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RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  nº   007/2021 
 

 

 
Objeto da Inspeção 

 

 
Inspeção objetivando a verificação do monitoramento da execução do 

TAC firmado entre o Município de Nova Friburgo e Gustavo Ribeiro 

Botelho, ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA e PÃO 

COM LETRAS PANIFICADORA LTDA sob Lei nº 2.249/1988 

(Decreto 617/2020), de acordo com Processo Administrativo de 

Abertura nº 5.533/2020 e desmembramento para os processos nº 

12.327/2019, 16.845/2020 e 17.380/2020. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento à ordem Ordem de Serviço nº 12/2021, de 15/04/2021, a realização da 

inspeção teve como objetivo a verificação do monitoramento da execução do TAC , referente ao 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA (TAC), firmado entre o Município de Nova Friburgo e  

Gustavo Ribeiro Botelho, ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, CNPJ Nº  

085.733.73/0001-63, estabelecida na Rua Carlos Engert nº 28 - Centro - Nova Friburgo-RJ, CEP. 

28.613-160 e PÃO COM LETRAS PANIFICADORA LTDA, CNPJ Nº 05.951.912/0001-62, 

estabelecida na Praça Marcilio Dias nº 57/63 - Paissandu - Nova Friburgo - RJ , CEP. 28.613-160. 

 

2. ESCOPO E METODOLOGIA 

 

 A inspeção limitou-se, na primeira etapa, na verificação da conformidade do cumprimento da 

execução em processo dos acordos firmados em TAC entre o Município de Nova Friburgo e as 

empresas/ pessoas físicas acima citadas, a fim de que fosse averiguada a legitimidade nos documentos 

constantes em processo. 

 Como esta etapa trata-se de uma inspeção documental, foi-se necessário a análise de notas 

fiscais, certidões, portarias, declarações e demais documentos constantes em processo, que foram 

analisados pela equipe de 2 (dois) técnicos da Controladoria Geral do Município, a fim de que os 

elementos necessários à verificação da legitimidade dos documentos fossem constatados, como: 

Autenticidade, Normalidade, Aprovação e Oficialidade. 
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 Na segunda etapa, após analisadas as informações documentais constantes nos processos em 

questão, 2 (dois) técnicos da Controladoria Geral do Município foram a campo averiguar as 

circunstâncias da entrega da contrapartida do projeto do processo aos entes favorecidos, que 

contemplam: 

1) Colocação de totens (placas) nas ruas dos bairros beneficiados citados em processo; 

2) Doação de bens para a Secretaria de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano 

Sustentável. 

As evidências foram apresentadas através de fotos e comparação com os autos do processo e 

a efetivação de seu cumprimento processual. 

 

3. DA INSPEÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS NA FORMA TEMPORAL 

 

3.1 PROCESSO 5.533/2020 

 

Na data de 09 março de 2020, através de requerimento em fls. 03 e 04, foi  aberto junto ao 

protocolo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável, o 

processo administrativo 5.533/2020, volume I, com requisição para análise e aprovação de projeto 

arquitetônico e construção em nome da empresa ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA.  

Conforme fls. 05 a 67 do referido processo, foram apresentadas as documentações 

pertinentes para a legalização da construção em questão, como escrituras públicas de compra e venda 

e registros em cartório, das partes Jorge Pinheiro da Neves  e s/m Suenir Ribeiro da Neves, além de 

outros documentos dos proprietários da ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA. 

Em  fls. 54 a  63, foi anexado ao processo administrativo o contrato de locação comercial de 

edificação com a construção ajustada, o qual foi assinado na data de 23 de setembro de 2019. Na fl. 

62 foi apresentada procuração das partes requerentes à análise dos projetos. Nas fls. 77 a 82, a empresa 

solicitante apresentou documentos requerendo a aprovação de projeto especial, em referência ao 

processo 12.327/2019, o qual faz parte do rol de processos que compõe o requerimento do projeto. 

Em Registros Cadastrais, nas fls. 100 a 131, foi apresentada a documentação de Registro 

Cadastral da Escritura do Imóvel a fim de instruir o processo e de acordo com buscas efetuadas, foi 

constatado que o imóvel, objeto do presente processo se apresentava averbado em nome de ORB 

CONSULTORIA E PANIFICAÇÃO LTDA - ME com a Inscrição Municipal nº 01716.00067.002-0 

- Matricula  2471, no endereço na Praça Macílio Dias - Centro Nova Friburgo, sem as coordenadas 
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UTM, de terreno com área de 248,88 m² (histórico do contribuinte), edificação de 50,00m², com a 

observação que não foi possível localizar o parcelamento aprovado em 16 de julho de 2020.  

De acordo com fls. 137 a 152, há no processo apresentação do Registro da Escritura do 

Imóvel supracitado e as respectivas guias de IPTUs de 2020 recolhidas. Já em fls. 155v, 156v, 157v  

e 158, em 23 de julho de 2020, a fim de instruir o processo, foram feitas exigências a serem cumpridas, 

como substituição de alguns documentos que se encontravam irregulares. No dia 08 de setembro de 

2020, foi protocolado às fl. 159 comprovantes de documentos, sendo: 01 (um) jogo de cópias do 

projeto e 01 (um) jogo de cópias do contrato. 

Após o protocolo dos documentos supracitados, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável menciona sobre exigências feitas, que de acordo com a Lei nº 

2.249/1988, sobre o uso do Solo, em seu art. 49. “Os projetos de uma construção ou edificação, 

somente serão aprovados pelo órgão municipal competente, quando referidos a um lote devidamente 

inscrito no Registro de Imóveis em nome do requerente”, devendo então, cumprir exigências 

conforme disposição de documento da SSAT - parcelamento -  contante em fl. 160, de 11 de 

setembro de 2020.  

Sobre a substituição de registros irregulares, citado em fl. 190,  houve menção à necessidade 

de apresentação de solução viável para utilização de mais de um lote com diferente titularidade para 

a construção de prédio e que, após, fosse retirado da planta constante no processo as linhas de 

delimitação e a identificação dos lotes 65 e 69/71, a fim de que fossem retificadas as medidas de 

testada da Rua Nilo Peçanha e anexada à procuração dos proprietários, que constavam na prancha 

03/03, com plenos poderes para a representação pelo que assina em seus nomes, com as devidas 

autenticações em cartório. 

Conforme fl. 168, em 15 de setembro de 2020, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável admite então que a referida solicitação fosse enquadrada como 

projeto especial, em razão do mesmo demonstrar que a construção invadia o afastamento frontal e as 

aberturas de garagem, as quais não estavam aprovadas e previstas pela Lei Municipal 1907/1985. 

A fim de que houvesse legislação que suprisse a demanda da construção em diferente 

configuração da proposta pela antiga Lei de Uso do Solo, foi-se criado um Decreto, de nº 617, de 22 

de junho de 2020, conforme apresentado em fls. 196 e 196v, onde é regulamentado os artigos 76 e 77 

da Lei de Uso do Solo. 



 

 

 
Página 5 de 31 

Em fl. 198, o Município, através de Portaria nº 805, de 31 de outubro de 2019, cria uma 

Comissão Especial composta pelos servidores Julio Cesar Cipriano Estefan (Mat. 200.169), 

Alexandre Sanglard (Mat. 207.632) e Aline Oliveira de Bustamante (Mat 199.017), para analisar 

demandas constantes em processo sobre o enquadramento da construçãocomo projeto especial.  

Na data de 22 de outubro de 2020, em fl. 200, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

apresentou a consideração da Comissão Especial, solicitando aprovação de projeto especial. Em 

mesma fl. 200, é mencionado o valor referente estipulado aao projeto especial em R$ 405.279,80 ( 

Quatrocentos e cinco mil duzentos e setenta o nove reais e oitenta centavos), no qual ainda seriam 

acrescidas as taxas pertinentes de construção. 

Em fls 201, na  data de 27 de outubro de 2020, a Comissão responsável reuniu-se para que 

fosse feita uma análise técnica do Processo 5.533/2020, como previu a Lei Municipal 2.249/1988, 

art. 76, de acordo com a demanda da requerente ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA-

ME. 

Após o exame do processo, a Comissão Especial constatou que o projeto se enquadrava em 

condições diferenciadas das exigidas pela Lei, mas também apresentava melhor qualidade em termos 

de padrão social, urbanístico e arquitetônico. Desse modo, o  proprietário seria informado de algumas 

necessidades que deveriam ser suprimidas através do cumprimento de condições, conforme abordado 

em fls 190 e 191v, onde ficaram estabelecidas algumas exigências, dentre as quais: 

1) Assinatura do TAC entre as parte  no valor de R$ 405.279,80 (quatrocentos e cinco mil 

duzentos e setenta e nove reias e oitenta centavos); 

2) Pagamento de todas as taxas de construção;  

3) A “ Vistoria Predial” só poderá ser feita após a obtenção da certidão de Habite-se expedida 

pelo Corpo de Bombeiros; 

4) Fixação de Prancha de Obras. 

 Em fl. 201, em 28 de outubro de 2020, a comissão optou pelo DEFERIMENTO do mesmo 

como Projeto Especial. Após seu deferimento, conforme laudo atestado pela Comissão Especial em 

fls. 200, 201 e 202 e a fim de dar continuidade a instrução ao processo em fl. 203, a Secretaria do 

Meio Ambiente atesta que foram supridas todas as exigências constantes em fls. 194v e 196. 

Em fl. 204,  de 29 de outubro de 2020, oriundo do Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, o processo 

administrativo 5.533/20 e seus apensos são remetidos à Procuradoria Geral do Município com pauta 
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sobre o projeto especial em questão, onde considera os atos processados nos autos administrativo 

sobre os aspectos técnicos administrativos. Considerou as manifestações de fls. 200 a 202, onde é 

evidenciado que foram cumpridas as premissas estabelecidas pela Legislação, a qual aborda o tema 

em questão, determinando então que fosse dado o regular prosseguimento aos trâmites necessários 

para a conclusão do presente, ressaltando, entretanto, que deveria constar a definição de percentual 

de 20% do valor da contrapartida para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável.   

Ainda em cumprimento as exigências legais do que rege o TAC, firmados entre o Sr. 

GUSTAVO RIBEIRO BOTELHO, Sr. OLNEY RIBEIRO BOTELHO, ORB CONSULTORIA EM 

PANIFICAÇÃO LTDA E PÃO COM LETRAS PANIFICADORA LTDA, na data de 29 de outubro 

de 2020, já qualificada nos autos do processo administrativo e representada pelos seus sócios acima 

mencionados, onde nos termos sob o processo administrativo 5.533/20 de aprovação de planta de 

construção especial, assumiram solidariamente o compromisso perante ao Munícipio de Nova 

Friburgo, a título de obrigação extraordinária  decorrente  da outorga onerosa, de entrega ao ente a 

contrapartida no valor apontado às fls. 199 e 202 no valor de R$ 405.279,80 (quatrocentos e cinco 

mil duzentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), na forma do Decreto nº 617, de 22 de junho 

de 2020 e conforme orientações e prazos a serem devidamente definidos nos respectivos autos 

administrativos. 

Considerando o que foi anteriormente mencionado, de acordo com o art. 4º do Decreto nº 617, 

de 22 de junho de 2020, o projeto especial somente seria aprovado após a assinatura do TAC e 

pagamento de tributos incidentes e demais custos relativos à aprovação do projeto, o que incluiria o 

ora pactuado, sendo certo que o descumprimento total ou parcial importaria no cancelamento 

imediato da licença da obra e seu consequente embargo, na futura vistoria parcial para habite-se e 

ainda a imposição de multa correspondente ao dobro do valor celebrado no termo acordado. 

De acordo com a fl. 207, as partes tomaram ciência das obrigações e anotações pactuadas  e 

concordaram com as mesmas. Cópias do termo ainda deverão ser encaminhadas ao Setor de Revisão 

e lançamento do Município para a ciência e anotação das obrigações nos respectivos cadastros 

imobiliários fazendários, devendo ser certificados nos autos pela pasta de Meio Ambiente. E, por 

estarem justos e acertados, depois de lido e achado conforme, assinaram o presente instrumento para 

que  fosse produzido os seus efeitos legais.  
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Na data de 04 de novembro 2020, após a assinatura do TAC, conforme fls. 208 a 210, a 

Secretaria de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão fez as seguintes 

ponderações:  

1) Aprovação do Projeto Especial com anuência do Exmo Sr. Prefeito às fls. 203/204; 

2) Considerando TAC firmado entre a requerente e o Município conforme fls. 205/206; 

3) Considerando o deferimento conforme fls. 202, segue o presente para a cobrança das 

devidas taxa de construção.  

Em fls. 211 a 220, de 10 de novembro de 2020, são apresentadas fotos referentes a estrutura 

da construção desse projeto especial e nas fls. 221 a 224, foram anexadas ao processo aministrativo 

o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), devidamente recolhidas, conforme quadro abaixo: 

 

Data de 

vencimento 

Movimento Valor (R$) Descrição 

10/12/2020 00009603 R$ 23.287,83 Lançada a diferença do ISSQN referente à 

Construção de edificação de uso comercial, com 

área inicialmente aprovada de 870,24m² a ser 

situada à Rua Nilo Peçanha nº 65 e Praça Marcílio 

Dias nºs 65,67- Paissandu - Nova 

Friburgo/RJ.(apenso ao Processo Administrativo nº 

12.327/19) 

30/12/2020 00009604 R$ 602,88 Lançada  a diferença da TFEO referente à 

construção de edificação de uso comercial, com área 

inicialmente  aprovada de 870,24 m² a ser situada à 

Rua Nilo Peçanha nº 65 e Praça Marcílio Dias, nºs 

65,67  - Paissandu  - Nova Friburgo/RJ - Processo 

nº 5533/20 (apenso ao Processo Administrativo nº 

12.237/19. 

10/12/2020 00009605 R$ 158.808,35 Lançado o ISS antecipado na planta referente à 

construção de edificação de uso comercial, com área 

total  de 5.845,06m² (projeto especial) a ser situada 
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à Rua Nilo Peçanha, nº 65 e Praça Marcílio Dias nºs 

65,67 - Paissandu - Nova Friburgo /RJ. Processo nº 

5533/20 (apenso ao processo administrativo nº 

12.327/19).  

30/12/2020 00009607 R$ 21.327,34 Lançada a TFEO referente à construção de 

edificação  de uso comercial, com área  total  

5.845,06m² (projeto especial) a ser situada à Rua 

Nilo Peçanha nº 65 e Praça Marcilio Dias nºs 65,67 

- Paissandu - Nova Friburgo/RJ. Processo nº 

5533/20 (apenso ao processo administrativo nº 

12.327/19). 

 

Em fls. 225v e 226v, na data de 10 de novembro de 2020, a Secretaria de Finanças mencionou 

que o presente processo teve o intuito de substituir o projeto originalmente aprovado, devido ao 

escopo da construção ter sido alterado de edificação comercial para mista, bem como a área total da 

construção, que foi aumentada para 5.485,05m², ou seja, seis vezes maior que a área inicialmente 

aprovada. 

Na mesma fl. 225v também é mencionado que a partir do exame dos documentos juntados ao 

processo, seu trâmite pelo setores responsáveis para aprovação do projeto e também pela Procuradoria 

Geral do Município, foi identificado que o setor técnico da Secretaria de Meio Ambiente indicou 

exigências na data de 21 de outubro de 2020, de acordo com o parecer à fl. 194, estando a posterior 

de acordo, o processo avançou e foi aprovado como projeto especial em 28 de outubro de 2020, 

mediante “laudo  da comissão especial às fls. 200 e 201”, com  ratificação do Ex. Sr. Prefeito em fls. 

203 e 204 e TAC firmado entre a parte requerente e a Procuradoria Geral, conforme fls. 205 e 206. 

É importante ressaltar que a requerente, quando da aprovação do processo nº 12.327/2019, 

optou por recolher o ISS de forma antecipada, segundo prevê o artigo 162 do CTM e de acordo com 

os comprovantes de pagamento apresentados pela ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO 

LTDA. Em 06 de novembro de 2020, foi realizada a vistoria no endereço indicado na planta, com 

fotos anexadas ao processo, onde a equipe de fiscalização de tributos verificou que a obra se 

encontrava em estágio avançado e, por esta razão, realizou o lançamento da diferença do ISS 
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antecipado na planta, conforme Mapa de Lançamento, em fls. 225 v. Tendo em vista que o 

contribuinte deveria apresentar, desde o início da obra, todos os documentos fiscais de serviços e de 

aquisição de materiais, foi verificado que a construção estava descumprindo as determinações legais 

estando, inclusive, sujeita às sanções cabíveis. Dessa forma, a fiscalização tributária lançou a 

diferença do ISS antecipado na planta. Conforme fls 226, o processo administrativo foi encaminhado 

à Secretaria de Meio Ambiente para que a requerente que fosse notificada.    

 Em fl. 228, de 13 de janeiro de 2021, o sub-procurador de assuntos tributários apresentou 

manifestação sobre a notificação ao requerente quanto ao lançamento substitutivo e anotou que nos 

termos do art. 30 da Lei Complementar Municipal nº 124/2018 - Código Tributário do Município de 

Nova Friburgo - CTM/NF, “Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 

crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a 

verificar a ocorrência  do fato gerador  da obrigação correspondente, determinar a matéria 

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, 

propor a aplicação da penalidade cabível”. Pontuou então que a notificação deveria ter sido realizada 

pelo próprio fiscal do tributos. No entanto, considerou que as guias geradas em fls. 221 a 224 

venceriam nas datas de 10 e 30 de dezembro 2020 e por isso opinou  pela verificação de seus regulares 

pagamentos antes de qualquer medida. 

Mencionou ainda, caso as guias tivessem sido recolhidas, que o crédito já se encontraria 

extinto, na forma do art. 53, I, CTM/NF, onde não haveria necessidade de se tomar nenhuma medida, 

uma vez que a ciência do sujeito passivo quanto às guias, na forma do art. 30§ 2º, II da mencionada  

legislação de regência, perfaz a notificação. 

Verificando as guias que foram pagas, o sub-procurador opinou pela formalização de 

lançamentos de ofício substitutivo, com urgência, dada a necessidade de arrecadação, na forma dos 

artigos 36 II e 38, incisos I e X do CTM/NF, entregando ao sujeito passivo, na data da notificação, as 

guias de arrecadação devidamente atualizadas. Tendo em vista que os projetos constantes nos autos 

revelaram a existência de elevado acréscimo de área construída, sugeriu ao fiscal de tributos 

responsável pelo lançamento e revisão de IPTU a realização das devidas atualizações cadastrais, de 

modo que a exigência quanto ao corrente exercício, cujo fato gerador ocorreu em 1º de janeiro 

próximo passado (Art. 102, CTM/NF), reflita, de maneira escorreita, a base de cálculo do imposto e 

aos contribuintes. 
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Solicitou ainda na mesma folha que, especificamente quanto aos contribuintes, especial 

atenção fosse dada às mutações de propriedade evidenciadas pelas escrituras públicas e certidões de 

registro de imóveis existentes nos autos. Em seguida, os autos do processo foram encaminhados à 

Secretaria de Finanças, de acordo com fl. 228. 

 

3.2 PROCESSO 17.380/2020 

 

Na data de 17 de novembro de 2020, em memorando nº 106/2020,  a Secretaria do Meio 

Ambiente encaminhou ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito documentos para apreciação e definição 

dos equipamentos objetos do compromisso e obrigação extraordinária acordados em TAC. 

O art. 77 da lei de Uso do Solo, nº 2.249/1988, condicionou a aprovação do projeto especial 

ao compromisso prévio e formal de aceitação pelo proprietário das obrigações extraordinárias 

exigidas pelo Município através dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º, que dispôs na obrigação 

extraordinária exigida pelo Município em: cerca de 80% (oitenta por cento) destinado em benefício 

à comunidade e os 20% (vinte por cento) restantes destinados à Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, definidos através do TAC. 

Em anuência a demanda do Exmo. Sr. Prefeito, que reconheceu 20% do valor do montante, 

equivalente a R$ 81.055,96 (oitenta e um mil cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), a ser 

destinado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, conforme 

relacionado em fls. 09 a 13 e descrito em quadro abaixo: 

 

Objeto Quantidade Descrição 

Veículo 01 (um) Veículo Gol 1.0 - MPI 

CHASSI: 9BWAG45U3MT0875210 RENAVAM: 15152610 

ANO - 2020/2021 - Adquirido  junto Frivel Veículo - Grupo 

Eurokraft 

Storage 01 (um) STORAGE SYNOLOGY NAS DISKSTATION MARVEL 

ARMADA 385 Dual Core 1.3GHz 512MB -DDR3 - TORRE 2 

BAIAS SEM DISCO - DS218J 
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HD 02 (dois) HD Seagate IronWolf NAS, 3TB, 3.5’, SATA - ST3000VN007 

Computador 11 (onze) Computadores Desktop Completo com Monitor 19.5 INTEL 

CORE 2 TB 

  

3.2.1 DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 

Em fl. 14, dia 17 de novembro de 2020, a Procuradoria Geral do Município remeteu à 

Secretaria de Gabinete a sua manifestação com o parecer jurídico sobre o pedido administrativo 

envolvendo “aprovação de planta de construção”. Mencionou que de acordo com art. 76  da Lei 

2.249/1988, o Município admitiria o projeto especial desde que o mesmo se enquadrasse nas 

condições já pré-estabelecidas em processo, sendo previamente examinado pelo Instituto Municipal 

de Desenvolvimento Urbano e Rural, previsto na mesma Lei, a qual recomendaria ou não a sua 

aprovação. Mencionou ainda que de acordo com o art. 77 da Lei 2.249/1988, seria implicado no 

compromisso formal de aceitação, pelo proprietário, de obrigações extraordinárias a serem exigidas 

pelo Município, que resultariam em benefícios diretos para a Comunidade.  

Entendeu que são as normas materiais que versariam sob o pleito de licenciamento de 

parcelamento do solo das construções e edificações e cujos projetos de construção seriam observadas 

pela citada Lei Municipal (2.249/1988) como projeto especial, tendo sido esta modalidade de projeto 

aprovado em seu intuito concreto e real pelo Poder Público local.  

Ressaltou ainda em fl. 16 que apesar da  Lei Complementar  nº 24/2007 dispor de forma 

expressa que as disposições em contrário foram revogadas, verificou que não houve revogação quanto 

à aprovação de projeto especial. 

Em continuidade a mesma folha, mencionou que  não restou dúvidas de que o pleito formulado 

em nome do empreendimento em exame, quando do pedido de licenciamento de construção e de 

edificação, fora orientado do ponto de vista  técnico para ser aprovado como projeto especial, sendo 

esta a modalidade adotada acertadamente no ato da aprovação pela Secretaria do Meio Ambiente e 

devidamente pelo Exmo. Sr. Prefeito. 

Indagou o motivo do mesmo de ser classificado como projeto especial, pois de acordo com as 

justificativas que foram apresentadas pelo proprietário, na ocasião, houve aproveitamento melhor das 

característica e potencialidades da área da futura edificação, garantindo-se  assim um projeto de 
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construção de bom padrão urbanístico e arquitetônico, o qual foi esclarecido então através de 

documentos anexos ao processo pela parte interessada da construção. 

Como condição dada pela Lei de Uso do Solo, em seu art. 77, o proprietário aceitou assumir 

certa obrigação extraordinária exigida pelo Município, que resultou em benefícios, refletindo 

positivamente no supremo interesse público, que norteia os atos de gestão pública. Tal outorga 

onerosa pode ser substituída por bens ou serviços, esses que se mostram essenciais à população de 

um modo geral e que guardam interesse público por excelência, resguardando assim a legalidade, 

discricionaridade, oportunidade e  a conveniência do ato. 

Ressaltou ainda que apesar da regra geral ordenar qual outorga onerosa tenha índole  

financeira, não há vedação legal sobre qual contrapartida seja fornecida ou paga em bens essenciais 

à coletividade em geral, ou que se prestem a atender o interesse público. 

Sendo assim, o Procurador opinou, sem força vinculativa quanto a legalidade, como sendo 

legítima e possível do ponto de vista legal e jurídico a modalidade da contrapartida em questão. 

 Entretanto, em fls. 19 e 20,  recomendou que como complemento ao parecer, fossem atendidos 

os seguintes pontos abaixo: 

1) Que o veículo e demais bens ofertados à Secretaria de Meio Ambiente tivessem sua 

titularidade ou domínios transferidos ao Município, assim como sua documentação fosse registrada 

e feita transferência em prol do ente público municipal.  Que fosse feita a  juntada devida aos autos, 

devendo ainda dar ciência inequívoca ao Setor de Patrimônio, para que este procedesse com o ato de 

averbação, integrando ao acervo patrimonial do município, por força de lei. 

Recomendou também que fosse juntado ao processo a prova de contratação da empresa 

especializada, com suas etapas e prazos às expensas do proprietário e prova de pagamento integral 

dos bens de contrapartida à serem entregues ao Município, para que fosse iniciado, no prazo de cinco 

dias úteis, contado a partir da ciência da parte interessada do parecer. Deveria ainda ser comprovado, 

nos autos do processo, o prazo de início e o termo final de conclusão dos serviços de obras e reformas 

propostos. 

Em mesma fl. 20, foi requerida a ciência ao Gabinete do Exmo. Sr. Prefeito, para a devida a 

anuência, se assim fosse de sua conveniência e oportunidade. 

Ainda em tempo, o Procurador recomendou que, em razão do interesse público, alcançado e 

atendido 30% (trinta por cento) das reformas dos totens e alterações das sinalizações de ruas 
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municipais - conforme entabulado no cronograma da empresa contratada pelos compromitentes - que 

todas as etapas sejam regularmente concluídas ainda em 2020, ou no ano de 2021, em face da 

importância e evidente  interesse público da forma como está sendo paga a outorga onerosa do direito 

de construir por parte dos compromitentes.  

 

3.2.2 DOS AUTOS DA CONTRAPARTIDA AO MUNICÍPIO 

 

3.2.2.1 DO VEÍCULO DOADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL 

 

Na data de 04 de dezembro de 2020, o requerente GUSTAVO RIBEIRO BOTELHO, Sócio 

Administrador da PÃO COM LETRAS PANIFICADORA LTDA e Administrador da ORB 

CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, veio através das fl. 24, apresentar as notas fiscais 

abaixo: 

a) nº 000.206.689 - Série 002 - compra do veículo da marca GOL 1.0  MPI - em nome de PÃO 

COM LETRAS PANIFICADORA LTDA; 

b)  nº 000.206.699 - Série 002 -  repassando o veículo para o Município, cujo  Chassi 

GBWAG4503MT087521 - RENAVAM - Nº 15126104 - ANO 2020/2021. 

O veículo em questão foi fornecido pela empresa FRIVEL FRIBURGO VEICULOS S/A, do 

Grupo Eurokraft,  no valor de R$ 54.150,00 (Cinquenta e quatro mil cento e cinquenta reias), no qual 

houve a atribuição de desconto de 8,59% , equivalente ao valor aproximado de R$ 4.650,00 (Quatro 

mil seiscentos e cinquenta reais), perfazendo então o valor total e final do veículo em 

aproximadamente R$ 49.500,00 (Quarenta e nove mil e quinhentos reais), conforme tabela abaixo: 

 

 

Veículo - Marca GOL 1.0  MPI 

Valor veículo R$ 54.150,00 

Desconto (8,59%) R$ 4.650,00  

Valor final veículo com desconto R$ 49.500,00 
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3.2.2.2 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DOS TOTENS  

 

Em fl. 27, na data de 01 de dezembro de 2020, o requerente apresentou os documentos abaixo 

para que fossem juntados aos autos do Processo: 

1) Contrato firmado com a empresa HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, para prestação dos 

serviços de reforma, produção e instalação de totens (placas) de sinalização de ruas, comprovando o 

cumprimento da obrigação extraordinária decorrente da outorga onerosa de entregar ao Município a 

contrapartida do valor acordado no TAC; 

2) Documento intitulado de SINALIZAÇÃO NOVA FRIBURGO, contendo fotografias com 

nomes de bairros e ruas onde deveriam ser instalados as novas placas (totens), devidamente rubricadas 

pelas partes, que faz parte do contrato independente de transcrição. 

Em fl. 28 encontra-se o contrato de prestação de serviços, firmado entre  as contratantes ORB 

CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA e PÃO COM LETRAS PANIFICADORA LTDA. 

com a empresa contratada para reparo e recolocação dos totens: HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME. 

De acordo com o contrato acima, em sua cláusula primeira, é mencionado sobre o cronograma 

de instalação de novas placas (totens), nos seguintes bairros: 

 

1- Centro 2- Olaria 3- Cônego e Cascatinha 4- Duas Pedras 

5- Jardim Ouro Preto 6- Conselheiro Paulino 7- Mury 8- Lumiar 

9- São Pedro da Serra 10- Amparo 11- Vale dos Pinheiros.  

 

Ainda sobre a cláusula primeira do contrato em questão, de acordo com seus itens, verificou-

se  que: 

Item 01 - (Produção e instalação de 185 totens de indicação de ruas) abrangendo: raspagem 

de todos os totens, acerto de postes envergados, pintura com tinta esmalte sintético cinza fosco, 

substituição de oito placas de chapas e substituição dos adesivos com os nomes de ruas. 

Item 02 - (Produção e instalação de 185 totens de indicação de ruas) abrangendo: postes 

tubulares metálicos de 3” com 3,00 metros de altura, sendo 0,50m utilizado para  fixação,sapata para 

fixação dos postes, concretagem, placas em chapa metálica com acabamento em barra chata no 
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formato de 0,6m x 0,30m, pintura feita com tinta esmalte  sintético na cor cinza escuro fosco. Vinil 

adesivo impresso no formato 0,60m x 0,30m com  aplicação de laca protetora. 

De acordo com o contrato, a proposta e cronograma apresentados pela contratada passam a 

integrar este termo, independente de transcrição. Sendo assim, conforme os parágrafos abaixo 

constantes em contrato: 

 Parágrafo Primeiro: Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia e 

liberdade de horário. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA, previamente a realização dos serviços, submeteu à 

aprovação das CONTRATANTES o cronograma detalhado que passou a fazer parte integrante do 

instrumento particular que continha o seguinte: 

 Discriminação dos serviços a serem executados; 

 Tempo necessário para a execução dos serviços discriminados; 

 As especificações das peças  a serem substituídas e suas quantidades; 

 Prazo de garantia  das peças a serem instaladas e serviços a serem realizados, não 

inferiores a 90 (noventa) dias; 

Parágrafo Terceiro: Menciona que a CONTRATADA empregará somente componentes de 

reposição de qualidade, adequados e novos. 

Em fl. 31 é apresentada a cláusula sexta, onde é mencionado sobre preços e pagamentos. A 

contratante, como contraprestação aos serviços realizados, efetuará o pagamento  no valor de R$ 

324.223,84 (Trezentos e vinte e quatro mil duzentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) 

da seguinte maneira:  

a) Entrada no valor de R$ 104.223,84 (Cento e quatro mil duzentos e vinte e três reais e oitenta 

e quatro centavos), que deveriam ser pagos no ato da assinatura deste instrumento; 

b) O Saldo remanescente divididos em 04 (quatro) parcelas mensais, no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais) cada,  com vencimentos em 30/60/90/120 dias respectivamente, a contar 

da data da assinatura de contrato; 

c) Os pagamentos deverão ser realizados através da emissão de ordem bancária em favor da 

contratada ou através de depósito em conta por ela indicada, mediante a apresentação das notas 

fiscais, devidamente detalhadas e entregues. 
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De acordo com o parágrafo único, “Caso as contratantes atrasarem o pagamento de qualquer 

valor devido à contratada, deverão pagar a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, além 

de juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do 

IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.” 

Em cláusula sétima, mencionou a respeito do descumprimento de quaisquer obrigações ou 

cláusulas fixadas neste contrato, seja pela contratantes ou pela contratada,  que ensejará em sua 

imediata rescisão, por justa causa, e ficará sujeita a parte infratora ao pagamento de multa 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo da indenização ou 

reparação por perdas eventuais e perdas por danos. 

Na cláusula oitava, conforme em fl. 32, é mencionda a rescisão, nos casos de descumprimento 

das obrigações mútuas estabelecidas e devidamente transcritas no instrumento, desde que ocorra 

notificação devidamente fundamentada e comprovada,  com antecedência mínima de 10 dias. 

Na data de 16 de dezembro de 2020, em fl. 60, o requerente Gustavo Ribeiro Botelho 

adicionou aos autos do processo documentos e informações, como as notas fiscais abaixo: 

a) nº 0002221 de 08/12/20 - Nota de Compra  na Prime Eletrônico de Friburgo Ltda e nº 

 03218445 de 10/12/20 - Nota de doação ao Município, conforme  TAC;   

Nota de equipamentos de informática no valor de R$ 27.469,30 (vinte e sete mil quatrocentos 

e sessenta e nove reais e trinta centavos). 

O requerente informou que os equipamentos entregues faziam parte da composição de 20% 

estabelecido pelo TAC, no valor de R$ 81.055,96 ( oitenta e um mil cinquenta e cinco reais e noventa 

e seis centavos), destinados à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme 

descrito abaixo: 

 

Objeto Valor 

Veículo da Marca Gol R$ 49.500,00 

Equipamentos de informática R$ 27.469,30 

 

3.2.2.3 DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DOADOS À SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL 
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Em mesma fl. 60 foi assinado o termo de entrega de equipamentos de informática ao 

Município, os quais foram recebidos no dia 16 de dezembro por uma servidora da Secretaria de Meio 

Ambiente à época. Em fls. 61 e 62 estão as notas fiscais da compra dos equipamentos de informática. 

Em fl. 64 ainda foram anexados documentos pelas contratantes ORB CONSULTORIA EM 

PANIFICAÇÃO LTDA , conforme abaixo: 

a) Nota Fiscal de nº 9318727 de 09/12/20 referente a compra na empresa Kabum Comercio 

Eletronico S/A; Nota de Equipamento no valor de R$ 4.272,17 (quatro mil duzentos e setenta e dois 

reais e dezessete centavos). 

O termo de entrega ao Município de equipamentos de informática, recebido na data de 18 de 

dezembro de 2020, foi assinado por um servidor  da Secretaria de Meio Ambiente à época. 

Dessa forma, o valor restante supracitado cumpre integralmente os 20% estabelecidos em 

TAC, confome tabela abaixo: 

Objeto Valor 

Veículo da Marca Gol R$ 49.500,00 

Equipamentos de informática R$ 27.469,30 

Equipamentos de informática R$ 4.272,17 

Total R$ 81.241,47 

 

3.2.2.4 DO ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS TOTENS 

 

Na data de 05 de janeiro de 2021, de acordo com fl. 69, a Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável, juntou aos autos do processo instrumento aos demais 

processos apensos, informando que existiam em trâmite 04 (quatro) processos administrativos 

distribuídos em nome da Empresa ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, que visava a 

aprovação de planta para Construção e cumprimento de TAC, recomendando então que os mesmos 

tramitassem juntos para melhor apreciação e entendimento dos órgãos competentes e partes 

envolvidas. 

Mencionou ainda, caso ocorra necessidade de desapensá-los, que seja comunicado à  

Secretaria de origem, permanecendo o processo número 12.327/2019 como o principal. Os 4 (quatro) 

processos que foram apesandos são: 
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1- Processo nº 12327/2019   - distribuído em 09/05/2019 

2- Processo nº  005533/2020 - distribuído em 09/03/2020 

3- Processo  nº 016845/2020 - distribuído em 10/11/2020 

4- Processo nº  017380/2020 - distribuído em 17/11/2020 

Em fls. 71 a 84, na data de 19 de janeiro de 2021, o representante da Empresa ORB 

CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, juntou aos autos do processo o relatório mensal dos 

serviços executados de reforma, produção e instalação referente aos totens de sinalização de ruas, 

comprovando o pagamento da primeira parcela junto a Empresa HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, 

através da nota fiscal nº 569, no valor de R$ 104.223,84 (cento e quatro mil duzentos e vinte e três 

reais e oitenta e quatro centavos). 

A ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA ainda trouxe ao processo documentos 

da HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, em fL. 85, apresentando a nota fiscal nº 63, no valor de R$ 

16.160,00 (dezesseis mil cento e sessenta reais) com as seguintes descriminações dos serviços: 

Serviço Valor 

Raspagem, limpeza e pintura de 44 Totens 

existentes de indicação de ruas 
R$ 8.800,00 

Produção e instalação de 12 placas novas para 

substituição das placas danificadas 
R$ 4.560,00 

Aplicação de 176 adesivos impressos no 

formato de 60cm x 30cm 
R$ 2.800,00 

Total R$ 16.160,00 

 

Em fl. 86, a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA trouxe ao processo junto a 

HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME  a Nota Fiscal: 

a)  nº 000478055, emitida em 30/09/2020, com identificação do emitente em nome de DAY 

BRASIL S/A no valor de R$ 1.252,00 (um mil duzentos e cinquenta e dois reais) referente a descrição 

da compra do produto vinil 3M IJ30-20-Branco Fosco 1370MMX45,72M-Lote: AUTO 029811. 

Em fl. 87 consta a  Nota Fiscal de nº 27.277 de compra de material no valor R$ 16.299,00 

(dezesseis mil duzentos e noventa e nove reais) em nome de Rezende Material para Construção S.A. 
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Ainda em fls. 89 e 90 desses autos, é apresentado o relatório de prestação de serviços 

executados da primeira etapa dos serviços contratados de acordo com a cláusula primeira, parágrafo 

segundo do contrato. 

 

Ainda foi esclarecido que a empresa ora contratada seguia com os parâmetros do cronograma  

de instalação acordado junto ao instrumento firmado entre as partes acima qualificadas, se 

responsabilizando  pela entrega total dos serviços contratados.  

Status: Serviços realizados encontram-se anexados  aos autos do processo. 

Data de início: 14/12/2020 

1- Raspagem, limpeza e pintura de 44  (quarenta e quatro) totens 

2- Realizada instalação de 12 (doze) placas novas, substituindo as danificadas 

3- Realizado aplicação de 176 adesivos no formato 60 cm x 30cm 

4- Impressão de 176 adesivos 

Status: Em andamento  

Previsão de entrega: 30/01/2021 

1- Formalizada encomenda de chapas, barras e tubos metálicos, conforme orçamento de fls. Anexa 

a este Processo 

2- Chapas  novas em produção na empresa contratada 

Status: Compras realizadas entre 15/12/2020 e 10/01/2021 

1- Tintas, rolos de pintura e demais materiais para execução da pintura dos totens, notas fiscal 

anexo de nº 27.277 

2- Mão de obra terceirizadas para realização dos serviços acima realizados, nota fiscal em  anexo 

a este documento ( apresentado de nº 57 verificar esse item) 

Status: Em progresso  

1- Confecção de adesivos para instalação das placas  

2- Aguardando material encomendado para a realização de novas chapas e barras de tubos, 

metálicos, conforme orçamento apresentado nesses autos. 

Painéis novos: a serem instalados a partir do dia 31/01/2021, com previsão de entrega até o dia 

20/04/2021 
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Em fls. 91 a  94 foram juntados aos autos notas de recolhimentos de Receitas Diversas pela 

empresa ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, conforme abaixo: 

  Nº  DAM. 22728703 - Emitida em 07/08/19 e vencimento em 30/08/19 - Valor R$ 

3.267,45 ( três mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). 

  Nº DAM. 22728702 - Emitida em 07/08/19 e vencimento 30/08/19 - Valor R$ 

4.771,82 (quatro mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos. 

 Em fl. 96,  a Empresa ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, na data de 02 de 

fevereiro de 2021, junta aos documentos o relatório dos serviços que foram executados de reforma e 

instalação dos totens da segunda etapa dos serviços contratados e as notas de compra de materiais. 

Em mesma folha é mencionado o valor do acordo da 2ª parcela celebrado na contratação dos 

serviços no valor de R$ 55.000,00 (Cinquenta e cinco mil reais), recebido em 20 de janeiro de 2021. 

Em cumprimento ao acordado no instrumento particular firmado entre as parte qualificadas no 

processo, foi seguido o cronograma quinzenal da prestação dos serviços contratados. 

Status: Serviços realizados, fotos em anexo ao processo.  

Início em 15/01/2021. 

1- Término de reparo de 10 Totens da primeira etapa 

Status: em andamento 

Previsão: 04/02/2021 

1- Inicio da instalação das placas novas 

Compras realizadas entre 11/01/21 e 02/02/21 

1- Tintas, zarcão e redutor para execução da pintura dos totens novos, nota fiscal inclusa no 

Processo de nº 28.003 

2- Chapa Galvanizada 22,2x1.20 - 72104910 - barra chata 1/2 x 3/16 - 72149100, nota fiscal nº 

4632 

3- Tubos, chapas e barra metálica conforme nota fiscal  de nº 94070 

4 - Adesivos para impressão e primer para  limpeza, nota fiscal nº 486772 

Em progresso: 

1- Confecção de placas e dos adesivos para instalação. 



 

 

 
Página 21 de 31 

 

A empresa contratada esclareceu que seguiu o cronograma de instalação acordado junto ao 

instrumento firmado entre as partes, se responsabilizando pela entrega total dos serviços contratados.  

Em fl. 98 a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, juntou ao processo Nota 

Fiscal de venda  Nº 000486772- Serie I - emitida em 14/01/21 pela Empresa DY BRASIL S/A em 

nome da HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, no valor de R$ 2.744,31( dois setecentos e quarenta e 

quatro  reais e trinta e um centavos). 

Em fl. 99, é juntado ao processo a Nota Fiscal de Venda de Mercadoria nº 000.004.632 - Serie 

I emitida em 25/01/2021 pela empresa Gusa Com. de Materiais de Construção LTDA em nome de  

HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, no valor de  R$ 1.180,00 ( um mil cento e oitenta reais). 

Em fl. 100, a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, apresentou a Nota Fiscal 

de venda  nº 28.003 - Serie  I - emitida em 02/02/21 em nome de HN PRODUÇÕES GRÁFICAS 

ME, no valor de R$ 444,24 ( quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 

Ainda em fl. 101, foi anexado ao processo pela ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO 

LTDA, a  Nota Fiscal de Venda Nº 94.070 - Serie  I da Empresa  X- AÇO DE PADUA emitida em 

16/01/21 em nome de HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME no valor de R$ 21.297,93 ( Vinte e um 

mil duzentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos). 

Na data de 27 de janeiro de 2021, em fls. 104 a 107, foi anexado ao processo fotos dos totens 

do antes e depois referentes a execução do serviços. 

Seguindo o mesmo contexto, na data de 04 de março de 2021, em fl. 109, a ORB 

CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, anexou documento de relatório mensal dos serviços 

executados de reforma e instalação dos Totens e Notas de Compras efetuadas pela HN PRODUÇÕES 

GRÁFICAS ME. Em fls. 110 e 111, é apresentado o  relatório da terceira parcela dos serviços 

executados na data de 12/02/2021, no valor de R$ 55.000,00 ( Cinquenta e cinco mil reais). 

Em cumprimento ao acordado no instrumento firmado entre as partes, segue cronograma 

quinzenal das prestações dos serviços contratados. 

 

2- Painéis novos a serem instalados a a partir do dia 03/01/21 com previsão de entrega até o dia 

20/04/21. 
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A empresa contratada esclareceu que seguiu todos os parâmetros do cronograma de instalação 

acordado junto ao instrumento firmado entre as partes já qualificadas nos autos, se responsabilizando 

pela entrega total dos serviços contratados.  

Em fls. 112 e 115, a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, apresentou ao 

processo as Notas Fiscais conforme apresentado abaixo, referente a compra de mercadoria de series 

001 da empresa Rezende Material de Construção S.A em nome da HN PRODUÇÕES GRÁFICAS 

ME. 

1) Nota Fiscal nº 11677 - Valor - R$ 170,00 ( Cento e setenta reais). 

2) Nota Fiscal nº 11.774 -Valor -R$ 137,70 (Cento e trinta e sete reais e setenta centavos). 

3) Nota Fiscal nº 28.173 - Valor  - R$ 905,62 ( Novecentos e cinco reais). 

4) Nota Fiscal nº 11.775 - Valor -R$18,90 (Dezoito reais e noventa centavos). 

Em fl. 116 a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, apresentou a Nota Fiscal  

de compra de mercadoria  nº 95.039 - Serie I - emitida em 25/02/21 da Empresa  X- AÇO PADUA 

Status: Serviços realizados -  fotos em anexo a este relatório. 

Inicio : 06/02/20121 a 21/02/2021 

1- 87 postes já instalados - aguardando placas. 

Status: em andamento 

Previsão: 26/02/2021 

1- Dos 87 postes instalados, 13 já com placas adesivadas 

Compras  realizadas: Entre 03/02/21 e 26/02/21 

1- Tampas para postes, tintas, zarcão e redutor para execução da pintura  dos totens  novos, Nota 

Fiscal anexadas ao processo de nº28.173. 

2- Tampa para poste  com a Nota fiscal  nº 11.677 

3- Massa pronta para fixação dos postes Nota Fiscal nº 11.774 

4- Chapas galvanizadas nota fiscal inclusa no processo nº 95.039 

Em progresso: 

1- Confecção de placas e dos adesivos para instalação 

2- Painéis novos  com a previsão de entrega até o dia 20/04/24 
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em nome da HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME no valor de R$ 1.427,50  (um mil quatrocentos e 

vinte sete reais e cinquenta centavos). 

Na data de 25 de fevereiro de 2021, em fls. 117 a 145, foram  apresentadas  fotos de execução 

da terceira parte de reforma de postes e placas instalados de acordo contrato. 

De acordo com os autos, a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, na data de 01 

de junho de 2021, em fl. 146, juntou o relatório final dos serviços executados de reforma e instalação 

dos totens e também as notas fiscais de compras de materiais pela empresa HN PRODUÇÕES 

GRÁFICAS ME, além da comprovação de pagamento da última parcela  no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais). 

Em fls. 147,148 e 151 a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, apresentou as 

Nota Fiscais de venda de mercadoria  nome da Empresa - X AÇO PADUA destinada à HN 

PRODUÇÕES GRÁFICAS ME de acordo com os valores a seguir: 

1) nº  94.161 - Serie I - emitida em  21/01/21 - Valor R$ 469,60  (Quatrocentos e sessenta e 

nove reais e sessenta centavos). 

2) nº  95.551 - Serie I - emitida em 15/03/21- Valor R$ 678,75 (Seiscentos e setenta e oito 

reais e setenta e cinco centavos). 

3) nº 96.035 - Serie I - emitida em 06/04/21 - Valor  R$ 3.085,56 ( Três  mil oitenta e cinco 

reais e cinquenta e seis centavos). 

Em fls. 149 e 150, a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO juntou aos autos do 

processo as Notas Fiscais de venda em nome da Empresa Rezende Materiais para Construção S.A 

como comprador a empresa HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, de acordo com os valores a seguir: 

1) nº 28.698 - emitida em 18/03/21- Valor R$ 427,50  (Quatrocentos e vinte e sete reais e 

cinquenta centavos). 

2) nº 28.837 - emitida em 24/03/21- Valor R$ 260,82 ( Duzentos e sessenta reais e oitenta e 

dois centavos). 

Em fls. 152 e 153, a ORB CONSULTORIA EM PANIFICAÇÃO LTDA, juntou ao processo 

Notas fiscais de vendas de mercadorias da empresa Gusa Com. De Materiais de Construção LTDA 

com destino á empresa HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, de acordo com os valores a seguir: 

1) Nota Fiscal nº 000.004.690 - Serie - I emitida em 10/03/21- Valor R$ 494,40 (Quatrocentos 

e noventa e quatro reais e quarenta centavos) 
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2) Nota Fiscal nº  000.004.708 - Serie - I - emitida em 22/03/21 - Valor R$ 672,00 (Seiscentos 

e setenta e dois reais) 

Em fl. 154 a empresa  PÃO COM LETRAS PANIFICADORA LTDA, vem aos autos juntar 

Nota Fiscal Nº 870, em nome da empesa HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, a útltima parcela de 

valor R$ 55.000,00 ( Cinquenta e cinco mil reais), pela prestação dos serviços de reforma, produção 

e a instalação de totens de sinalização de ruas. 

A empresa HN PRODUÇÕES GRÁFICA ME, através da  PÃO COM LETRAS 

PANIFICADORA LTDA, em fl. 156, na data de 19 de abril de 2021, apresentou documento 

requerendo a prorrogação de prazo de entrega e execução dos serviços contratados, com fulcro no art. 

393 do Código Civil e com o art. 374, I do Código de Processo Civil, devido cenário delicado com o 

avanço da Pandemia de COVID-19. 

Relembrou ainda que as medidas que tem sido tomadas pelos governos municipais e estaduais 

tem restringindo a circulação de pessoas e mercadorias, prejudicando grande parte da cadeia de 

produção e logística.  

Desse modo, a Contratada requerereu à parte interessada concessão de prorrogação no prazo 

das entregas propostas em processo, devido ao fato do primeiro prazo para entrega do objeto do 

processo ser na semana da data desta solicitação, ou seja, 20 de abril de 2021. Assim, a nova data 

proposta para a entrega seria então dia 10 de maio de 2021. 

 

3.3 DA INSPEÇÃO FÍSICA 

 

Parte  1 

No dia 18/05/2021, dois técnicos da equipe Controladoria Geral do Município estiveram em 

algumas ruas do Centro do Município de Nova Friburgo para verificar a troca das placas/adesivos, 

reparo e pintura dos postes em questão conforme abordado no decorrer do processo. 

Conforme fotos abaixo, pode-se perceber que dentre os postes averiguados, todos 

encontravam-se em bom estado, limpos, pintados e sem avarias. Entretanto, quanto aos adesivos que 

foram colocados nas placas, é possível perceber que, apesar de estarem novos, alguns já estão 

soltando nas pontas, além de outras também estarem empenadas/amassadas. 
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Esta equipe limitou-se a verificar a conformidade dos serviços prestados pela empresa 

responsável por tal serviço, a HN PRODUÇÕES GRÁFICAS ME, conforme acima mencionado. 

 Entretanto, é de competência da Secretaria Muncipal de Ordem e Mobilidade Urbana, em 

parceria com a Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria Meio Ambiente fiscalizar e avaliar a 

qualidade de forma completa do serviço, ou seja, da colocação completa dos totens. 

 

  

Placas com postes em bom estado e placas novas. 

  

Placas com adesivo descolando, amassadas e empenadas. 
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Placas com adesivo descolando, amassadas e empenadas. 

 

Parte  2 

No mesmo dia 18/05/2021 e no dia 09/06/2021, um técnico da equipe Controladoria Geral do 

Município esteve na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável 

a fim de verificar se os equipamentos doados em contrapartida a partir do processo encontravam-se 

nas dependências da Secretaria. 

Os 11 computadores, HD e o Storage encontram-se em caixas, ou seja, ainda não foram 

colocados em uso. 

O veículo encontra-se nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente, no entanto não se 

encontra legalizado, ou seja, não há registro do veículo em órgão competente. Desse modo, o carro 

ainda está impossibilitado de ser utilizado. 

Esta equipe limitou-se a verificar a conformidade da entrega dos equipamentos ao Município, 

entretanto, é de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável avaliar o funcionamento dos bens doados e prosseguir com os possíveis trâmites para que 

eles de fato possam ser colocados em uso. 
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Carro 0km sem emplacamento nas dependências da Secretaria de Meio Ambiente 

 

  

11 computadores fechados e sem uso 
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11 computadores fechados e sem uso 

  

HD e Storage fechados e sem uso 
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4. FRAGILIDADES E RECOMENDAÇÕES 

 

Nº TÍTULO DA FRAGILIDADE TÍTULO DA RECOMENDAÇÃO 

1 

 

De acordo com o Art. 4º do Decreto 

614 de 22 de junho de 2020 “O projeto 

especial somente será aprovado após a 

assinatura do TAC - Termo de Ajuste 

de Conduta e pagamento dos tributos 

incidentes e demais custos relativos a 

aprovação do projeto”, entretanto, 

segundo os autos do processo, o Projeto 

Especial foi aprovado na data de 28 de 

outubro de 2020 e o TAC foi assinado 

um dia depois, em 29 de outubro de 

2020. 

 

Conforme os trabalhos da equipe técnica da 

Controladoria do Município, foi verificado que 

os autos do processo continham documentos 

com autuação errada, documentos fora de 

ordem, o que dificulta o entendimento do 

mesmo. Desse modo, não é possível afirmar se 

houve de fato inversão de ordem de assinatura 

e aprovação do projeto especial e do TAC, ou 

se o documento aprovando o projeto especial 

está datado errado.  

RECOMENDAMOS que seja dada maior 

atenção à elaboração de documentos 

oficiais, devido ao fato de que os mesmos, 

quando apreciados, precisam estar claros e 

em conformidade com os atos 

administrativos executados. 

 

2 

 

Não há menção nos 4 (quatro) 

processos sobre o acompanhamento de 

algum profissional técnico do 

Município especialista da área de 

engenharia/construção para 

acompanhamento da regularidade e 

parametros estabelecidos em processo 

sobre a obra. 

 

RECOMENDAMOS à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente designar 

profissional técnico especializado em Obras 

para acompanhamento da execução da 

construção, verificando se encontram-se nos 

moldes estabecidos anteriormente nos 

autos. 
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3 

 

Até a presente data, os bens doados à 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável não foram utilizados 

(Computadores, HDs, Armazenador de 

Rede e Veículo). 

 

RECOMENDAMOS que a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano Sustentável 

providencie o envio da documentação 

necessária para que a doação em questão 

seja incluída nos Bens Patrimoniais do 

Município, conforme entendimento 

apontado nos autos do processo e do 

presente relatório. 

 

4 

 

Placas dos totens 

amassados/empenados e com adesivos 

soltando. 

Durante a elaboração deste relatório de 

inspeção, a Controladoria Geral do 

Município recebeu algumas 

reclamações com relação a colocação 

das placas em algumas ruas de bairros 

contemplados, como o caso do bairro 

do Cônego, onde estão sendo instaladas 

placas em ruas divergentetes das que 

deveriam ser alteradas. 

 

RECOMENDAMOS que a Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana designe 

um fiscal para que realize a fiscalização da 

execução dos serviços de instalação das 

referidas placas, através de visita às ruas 

contempladas com a restauração das placas 

a afim de verificar tais constatações e tomar 

medidas cabíveis no sentido de que seja 

oferecido ao Município serviço de qualidade 

e duradouro. 

5 

 

Conclusão da execução dos serviços de 

instalação e manutenção das placas de 

sinalização. 

 

RECOMENDAMOS que a Secretaria 

Municipal de Mobilidade Urbana solicite a 

empresa ORB Consultoria em Panificação 
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Ltda, declaração de conclusão dos Serviços 

executados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As inspeções de conformidade e acompanhamento buscaram avaliar o andamento processual 

e entrega dos bens doados ao Município como contrapartida aos autos em questão sobre a construção 

da empresa já supracitada em processo. 

Considerando as fragilidades apontadas pela pela equipe técnica designada para a realização 

dos trabalhos, recomendamos que as Secretarias citadas tomem ciência das fragilidades supracitadas 

e adotem medidas tendo como base as recomendações apresentadas no presente relatório. 

 

Nova Friburgo, 10 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Morena André Barbosa dos Santos 

Auditora Técnica 

Matr. nº 115.270 

 

Paulo Roberto Moreira 

Gerente Técnico de Nível I 

Matr. nº 62.204 


