). 

 

Justificativa: O Responsável informa que o termo de compromisso foi exigência 

editalícia, cumprida pela empresa, tanto é que a empresa sagrou-se vencedora do 

certame. 
 

"Nobres auditores, cumpre informar que foi exigência editalícia à 

apresentação de termo de compromisso do proprietário de aterro sanitário, 

quanto ao atendimento da demanda do município, em caso da empresa 

participante não ser detentora de aterro sanitário, item 52, IV.1, do Edital 

Concorrência Pública 01/2013. 

 

Assim, a empresa que se sagrou vencedora atendeu a norma estabelecida, 

não existindo, portanto, irregularidade." 

 

Análise: É salutar concordar com o responsável, entretanto, vislumbra-se apenas a 

anuência quanto à destinação de resíduos sólidos de saúde, já verificado em 

inspeção aos autos do processo administrativo n°.052/2013, não constando a 

anuência quanto à destinação dos resíduos sólidos domiciliares, muito menos a 

anuência da Administração quanto às alterações realizadas no decorrer da 

execução contratual, ou seja, vislumbrou-se mudanças no local de destinação final, 

mas não foi percebida anuência por meio dos novos termos de compromisso 

firmados pela responsável. 

 

15. CONCLUSÃO E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTOS  

 

15.1 Pelas razões apresentadas excluem-se do rol de responsáveis apontados no 

relatório técnico inicial os seguintes ex servidores: 

 

15.1.1 Maria Dulce Rúdio Soares; 

 

15.1.2 Juarez Dias Carvalho; 

 

15.1.3 Thiago Nascimento Costa. 
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15.2 Fica deduzido, pelas razões apresentadas pelo Sr. Anderson Cleiton Lira 

Pereira, dos valores a ressarcir ao erário o montante de 23.409,01 VRTE/ES, 

referentes às medições de 1 a 5 do item 2.1.1; 

 

15.3 Recomenda a condenação a empresa FORTALEZA AMBIENTAL E 

GERENCIEMNTO DE RESÍDIOS LTDA a ressarcir ao erário 529.386,86 VRTE/ES, 

referente aos achados de auditoria constantes aos itens 2.1 a 2.4; 

15.3.1 Diante do vulto financeiro da condenação e do fato que o ressarcimento dos 

valores pagos a maior à empresa evitam a necessidade de rescisão contratual e 

declaração de inidoneidade da empresa, salienta-se a razoabilidade na proposição 

por parte Administração municipal de condições razoáveis para promoção da 

devolução financeira, inclusive fazendo o uso de glosas nos pagamentos referentes 

às próximas medições dos serviços prestados por meio da execução Contrato 

Administrativo n°.087/2013, que tem vigência até dezembro de 2017; 

 

15.4 Solicite-se apresentação no prazo de 30 (trinta) dias dos termos de 

compromisso vigentes entre a FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIEMNTO DE 

RESÍDIOS LTDA e as empresas responsáveis pela recepção em caráter final de 

todos os tipos de resíduos contratados pela municipalidade, sob pena de imputação 

de multa prevista na cláusula 8.1.5 do contrato administrativo n°. 087/2013. 

 

15.5 Encaminhamento da decisão administrativa, que será posteriormente emitida 

pela autoridade competente julgadora, ao Ministério Público Estadual. 

 

 

Fundão, 13 de novembro de 2017. 
 

 
 
 
 

LEONARDO DE LIMA OLIVEIRA 
Auditor Interno 
CRA/ES 24260 

 
 
 
 
 
 

 
    Equipe de Apoio:

 

 

DÉBORA ASSIS LIMA 

Analista Administrativo e Financeiro 
CRA/ES 24479 

 

JENIFER A. DA SILVA OLIVEIRA 
Contadora 

CRC/SP 304535/T-ES 
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Anexo 01 
Matriz de Responsabilidade A01 

 

  
Achados de 
Auditoria 

Período de 
Ocorrência 

Responsáveis 
Período de 
Exercício 

Conduta Nexo de Causalidade Culpabilidade  Propostas de Encaminhamentos 

A1 

Duplicidade nas 
medições de 
coleta de resíduos 
sólidos urbanos 
(Item 2.1.1 do 
contrato 
administrativo 
n°.087/2013) 

(07/06/2013 
- 
25/12/2016) 

Prefeito 

 
 
 
 

(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

 
 

Autorizar pagamento em 
quantidades superiores ao 
executado 

A autorização dos pagamentos de quantitativos 
acima daqueles efetivamente executados, 
propiciou a ocorrência de superfaturamento. 

Não é possível afirmar que a gestora agiu de má-fé, 
pois praticou o ato respaldada em parecer técnico. 

1. Encaminhamento do relatório ao Legislativo para que haja 
análise dos pares no momento da votação das contas anuais 
de 2013 - 2016;  2. Encaminhamento ao MPES para 
apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Gestor do 
Contrato 

Omitir-se do papel de 
planejamento e criação de 
metodologia de controle e 
fiscalização da prestação de 
serviço. 

A omissão em planejar e criar metodologia 
eficaz para acompanhamento e fiscalização 
contratual propiciou pagamentos indevidos. 

Vista a complexidade do serviço em questão exigia-se 
do agente conduta diferente da adotada, devendo ter 
criado métodos que possibilitassem a efetiva 
fiscalização do contrato. Dessa forma não é possível 
afirmar que houve boa-fé do responsável. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES para 
apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Fiscal do Contrato 

Ratificar liquidação das 
medições, apresentadas pelo 
fiscal de acompanhamento na 
totalidade, sem metodologia de 
controle que comprove a 
efetiva fiscalização da 
prestação do serviço. 

A ratificação do ateste apresentado pelo fiscal 
de acompanhamento superior ao executado, 
propiciou pagamentos indevidos. 

Vista a complexidade do serviço em questão exigia-se 
do agente conduta diferente da adotada, devendo ter 
criado métodos que possibilitassem a efetiva 
fiscalização do contrato. Dessa forma não é possível 
afirmar que houve boa-fé do responsável. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES para 
apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Fiscal de 
Acompanhamento 

Liquidar as medições 
apresentadas pela contratada, 
na totalidade, sem metodologia 
de controle que comprove a 
efetiva fiscalização da 
prestação do serviço. 

O ateste em medições que contemplavam 
quantitativos superiores ao executado, 
propiciou pagamentos indevidos. 

Não é possível afirmar se houve boa-fé do responsável, 
visto que exigia-se nessas circunstâncias comprovação 
por meio de acompanhamento diário dos quantitativos 
liquidados em favor da contratada.  

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES para 
apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Empresa 
Solicitar valores superiores à 
efetiva execução dos serviços. 

A solicitação de valores superiores aos 
executados resultou em pagamentos indevidos 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era 
exigível conduta diversa daquela que ele adotou, 
consideradas as circunstâncias que o cercavam, pois 
deveria o responsável solicitar valores condizentes com 
a real prestação de serviço. 

1. Imputação de débito no valor total apurado e, enquanto não 
haja ressarcimento, aplicação de pana de inabilitação de 
contratar com o município por 2 (dois) anos e rescisão do 
contrato administrativo n°.087/2013; 2. Encaminhamento ao 
MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 
n°.8429/92 
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Anexo 02 
Matriz de Responsabilidade A02 

 

 

Achados de 
Auditoria 

Período de 
Ocorrência 

Responsáveis 
Período de 
Exercício 

Conduta Nexo de Causalidade Culpabilidade Propostas de Encaminhamentos 

A2 

Medição do transporte 
de resíduos urbanos 
em desacordo com o 
contrato (Item 2.1.2 
do contrato 
administrativo 
n°.087/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

Autorizar pagamento em 
quantidades superiores ao 
executado 

A autorização dos pagamentos 
de quantitativos acima daqueles 
previstos contratualmente 
propiciou a ocorrência de 
superfaturamento. 

Não é possível afirmar que a gestora agiu de má-
fé, pois praticava os atos respaldada em parecer 
técnico. 

1. Encaminhamento do relatório ao Legislativo para que 
haja análise dos Pares no momento da votação das 
contas anuais de 2013 - 2016; 2. Encaminhamento ao 
MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 
n°.8429/92 

Gestor do Contrato 

Omitir-se do papel de planejamento 
e criação de metodologia de 
controle e fiscalização da prestação 
de serviço. 

A omissão em planejar e criar 
metodologia eficaz para 
acompanhamento e fiscalização 
contratual propiciou pagamentos 
indevidos. 

Vista a complexidade do serviço em questão 
exigia-se do agente conduta diferente da adotada, 
devendo ter criado métodos que possibilitassem a 
efetiva fiscalização do contrato. Dessa forma não é 
possível afirmar que houve boa-fé do responsável. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a 
conduta funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, 
com devido registro na ficha Funcional; 2. 
Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta 
nos termos da Lei n°.8429/92 

Fiscal do Contrato 

Ratificar liquidação das medições, 
apresentadas pelo fiscal de 
acompanhamento, na totalidade, 
sem metodologia de controle que 
comprove à efetiva fiscalização da 
prestação do serviço. 

A ratificação do ateste 
apresentado pelo fiscal de 
acompanhamento em desacordo 
com os termos do contrato, 
propiciou pagamentos indevidos. 

Vista a complexidade do serviço em questão 
exigia-se do agente conduta diferente da adotada, 
devendo ter criado métodos que possibilitassem a 
efetiva fiscalização do contrato. Dessa forma não é 
possível afirmar que houve boa-fé do responsável. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a 
conduta funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, 
com devido registro na ficha Funcional; 2. 
Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta 
nos termos da Lei n°.8429/92 

Fiscal de 
Acompanhamento 

Liquidar as medições apresentadas 
pela contratada, na totalidade, sem 
metodologia de controle que 
comprove a efetiva fiscalização da 
prestação do serviço. 

O ateste em medições que 
contemplavam desacordo com 
os termos contratuais, propiciou 
pagamentos indevidos. 

Não é possível afirmar se houve boa-fé do 
responsável, visto que exigia-se nessas 
circunstâncias comprovação por meio de 
acompanhamento diário dos quantitativos 
liquidados em favor da contratada. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a 
conduta funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, 
com devido registro na ficha Funcional; 2. 
Encaminhamento ao MPES para apreciação da conduta 
nos termos da Lei n°.8429/92 

Empresa 
Solicitar valores em desacordo com 
os termos do contrato 
administrativo nº. 087/2013 

A solicitação de valores em 
desacordo com os termos do 
contrato resultou em 
pagamentos indevidos 

É razoável afirmar que era possível ao 
responsável ter consciência da ilicitude do ato que 
praticara e que era exigível conduta diversa 
daquela que ele adotou, consideradas as 
circunstâncias que o cercavam, pois deveria o 
responsável solicitar valores condizentes com a 
real prestação de serviço. 

1. Imputação e débito no valor total apurado e, enquanto 
não haja ressarcimento, aplicação de pana de 
inabilitação de contratar com o município por 2 (dois) 
anos e rescisão do contrato administrativo n°.087/2013; 
2. Encaminhamento ao MPES para apreciação da 
conduta nos termos da Lei n°.8429/92 
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Anexo 03 
Matriz de Responsabilidade A03 

 

 

Achados de 
Auditoria 

Período de 
Ocorrência 

Responsáveis 
Período de 
Exercício 

Conduta Nexo de Causalidade Culpabilidade Propostas de Encaminhamentos 

A3 

Superfaturament
o nas medições 
de coleta de 
resíduos de 
serviços de 
saúde (Item 
2.2.1 do contrato 
administrativo 
n°.087/2013) 

(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

Prefeito 

(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

Autorizar pagamento em 
quantidades superiores 
ao executado 

A autorização dos pagamentos de 
quantitativos acima daqueles 
efetivamente executados, propiciou a 
ocorrência de superfaturamento. 

Não é possível afirmar que a gestora agiu de má-fé, pois 
praticava os atos respaldada em parecer técnico. 

1. Encaminhamento do relatório ao Legislativo para que haja 
análise dos pares no momento da votação das contas anuais 
de 2013 - 2016; 2. Encaminhamento ao MPES para 
apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Gestor do Contrato 

Omitir-se do papel de 
planejamento e criação 
de metodologia de 
controle e fiscalização 
da prestação de serviço. 

A omissão em planejar e criar 
metodologia eficaz para 
acompanhamento e fiscalização 
contratual propiciou pagamentos 
indevidos. 

Vista a complexidade do serviço em questão exigia-se do agente 
conduta diferente da adotada, devendo ter criado métodos que 
possibilitassem a efetiva fiscalização do contrato. Dessa forma 
não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES 
para apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Fiscal do Contrato 

Ratificar liquidação das 
medições, apresentadas 
pelo fiscal de 
acompanhamento, na 
totalidade, sem 
metodologia de controle 
que comprove a efetiva 
fiscalização da 
prestação do serviço. 

A ratificação do ateste apresentado 
pelo fiscal de acompanhamento 
superior ao executado, propiciou 
pagamentos indevidos. 

Vista a complexidade do serviço em questão exigia-se do agente 
conduta diferente da adotada, devendo ter criado métodos que 
possibilitassem a efetiva fiscalização do contrato. Dessa forma 
não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES 
para apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Fiscal de 
Acompanhamento 

Liquidar as medições 
apresentadas pela 
contratada, na 
totalidade, sem 
metodologia de controle 
que comprove a efetiva 
fiscalização da 
prestação do serviço.. 

O ateste em medições que 
contemplavam quantitativos 
superiores ao executado, propiciou 
pagamentos indevidos. 

Não é possível afirmar se houve boa-fé do responsável, visto 
que exigia-se nessas circunstâncias comprovação por meio de 
acompanhamento diário dos quantitativos liquidados em favor da 
contratada. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES 
para apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Empresa 
Solicitar valores 
superiores à efetiva 
execução dos serviços. 

A solicitação de valores superiores 
aos executados resultou em 
pagamentos indevidos 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível 
conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 
circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável 
solicitar valores condizentes com a real prestação de serviço. 

1. Imputação de débito no valor total apurado e, enquanto não 
haja ressarcimento, aplicação de pana de inabilitação de 
contratar com o município por 2 (dois) anos e rescisão do 
contrato administrativo n°.087/2013; 2. Encaminhamento ao 
MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 
n°.8429/92 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

94 
___________________________________________________________________________ 

 Rua São José n.º 135, Centro - Fundão/ES - CEP: 29185-000 - Tel.: 3267-1565 
Site: www.fundao.es.gov.br - E-mail: auditoria@fundao.es.gov.br 

Anexo 04 
Matriz de Responsabilidade A04 

 

 
Achados de 
Auditoria 

Período de 
Ocorrência 

Responsáveis 
Período de 
Exercício 

Conduta Nexo de Causalidade Culpabilidade Propostas de Encaminhamentos 

A4 

Duplicidade nas 
medições de 
coleta de 
resíduos de 
serviços de 
saúde (Item 
2.2.2 do contrato 
administrativo 
n°.087/2013) 

(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

Prefeito 

(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

Autorizar pagamento em 
quantidades superiores ao 
executado 

A autorização dos pagamentos de 
quantitativos acima daqueles 
previstos contratualmente propiciou a 
ocorrência de superfaturamento. 

Não é possível afirmar que a gestora agiu de má-fé, pois 
praticava os atos respaldada em parecer técnico. 

1. Encaminhamento do relatório ao Legislativo para que haja 
análise dos pares no momento da votação das contas anuais 
de 2013 - 2016; 2. Encaminhamento ao MPES para 
apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Gestor do 
Contrato 

Omitir-se do papel de 
planejamento e criação de 
metodologia de controle e 
fiscalização da prestação 
de serviço. 

A omissão em planejar e criar 
metodologia eficaz para 
acompanhamento e fiscalização 
contratual propiciou pagamentos 
indevidos. 

Vista a complexidade do serviço em questão exigia-se do agente 
conduta diferente da adotada, devendo ter criado métodos que 
possibilitassem a efetiva fiscalização do contrato. Dessa forma 
não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES 
para apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Fiscal do 
Contrato 

Ratificar liquidação das 
medições, apresentadas 
pelo fiscal de 
acompanhamento, na 
totalidade, sem 
metodologia de controle 
que comprove a efetiva 
fiscalização da prestação 
do serviço. 

A ratificação do ateste apresentado 
pelo fiscal de acompanhamento em 
desacordo com os termos do contrato, 
propiciou pagamentos indevidos. 

Vista a complexidade do serviço em questão exigia-se do agente 
conduta diferente da adotada, devendo ter criado métodos que 
possibilitassem a efetiva fiscalização do contrato. Dessa forma 
não é possível afirmar que houve boa-fé do responsável. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES 
para apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Fiscal de 
Acompanhament
o 

Liquidar as medições 
apresentadas pela 
contratada, na totalidade, 
sem metodologia de 
controle que comprove a 
efetiva fiscalização da 
prestação do serviço. 

O ateste em medições que 
contemplavam desacordo com os 
termos contratuais, propiciou 
pagamentos indevidos. 

Não é possível afirmar se houve boa-fé do responsável, visto 
que exigia-se nessas circunstâncias comprovação por meio de 
acompanhamento diário dos quantitativos liquidados em favor da 
contratada. 

1. Instauração de sindicância objetivando apurar a conduta 
funcional nos termos da Lei Municipal 804/93, com devido 
registro na ficha Funcional; 2. Encaminhamento ao MPES 
para apreciação da conduta nos termos da Lei n°.8429/92 

Empresa 

Solicitar valores em 
desacordo com os termos 
do contrato administrativo 
nº. 087/2013 

A solicitação de valores em 
desacordo com os termos do contrato 
resultou em pagamentos indevidos 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível 
conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 
circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável 
solicitar valores condizentes com a real prestação de serviço. 

1. Imputação de débito no valor total apurado e, enquanto não 
haja ressarcimento, aplicação de pana de inabilitação de 
contratar com o município por 2 (dois) anos e rescisão do 
contrato administrativo n°.087/2013; 2. Encaminhamento ao 
MPES para apreciação da conduta nos termos da Lei 
n°.8429/92 
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Anexo 05 
Matriz de Responsabilidade A05 

 

 

Achados de 
Auditoria 

Período de 
Ocorrência 

Responsáveis 
Período de 
Exercício 

Conduta Nexo de Causalidade Culpabilidade Propostas de Encaminhamentos 

A5 

Não é possível 
afirmar que há 
anuência do 
poder executivo 
quanto a 
subcontratação do 
serviço de 
destinação final 
dos resíduos 
coletados no 
município. 

(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

Empresa 
(07/06/2013 - 
25/12/2016) 

Não firmar ou não 
apresentar termo de 
compromisso devidamente 
registrado em cartório entre 
a contratada e o aterro. 

A omissão no envio do termo de 
compromisso feriu as cláusula 
contratual (Contrato Administrativo 
n°.087/2013; Item 3.9 do Termo de 
Referência) 

É razoável afirmar que era possível ao responsável ter 
consciência da ilicitude do ato que praticara e que era exigível 
conduta diversa daquela que ele adotou, consideradas as 
circunstâncias que o cercavam, pois deveria o responsável 
apresentar termo de compromisso devidamente registrado em 
cartório entre a contratada e o aterro. 

1. Imputação de multa prevista na cláusula 8.1.5 do contrato 
administrativo n°. 087/2013. 
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Anexo 06 
Item Descrição Unidade Medição Início Fim Domingos Dias Preço Unitário Quantidade Total Quant Cam (h/dia)/cam. Ida Aterro 

Tempo 
Médio (h) 

Tempo Total Valor Reaj Retr. Propoc VRTE/ES 

2.1.1 
Coleta de RSU/RSD 

(equipamentos) 
h x caminh 

1ª 07/06/2013 30/06/2013 4 20,00 114,38 432,00 49.412,16 3,00 7,20 30,00 2,50 75,00 8.578,50 0,00 3.601,39 

2ª 01/07/2013 31/07/2013 4 27,00 114,38 605,00 69.199,90 3,00 7,47 41,00 2,50 102,50 11.723,95 0,00 4.921,89 

3ª 01/08/2013 31/08/2013 4 27,00 114,38 617,00 70.572,46 3,00 7,62 42,00 2,50 105,00 12.009,90 0,00 5.041,94 

4ª 01/09/2013 30/09/2013 5 25,00 114,38 645,00 73.775,10 3,00 8,60 41,00 2,50 102,50 11.723,95 0,00 4.921,89 

5ª 01/10/2013 31/10/2013 4 27,00 114,38 652,00 74.575,76 3,00 8,05 41,00 2,50 102,50 11.723,95 0,00 4.921,89 

6ª 01/11/2013 30/11/2013 4 26,00 114,38 649,00 74.232,62 3,00 8,32 41,00 2,50 102,50 11.723,95 0,00 4.921,89 

7ª 01/12/2013 31/12/2013 5 26,00 114,38 804,00 91.961,52 3,00 10,31 70,00 2,50 175,00 20.016,50 0,00 8.403,23 

8ª 01/01/2014 31/01/2014 4 27,00 114,38 1.359,58 155.508,76 3,00 16,78 102,00 2,50 255,00 29.166,90 0,00 11.620,28 

9ª 01/02/2014 28/02/2014 4 24,00 114,38 1.084,30 124.022,23 3,00 15,06 66,00 2,50 165,00 18.872,70 0,00 7.519,00 

10ª 01/03/2014 31/03/2014 5 26,00 114,38 995,00 113.808,10 3,00 12,76 83,00 2,50 207,50 23.733,85 0,00 9.455,72 

11ª 01/04/2014 30/04/2014 4 26,00 114,38 995,00 113.808,10 3,00 12,76 81,00 2,50 202,50 23.161,95 0,00 9.227,87 

12ª 01/05/2014 31/05/2014 4 27,00 114,38 980,00 112.092,40 3,00 12,10 60,00 2,50 150,00 17.157,00 0,00 6.835,46 

13ª 01/06/2014 30/06/2014 5 25,00 114,38 973,00 111.291,74 4,00 9,73 50,00 2,50 125,00 14.297,50 1.297,82 6.213,27 

14ª 01/07/2014 31/07/2014 4 27,00 114,38 973,00 111.291,74 4,00 9,01 58,00 2,50 145,00 16.585,10 1.505,47 7.207,40 

15ª 01/08/2014 31/08/2014 5 26,00 114,38 1.011,00 115.638,18 4,00 9,72 51,00 2,50 127,50 14.583,45 1.323,77 6.337,54 

16ª 01/09/2014 30/09/2014 4 26,00 114,38 1.129,00 129.135,02 4,00 10,86 54,00 2,50 135,00 15.441,30 1.398,85 6.709,22 

17ª 01/10/2014 31/10/2014 4 27,00 114,38 1.150,00 131.537,00 4,00 10,65 58,00 2,50 145,00 16.585,10 1.498,27 7.204,53 

18ª 01/11/2014 30/11/2014 5 25,00 114,38 1.085,00 124.102,30 4,00 10,85 51,00 2,50 127,50 14.583,45 1.304,66 6.329,92 

19ª 01/12/2014 31/12/2014 4 27,00 114,38 1.082,00 123.759,16 4,00 10,02 23,00 1,50 34,50 3.946,11 350,85 1.711,94 

20ª 01/01/2015 31/01/2015 4 27,00 114,38 1.224,00 140.001,12 4,00 11,33 108,00 2,50 270,00 30.882,60 2.725,07 12.507,04 

21ª 01/02/2015 28/02/2015 4 24,00 114,38 1.116,00 127.648,08 4,00 11,63 28,00 1,50 42,00 4.803,96 422,76 1.945,11 

22ª 01/03/2015 31/03/2015 5 26,00 114,38 910,00 104.085,80 4,00 8,75 57,00 2,50 142,50 16.299,15 1.420,44 6.594,32 

23º 01/04/2015 30/04/2015 4 26,00 114,38 991,00 113.350,58 4,00 9,53 59,00 2,50 147,50 16.871,05 1.453,28 6.819,37 

24ª 01/05/2015 31/05/2015 5 26,00 114,38 889,00 101.683,82 4,00 8,55 60,00 2,50 150,00 17.157,00 2.302,87 7.241,96 

25ª 01/06/2015 30/06/2015 4 26,00 114,38 997,00 114.036,86 4,00 9,59 61,00 2,50 152,50 17.442,95 2.325,67 7.356,86 

26ª 01/07/2015 31/07/2015 4 27,00 114,38 974,00 111.406,12 4,00 9,02 59,00 2,50 147,50 16.871,05 2.234,01 7.109,92 

27ª 01/08/2015 31/08/2015 5 26,00 114,38 969,00 110.834,22 4,00 9,32 62,00 2,50 155,00 17.728,90 2.341,05 7.469,00 

28ª 01/09/2015 30/09/2015 4 26,00 114,38 978,00 111.863,64 4,00 9,40 55,00 2,50 137,50 15.727,25 2.057,19 6.618,45 

29ª 01/10/2015 31/10/2015 4 27,00 114,38 985,00 112.664,30 4,00 9,12 61,00 2,50 152,50 17.442,95 2.239,29 7.324,71 

30ª 01/11/2015 30/11/2015 5 25,00 128,43 977,00 125.476,11 4,00 9,77 58,00 2,50 145,00 18.622,35 0,00 6.930,28 

31ª 01/12/2015 31/12/2015 4 27,00 128,43 1.231,00 158.097,33 4,00 11,40 70,00 2,50 175,00 22.475,25 0,00 8.364,13 

32ª 01/01/2016 31/01/2016 5 26,00 128,43 1.376,00 176.719,68 4,00 13,23 85,00 2,50 212,50 27.291,38 0,00 9.239,10 

33ª 01/02/2016 29/02/2016 4 25,00 128,43 1.242,00 159.510,06 4,00 12,42 73,00 2,50 182,50 23.438,48 0,00 7.934,76 

34ª 01/03/2016 31/03/2016 4 27,00 128,43 873,00 112.119,39 3,00 10,78 51,00 2,50 127,50 16.374,83 0,00 5.543,46 

35ª 01/04/2016 30/04/2016 4 26,00 128,43 825,00 105.954,75 4,00 7,93 50,00 2,50 125,00 16.053,75 0,00 5.434,76 

36ª 01/05/2016 31/05/2016 5 26,00 128,43 828,00 106.340,04 4,00 7,96 42,00 2,50 105,00 13.485,15 0,00 4.565,20 

37ª 01/06/2016 30/06/2016 4 26,00 128,43 826,00 106.083,18 4,00 7,94 41,00 2,50 102,50 13.164,08 0,00 4.456,51 

38ª 01/07/2016 31/07/2016 5 26,00 128,43 824,00 105.826,32 4,00 7,92 45,00 2,50 112,50 14.448,38 0,00 4.891,29 

39ª 01/08/2016 31/08/2016 4 27,00 128,43 819,00 105.184,17 4,00 7,58 42,00 2,50 105,00 13.485,15 0,00 4.565,20 

40ª 01/09/2016 30/09/2016 4 26,00 128,43 811,00 104.156,73 4,00 7,80 41,00 1,50 61,50 7.898,45 0,00 2.673,90 

41ª 01/10/2016 31/10/2016 5 26,00 128,43 809,00 103.899,87 4,00 7,78 44,00 2,50 110,00 14.127,30 0,00 4.782,59 

42ª 01/11/2016 30/11/2016 4 26,00 128,43 802,00 103.000,86 4,00 7,71 45,00 2,50 112,50 14.448,38 0,00 4.891,29 

43ª 01/12/2016 25/12/2016 4 21,00 128,43 641,00 82.323,63 4,00 7,63 37,00 2,50 92,50 11.879,78 0,00 4.021,73 

            40.137,88 4.771.990,91         5.850,50 694.034,64 28.201,31 272.387,22 

46ª 01/02/2017 28/02/2017 4 24,00 128,43 495,50 63.637,07   6,88 

Implementada metodologia de fiscalização de contrato fevereiro de 2017. 
47ª 01/03/2017 31/03/2017 4 27,00 128,43 504,20 64.754,41   6,22 

48ª 01/04/2017 30/04/2017 5 25,00 128,43 476,50 61.196,90   6,35 

49° 01/05/2017 31/05/2017 4 27,00 128,43 596,50 76.608,50   7,36 
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Anexo 07 
Item Descrição Unidade Medição Início Fim  Preço Unitário  Quantidade Total Volta Vazio Valor Reaj Retr.  Corr. VRTE/ES 

2.1.2 
Transporte de 

RSU/RSD 
KM x TON 

1ª 07/06/2013 30/06/2013 0,75 24701,00 18.525,75 12.350,50 9.262,88 0,00 12.391,33 

2ª 01/07/2013 31/07/2013 0,75 33111,00 24.833,25 16.555,50 12.416,63 0,00 16.610,23 

3ª 01/08/2013 31/08/2013 0,75 28885,00 21.663,75 14.442,50 10.831,88 0,00 14.490,25 

4ª 01/09/2013 30/09/2013 0,75 29233,00 21.924,75 14.616,50 10.962,38 0,00 14.664,82 

5ª 01/10/2013 31/10/2013 0,75 30048,00 22.536,00 15.024,00 11.268,00 0,00 15.073,67 

6ª 01/11/2013 30/11/2013 0,75 33322,00 24.991,50 16.661,00 12.495,75 0,00 16.716,08 

7ª 01/12/2013 31/12/2013 0,75 43289,00 32.466,75 21.644,50 16.233,38 0,00 21.716,06 

8ª 01/01/2014 31/01/2014 0,75 62495,00 46.871,25 31.247,50 23.435,63 0,00 29.622,22 

9ª 01/02/2014 28/02/2014 0,75 34810,00 26.107,50 17.405,00 13.053,75 0,00 16.499,71 

10ª 01/03/2014 31/03/2014 0,75 40697,00 30.522,75 20.348,50 15.261,38 0,00 19.290,11 

11ª 01/04/2014 30/04/2014 0,75 35281,00 26.460,75 17.640,50 13.230,38 0,00 16.722,96 

12ª 01/05/2014 31/05/2014 0,75 30928,00 23.196,00 15.464,00 11.598,00 0,00 14.659,67 

13ª 01/06/2014 30/06/2014 0,75 30556,00 22.917,00 15.278,00 11.458,50 1.059,85 15.822,98 

14ª 01/07/2014 31/07/2014 0,75 32702,00 24.526,50 16.351,00 12.263,25 1.134,29 16.934,25 

15ª 01/08/2014 31/08/2014 0,75 30020,00 22.515,00 15.010,00 11.257,50 1.041,26 15.545,42 

16ª 01/09/2014 30/09/2014 0,75 31878,00 23.908,50 15.939,00 11.954,25 1.103,50 16.504,77 

17ª 01/10/2014 31/10/2014 0,75 33423,00 25.067,25 16.711,50 12.533,63 1.153,75 17.300,60 

18ª 01/11/2014 30/11/2014 0,75 31338,00 23.503,50 15.669,00 11.751,75 1.071,28 16.208,09 

19ª 01/12/2014 31/12/2014 0,75 45166,00 33.874,50 22.583,00 16.937,25 1.534,47 23.347,93 

20ª 01/01/2015 31/01/2015 0,75 63396,00 47.547,00 31.698,00 23.773,50 2.137,57 30.726,67 

21ª 01/02/2015 28/02/2015 0,75 47365,00 35.523,75 23.682,50 17.761,88 1.592,74 22.951,69 

22ª 01/03/2015 31/03/2015 0,75 34102,00 25.576,50 17.051,00 12.788,25 1.135,62 16.511,63 

23º 01/04/2015 30/04/2015 0,75 33300,00 24.975,00 16.650,00 12.487,50 1.096,09 16.108,11 

24ª 01/05/2015 31/05/2015 0,75 32534,00 24.400,50 16.267,00 12.200,25 1.777,50 16.575,53 

25ª 01/06/2015 30/06/2015 0,75 35764,00 26.823,00 17.882,00 13.411,50 1.940,97 18.205,74 

26ª 01/07/2015 31/07/2015 0,75 33229,00 24.921,75 16.614,50 12.460,88 1.791,03 16.900,64 

27ª 01/08/2015 31/08/2015 0,75 31448,00 23.586,00 15.724,00 11.793,00 1.690,30 15.989,19 

28ª 01/09/2015 30/09/2015 0,75 31747,00 23.810,25 15.873,50 11.905,13 1.690,32 16.122,17 

29ª 01/10/2015 31/10/2015 0,75 34322,00 25.741,50 17.161,00 12.870,75 1.793,52 17.389,64 

30ª 01/11/2015 30/11/2015 0,85 32943,00 28.001,55 16.471,50 14.000,78 0,00 16.602,83 

31ª 01/12/2015 31/12/2015 0,85 40559,00 34.475,15 20.279,50 17.237,58 0,00 20.441,19 

32ª 01/01/2016 31/01/2016 0,85 53098,00 45.133,30 26.549,00 22.566,65 0,00 24.343,62 

33ª 01/02/2016 29/02/2016 0,85 40481,00 34.408,85 20.240,50 17.204,43 0,00 18.559,16 

34ª 01/03/2016 31/03/2016 0,85 31428,00 26.713,80 15.714,00 13.356,90 0,00 14.408,67 

35ª 01/04/2016 30/04/2016 0,85 31793,00 27.024,05 15.896,50 13.512,03 0,00 14.576,01 

36ª 01/05/2016 31/05/2016 0,85 29362,00 24.957,70 14.681,00 12.478,85 0,00 13.461,48 

37ª 01/06/2016 30/06/2016 0,85 27797,00 23.627,45 13.898,50 11.813,73 0,00 12.743,98 

38ª 01/07/2016 31/07/2016 0,85 30909,00 26.272,65 15.454,50 13.136,33 0,00 14.170,72 

39ª 01/08/2016 31/08/2016 0,85 28915,00 24.577,75 14.457,50 12.288,88 0,00 13.256,54 

40ª 01/09/2016 30/09/2016 0,85 28699,00 24.394,15 14.349,50 12.197,08 0,00 13.157,51 

41ª 01/10/2016 31/10/2016 0,85 30916,00 26.278,60 15.458,00 13.139,30 0,00 14.173,93 

42ª 01/11/2016 30/11/2016 0,85 34632,00 29.437,20 17.316,00 14.718,60 0,00 15.877,59 

43ª 01/12/2016 25/12/2016 0,85 28664,00 24.364,40 14.332,00 12.182,20 0,00 13.141,47 

        1484585 1.178.984,10   589.492,05 24.744,07 736.516,88 

46ª 01/02/2017 28/02/2017   31316 

 Implementada metodologia de fiscalização de contrato 
fevereiro de 2017.  

47ª 01/03/2017 31/03/2017   35491 

48ª 01/04/2017 30/04/2017   29937 

49° 01/05/2017 31/05/2017   31449 
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Anexo 08 
Item Descrição Unidade Medição Início Fim Preço Unitário Quantidade Total 

Tempo (h) pós 
controle 

Diferença (h) Valor Reaj Retr.  Corr. VRTE/ES 

2.2.1 Coleta RSS (equipamento) H x camin 

1ª 07/06/2013 30/06/2013 17,50 144,00 2.520,00 20,83 123,17 2.155,42 0,00 2.883,39 

2ª 01/07/2013 31/07/2013 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 0,00 1.759,69 

3ª 01/08/2013 31/08/2013 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 0,00 1.759,69 

4ª 01/09/2013 30/09/2013 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 0,00 1.759,69 

5ª 01/10/2013 31/10/2013 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 0,00 1.806,51 

6ª 01/11/2013 30/11/2013 17,50 96,50 1.688,75 20,83 75,67 1.324,17 0,00 1.771,39 

7ª 01/12/2013 31/12/2013 17,50 96,50 1.688,75 20,83 75,67 1.324,17 0,00 1.771,39 

8ª 01/01/2014 31/01/2014 17,50 97,10 1.699,25 20,83 76,27 1.334,67 0,00 1.687,00 

9ª 01/02/2014 28/02/2014 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 0,00 1.706,90 

10ª 01/03/2014 31/03/2014 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 0,00 1.706,90 

11ª 01/04/2014 30/04/2014 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 0,00 1.662,66 

12ª 01/05/2014 31/05/2014 17,50 97,00 1.697,50 20,83 76,17 1.332,92 0,00 1.684,78 

13ª 01/06/2014 30/06/2014 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 119,93 1.814,25 

14ª 01/07/2014 31/07/2014 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 123,12 1.862,53 

15ª 01/08/2014 31/08/2014 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 119,93 1.814,25 

16ª 01/09/2014 30/09/2014 17,50 97,00 1.697,50 20,83 76,17 1.332,92 121,28 1.838,08 

17ª 01/10/2014 31/10/2014 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 119,36 1.813,53 

18ª 01/11/2014 30/11/2014 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 121,34 1.860,28 

19ª 01/12/2014 31/12/2014 17,50 97,00 1.697,50 20,83 76,17 1.332,92 119,03 1.835,24 

20ª 01/01/2015 31/01/2015 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 116,58 1.698,14 

21ª 01/02/2015 28/02/2015 17,50 97,00 1.697,50 20,83 76,17 1.332,92 117,82 1.720,35 

22ª 01/03/2015 31/03/2015 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 118,21 1.741,57 

23º 01/04/2015 30/04/2015 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 116,84 1.739,95 

24ª 01/05/2015 31/05/2015 17,50 97,00 1.697,50 20,83 76,17 1.332,92 179,77 1.793,82 

25ª 01/06/2015 30/06/2015 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 180,92 1.815,94 

26ª 01/07/2015 31/07/2015 17,50 97,00 1.697,50 20,83 76,17 1.332,92 177,35 1.790,95 

27ª 01/08/2015 31/08/2015 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 179,18 1.813,87 

28ª 01/09/2015 30/09/2015 17,50 96,00 1.680,00 20,83 75,17 1.315,42 172,89 1.764,91 

29ª 01/10/2015 31/10/2015 17,50 98,00 1.715,00 20,83 77,17 1.350,42 174,20 1.807,97 

30ª 01/11/2015 30/11/2015 19,66 97,00 1.907,02 20,83 76,17 1.497,44 0,00 1.775,74 

31ª 01/12/2015 31/12/2015 19,66 98,00 1.926,68 20,83 77,17 1.517,10 0,00 1.799,05 

32ª 01/01/2016 31/01/2016 19,66 97,00 1.907,02 20,83 76,17 1.497,44 0,00 1.615,35 

33ª 01/02/2016 29/02/2016 19,66 98,00 1.926,68 20,83 77,17 1.517,10 0,00 1.636,56 

34ª 01/03/2016 31/03/2016 19,66 97,00 1.907,02 20,83 76,17 1.497,44 0,00 1.615,35 

35ª 01/04/2016 30/04/2016 19,66 98,00 1.926,68 20,83 77,17 1.517,10 0,00 1.636,56 

36ª 01/05/2016 31/05/2016 19,66 96,00 1.887,36 20,83 75,17 1.477,78 0,00 1.594,14 

37ª 01/06/2016 30/06/2016 19,66 98,00 1.926,68 20,83 77,17 1.517,10 0,00 1.636,56 

38ª 01/07/2016 31/07/2016 19,66 97,00 1.907,02 20,83 76,17 1.497,44 0,00 1.615,35 

39ª 01/08/2016 31/08/2016 19,66 98,00 1.926,68 20,83 77,17 1.517,10 0,00 1.636,56 

40ª 01/09/2016 30/09/2016 19,66 96,00 1.887,36 20,83 75,17 1.477,78 0,00 1.594,14 

41ª 01/10/2016 31/10/2016 19,66 98,00 1.926,68 20,83 77,17 1.517,10 0,00 1.636,56 

42ª 01/11/2016 30/11/2016 19,66 96,00 1.887,36 20,83 75,17 1.477,78 0,00 1.594,14 

43ª 01/12/2016 25/12/2016 19,66 98,00 1.926,68 20,83 77,17 1.517,10 0,00 1.636,56 

        4.078,10 76.828,67     60.521,59 2.377,76 75.508,25 

46ª 01/02/2017 28/02/2017   20,83 

Implementada metodologia de fiscalização de contrato fevereiro de 
2017. 

47ª 01/03/2017 31/03/2017   20,83 

48ª 01/04/2017 30/04/2017   20,83 

49° 01/05/2017 31/05/2017   20,83 
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Anexo 09 
Item Descrição Unidade Medição Início Fim Preço Unitário Quantidade Total Volta Vazio Valor Reaj Retr.  Corr. VRTE/ES 

2.2.2 Transporte RSS Kg x Km 

1ª 07/06/2013 30/06/2013 0,09 19.800,00 1.782,00 9.900,00 891,00 0,00 1.191,93 

2ª 01/07/2013 31/07/2013 0,09 19.800,00 1.782,00 9.900,00 891,00 0,00 1.191,93 

3ª 01/08/2013 31/08/2013 0,09 23.556,50 2.120,09 11.778,25 1.060,04 0,00 1.418,06 

4ª 01/09/2013 30/09/2013 0,09 29.573,50 2.661,62 14.786,75 1.330,81 0,00 1.780,28 

5ª 01/10/2013 31/10/2013 0,09 30.492,00 2.744,28 15.246,00 1.372,14 0,00 1.835,57 

6ª 01/11/2013 30/11/2013 0,09 19.552,50 1.759,73 9.776,25 879,86 0,00 1.177,03 

7ª 01/12/2013 31/12/2013 0,09 28.693,50 2.582,42 14.346,75 1.291,21 0,00 1.727,30 

8ª 01/01/2014 31/01/2014 0,09 19.376,50 1.743,89 9.688,25 871,94 0,00 1.102,12 

9ª 01/02/2014 28/02/2014 0,09 22.412,50 2.017,13 11.206,25 1.008,56 0,00 1.274,81 

10ª 01/03/2014 31/03/2014 0,09 28.811,20 2.593,01 14.405,60 1.296,50 0,00 1.638,76 

11ª 01/04/2014 30/04/2014 0,09 28.811,20 2.593,01 14.405,60 1.296,50 0,00 1.638,76 

12ª 01/05/2014 31/05/2014 0,09 22.880,00 2.059,20 11.440,00 1.029,60 0,00 1.301,40 

13ª 01/06/2014 30/06/2014 0,09 19.668,00 1.770,12 9.834,00 885,06 113,70 1.262,41 

14ª 01/07/2014 31/07/2014 0,09 17.803,50 1.602,32 8.901,75 801,16 102,92 1.142,74 

15ª 01/08/2014 31/08/2014 0,09 17.803,50 1.602,32 8.901,75 801,16 102,92 1.142,74 

16ª 01/09/2014 30/09/2014 0,09 19.437,00 1.749,33 9.718,50 874,67 112,14 1.247,30 

17ª 01/10/2014 31/10/2014 0,09 39.847,00 3.586,23 19.923,50 1.793,12 229,25 2.556,24 

18ª 01/11/2014 30/11/2014 0,09 34.595,00 3.113,55 17.297,50 1.556,78 197,10 2.216,87 

19ª 01/12/2014 31/12/2014 0,09 25.954,50 2.335,91 12.977,25 1.167,95 146,96 1.662,03 

20ª 01/01/2015 31/01/2015 0,09 24.750,00 2.227,50 12.375,00 1.113,75 139,09 1.485,68 

21ª 01/02/2015 28/02/2015 0,09 33.687,50 3.031,88 16.843,75 1.515,94 188,80 2.021,57 

22ª 01/03/2015 31/03/2015 0,09 23.490,50 2.114,15 11.745,25 1.057,07 130,37 1.408,14 

23º 01/04/2015 30/04/2015 0,09 11.654,50 1.048,91 5.827,25 524,45 63,94 697,74 

24ª 01/05/2015 31/05/2015 0,09 23.017,50 2.071,58 11.508,75 1.035,79 251,51 1.526,55 

25ª 01/06/2015 30/06/2015 0,09 33.528,00 3.017,52 16.764,00 1.508,76 363,92 2.220,72 

26ª 01/07/2015 31/07/2015 0,09 42.174,00 3.795,66 21.087,00 1.897,83 454,63 2.789,67 

27ª 01/08/2015 31/08/2015 0,09 50.149,00 4.513,41 25.074,50 2.256,71 539,09 3.315,40 

28ª 01/09/2015 30/09/2015 0,09 47.371,50 4.263,44 23.685,75 2.131,72 504,44 3.126,09 

29ª 01/10/2015 31/10/2015 0,09 42.575,50 3.831,80 21.287,75 1.915,90 444,96 2.799,63 

30ª 01/11/2015 30/11/2015 0,11 37.796,00 4.157,56 18.898,00 2.078,78 0,00 2.465,12 

31ª 01/12/2015 31/12/2015 0,11 34.848,00 3.833,28 17.424,00 1.916,64 0,00 2.272,85 

32ª 01/01/2016 31/01/2016 0,11 40.331,50 4.436,47 20.165,75 2.218,23 0,00 2.392,90 

33ª 01/02/2016 29/02/2016 0,11 34.243,00 3.766,73 17.121,50 1.883,37 0,00 2.031,67 

34ª 01/03/2016 31/03/2016 0,11 31.526,00 3.467,86 15.763,00 1.733,93 0,00 1.870,47 

35ª 01/04/2016 30/04/2016 0,11 29.117,00 3.202,87 14.558,50 1.601,44 0,00 1.727,54 

36ª 01/05/2016 31/05/2016 0,11 26.389,00 2.902,79 13.194,50 1.451,40 0,00 1.565,68 

37ª 01/06/2016 30/06/2016 0,11 42.652,50 4.691,78 21.326,25 2.345,89 0,00 2.530,61 

38ª 01/07/2016 31/07/2016 0,11 30.624,00 3.368,64 15.312,00 1.684,32 0,00 1.816,95 

39ª 01/08/2016 31/08/2016 0,11 34.100,00 3.751,00 17.050,00 1.875,50 0,00 2.023,18 

40ª 01/09/2016 30/09/2016 0,11 37.900,50 4.169,06 18.950,25 2.084,53 0,00 2.248,67 

41ª 01/10/2016 31/10/2016 0,11 33.484,00 3.683,24 16.742,00 1.841,62 0,00 1.986,64 

42ª 01/11/2016 30/11/2016 0,11 41.305,00 4.543,55 20.652,50 2.271,78 0,00 2.450,66 

43ª 01/12/2016 25/12/2016 0,11 42.020,00 4.622,20 21.010,00 2.311,10 0,00 2.493,08 

        1.277.802,40 126.710,95   63.355,47 4.085,77 79.775,47 

46ª 01/02/2017 28/02/2017 

 Implementada metodologia de fiscalização de contrato fevereiro de 2017.  
47ª 01/03/2017 31/03/2017 

48ª 01/04/2017 30/04/2017 

49° 01/05/2017 31/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

100 
___________________________________________________________________________ 

 Rua São José n.º 135, Centro - Fundão/ES - CEP: 29185-000 - Tel.: 3267-1565 
Site: www.fundao.es.gov.br - E-mail: auditoria@fundao.es.gov.br 

 
ANEXO 10 

ROL DE RESPONSÁVEIS 
 

MEDIÇÃO FISCAL DE ACOMPANHANENTO FISCAL DE CONTRATO (LIQUIDAÇÃO) SECRETÁRIO(A) PREFEITO(A) 

1 ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

2 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

3 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

4 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

5 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

6 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

7 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

8 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

9 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

10 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

11 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

12 ANTONIO ZEFERINO D'AVILA/ DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

13 DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

14 DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

15 DANIEL MARTINS SOUZA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

16 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

17 THIAGO NASCIMENTO COSTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

18 THIAGO NASCIMENTO COSTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

19 THIAGO NASCIMENTO COSTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

20 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

21 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

22 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

23 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

24 FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

25 FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

26 FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

27 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

28 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

29 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

30 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

31 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

32 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

33 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

34 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

35 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

36 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

37 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

38 DANIEL MARTINS SOUZA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

39 MAICO LOUREIRO PEREIRA FABIO ALMEIDA EVANGELISTA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

40 DANIEL MARTINS SOUZA SAMANTHA DOS SANTOS PEREIRA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

41 DANIEL MARTINS SOUZA SAMANTHA DOS SANTOS PEREIRA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

42 DANIEL MARTINS SOUZA SAMANTHA DOS SANTOS PEREIRA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 

43 DANIEL MARTINS SOUZA SAMANTHA DOS SANTOS PEREIRA JUAREZ DIAS DE CARVALHO MARIA DULCE RÚDIO SOARES 
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1. MARIA DULCE RÚDIO SOARES (01/01/2013 A 31/12/2016) - CARGO: PREFEITA 
MUNICIPAL DE FUNDÃO; IDENTIDADE: 182581; CPF: 241.635.037-49; NASCIMENTO: 
28/11/1950; ENDEREÇO: RUA HIPOLITO AGOSTINI, Nº. 163, BAIRRO SÃO JOSÉ, 
FUNDÃO – ES, CEP: 29.185-000. 
 
2. ANDERSON CLEITON LIRA PEREIRA (01/01/2013 A 09/10/2013) – CARGO: 
SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E INFRAESTRUTURA 
URBANA; IDENTIDADE: 27294524; CPF: 078.736.527-00; NASCIMENTO: 30/01/1978; 
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, SN, BAIRRO SANTO ANTONIO, FUNDÃO – ES, CEP: 
29185-000.  
 
3. ANTONIO ZEFERINO D'AVILA (01/01/2013 A 23/06/2014) – CARGO: DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS; IDENTIDADE: 444922; CPF: 732.201.837-
00; NASCIMENTO: 02/03/1954; ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO, FUNDÃO – 
ES, CEP: 29185-000. 
 
4. DANIEL MARTINS SOUZA (02/06/2013 A 11/01/2017) – CARGO: DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO; IDENTIDADE: 3185254; CPF: 089.659.397-55; NASCIMENTO: 
12/09/1976; ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO, FUNDÃO – ES, CEP: 29185-
000. 
 
5. TERCIANY CRIS SIQUEIRA CARRETTA (09/10/2013 A 10/09/2014) – CARGO: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E INFRAESTRUTURA 
URBANA; IDENTIDADE: 1286688; CPF: 068.809.017-60; NASCIMENTO: 11/06/1975; 
ENDEREÇO: RUA JOAQUIM ESPINDULA AGOSTINI, SN, BAIRRO SÃO JOSÉ, FUNDÃO 
– ES, CEP: 29185-000. 
 
6. THIAGO NASCIMENTO COSTA (09/10/2013 A 01/01/2015) – CARGO: 
SUBSECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E INFRAESTRUTURA 
URBANA; IDENTIDADE: 14911463; CPF: 116.836.377-20; NASCIMENTO: 25/02/1986; 
ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ, SN, CENTRO, FUNDÃO – ES, CEP: 29185-000. 
 
7. FABIO ALMEIDA EVANGELISTA (11/09/2014 A 01/01/2015) – CARGO: SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E INFRAESTRUTURA URBANA; 
IDENTIDADE: 1041359; CPF: 019.858.027-40; NASCIMENTO 07/03/1975; ENDEREÇO: 
RUA CLIMACO FREITAS, Nº. 131, TIMBUI, FUNDÃO – ES, CEP: 29188-000. 
 
8. FABIO ALMEIDA EVANGELISTA (01/01/2015 A 04/05/2016) – CARGO: SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE; 
IDENTIDADE: 1041359; CPF: 019.858.027-40; NASCIMENTO 07/03/1975; ENDEREÇO: 
RUA CLIMACO FREITAS, Nº. 131, TIMBUI, FUNDÃO – ES, CEP: 29188-000. 
 
9. JUAREZ DIAS DE CARVALHO (05/05/2016 A 01/01/2017) – CARGO: SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE; 
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IDENTIDADE: 352626; CPF: 376.734.837-34; NASCIMENTO 28/09/1955; ENDEREÇO: 
RUA AMARO MENDONÇA, Nº. 20, CENTRO, FUNDÃO – ES, CEP: 29185-000. 
 
10. MAICO LOUREIRO PEREIRA (02/01/2013 A 04/01/2017) – CARGO: COORDENADOR 
DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS; IDENTIDADE: 2070415; CPF: 109.346.997-
80; NASCIMENTO: 13/11/1984; ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS, SN, SANTO 
ANTONIO, FUNDAO – ES, CEP: 29185-000.  
 
11. SAMANTHA DOS SANTOS PEREIRA (07/10/2016 A 01/01/2017) – CARGO: 
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ECONOMICO DE 
INFRAESTRUTURA URBANA; IDENTIDADE: 2185496; CPF: 118.805.397-30; 
NASCIMENTO: 21/12/1986; ENDEREÇO: RUA JOSE RIBEIRO BRAGA, Nº. 124, TIMBUÍ, 
FUNDÃO – ES, CEP: 29188-000. 
 
12. FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP 
(07/06/2013 - 25/12/2016) - CONTRATADA; CNPJ: 31.736.796/0001-79; ENDEREÇO: RUA 
21, S/N, BENEVENTE, ANCHIETA - ES, CEP: 29.230-000. 
 
 


