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Introdução
Este Relatório trata dos resultados dos exames realizados sobre seis Ações de Governo
executadas pelo Governo do Estado do Acre, em decorrência do 2º ciclo do Programa de
Fiscalização em Entes Federativos.
A fiscalização teve como objetivo analisar a aplicação dos recursos federais repassados ao
Estado do Acre relativos ao período escopo dos exames indicado individualmente em cada
ação de controle, tendo sido os trabalhos de campo executados no período de 16 de março de
2016 a 25 de abril de 2016.
As ações de governo examinadas por ocasião da fiscalização foram:
- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE;
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE;
- Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras – Enafron (análise de três
convênios);
- Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde
(ações e combate ao mosquito aedes aegypt);
- Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial (Funcionamento de
UPA 24 horas); e
- Apoio a Empreendimentos de Saneamento Integrado (obra de saneamento integrado nos
bairros Placas e Ouricuri).
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Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao
Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e
registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de
questionários.
As situações evidenciadas nos trabalhos de campo foram segmentadas de acordo com a
competência de monitoramento a ser realizado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controle.
A primeira parte, destinada aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal gestores federais dos programas de execução descentralizada - apresentará situações
evidenciadas que, a princípio, demandarão a adoção de medidas preventivas e corretivas
desses gestores, visando à melhoria da execução dos Programas de Governo ou à instauração
da competente Tomada de Contas Especiais, as quais serão monitoradas por este Ministério.
Na segunda parte serão apresentadas as situações evidenciadas decorrentes de levantamentos
necessários à adequada contextualização das constatações relatadas na primeira parte. Dessa
forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de recursos
federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de suas
competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas
ministeriais. Este Ministério não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.

Indicadores Socioeconômicos do Ente Fiscalizado
População:
PIB per Capita:
Eleitores:
Área:

733559
9.959,28
412840
152582
Fonte: Sítio do IBGE.

Informações sobre a Execução da Fiscalização
Ações de controle realizadas nos programas fiscalizados:
Ministério

MINISTERIO DA
EDUCACAO

Programa Fiscalizado

Educação Básica

Qt.

Montante Fiscalizado
por Programa

2

28.356.731,93

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO

2

28.356.731,93

MINISTERIO DA
JUSTICA

3

29.004.965,48

3

29.004.965,48

Segurança Pública com
Cidadania

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA JUSTICA

2

MINISTERIO DA
SAUDE

Aperfeiçoamento do Sistema
Único de Saúde (SUS)

2

28.335.454,30

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE

2

28.335.454,30

MINISTERIO DAS
CIDADES

1

15.450.963,08

1
8

15.450.963,08
101.148.114,79

Serviços Urbanos de Água e
Esgoto

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados,
tendo apresentado manifestações acerca das situações detectadas, as quais foram integradas
ao conteúdo do relatório, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos pertinentes, adotar as
providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, bem como à apuração
das responsabilidades.

Consolidação de Resultados

Durante a fiscalização foram constatadas várias falhas relativas à aplicação dos recursos
federais examinados. Na sequência delineiam-se as de maior relevância quanto aos impactos
sobre a efetividade das Ações de Governo avaliadas.
- Ministério da Educação
Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE
Detectou-se que a merenda escolar fornecida ao público alvo do Programa não garante a
cobertura nutricional mínima estabelecida na legislação do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE. Ademais, verificaram-se casos de direcionamento de
processos licitatórios, caracterizados pela inserção de termos com cunho restritivo nas
descrições dos produtos a serem adquiridos, favorecendo empresa local específica. Por fim,
outras situações averiguadas, tais quais: número insuficiente de nutricionistas; produtos
vencidos e contaminação de alimentos com insetos; problemas de infraestrutura nos
refeitórios; e atuação deficitária do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, demonstram
que o Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica no Estado do
Acre não atende satisfatoriamente à clientela.
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE
Ocorreram falhas em processos licitatórios custeados com recursos do Programa com
potencial de afetar o caráter competitivo dos certames e a economicidade das contratações, a
exemplo da inexistência de pesquisas de preços para formação de orçamento base dos itens a
serem adquiridos. No que concerne à prestação do serviço de transporte ao escolar,
detectaram-se situações que impactam negativamente a efetividade da política pública,
relacionadas à superlotação, atrasos e quebras constantes dos coletivos.
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- Ministério da Justiça
Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras – Enafron
Houve a execução indevida de recursos no montante de R$ 115.000,00, resultante do
pagamento em duplicidade por serviço único de instalação de câmeras de vídeomonitoramento. Verificou-se, também, a não aplicação total dos recursos financeiros
disponíveis, ocasionado pela demora do gestor na realização de atos necessários à realização
de procedimento licitatório. No que concerne à efetividade, o objetivo do Enafron ainda não
foi atingido, uma vez que a rede de comunicação e o sistema de videomonitoramento objetos
dos instrumentos de acordo não se encontram em pleno funcionamento.
- Ministério da Saúde
Ações de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti
Os recursos financeiros transferidos pela União ao Estado do Acre não têm sido aplicados de
forma tempestiva na execução das ações de combate ao mosquito.
Detectou-se, ademais, que o executor dos recursos utilizou a modalidade de pregão presencial
em detrimento do pregão eletrônico nos processos de seleção de fornecedores, contrariando o
Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005. Ainda quanto à gestão de compras e equipamentos,
houve falta de cobertura contratual em um contrato de manutenção de veículos, além da não
utilização de quatro veículos doados pelo Ministério da Saúde.
Por fim, verificou-se a inadequação das condições de armazenagem dos insumos
descentralizados pelo Ministério da Saúde para as ações de combate ao mosquito Aedes
aegypti.
Funcionamento de UPA 24 horas
A estrutura física das UPA 24h inspecionadas não está totalmente de acordo com a legislação
do programa, assim como não estão sendo cumpridos os requisitos mínimos para o
funcionamento das unidades fiscalizadas. Há falhas estruturais e procedimentais relacionadas
à biossegurança e ao controle e prevenção de infecções hospitalares, além de falhas que
comprometem o apoio técnico e logístico às atividades fim desenvolvidas nas unidades.
Outrossim, há deficiências nos procedimentos de classificação de risco e ocorrência de
pacientes em observação por mais de 24 horas, além de terem sido detectados casos de
desabastecimento de medicamentos e a ausência ou mau funcionamento de equipamentos
considerados essenciais.
Por fim, averiguou-se a inadequação do quantitativo de profissionais lotados nas unidades de
pronto atendimento, com destaque para a ausência de pediatras e de auxiliar de serviços gerais
e auxiliar administrativo no período noturno, e a insuficiente capacitação de parcela do quadro
de profissionais que atuam na área de urgência e emergência.
- Ministério das Cidades
Obra de saneamento integrado nos bairros Placas e Ouricuri
A obra de Saneamento Integrado dos Bairros Placas e Ouricuri, em Rio Branco/AC, encontrase paralisada e os gestores envolvidos (Governo do Acre, Caixa e Ministério das Cidades)
ainda não adotaram as providências necessárias para retomar o empreendimento, de modo a
evitar os potenciais prejuízos que podem decorrer de uma paralisação prolongada.
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Apesar de esta análise estar segmentada por área ministerial, não se deve perder de vista os
aspectos transversais, que caracterizam mais fortemente as deficiências da Gestão Estadual,
sendo, pois, aqueles que, se corrigidos, tendem a gerar relevantes melhorias.
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Ordem de Serviço: 201600353
Município/UF: Rio Branco/AC
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: SEE/AC
Montante de Recursos Financeiros: R$ 23.419.806,80
1.

Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 28 de março a 25 de abril de 2016
sobre a aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 8744 - Apoio à
Alimentação Escolar na Educação Básica no Estado do Acre.
A ação fiscalizada destina-se a repasse suplementar de recursos financeiros para oferta de
alimentação escolar aos estudantes matriculados em todas as etapas e modalidades da
educação básica das redes públicas e de entidades qualificadas como filantrópicas ou por elas
mantidas.
Os exames objetivaram verificar se os recursos repassados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE ao Estado do Acre, no período de 01 de janeiro de
2014 a 31 de dezembro de 2015, foram regularmente aplicados com vistas a atender as
necessidades nutricionais dos estudantes durante sua permanência em sala de aula,
contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem e o
rendimento escolar, bem como para a formação de hábitos alimentares saudáveis.
Ademais, foi analisada a atuação de escolas estaduais na execução do programa, em especial
quanto à armazenagem dos alimentos, preparo e fornecimento da alimentação escolar.
Por fim, os exames objetivaram verificar a constituição e efetivo desempenho das
competências do Conselho de Alimentação Escolar – CAE, órgão colegiado de caráter
fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, instituído no âmbito dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
Para a consecução dos fins propostos, foram analisados processos licitatórios vigentes ou
realizados no período, a execução contratual resultante dos certames, a movimentação
financeira dos recursos repassados pelo FNDE. Outrossim, foram realizadas vistorias no
Armazém da Secretaria de Educação do Estado do Acre e nas escolas estaduais da área urbana
e rural, bem como entrevistas com alunos e servidores estaduais e terceirizados que atuam na
preparação dos alimentos.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
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execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União.
2.1.1. Número de nutricionistas contratados abaixo dos parâmetros legais previstos
pelo Conselho Federal de Nutrição.
Fato
Conforme artigo 10 da Resolução CFN nº 465/2010, o Estado do Acre deveria manter em seu
quadro um nutricionista responsável técnico pela merenda escolar, e mais 110 integrantes do
quadro técnico, considerando o total de alunos matriculados na rede estadual pelo Censo
Escolar de 2015, desprezando o quantitativo específico para alunos de creche e educação
infantil. De acordo com informações repassadas pela Secretaria Estadual de Educação do
Acre, atualmente há apenas dois nutricionistas prestando serviços na área de alimentação
escolar.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 278 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação do Acre encaminhou a seguinte justificativa:
“A Secretaria de Estado de Educação e Esporte, conta atualmente com 02 (duas)
nutricionistas no Quadro Técnico da Alimentação Escolar. A SEE vem buscando se adequar
as recomendações do Conselho Federal de Nutrição – CFN, quanto ao número de
Nutricionistas. Para isso, estamos firmando parceria com a Secretaria Estadual de Saúde no
intuito de remanejar mais 02 (duas) nutricionistas para fazer parte da nossa equipe. Desta
forma, o quadro técnico será composto por 04 profissionais.
Além dos nutricionistas, o quadro técnico da Coordenação da Alimentação Escolar é formado
por 01 coordenadora, 03 supervisoras, 01 Coordenadora da Unidade de Supervisão, 01
núcleo de emissão de guias e a coordenação de Armazenamento e Distribuição de Alimentos,
composta por 01 coordenador, 03 três auxiliares de distribuição, e 12 estivadores
responsáveis pela entrega dos produtos nas unidades escolares.
Contudo, em se tratando da nossa realidade, nosso Estado é dividido em 05 regionais com
especificações e peculiaridades próprias, em que a dinâmica de atendimento é pensada
conforme os desafios geográficos e de estrutura, nos obrigando implantar armazéns por
regionais. E assim, dispomos de mais, 03 armazéns com equipe distribuídos da seguinte
forma: Em Cruzeiro do Sul a equipe é composta por 01 (um) coordenador, 01 (um) supervisor
de armazenamento e distribuição e 10 estivadores, em Tarauacá a equipe tem 01 (um)
coordenador e mais 05 (cinco) estivadores, sendo 02 (dois) destes lotados no Jordão,
município remoto e de difícil acesso, onde a distribuição da merenda requer logística
complexa por via fluvial, até chegar ao destino. No município de Sena Madureira, temos 01
(um) coordenador e 03 estivadores, neste caso, a entrega é realizada por via fluvial levando
até 15 dias.
Reconhecemos que estamos distantes do quantitativo previsto na resolução CFN nº 465/2010,
realidade esta também vivenciada pela quase totalidade dos Estados da Federação. Contudo,
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a equipe hoje constituída vem cumprindo com o atendimento a nossa rede, garantindo a
efetividade do Programa Nacional de Alimentação Escolar.”
m
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Análise do Controle Interno
Os dois nutricionistas atualmente no quadro da SEE estão lotados em Rio Branco, e no
decorrer do exercício de 2015 não realizaram viagens para outros municípios do interior como
Cruzeiro do Sul – segundo mais populoso no Estado do Acre. Os testes de aceitabilidade de
refeições realizados no exercício de 2015 abrangeram algumas escolas localizadas em Rio
Branco. Quando da vistoria realizadas nas escolas da área rural e nas urbanas, verificou-se
que foram poucas as visitas realizadas pelos nutricionistas do Estado.
A fixação de quantitativo mínimo de nutricionistas pelo Conselho Federal de Nutrição, tendo
por base o número de alunos matriculados, é feito justamente pelo fato de que o programa de
merenda escolar precisa ser acompanhado por profissionais técnicos qualificados que devem
desenvolver atividades como aplicação de testes aceitabilidade não só na introdução de novos
alimentos, mas esporadicamente para verificar a aceitação do cardápio pelo alunato, cursos de
boas práticas na cozinha para as merendeiras quando do preparo dos alimentos, inspeção nas
cozinhas para verificar a higienização no preparo dos alimentos, análise do quadro nutricional
dos alunos para identificar a deficiência nutricional ou a obesidade e realizar as devidas
correções no cardápio.
O atual quantitativo de nutricionistas é insuficiente para desenvolver as atividades acessórias
do Pnae.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.1.2. Fornecimento de alimentos que não garantem a cobertura nutricional mínima
exigida pela legislação.
Fato
Após questionamentos, o corpo técnico da SEE disponibilizou planilha denominada Ficha
Técnica – 2015 com quantitativos calóricos e nutricionais per capita de pratos que podem ser
utilizados no cardápio da merenda escolar. O cálculo considera alunos da creche, fundamental,
médio e mais educação, sem distinção de clientela rural ou urbana. Entre os pratos constantes
da lista de preparações há 21 contendo como refeição principal rosquinhas, e cinco tipos de
biscoitos salgados. Percentualmente, esses pratos equivalem a 18,98% do total de 137
alternativas.
Analisando os cardápios das refeições servidas em todas as escolas durante o exercício de
2015, verifica-se que os itens “bolachas doces” ou “bolachas salgadas” quase sempre estão
presentes às segundas-feiras e, às vezes, são a refeição principal em dois dias da semana. Em
algumas escolas verificou-se que os itens são servidos para os alunos até três vezes por
semana, dado que o cardápio não é estritamente seguido.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um instrumento de reforço à melhoria dos
padrões nutricionais, e visa potencializar a escola como ambiente de promoção da saúde da
população escolar em todo país, promovendo uma alimentação saudável. Com esse objetivo,
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as resoluções do FNDE que tratam da alimentação escolar estabelecem que os cardápios
elaborados devem garantir uma cobertura nutricional mínima de 20% das necessidades diárias
de um aluno da educação básica que passe meio período em sala de aula e que tenha apenas
uma refeição (Resolução FNDE nº 26/2013), ou no mínimo 30% no caso de alunos indígenas
e de alunos de creche em período parcial. A planilha nutricional fornecida pela SEE, ou seja,
o cálculo calórico e proteico, demonstra que as rosquinhas (bolachas doces) e bolachas
salgadas ofertadas não fornecem aos alunos durante o tempo em que permanecem na escola,
o mínimo necessário de nutrientes estipulado nas resoluções do FNDE.
Sobre as compras das bolachas, foram analisadas todas as licitações que tiveram como local
de atendimento de demanda o município de Rio Branco e cujas entregas ocorreram entre
janeiro de 2014 e fevereiro de 2016, totalizando sete licitações. Das sete licitações, três
tiveram rosquinhas doces como itens a serem adquiridos. O quadro “Aquisições de
Rosquinhas e Biscoitos Salgados” quantifica o total licitado.
Quadro – Aquisições de Rosquinhas e Biscoitos Salgados
Item*

BISCOITO AGUA E SAL,
PACOTE COM 500G BISCOITO
SALGADO DA REGIÃO

BISCOITO CREAM CRACKER;
ACONDICIONADO EM SACO
PLASTICO DE 400 GRAMAS.

Licitação

Fornecedor

Quant.

Preço Unt.
(R$)

PRP nº
464/2015 –
CPL 2

Miragina

198.384
pacotes

3,89

771.713,76

PRP nº
1.408/2013
– CPL 2

E. Nonato

63.144
Kg

6,40

404.121,60

37.500
Kg

5,97

223.875,00

PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota A

Total (R$)

PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota B

Marinildes
S. Batista

12.500
Kg

5.97

74.625,00

PRP nº
464/2015 –
CPL 2

Miragina

170.480
pacotes

2,93

499.506,40

PRP nº
1.408/2013
– CPL 2

Miragina

45.180
pacotes

2,64

119.275,20

PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota A

Marinildes
S. Batista

93.750
pacotes

2,27

212.812,50

PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota B

Marinildes
S. Batista

31.250
pacotes

2,27

70.937,50

Miragina

205.244
pacotes

3,94

808.661,36

Miragina

58.620
Kg

6,84

400.960,80

PRP nº
464/2015
–
BISCOITO
DOCE,
TIPO
CPL
2
ROSQUINHA (SABOR COCO).
PESO LÍQUIDO DE 500G.
PRP nº
1.408/2013
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– CPL 2
PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota A

Miragina

37.500
Kg

PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota B

Miragina

Fracassa
do

PRP nº
464/2015 –
CPL 2

Miragina

6,15

239.250,00

207.138
pacotes

4,29

888.622,02

Marinildes
S. Batista

37.500
Kg

5,99

224.635,00

Marinildes
S. Batista

12.500

5.99

74.875,00

Miragina

205.244
pacotes

3,92

804.556,48

Miragina

60.234
Kg

6,84

412.000,56

Miragina

37.500
Kg

6,13

229.875,00

PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota B

Miragina

Fracassa
do

PRP nº
464/2015 –
CPL 2

Miragina

205.244
pacotes

3,94

808.661,36

PRP nº
1.408/2013
– CPL 2

Miragina

60.602
kg

6,84

414.517,68

PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota A

Miragina

37.500
Kg

6,15

230.625,00

PRP nº
21/2013 –
CPL 2 –
Cota B

Miragina

Fracassa
do

BISCOITO
DOCE,
TIPO
PRP nº
ROSQUINHA
(SABOR
1.408/2013
CASTANHA), COM O SEGUINTE
– CPL 2
INGREDIENTE: CASTANHA-DOPRP nº
BRASIL. PESO LÍQUIDO DE 500G.
21/2013 –
CPL 2 –
Cota A
PRP nº
464/2015 –
CPL 2
PRP nº
1.408/2013
BISCOITO
DOCE,
TIPO – CPL 2
ROSQUINHA
(SABOR
PRP nº
CHOCOLATE). PESO LÍQUIDO 21/2013 –
DE 500G.
CPL 2 –
Cota A

BISCOITO
DOCE,
TIPO
ROSQUINHA (SABOR LEITE).
PESO LÍQUIDO DE 500G.

Total
7.914.107,22
*Texto resumido.
Obs.: O PRP nº 21/2013 – CPL 2 era composto por duas cotas, sendo que as especificações dos itens repetiamse.
Fonte: Exames efetuados pela CGU em abril de 2016.
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Foram homologados R$ 7.914.107,22 para a aquisição de 1.101.991 kg de bolachas salgadas
e de rosquinhas. As três licitações totalizaram R$ 29.221.772,94. Somente o adjudicado para
compra de bolachas salgadas e de rosquinhas equivalem a 27,08% do total licitado. Ou seja,
um percentual superior a um quarto de itens licitados foi homologado para produtos incluídos
em termos de referência sem o devido planejamento dietético e que não fornecem cobertura
nutricional mínima especificada na Resolução FNDE nº 26/2013.
Há que se observar que, embora tenha havido três licitantes vencedores para fornecerem as
bolachas e rosquinhas, a fabricante de todas as entregas foi a Miragina S. A. Indústria e
Comércio, empresa regional sediada em Rio Branco.
Além disso, na Relação de Alimentos Considerados Básicos pelo FNDE constam biscoito de
polvilho, bolacha doce (tipo maisena), e bolacha salgada (tipo cracker). Não há menção a
rosquinhas, que, embora sejam bolachas doces, não são do tipo maisena.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 278 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação do Acre encaminhou a seguinte justificativa:
“A Coordenação da Alimentação Escolar tem buscado corrigir as distorções quanto à oferta
de alimentos, tentando suprir as necessidades diárias de uma refeição.
Na elaboração das combinações de alimentos, os cálculos calóricos e protéicos são
realizados pelos nutricionistas, são indispensáveis, pois servem como parâmetro no momento
de incluir produtos nos cardápios da alimentação escolar, este fato é demonstrado na tabela
Ficha Técnica 2015, em anexo. Com relação às preparações com bolachas (doces e
salgadas), a realidade nas escolas nos obriga a certas medidas, que tomamos em prol de não
falhar na efetividade do atendimento. Pois, para a preparação de alimentos perecíveis
(congelados), é necessário que as cozinheiras descongelem os alimentos na véspera de sua
preparação. Na segunda-feira, a preparação seria inviável, pois as cozinheiras não teriam
tempo hábil para descongelar as carnes, cortá-las e prepará-las. Contudo, estamos buscando
formas de repensarmos o atendimento na segunda-feira, e de forma gradual inserir na rotina
escolar o preparo de alimentos ricos em nutrientes e de fácil preparação, para que não haja
prejuízo ao alunado.
Conforme relatório preliminar, os gastos para as compras de bolachas salgadas e de
rosquinhas, representam 27,08% do total adjudicado dos certames da merenda escolar.
Devemos observar que os certames apontados no Quadro – Aquisições de Rosquinhas, do
referido relatório preliminar, são Pregão de Registros de Preço – PRP, os quais não implicam
na contratação imediata, e conseqüentemente na sua consumação.
Considerando os valores repassados a SEE pelo FNDE através do Pnae, no período de 2014
e 2015, no montante de R$ 23.419.806,80 e ainda os valores efetivamente pagos para o maior
fornecedor de bolachas e rosquinhas, Miragina SA Indústria e Comércio no montante de R$
1.640.903,54 para o mesmo período, encontramos a equivalência de 7% em relação ao
repasse.
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Podemos observar que a aquisição (valor pago) de bolachas salgadas e rosquinhas não
representa um grande volume do total de recursos destinados a merenda escolar.”
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Análise do Controle Interno
A explicação sobre a inserção de rosquinhas no cardápio da merenda escolar às segundasfeiras poderia ser singular, caso esse prato também não estivesse inserido nos outros dias da
semana e se na lista de preparações não houvesse opções como arroz carreteiro de charque,
arroz carreteiro com charque e legumes, charque acebolada com arroz e feijão, charque
acebolada com arroz e legumes, cuscuz com ovos, farofa de sardinhas, mexidinho de ovos
com arroz e feijão, sardinha com arroz e feijão, dentre outras variações.
Quanto às informações sobre o percentual de compra em relação à Miragina, deve-se salientar
que os dados no corpo do texto afirmam que 27,08% referem-se ao total adjudicado para a
Miragina em relação ao total licitado entre 2013 a 2015, e não ao efetivamente pago. Mesmo
que tenha sido gasto em 2015 um percentual de 7%, inferior aos 27,08% adjudicado, observase que a rosquinha é o item mais constante da pauta alimentar, pois está presente em 20% da
oferta semanal, alcançando em algumas situações 60% dessa oferta.
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2.1.3. Existência de produtos vencidos no estoque das escolas.
Fato
Para inspeção das escolas estaduais, foram consideradas apenas aquelas localizadas no
município de Rio Branco, tendo sido selecionadas aleatoriamente doze escolas de um total de
454, o equivalente a 2,64%, sendo sete urbanas e cinco da área rural. Em todas as escolas
rurais e em duas da área urbana foram encontrados produtos com data de validade
ultrapassada. O quadro “Escolas com Produtos Vencidos” detalha as situações averiguadas.
Quadro: Escolas com Produtos Vencidos
Nome da Escola
Localização
João Paulo II

Urbana

Serafim da Silva Salgado

Urbana

Major João Câncio

Rural

Situação
5 garrafas de óleo de soja vencidas em 28/03/16.
19 garrafas de suco concentrado vencidas em 30/03/16.
Garrafas de óleo de soja vencidas em 28/03/16.
13 garrafas de óleo de soja vencidas entre os dias 28 e
29/03/16 e entregues no dia 15/03/16.
1 garrafa de óleo de soja vencido em fins de março, tendo
sido entregue no dia 15/03/16.

Professora Dalva de Souza das
Neves

Rural

Cláudio Augusto Ferreira de
Sales

Rural

Óleo de soja vencido no dia 28/03/16, e entregue no dia
15/03/16.

Irene Dantas

Rural

Óleo de soja vencido no dia 28/03/16, e entregue no dia
15/03/16.

Dr. Santiago Dantas

Rural

Fardo de farinha de mandioca fechado e com validade
datada de outubro de 2015.

Pacotes de farinha de mandioca vencidos em outubro de
2015.
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Óleo de soja vencido no dia 28/03/16, e entregue no dia
15/03/16.
Fonte: Exames efetuados pela CGU em abril de 2016.

À exceção do fardo de farinha de mandioca e das garrafas de suco vencidos, que foram
ocasionadas, conforme averiguação, devido a problemas de controle de estoque das próprias
instituições de ensino, a ocorrência em diversas escolas de óleo de soja da marca Soya vencido
deve-se à distribuição realizada pelo Armazém da Educação, almoxarifado central da
Secretaria Estadual de Educação de gêneros alimentícios do Pnae. Conforme documento de
recebimento de produtos apresentado pelas escolas visitadas, as garrafas de óleo de soja foram
entregues no dia 15 de março do corrente exercício, já com validade a expirar entre os dias 28
a 29 de março de 2016. Para fins ilustrativos, foram selecionadas duas fotos de recibos dos
setes disponibilizados confirmando a distribuição de produto com data de vencimento
próxima.
Registros fotográficos:

Foto 1 – Fardo de farinha de mandioca vencido Foto 2 – Garrafas de suco concentrado vencidos
encontrado na Escola Estadual Rural Dr. Santiago encontrados na Escola Estadual João Paulo II. Rio
Dantas. Rio Branco/AC, 11 de abril de 2016.
Branco/AC, 08 de abril de 2016.

Foto 3 – Garrafa de óleo de soja vencido em 28 de
março de 2016 encontrado na Escola Estadual Rural
Cláudio Augusto Ferreira de Sales. Rio Branco/AC,
11 de abril de 2016.

Foto 4 – Recibo de entrega de gêneros alimentícios
da Escola Estadual Rural Cláudio Augusto Ferreira
de Sales datado de 15 de março de 2016. Rio
Branco/AC, 11 de abril de 2016.
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Foto 5 – Garrafa de óleo de soja vencido em 28 de Foto 6 – Recibo de entrega de gêneros alimentícios
março de 2016 encontrado na Escola Estadual Rural da Escola Estadual Rural Irene Dantas datado de 15
Irene Dantas. Rio Branco/AC, 11 de abril de 2016. de março de 2016. Rio Branco/AC, 11 de abril de
2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 278 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação do Acre encaminhou a seguinte justificativa:
“Nossa equipe de supervisoras realiza periodicamente visitas às cantinas escolares,
averiguando a organização, validade, quantidades dos produtos armazenados entre outros
aspectos. Constatando-se irregularidades, as escolas são orientadas a realizarem as medidas
corretas.
As latas de óleo encontradas nos depósitos escolares com validade curta pertenciam ao final
do estoque do exercício de 2015. Com base nos cálculos de distribuição e consumo feito pelas
nutricionistas, as poucas latas que tínhamos em estoque dariam para serem distribuídas e
consumidas antes que o prazo expirasse (segue cópia do saldo de produtos do Armazém de
Rio Branco em 23/02/2016).
Quanto à farinha vencida encontrada na escola Dr. Santiago Dantas, pode ter ocorrido um
descontrole na utilização do referido produto, visto que cada preparação com determinados
ingredientes estão especificadas no cardápio. A orientação da equipe de supervisão às
escolas rurais é feita a cada entrega.
A mesma orientação se aplica ao óleo encontrado na Escola Cláudio Augusto (cardápio em
anexo). As preparações são programadas para uso do produto em tempo hábil para evitar o
vencimento dos mesmos, tanto no armazém central de merenda escolar, quanto nos depósitos
das escolas, evitando assim, desperdício do erário público.
O suco concentrado encontrado na Escola João Paulo II, urbana, é o fator surpresa, visto
que as escolas urbanas são atendidas com polpa de fruta, e não com produto engarrafado,
cabendo a esta Coordenação a necessidade de nova supervisão para apurar como foi
adquirido na escola tal produto.”
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Análise do Controle Interno
A justificativa apenas informa que existe um controle sistematizado de inspeção nos estoques
das escolas. Esse controle, todavia, mostra-se falho dado que em 58,33% das escolas
vistoriadas havia produtos vencidos.
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2.1.4. Contaminação de gêneros alimentícios.
Fato
Das doze escolas visitadas, foram encontrados produtos destinados à alimentação escolar
contaminados com curculionídeos em seis, sendo quatro na área urbana e duas na área rural.
Foram encontrados gorgulhos em pacotes de arroz, massa para preparo de macarrão, farinha
de tapioca e milho para canjica. As preparadoras de merenda escolar ou os coordenadores
administrativos das escolas foram informados dos achados.
Registros fotográficos:

Foto 1 – Pacote de arroz com gorgulho encontrado
no estoque da Escola Estadual Armando Nogueira.
Rio Branco/AC, 08 de abril de 2016.

Foto 2 – Pacote de milho para canjica deteriorado
e com indícios de atividades de gorgulho
encontrado na despensa da Escola Estadual Rural
Professora Dalva de Souza das Neves. Rio
Branco/AC, 11 de abril de 2016.

Foto 3 – Pacote de massa para preparo de macarrão

Foto 4 – Pacote de farinha de tapioca com
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com gorgulhos. Foto tirada na despensa da Escola
Estadual Rural Irene Dantas. Rio Branco/AC, 11 de
abril de 2016.

gorgulhos encontrado na despensa da Escola
Estadual Rural Professora Dalva de Souza das
Neves. Rio Branco/AC, 11 de abril de 2016.

ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 278 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação do Acre encaminhou a seguinte justificativa:
“Com relação à situação encontrada de contaminação, informamos que são realizadas visitas
nas escolas, e nossa equipe de supervisão escolar presta assessoria mensalmente às mesmas,
sempre relacionadas ao recebimento, manipulação, organização, preparação dos alimentos,
higiene pessoal dos profissionais que trabalham nas cantinas e dos gêneros alimentícios,
cabendo a gestão escolar acatar as orientações e executá-las.
Diante de recomendações realizadas pelo próprio FNDE, elaboramos algumas diretrizes a
serem seguidas pelas unidades escolares para o melhor desempenho do Programa de
Alimentação Escolar, encaminhadas em anexo. Tais apontamentos orientam os cuidados com
os alimentos para que não haja contaminação.”
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Análise do Controle Interno
Metade das escolas visitadas apresentou algum alimento contaminado, o que é um indicador
de que as ações mantidas no recebimento, manipulação e cuidados com o estoque não são
eficazes.
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2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de
suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas
ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Direcionamento nos Pregões para Registro de Preço nº 464/2015 - CPL 2, 21/2013
- CPL 2 e 1.408/2013 - CPL 2.
Fato
Das sete licitações analisadas que tinham como local de entrega estabelecimentos escolares e
o Armazém da SEE situados na cidade de Rio Branco e que se tratavam de aquisição de
gêneros alimentícios entre janeiro de 2014 a fevereiro de 2016, três continham texto no termo
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de referência que restringia o caráter competitivo dos certames. Nas licitações na modalidade
Pregão para Registro de Preço nº 464/2015 – CPL 2, nº 21/2013 – CPL 2 e nº 1.408/2013 –
CPL 2 foram inseridas as palavras “da região” na descrição de bolachas salgadas e de
rosquinhas. No PRP nº 464/2015 o termo foi inserido apenas na descrição do biscoito de água
e sal. No PRP nº 1.408/2013 estava inserido no biscoito de água e sal, no tipo “cream cracker”,
e no macarrão. No PRP nº 21/2013 o termo constava em todos os tipos de bolachas (“cream
cracker”, de água e sal, sabor coco, sabor chocolate, sabor castanha) e no macarrão.
Mesmo havendo orientações do FNDE no sentido de adquirir produtos regionais, com o
objetivo de reduzir custos, a situação caracteriza restrição de competitividade, dado que a
única fabricante de rosquinhas e de bolachas salgadas cujos produtos se encontram nas
prateleiras de redes varejistas no Estado do Acre e que tenham produção local é a Miragina S.
A. Indústria e Comércio.
Além da inserção do termo, nas licitações constava a aquisição de rosquinhas “sabor
castanha”. A única empresa na região que fornece rosquinhas com a oleaginosa Castanha do
Brasil, que não tenham restrições calóricas ou de ingestão de açúcar (“diet” e “light”), é a
Miragina S. A. Indústria e Comércio.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 278 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação do Acre encaminhou a seguinte justificativa:
“A Lei 11.947/2009, regulamentada pela Resolução/CD/FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013,
que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar prevê no Capitulo I, Art. 2º, inciso V,
in verbis: Art. 2º São diretrizes da Alimentação Escolar:
(...)
V – o apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a aquisição de gêneros
alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e preferencialmente pela agricultura
familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades tradicionais
indígenas e de remanescentes de quilombos; (grifo nosso)
Diante do exposto, entendemos que a Resolução/CD/FNDE nº 26, autoriza de forma expressa
a possibilidade de aplicação dos referidos dispositivos legais nas compras de gêneros
alimentícios, custeados com recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE. E ainda, em cumprimento do disposto no Decreto
Estadual nº 5.966 de 30 de dezembro de 2010 em anexo.
Quanto ao direcionamento de marca, existem outras marcas, além da Miragina, que
compõem nossa relação de marcas pré-aprovadas, segue relação anexa. São marcas que já
foram fornecidas à alimentação escolar, ao longo dos últimos 05 (cinco) anos, após
aprovação dos nutricionistas. Cabe-nos esclarecer que os produtos Miraginas oferecidos na
alimentação escolar, são produtos de alta aceitabilidade, e largamente consumido no Estado.
Fazendo parte do cardápio do acreano, não só pelos hábitos alimentares adquiridos ao longo
destes anos, também devido às outras marcas não apresentarem a mesma aceitação e ainda
por cima tem os valores superiores, se tornando vantajosa a aquisição de produtos locais.
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Além do que a Castanha do Brasil é um produto local, e faz parte dos costumes e da culinária
acreana.”
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Análise do Controle Interno
O artigo 2º da Lei nº 11.947/2009 menciona “produzidos em âmbito local e preferencialmente
pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais”, apoiando o
desenvolvimento sustentável. As rosquinhas da Miragina não estão entre os produtos oriundos
da agricultura familiar. Deve-se salientar que a aprovação da Lei nº 11.947/2009 teve ampla
participação da sociedade civil que se contrapunha às bancadas industrial de alimentos e
ruralista justamente para que fosse reconhecida a importância de alimentos provindos da
agricultura familiar. Justamente por isso o artigo 14º define que no mínimo 30% dos recursos
do Pnae devem ser utilizados na “aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura
familiar e do empreendedor rural ou de suas organizações”,
Em relação ao arquivo anexado à resposta contendo planilha com marcas pré-aprovadas, há a
menção às marcas Belma, para rosquinhas, Naga, para cream cracker, e My Bit, para biscoito
salgado, além da Miragina presente em todos os itens. Deve-se observar que embora uma
outra marca apareça na relação de pré-aprovada, além da Miragina, há na descrição dos itens
licitados o termo “da região”. A marca Belma tem sua sede em Anápolis – Goiás; a fábrica da
Naga está localizada em Santa Helena, no Paraná; e a My Bit é uma marca agregada à
Casaredo, com fábrica em São Lourenço do Oeste – Santa Catarina. Nenhuma das três se
enquadra na descrição. Além disso, a marca Belma só fabrica rosquinhas de chocolate e de
coco, não havendo rosquinhas de leite e de castanha em seu porta-fólio.
Foi feita uma pesquisa de marcas comercializadas em quatro supermercados em Rio Branco
no dia 13 de maio de 2016. Um dos supermercados é filial de uma rede localizada com sede
no Estado de Rondônia. Os demais estabelecimentos pertencem a cadeias varejistas do Acre.
A pesquisa se concentrou nas rosquinhas de coco. O resultado da pesquisa está descrito no
quadro “Marcas comercializadas em Rio Branco”.
Quadro – Marcas comercializadas em Rio Branco
Supermercados e Preços (R$)
Marca com
Araújo,
Val Querendo, no
Apresentação do
Dayane, na
localizado no
Bairro Vanderley
Produto
Avenida Ceará
Bairro Aviário
Dantas
Miragina 330 g
3,59
3,59
3,55
Mabel 400 g
5,18
5,29
Mabel 500 g
Mabel 800 g
9,95
Estrela 400 g
3,99
Marilan 400 g
5,29
4,99
Elbis 400 g
3,39***
3,45***
3,80
Visconti 330 g
3,95
4,19
Bauducco 335 g
5,40**
5,58
Casaredo 330 g
3,59
3,52
My Bit 330 g
3,59
3,59
Nero 800 g
9,15
Fortaleza 350 g
5,35
Ouropã**** 400 g
Galo 400 g
Galo 800 g

Gonçalves*, na
Avenida Ceará
3,70
6,20
7,75
12,01

3,49
4,99

5,10
4,80
3,46
6,89***
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Vale do Prata 350 g
6,61
Triunfo 400 g
5,29
Belma 800 g
6,96
Renata 330 g
3,19
Parati 335 g
3,59
Dallas 400 g
3,30***
*Único supermercado que pertence a uma filial de uma rede com sede no Estado de Rondônia.
**Quando não havia disponibilidade de rosquinha de coco, o sabor era trocado pelo sabor leite ou chocolate.
***Produto com preço mais barato por quilograma.
****A Ouropã tem sua sede em Ariquemes – Rondônia.

Em nenhum dos supermercados visitados o produto da Miragina tinha o menor preço. Além
disso, a Miragina é a única marca encontrada nos supermercados locais que fabrica rosquinha
com castanha. A Ouropã, marca rondoniense, a mais próxima do Acre, não tem rosquinha de
castanha em seu porta-fólio. A situação, conforme já descrito, caracterizou o direcionamento
das licitações, já que restringiu a possibilidade de concorrência.
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2.2.2. Atuação deficiente do Conselho de Alimentação Escolar no acompanhamento da
execução do Pnae.
Fato
Embora o CAE Estadual do Acre tenha o costume de realizar inspeções nas escolas urbanas e
rurais do Estado, como se depreende da análise dos relatórios de inspeção às escolas
disponibilizados para análise, não participa da confecção da pauta de inclusão de gêneros
alimentícios no Termo de Referência das licitações, e também não realiza acompanhamento
dos processos licitatórios, sejam os pregões ou as chamadas públicas para adquirir produtos
oriundos da agricultura familiar, conforme entrevista com o Presidente do Conselho.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 278 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação do Acre encaminhou a seguinte justificativa:
“O Conselho de Alimentação Escolar é um órgão colegiado autônomo de caráter fiscalizador
ligado diretamente ao FNDE. A SEE disponibiliza toda a infra estrutura necessária ao
funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar, tais como: espaço adequado, telefone,
servidores, aparato de informática e transporte.
Quanto às observações ingeridas no relatório preliminar a SEE está à disposição para o
planejamento em das atividades em conjunto com o CAE.”
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Análise do Controle Interno
A justificativa apenas informa o apoio que a SEE fornece ao CAE, não tratando objetivamente
dos problemas elencados. Como a constatação trata da atuação de um conselho com atividades
e diretrizes determinadas em normativos e regimento, o próprio CAE deveria ter se
manifestado. Todavia, a SEE não informou se encaminhou o fato ao CAE. Conforme teor do
artigo 34 da Resolução FNDE nº 26/2013, a instituição do Conselho cabe ao Estado, que pode
estimular sua atuação.
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2.2.3. Fornecimento de alimentos em desacordo com o cardápio estipulado.
Fato
Apenas uma das doze escolas visitadas estava a servir o prato do dia constante no cardápio
elaborado pela nutricionista da SEE. Mesmo assim, as merendeiras informaram e os alunos
entrevistados confirmaram que o cardápio não é seguido. Entre os diversos motivos afirmados
pelas Escolas estão o atraso na entrega de produtos perecíveis e a falta de ingredientes para se
preparar a refeição constante no cardápio. A vistoria realizada nas prateleiras do estoque
corroboram as informações repassadas. Na Escola Estadual Professora Dalva de Souza das
Neves, por exemplo, faltava leite em pó para acompanhar o cardápio escolar do dia 11 de abril
de 2016.
Registros fotográficos:

Foto 1 – Merendeira fornecendo “baião de dois”
com farofa aos alunos da Escola Estadual Duque de
Caxias. Embora a alimentação fornecida tenha sido
aprovada pelos alunos, conforme entrevistas, está
em desacordo com o cardápio elaborado. Rio
Branco/AC, 07 de abril de 2016.

Foto 2 – Prateleira da despensa da Escola Estadual
Professora Dalva de Souza das Neves sem leite,
contendo apenas pacotes de rosquinhas, biscoito de
água e sal, açúcar, café, achocolatado em pó e
farinha de mandioca. Rio Branco/AC, 11 de abril de
2016.
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Foto 3 – Cardápio escolar contemplando os dias 21 de março de 2016 a 23 de abril de 2016, com indicação
de que no dia da inspeção a refeição a ser servida deveria ser biscoito de água e sal com café com leite.
Rio Branco/AC, 11 de abril de 2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 278 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação do Acre encaminhou a seguinte justificativa:
“As definições das preparações a serem fornecidas já estão sendo analisada através de um
cardápio padronizado para todo o Estado, isto não quer dizer que os cardápios em
determinado momento, não sofram pequenas alterações, pois, na falta de algum produto a
preparação tem que ser substituída por outra, neste caso, causando um “furo” no cardápio
como costumamos chamar. Ressaltamos que nem sempre a mudança acontece pela falta do
produto, mas, em alguns casos pelo produto não oferecer condições de consumo na data
prevista, como por exemplo, uma preparação que utilize banana, se na data da preparação o
fruto não estiver maduro, ele certamente será consumido em data posterior, sendo necessária
a antecipação de outra preparação do cardápio ou a substituição desta por outra.
Outro ponto a ser observado é o fato de determinado produto ter fracassado em uma licitação
em determinada região, não sendo possível contarmos com o produto, ou em virtude de algum
atraso na entrega por parte do fornecedor, que dependendo da justificativa é apurado a
responsabilidade pelo atraso. Desta forma, qualquer alteração só acontece baseada em
algum dos motivos apontados.
Realizamos a entrega de produtos básicos na Escola Dalva de Souza das Neves, no dia
15/03/2016 conforme guia de entrega anexa, onde consta a entrega de 24 pacotes de leite em
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pó para serem utilizados no cardápio com início dia 21/03/2016 a 22/04/2016. Informamos
que pelo número de alunos, o leite recebido na escola seria suficiente para o número de
preparações previstas no cardápio elaborado pela Coordenação de Alimentação Escolar.
Informamos ainda, que tanto produtos básicos como perecíveis são entregues por esta
Coordenação, o que não justifica o atraso na entrega de perecíveis. Pode ter ocorrido, uma
modificação no cardápio feita pela própria Escola, o que ocasionaria a falta do leite em
preparação posterior programada no cardápio. O número de produtos em estoque quando
da visita se justifica, já que faltavam 02 (duas) semanas para encerramento do cardápio
previsto. Os alimentos são entregues para cumprimento de cardápios geralmente de 04
(quatro) semanas, garantindo assim, a alimentação diária nas escolas.”
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Análise do Controle Interno
Os argumentos de utilização de produtos que não estão em condições de consumo ou de
problemas de entrega por parte de fornecedor não são plausíveis nos casos identificados, pois,
as reclamações ocorreram em todas as escolas, e não se tratavam apenas de frutas ou de
alimentos perecíveis, cujas entregas ocorrem semanalmente no almoxarifado da SEE.
Em relação à Escola Estadual Rural Dalva de Souza das Neves, o estoque encontrado no dia
15 de março de 2016 – uma segunda-feira –, não era suficiente para cobrir os demais dias da
semana.
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2.2.4. Refeitório para os alunos com estrutura física insuficiente e inadequada para
atender à demanda.
Fato
Conforme constatado durante inspeção no momento em que se servia refeição ao alunato da
Escola Estadual Amando Nogueira, a estrutura oferecida não suporta o quantitativo da
clientela atendida, não havendo cadeiras suficientes. Foram observados diversos alunos que
se alimentavam em pé e que informaram ser rotina a situação.
Na Escola Estadual Paulo Freire foi constatado que o encanamento de esgoto se encontra
obstruído, provocando vazamento ao lado do refeitório, o que ocasiona mau cheiro e atração
de insetos e roedores. A Diretora da Escola disponibilizou diversos ofícios que comprovam
que o problema persiste há meses e que a Secretaria Estadual de Educação está ciente do caso,
mas ainda não adotou ações para solucionar o problema.
Registros fotográficos:
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Foto 1 – Refeitório da Escola Estadual Armando Foto 2 – Alunos da Escola Estadual Armando
Nogueira com meses e cadeiras insuficientes para Nogueira a se alimentarem em pé. Rio Branco/AC,
comportarem a clientela. Rio Branco/AC, 08 de abril 08 de abril de 2016.
de 2016.

Foto 3 – Vista geral da parte traseira da cozinha da Foto 4 – Esgoto obstruído localizado na lateral da
Escola Estadual Paulo Freire. Rio Branco/AC, 01 de área do refeitório da Escola Estadual Paulo Freire.
abril de 2016.
Rio Branco/AC, 01 de abril de 2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 278 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação do Acre encaminhou a seguinte justificativa:
“Neste item cabe-nos salientar que a política dessa Secretaria é de descentralização de
recursos, que tem como objetivo principal, garantir repasses financeiros as escolas da rede
estadual para fortalecer a autogestão e aplicação dos recursos, além da autonomia de
decisão nas definições das prioridades da escola. Os recursos auxiliam no desenvolvimento
das atividades didáticas e pedagógicas, além da manutenção da estrutura física, dos
equipamentos e na aquisição de mobiliários.
Dessa forma a SEE tem garantindo com a Lei Estadual nº 1.569, de 23 de julho de 2004, que
institui o Programa de Autonomia Financeira das Escolas Públicas.
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Através dos recursos repassados, as escolas podem e devem adquirir seus bens e realizar
reparos na estrutura física de forma a regularizar as situações mencionadas. Quanto a isso,
a Instrução Normativa nº 05 desta secretaria, no seu artigo 12, incisos I e II, possibilita que
as escolas gastem um percentual de 30% de seus repasses com manutenção e o restante de
aquisição de material de consumo e equipamentos/mobiliários. Neste contexto estaremos
verificando junto às escolas mencionadas, os apontamentos do relatório em epigrafe.”
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Análise do Controle Interno
A SEE informou que as escolas recebem recursos pelo Programa de Autonomia Financeira
das Escolas Públicas para a execução de serviços de infraestrutura. No entanto, a Escola
Estadual Paulo Freire disponibilizou documentos comprovando que notificou a Secretaria,
relatando a necessidade de reparos estruturais, o que pode indicar a necessidade de atuação da
Secretaria. Assim, em sua manifestação, a Secretaria informou que verificará junto às escolas
os fatos apontados.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos
não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto fiscalizado,
tendo sido constatado que o Estado do Acre fornece alimentação escolar que não garante a
cobertura nutricional mínima estabelecida na legislação do FNDE.
Também foram verificadas situações de direcionamento de processos licitatórios com a
inserção de termos nas descrições dos produtos que favorecem empresa local específica.
Outrossim, foram constatadas outras situações que analisadas em conjunto demonstram que o
Programa Nacional de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica no Estado do Acre
não atende satisfatoriamente à clientela, tais como: número insuficiente de nutricionistas,
prejudicando a elaboração de cardápios, a montagem de cursos para orientar as merendeiras
no preparo de alimentos e o acompanhamento nutricional dos alunos; produtos vencidos e
contaminação de alimentos com insetos; problemas de infraestrutura nos refeitórios; e atuação
deficitária do CAE, que deixa de acompanhar as licitações e a inserção de alimentos no
cardápio.
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Ordem de Serviço: 201600350
Município/UF: Rio Branco/AC
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Instrumento de Transferência: Não se Aplica
Unidade Examinada: SEE/AC
Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.936.925,13
1.

Introdução

A presente fiscalização objetivou verificar se os recursos federais destinados a custear o
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate estão sendo executados em
conformidade à legislação vigente.
Para tanto, realizou-se, na Secretaria de Educação e Esporte do Acre - SEE, entre os dias 16 e
20 de março de 2016, análise documental de dezenove processos licitatórios e contratos
vigentes no período escopo dos exames, qual seja, 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de
2015. Adicionalmente, realizou-se visita a cinco escolas situadas na área rural de Rio Branco,
no dia 11 de abril de 2016, visando a vistoriar os coletivos utilizados pelos alunos, bem como
a entrevistar diretores e alunos, além dos motoristas e monitores dos veículos. Foram feitas,
em todo o período, visitas ocasionais à SEE, no sentido de esclarecer dúvidas surgidas ao
longo da fiscalização.
Os exames foram efetuados no período de 15 de março a 25 de maio de 2016, não tendo havido
quaisquer impedimentos à regular realização das atividades de fiscalização.

2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1

Parte 1

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais.
2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de
suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas
ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
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2.2.1. A Secretaria de Educação e Esporte do Acre - SEE não realizou pesquisa de
preços prévia à consolidação dos termos de referência dos editais destinados à
contratação de serviços de transporte escolar com recursos do Pnate.
Fato
Com o objetivo de verificar se as licitações para a contratação de serviços relativos ao
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – Pnate foram realizadas em
conformidade à legislação vigente, examinaram-se dezenove processos licitatórios que
originaram contratos vigentes no período de 01 de janeiro de 2014 a 29 de fevereiro de 2016.
Da análise realizada, constatou-se que em apenas duas licitações houve comprovação de
pesquisa de preços para formação do termo de referência do respectivo edital, em
conformidade ao art.15, V, §1º da Lei nº 8.666/93. As únicas pesquisas encontradas foram as
do Pregão Presencial nº 158/2015, referente ao Processo nº 0006991-7/2015, e do Pregão
Presencial nº 701/2014, referente ao Processo nº 0019480-4/2014. Em todos os demais
processos, encontraram-se termos de referência com valores sem a devida comprovação de
pesquisa de preços prévia a sua formação.
Cabe destacar que o Tribunal de Contas da União – TCU – tem entendimento consolidado de
que a Administração deve realizar ampla pesquisa de preços, recomendando que se junte aos
autos pesquisa realizada junto ao mercado com ao menos três empresas distintas do ramo
licitado (Acórdão nº 3.026/2010 – Plenário). Ademais, devem-se descartar os preços
destoantes e consolidar um “mapa de preços”, cuja média dos valores de cada item servirá de
referência no edital. Recomenda, também, que se realize pesquisa em outros órgãos públicos,
bem como consulta nos sistemas de compras (Comprasnet, Siasg, Sinapi, etc.), devendo haver
justificativa caso não seja possível cumprir o requisito.
Com exceção dos processos supracitados, não se encontraram as pesquisas de preço que
deveriam formar o termo de referência dos editais; os respectivos mapas de preços; e as
devidas justificativas para a não inclusão destas peças nos processos.
ato
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 279 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação – SEE apresentou a seguinte manifestação:
“Ante ao apontamento, cabe-nos contextualizarmos a realidade vivida pelo Transporte Escolar
quando do inicio dos certames verificados.
A maior dificuldade da Coordenação de Transporte Escolar era de encontrar interessados em
prestar os serviços, prova disso é que várias licitações deram fracassadas em decorrência da
inexistência de interessados na realização dos trabalhos.
Muitos até tinham interesse, mas quando apresentavam sua coleta para formação de preços,
momento que definíamos a média para a licitação, os valores eram estratosféricos, ou seja,
estavam muito fora da realidade do mercado e dos valores exeqüíveis pela SEE, o que
inviabilizava todo o processo.
Na grande maioria, a falta de interesse se dava sob a alegação dos potenciais prestadores, de
que os valores apurados pela Coordenação do Transporte Escolar eram impraticáveis.
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A partir desta realidade, e levando em consideração a responsabilidade da SEE em realizar os
serviços de transporte escolar, criamos uma planilha de composição custos, com valores
atualizados, em que continha os gastos com combustível, manutenção, pneus, óleo, suspensão,
lubrificação, taxas do Detran, AGEAC, salários do motorista e monitor, encargos, etc. (segue
planilha em Anexo).
A planilha era utilizada para podermos mensurar o valor do quilômetro rodado, quantificando
os custos oriundos das despesas acima apresentadas. Os valores de manutenção, combustível
e pneus variavam de acordo com a região, onde era constatado as diferenças de preços para
um mesmo produto em cada localidade, dado as dificuldades de acesso, custos com fretes e
etc.
Em muitos casos, os processos licitatórios aconteceram sob a esperança de que com a
publicidade, interessados, de qualquer parte do Estado, participariam dos certames, o que
dificilmente acontecia. Se fossem definir uma estimativa, poderíamos dizer que para cada 100
(cem) novas rotas licitadas, 3 (três) ou 4 (quatro) interessados que não eram da localidade
apresentavam proposta, ou seja, um percentual inferior a 5% (cinco por cento). Neste caso, as
licitações em sua maioria davam desertas.
Diante da dificuldade de encontramos interessados na realização dos serviços, conseguir as
três propostas exigidas por lei era missão quase sempre impossível.
Por fim, em relação à pesquisa de preço o Departamento de Compras, Licitações e Contratos
da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, considerando os relatos acima, enfrenta
dificuldades em formar um banco de preço para contratação de serviço de transporte escolar
que venha atender a zona rural em sua totalidade, já que os poucos interessados em fornecer
o serviço não apresenta proposta para todas as rotas.
Em que pese às dificuldades apresentada acima, apresentamos em anexo planilhas de
composição de custo para transporte escolar por município, considerando as peculiaridades
das rotas em sua maioria de difícil acesso e que as referidas planilhas de composição de custos,
foram base para formalizar o Termo de Referencia nos Editais.”
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Análise do Controle Interno
Acata-se parcialmente a justificativa do gestor. Apesar de se reconhecer as dificuldades muitas
vezes enfrentadas por órgãos públicos do Estado para obtenção de orçamentos válidos junto
a fornecedores locais, a situação não autoriza a SEE a compor o termo de referência dos editais
sem a comprovação de que os valores tomados como base estariam dentro da média de
mercado. Uma possível solução para a questão seria a utilização de bancos de preços públicos,
como o Comprasnet.
Além disso, as planilhas citadas pela SEE, a justificativa para sua confecção e os valores dela
constantes não se encontram nos autos do processo licitatório, interferindo na transparência
do procedimento.
Por fim, cabe informar que apenas quatro planilhas foram apresentadas, restando em
descoberto todos os demais termos de referência.
A mera divulgação de planilhas de composição de custos não aborda o problema apontado –
a não comprovação de “ampla pesquisa de preços com ao menos três empresas distintas do
ramo licitado” (ou a consulta em bancos de dados de preços públicos) para a formação dos
valores constantes dos termos de referência dos editais. Sublinhe-se que em ao menos dois
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processos a Secretaria comprovou a sua realização – o que denota ter ciência da importância
da realização desta pesquisa, que deve ser comprovada com documento assinado e datado
pelas empresas proponentes.
Destaca-se que o TCU em diversas ocasiões já se posicionou a respeito da importância deste
procedimento, de resto, já previsto na Lei 8.666/93. Vide Acórdão nº 1547/2007 – TCU –
Plenário: “Proceda, quando da realização de licitação, à consulta de preços correntes no
mercado, ou fixados por órgão oficial competente ou, ainda, constantes do sistema de registro
de preços, em cumprimento ao disposto art. 43, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993,
consubstanciando a pesquisa no mercado em, pelo menos, três orçamentos de fornecedores
distintos, os quais devem ser anexados ao procedimento licitatório”. Cite-se, ainda, o Acórdão
1266/2011 do Plenário do TCU: “(...) no caso de não ser possível obter preços referenciais
nos sistemas oficiais para a estimativa de custos que antecederem os processos licitatórios,
deve ser realizada pesquisa de preços contendo o mínimo de três cotações de
empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo processo a documentação
comprobatória pertinente aos levantamentos (...)”.
Portanto, resta incontroversa a importância deste procedimento.
A não comprovação desta pesquisa e a sua não anexação nos procedimentos licitatórios
configuram irregularidade que afronta os princípios constitucionais e licitatórios da
legalidade, da impessoalidade, da probidade administrativa, do julgamento objetivo, da
economicidade, da isonomia e da publicidade.
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2.2.2. A Secretaria de Educação e Esporte do Acre adjudicou itens de pregão destinado
à contratação de serviços de transporte escolar com recursos do Pnate à empresa com
documentação irregular na fase de habilitação.
Fato
Com o objetivo de verificar se as licitações para a contratação de serviços relativos ao Pnate
foram realizadas em conformidade à legislação vigente, examinaram-se dezenove processos
licitatórios que originaram contratos vigentes no período de 01 de janeiro de 2014 a 29 de
fevereiro de 2016.
Da análise realizada, constatou-se que o Pregão Presencial por Registro de Preços n°
719/2013, referente ao Processo nº 0015420-3/2013, destinado à contratação de serviços de
transporte escolar terrestre para atender os alunos matriculados na rede estadual de ensino no
município de Porto Acre/AC, apresentou irregularidade quanto à verificação da documentação
obrigatória para a adjudicação da empresa vencedora.
No caso em tela, foi adjudicado o objeto constante dos itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10 do
edital à empresa SERGIO DA COSTA BALCAZAR – ME, de CNPJ n° 11.496.219/0001-40,
mesmo tendo esta apresentado Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas na fase de
habilitação.
Tal procedimento feriu o art. 29, V, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual constitui condição de
habilitação “prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho”.
Como a empresa em questão foi a única licitante para os itens em que se sagrou vencedora, o
pregoeiro deveria ter declarado o pregão fracassado para estes itens. Tal fato impediu que
outras empresas, em condições regulares, pudessem disputar e vencer o certame na reabertura
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do pregão, havendo, portanto, prejuízo aos princípios da competitividade e da isonomia na
licitação.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 279 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação - SEE apresentou a seguinte manifestação:
“Em análise aos questionamentos relativos à adjudicação dos itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09
e 10 do edital relativo ao Pregão Presencial SRP nº 719/2013 CPL 02, verificou-se que a
Pregoeira adjudicou equivocadamente os referidos itens para a empresa SERGIO DA COSTA
BALCAZAR-ME, CNPJ Nº11.496.219/0001-40, pois a empresa apresentou na documentação
habilitatória Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas.
Mesmo constatado o erro no procedimento licitatório, justificamos que o contratado
atualmente encontra-se com sua situação fiscal e trabalhista devidamente regularizada e após
consulta ao Banco Nacional de Devedores Trabalhistas verificou-se que não constam
pendências relacionadas ao CNJP da empresa SERGIO DA COSTA BALCAZAR-ME,
conforme certidões anexas.
É importante salientar que não houveram pedidos de adesões relativas às atas originárias do
referido certame.”
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Análise do Controle Interno
As informações disponibilizadas pela SEE não são suficientes para elidir a falha apontada. O
que está em tela não é a atual situação da empresa questionada – que já havia sido verificada
como regular na análise dos processos de pagamento – mas a situação da mesma no momento
de sua habilitação para participar das fases seguintes do certame licitatório. A adjudicação dos
itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 e 10, sem que houvesse qualquer questionamento pela
Secretaria acerca da situação irregular da empresa, naquele instante, configurou
descumprimento ao art. 29, V, da Lei nº 8.666/93.
A consequência deste ato foi obstruir a participação de outras empresas no processo licitatório
– pois deveria ter ocorrido reabertura do processo – ferindo, com isso, os princípios da
isonomia e da competitividade.
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2.2.3. Ausência de critérios objetivos quanto à especificação do ano mínimo para os
ônibus contratados no âmbito do Pnate e contratações fora das especificações.
Fato
Em análise de dezoito processos licitatórios referentes à contratação de serviço de transporte
escolar (ônibus) com recursos destinados ao Pnate, constatou-se que as especificações
referentes ao “ano mínimo” dos coletivos a serem contratados, constantes dos termos de
referência dos respectivos editais, não se basearam em critérios objetivos devidamente
justificados. A fim de padronizar o exame, descartou-se uma licitação que visava contratar
somente camionete e caminhões adaptados. Na análise dos termos de referência dos editais,
não foi possível vislumbrar os motivos das variações para o “ano mínimo” dos ônibus,
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tampouco justificativas, caso a caso, para a exigência de um ano específico para os veículos.
O quadro a seguir sintetiza os achados:
Quadro: Ano mínimo para os ônibus a serem contratados com recursos do Pnate
Ano do Pregão

Número do Pregão

Ano Mínimo do Coletivo

2012

409

2002

2012

410

2002

2012

411

2002

2012

413

2002

2012

486

2002

2012

1006

2002

2012

1025

2002

2012

1026

2002

2012

1029

2002

2012

1099

1999

2013

604

1999

2013

610

1999

2013

620

2001

2013

639

1999

2013

711

1997

2013

719

1998

2013

1216

1999

2015

158

2000

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em abril de 2016.

Verificou-se que todas as contratações destinavam-se a transporte escolar de alunos residentes
na área rural, em ramais de difícil acesso. Tais características são comuns a todas as cidades
do Acre contempladas pelo programa, o que justificaria a contratação de veículos com
características semelhantes. Mesmo considerando que algumas cidades menores possuem
oferta restrita de coletivos, este fato, por si só, não justifica as variações de ano encontradas.
Por fim, da análise dos contratos e termos aditivos decorrentes das licitações realizadas,
constatou-se que, em seis casos, os ônibus contratados não obedeceram às especificações
editalícias quanto ao ano mínimo exigido, conforme quadro a seguir:
Quadro: Contratos em desconformidade com as exigências editalícias de ano mínimo

103/2013

Ano Mínimo do
Coletivo
2002

Ano do Coletivo
Contratado
2001

1006/2012

107/2013

2002

1998/1999

1025/2012

337/2013

2002

2001

1026/2012

072/2013

2002

1999

639/2013

650/2013

1999

1997

719/2013

754/2013

1998

1997

Número do Pregão

Número do Contrato

411/2012
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Fonte: Exames efetuados pela CGU, em abril de 2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 279 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação - SEE apresentou a seguinte manifestação:
“Quanto aos apontamentos relativos aos contratos em que o ano mínimo dos veículos
encontra-se divergente das especificações constantes nos editais, verificamos que foram
encaminhadas à Secretaria Adjunta de Compras, Licitações e Contratos, pedido de retificação
do ano mínimo do veículo, em razão da grande dificuldade de encontrar veículos nos
municípios que atendessem as exigências inicialmente previstas.
Anexamos cópias dos documentos enviados a Selic e do Termo de Referência – Anexo I do
edital de licitação dos processos abaixo:
1. Pregão Presencial SRP nº 1025/2012 CEL 02 – OF. Nº 1.655/GAB-ADJ/SEE
– solicita retificação do ano 2002 para 1999.
2. Pregão Presencial SRP nº 1006/2012 CEL 02 – OF. Nº 1.653/GAB-ADJ/SEE
– solicita retificação do ano 2002 para 1999.
Em consideração aos contratos de nºs 103/2013, 072/2013, 650/2013 e 754/2013, cujos
veículos foram contratados com ano inferior ao do Edital, verificou-se que foi considerada a
apresentação no ato da contratação os laudos de vistorias dos Engenheiros Mecânicos e do
Detran - AC – DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO ESTADO ACRE, estando os
veículos aptos à prestação dos serviços ao qual foram destinados não causando prejuízos na
execução dos serviços. É importante ressaltar que quanto ao veículo do contrato 072/2013, o
mesmo foi substituído por um veículo oficial ano 2013 adquirido do PROGRAMA
CAMINHO DA ESCOLA.
Em relação ao contrato nº 754/2013 – Informamos que o veículo foi substituído por um
veículo de ano 2003.
Informamos ainda que estamos realizando novos processos licitatórios em todos os
municípios do estado do Acre, com o intuito de melhor atender aos critérios exigidos pela
Resolução do Pnate e demais legislações vigentes.
Diante do exposto, concluímos que houve no ato da contratação uma impropriedade e não
uma irregularidade, não prejudicando desta forma a execução dos serviços de transporte
escolar, dentro do que preceitua a Lei 10.880 de 9 de junho de 2004, que instituiu o Programa
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), regulamentada pela Resolução
CD/FNDE nº 12 de 17 de março de 2011, tem como premissa a necessidade de oferecer o
transporte escolar para o acesso e permanência dos alunos das escolas da educação básica
pública, residentes em áreas rurais”.
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Análise do Controle Interno
Os documentos apresentados não justificam os problemas constatados. Questionaram-se os
critérios de definição do ano mínimo para os coletivos a serem contratados, e não foi possível
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deduzir, dos documentos acostados, os motivos para as variações encontradas. A justificativa
escrita não apresentou razões objetivas para que, nos diversos pregões abertos para
contratação de veículos na área rural, os anos mínimos exigidos variem de 1997 a 2002. A
ausência de um critério objetivo, devidamente justificado, potencializa a restrição do caráter
competitivo do certame.
Por último, questionou-se a contratação de veículos fabricados em ano inferior ao mínimo
solicitado no edital e a Secretaria apenas apresentou laudos de vistoria veicular, atestando que
os veículos estavam em bom estado. Ocorre que não se questionou o estado dos veículos, e
sim o não cumprimento daquilo que estava disposto no instrumento convocatório e no
contrato. Conforme a Lei das Licitações e Contratos:
“Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se
acha estritamente vinculada.
(...)
Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
No caso em questão, não foi possível verificar os critérios objetivos utilizados para a
confecção do edital. A Administração, ao contratar, deve levar em conta os critérios por ela
mesma estabelecidos no edital e exigir seu fiel cumprimento durante a vigência do contrato.
A leniência da Administração com respeito a estes quesitos configura ofensa aos princípios
da competitividade e da vinculação ao instrumento convocatório – uma vez que é possível que
tenha ocorrido o caso de empresas que deixaram de participar do certame e que poderiam estar
ofertando os mesmos serviços de forma mais vantajosa à Administração.
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2.2.4. Irregularidades na prestação de serviço de transporte escolar, por empresas
custeadas com recursos do Pnate.
Fato
Em visita a cinco escolas situadas na área rural da cidade de Rio Branco/AC, no intuito de
verificar se o transporte escolar custeado com os recursos do Pnate estava sendo realizado
conforme os normativos vigentes, constatou-se que o serviço prestado apresentou
irregularidades passíveis de comprometer os objetivos centrais do programa.
A visita às escolas foi realizada no dia 11 de abril de 2016, sendo que as situações
problemáticas foram identificadas mediante entrevistas com os diretores ou com os
coordenadores pedagógicos (na ausência daqueles); com alunos beneficiados pelo programa;
e com motoristas e monitores, em duas das escolas em que os veículos estavam disponíveis
para vistoria. O quadro a seguir sintetiza os achados:
Quadro: Escolas rurais visitadas e problemas relatados
Escola
1 – Escola Estadual Major João Câncio
(Km 80 da Rodovia Transacreana)

Problemas Relatados

Há alunos que são atendidos parcialmente,
devendo se deslocar por quilômetros até o ponto;

Veículos quebram com frequência, deixando de
buscar os alunos.
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2 – Escola Estadual Profa. Dalva de Souza das Neves


Há alunos que são atendidos parcialmente,
devendo se deslocar por quilômetros até o ponto;

(Km 15 da Rodovia Transacreana)



3 – Escola Estadual Rural Prof. Cláudio Augusto F.
de Sales


Há alunos que são atendidos parcialmente,
devendo se deslocar por quilômetros até o ponto;

Veículos quebram com frequência, deixando de
buscar os alunos;

(Km 44 da Rodovia Transacreana)



Superlotação dos veículos.

Transporte atrasa ou chega cedo demais.


Há alunos que são atendidos parcialmente,
devendo se deslocar por quilômetros até o ponto;

Há apenas um ônibus para os itinerários e não
(Km 23 da Rodovia Transacreana)
atende a todos os alunos.

Há alunos que são atendidos parcialmente,
5 – Escola Estadual Dr. Santiago Dantas
devendo se deslocar por quilômetros até o ponto;

Há três ônibus, mas somente um atende aos
(Km 15 da Rodovia Transacreana)
ramais.
Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 11 de abril de 2016.
4 – Escola Estadual Rural Profa. Irene Dantas do
Nascimento

Nas entrevistas efetuadas, foram relatadas situações que demonstram que os objetivos do
programa têm sido apenas parcialmente atendidos. Em todas as escolas, constatou-se que os
alunos que moram em ramais distantes ou de difícil acesso não são atendidos pelos veículos.
Nesses casos, de acordo com as entrevistas, os coletivos são dirigidos até certo ponto dos
ramais e os estudantes têm que caminhar por vários quilômetros para que tenham acesso ao
atendimento. Durante a visita, a equipe presenciou pais trazendo seus filhos de trator até a
escola devido à cobertura parcial dos serviços.
Além dos fatos apontados, constatou-se que uma das empresas de transporte escolar
contratadas para atenderem os alunos da Escola Estadual Rural Major João Câncio, desde o
início das aulas, não havia alocado monitor para realizar o acompanhamento dos alunos.
Conforme o Contrato nº 668/2012, celebrado com a empresa MOURA TRANSPORTES DE
PASSAGEIROS LTDA, de CNPJ nº 07.216.951/0001-41, a contratação de motorista e de
monitores está embutida no valor pago por quilômetros.
A não disponibilização de monitores de forma tempestiva resulta em pagamento por serviço
não realizado.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 279 GAB-ADJ/SEE, de 12 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Educação - SEE apresentou a seguinte manifestação:
“Sobre o relatório preliminar, no que diz respeito aos problemas encontrados em todas as
escolas, onde os alunos são atendidos de forma parcial, se deslocando por quilômetros até o
ponto. Justificamos que no dia em que foram realizadas as visitas, os ramais laterais à Rodovia
Transacreana, onde reside a maior quantidade de alunos que frequentam a rede estadual de
ensino daquela localidade, ainda apresentavam notável dificuldade de acesso dos veículos do
transporte escolar, devido ao período chuvoso.
Outro fator a ser esclarecido é que os contratos dos carros locados de terceiros, obedecem ao
que está pactuado no contrato que estipula valor da diária e total de quilômetros a serem
executados. É de notório conhecimento a migração das famílias nas localidades rurais,
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tornando incompatível o que foi previamente planejado e contratado em relação a nova
realidade apresentada.
Visando sanar essas distorções, utilizamos os veículos oficiais do Programa Caminho da
Escola para atender os novos quilômetros anexados as rotas originárias. Também deve ser
levado em consideração, que estamos no início do ano letivo na zona rural, pois o calendário
escolar nessa localidade é diferenciado justamente por conta do período chuvoso e as escolas
ainda estão em fase de levantamento de dados das novas famílias que passaram a residir na
Rodovia acima citada, em resumo, algumas famílias ainda não entraram com pedido de
atendimento de transporte escolar.
No tocante a freqüente quebra de veículos, considerando o relato acima, nossos veículos tanto
locados como os oficiais sofrem muitos desgaste, porém em se tratando de carro locado, tão
logo a escola formalize a falta de transporte por problema mecânico, de imediato obedecemos
às cláusulas contratuais entre a Secretaria de Estado de Educação e Esporte e o contratado,
notificando-o e estipulando prazo de substituição do veículo em manutenção, caso persista a
problemática o contratado terá prazo de 48 horas para substituição do veículo.
Em relação aos veículos oficiais (capacidade para 60 lugares) temos como contratadas as
Empresas Acrediesel Comercial de Veículos S/A e Ricardo da S. Souza, - ME, para fazer as
manutenções, vale salientar que em alguns casos temos que aguardar peça de reposição das
indústrias fornecedoras que levam em torno de 15 dias para reposição dificultando o
oferecimento do serviço de transporte escolar, porém esta SEE se utiliza de carro reserva para
suprir a necessidade.
Em visita a escola Prof. Cláudio Augusto F.de Sales, a equipe da CGU relata sobre os horários
de saída ou chegada dos veículos de transporte escolar que atrasam ou saem cedo demais,
esses fatos foram verificados pela equipe de campo da Coordenação de Transporte Escolar da
SEE no início do ano letivo e os horários já foram ajustados em reunião com a própria
comunidade escolar. Antes o horário de saída do transporte ocorria às 05h30 da manhã e
passou a ter saída às 06h da manhã e o percurso em média tem duração de 01h15 até o ponto
final da rota.
Quanto a superlotação dos veículos na escola Dalva de Souza das Neves, é necessário
cientificarmos de que a Coordenação de Transporte Escolar desenvolve suas atividades com
base no número de alunos do censo escolar do ano anterior, e além desse fator, não existe uma
data de encerramento de matrículas na zona rural, elas ocorrem durante todo o ano letivo,
devido a constante migração de novas famílias nessas localidades. Portanto não possuímos
essas informações em tempo hábil para que se providencie processo
de licitação para atender as novas demandas no início do ano letivo.
Na escola Profª Irene Dantas, foi constatado pela equipe que há apenas um ônibus para os
itinerários, sobre este fato, informamos que existe um ônibus que tem seu ponto final na
referida escola, porém no trecho da Rodovia Federal AC 90 possuímos 03 ônibus oficiais com
rotas definidas (em anexo) e possuímos 03 ônibus locados que atendem as escolas situadas na
mesma rodovia, além desses veículos, atendemos com locação de carros adaptados, sendo 06
caminhonetes e 02 caminhões. Esses veículos atendem aos ramais adjacentes à Rodovia AC
90. (planilha em anexo).
Na escola Dr. Santiago Dantas, foi mencionado que há três ônibus, porém somente um atende
aos ramais, informamos que temos o ônibus oficial cumprindo seu itinerário no Ramal Barro
Alto e os dois ônibus locados atendendo nos Ramais do Pólo Wilson Pinheiro e na Rodovia
AC 90, como consta na planilha em anexo.
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Quanto ao fato da falta de monitor na Escola Major João Câncio, que no período em que foi
feita a visita pela equipe da CGU à Escola, a empresa já estava em fase de contratação da nova
cuidadora, como consta nos documentos em anexo. Sobre este relato, informamos ainda que
os dias em que não houve prestação de serviço de cuidador na escola Major João Câncio serão
descontados em nota, tendo em vista que a empresa ainda não emitiu faturamento para
pagamento dos serviços realizados no mês de abril de 2016.”
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Análise do Controle Interno
As justificativas apresentadas, no essencial, não alteram o entendimento desta fiscalização.
Mencionou-se o aumento da migração para as áreas rurais do Acre, o qual impactaria no índice
de alunos atendidos pelo Pnate. Deve-se ter em conta que os contratos administrativos são
regidos pela supremacia do interesse público e possuem, assim, as chamadas “cláusulas
exorbitantes” que, ao contrário dos contratos do direito privado, conferem à Administração a
prerrogativa de exigir do contratado o cumprimento de determinadas obrigações. Uma destas
cláusulas é alteração unilateral do contrato por parte da Administração, conforme se observa
no art. 65 da Lei 8.666/93:
Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação
técnica aos seus objetivos;
(...)
§ 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
Portanto, se a SEE constatou que houve aumento do número de alunos a serem atendidos, não
se pode, sem mais, alegar que os “contratos dos carros locados de terceiros obedecem ao que
está pactuado no contrato que estipula valor da diária e total de quilômetros a serem
executados”, posto que a Administração pode aumentar, em até 25%, a demanda inicial (com
a devida repactuação de valores) e o contratado é obrigado a aceitar, sob pena de rescisão do
contrato, ao que está disposto na Lei 8.666/93.
Quanto à alegação de quebra de veículos e desgaste de peças, recorde-se que a própria SEE
especificou, como ano mínimo para os coletivos, veículos de 1997, 1998, 1999; portanto, com
quase 20 anos de uso. Se este problema é recorrente, a SEE deveria exigir veículos mais novos
em seus editais, e a falta de critérios para a especificação do ano mínimo exigido (constatado
em outro ponto), se reflete aqui nos problemas relatados.
Por fim, considera-se positivo o compromisso de a SEE descontar em nota o valor dos serviços
de monitoria não prestados na Escola Major João Câncio.
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3.

Conclusão
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Com base nos exames efetuados, foram detectadas falhas nos processos licitatórios custeados
com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate com potencial
de afetar o caráter competitivo dos certames e a economicidade das contratações, tais quais a
inexistência de pesquisas de preços para formação de orçamento base dos itens a serem
adquiridos e adjudicação de objeto à empresa com documentação irregular.
Ainda quanto aos processos licitatórios, observou-se o lançamento de procedimento para
contratação de serviço de transporte escolar cujo termo de referência não se baseou em estudo
que subsidiasse a priorização de coletivos com determinadas características em detrimento de
outros. Falhas de controle de tal natureza comprometem a lisura dos procedimentos, por
possibilitarem o direcionamento do objeto da licitação.
No que concerne à prestação do serviço de transporte ao público alvo do Pnate, verificou-se a
existência de situações que impactam negativamente a efetividade da política pública,
relacionadas a falhas de atendimento ocasionadas por superlotação, atrasos e quebras
constantes dos coletivos.
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Ordem de Serviço: 201600514
Município/UF: Rio Branco/AC
Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA
Instrumento de Transferência: Convênio - 773561
Unidade Examinada: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
Montante de Recursos Financeiros: R$ 14.263.517,70
1.

Introdução

A ação fiscalizada está inserida no âmbito do Plano Estratégico de Fronteiras, instituído pelo
Decreto nº 7.496, de 08 de junho de 2011, que tem por objetivo o fortalecimento da prevenção,
controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa
de fronteira brasileira.
Visando atender às diretrizes do Decreto, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria
Nacional de Segurança Pública - Senasp, criou o programa Estratégia Nacional de Segurança
Pública nas Fronteiras – Enafron, que, em parceria com os Estados da Federação, busca
melhorar a percepção de segurança pública junto à sociedade e garantir a presença permanente
das instituições policiais e de fiscalização nas regiões de fronteira do Brasil.
No âmbito do Estado do Acre, foi assinado o Convênio Senasp/MJ nº 773561/2012, entre o
Ministério da Justiça - MJ, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp,
e a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/AC, tendo por objeto fortalecer a
repressão no combate aos crimes típicos da região de fronteira, por meio da estruturação,
ampliação e reaparelhamento das unidades de policiamento rodoviário, unidades de
policiamento fluvial, núcleos de inteligência, inovação tecnológica e as unidades e postos
integrados de polícia militar, civil, perícia etc.
Com vistas a verificar a regularidade da aplicação dos recursos do programa Enafron alocados
ao convênio, foram realizados, no período de 21 de março a 27 de junho de 2016, análises de
informações e documentos disponibilizados pela SESP e de documentos constantes no
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV. Os exames objetivaram
especificamente avaliar se o Plano de Trabalho foi fielmente cumprido pelas partes; se todas
as aquisições foram devidamente registradas no SICONV; se os valores foram corretamente
movimentados na conta do convênio; e se existem documentos de controle indicando a
distribuição e localização dos bens adquiridos, não tendo sido realizadas inspeções físicas para
verificação da distribuição e utilização desses equipamentos.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
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execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União.
2.1.1. Informações acerca da execução do O Convênio Senasp/MJ nº 773561/2012.
Fato
O Convênio Senasp/MJ nº 773561/2012 foi assinado entre o Ministério da Justiça - MJ, por
meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp, e a Secretaria de Estado de
Segurança Pública – SESP/AC, tendo por objeto fortalecer a repressão no combate aos
crimes típicos da região de fronteira, por meio da estruturação, ampliação e reaparelhamento
das unidades de policiamento rodoviário, unidades de policiamento fluvial, núcleos de
inteligência, inovação tecnológica e as unidades e postos integrados de polícia militar, civil,
perícia etc.
O período de vigência do acordo iniciou em 05 de outubro de 2012 e se encerrou em 05 de
julho de 2015.
Para execução das atividades previstas no convênio, foram destinados recursos no montante
de R$ 13.138.838,70, sendo R$ 13.006.838,70 oriundos do Orçamento Fiscal da União para
2012 e R$ 132.000,00 relativos à contrapartida financeira da convenente. Levando em
consideração a percepção de rendimentos decorrentes da aplicação financeira dos repasses, o
valor total do projeto foi ajustado para R$ 14.263.517,70.
Os recursos relativos à contrapartida foram devidamente integralizados pela convenente.
Quanto à análise documental, foram detectados problemas relacionados à inexecução parcial
de contrato administrativo, intempestividade na atualização das informações de execução do
convênio no SICONV, não aplicação financeira dos recursos transferidos pela concedente e
demora na execução do instrumento de acordo, ocasionando a não utilização de parte dos
recursos disponíveis e, consequentemente, o não atingimento de algumas das metas físicas
previstas no projeto. O detalhamento de cada situação consta em itens específicos desse
relatório.
Quanto aos itens adquiridos, especificamente os coletes balísticos, foi realizado comparativo
entre os quantitativos indicados nos mapas de distribuição disponibilizados pela SESP e o
contingente policial lotado na faixa de fronteira do Estado do Acre, conforme projeto básico
elaborado no exercício de 2012 e que deu supedâneo à assinatura do termo de convênio, não
tendo sido detectado desbalanceamento entre o efetivo policial informado e a quantidade de
itens distribuídos.
Ressalte-se, porém, que não foram realizadas avaliações para verificação da efetiva entrega
de quaisquer dos itens adquiridos com os recursos do instrumento de acordo.
ato
/F
#

2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de
suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas
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ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Inexecução parcial de contrato administrativo e não atualização tempestiva das
informações de execução do Convênio Senasp/MJ nº 773561/2012 no sistema SICONV.
Fato
Tendo por objetivo aferir se o plano de trabalho que integra o Convênio Senasp/MJ nº
773561/2012 foi integralmente cumprido pelos partícipes do acordo, procedeu-se à
comparação entre esses planos e a correspondente execução física realizada pela convenente.
Consulta no Siconv realizada no dia 16 de março de 2016 indicava que a SESP havia adquiriu
cinco dos itens previstos no plano de trabalho em quantitativos diferentes dos acordados com
a parte concedente dos recursos, conforme a seguir discriminado:
Quadro – Divergências entre Plano de Trabalho e Execução Física
Descrição
Qtd. aprovada
Viatura descaracterizada tipo passeio - Automóvel motorização
8
entre 1.4 e 1.6 l.
Motocicleta caracterizada, tipo Cross, ano e modelo 2014, potência
2
mínima 20 cv.
Veículo tipo caminhonete, zero Km; Cabine dupla; motor à Diesel;
1
potência não inferior a (cv/RPM) 160/3.400 e 16V.
Viatura descaracterizada (passeio) motorização mínima 1.6l.
1
Veículo tipo caminhonete, cor branca, zero km; motor à diesel,
2
potência não inferior a (cv/ RPM) 160/3.400 e 16V.
Fonte: Siconv, 04 de abril de 2016.

Qtd. adquirida
6
3
2
2
3
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante o OF/SESP/GAB/Nº 473, de 05 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Segurança Pública informou:
“Cumprimentando-o cordialmente, reportando-me aos relatórios preliminares relativos à
avaliação dos Convênios Senasp/MJ n° 773561/2012, 781074/2012 e 787181/2013, atinentes
à fiscalização desta Controladoria-Geral da União no Estado do Acre, no âmbito da
Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras ENAFRON, ao qual o Chefe da
CGU Regional Acre, [...], solicita a este Secretário que sejam apresentadas informações ou
esclarecimentos adicionais, manifesto-me acerca de cada uma destas, as quais passo a
transcrever para, logo em seguida, justificar:”
ITENS QUESTIONADOS
Item 01: Viatura descaracterizada
tipo passeio. Por que foram
adquiridas 06 unidades e não 08
conforme quantidade aprovada?

OBSERVAÇÕES
Após processo licitatório e contratação da empresa para o fornecimento
dos veículos, a empresa GOIÁS FORT (Comercial Ferreira e
Damascena Ltda. ME CNPJ: 11.164.162/0001-81), após fornecer seis
unidades alegou que não teria condições de fornecer os demais veículos.
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Com a reformulação do Plano de Trabalho o saldo de equipamentos não
entregues, bem como de itens fracassados e saldo de licitação foram
utilizados para a aquisição de outros equipamentos conforme
solicitação encaminhada à SENASP.

Item
02:
Motocicleta
caracterizada, tipo cross. Por que
foram adquiridas 03 unidades e
não 02 conforme quantidade
aprovada?

Item 03: camionete. Veículo Por
que tipo foram adquiridas 02
unidades e não 01 conforme
quantidade aprovada?

Item 04: Veículo descaracterizado
(passeio) 1,6. Por que foram
adquiridas 02 unidades e não 01
conforme quantidade aprovada?

Item 05: Veículo tipo camionete,
cor branca. Por que foram
adquiridas 03 unidades e não 02
conforme quantidade aprovada?

Anexo o documento apresentado pela empresa Goiás Fort.
Do período de aprovação até a conclusão do convênio foram realizados
três ajustes de Plano de Trabalho. Itens fracassados foram atualizados
os valores e outros foram suprimidos.
Em relação à alteração dos itens citados (para mais) as alterações
foram para:
a) 1/2014 E 02/2014 Alteração Para ampliação de metas: nesta
ocasião itens comprados com valor e quantidade a menos do previsto
no projeto ocasionaram um saldo e o ajuste foi realizado para
aquisição de mais equipamentos; conforme nota técnica nº 338.
b) 1/2015 Alterações para aproveitamento de recursos remanescentes
e uso de saldo de rendimento de aplicação.
Anexo: Notas Técnicas 338/2014 e 14/2014/CGPE/DEPRO/SENASP
Do período de aprovação até a conclusão do convênio foram realizados
três ajustes de Plano de Trabalho. Itens fracassados foram atualizados
os valores e outros foram suprimidos.
Em relação à alteração dos itens citados (para mais) as alterações
foram para:
a) 1/2014 E 02/2014 Alteração Para ampliação de metas: nesta
ocasião itens comprados com valor e quantidade a menos do previsto
no projeto ocasionaram um saldo e o ajuste foi realizado para
aquisição de mais equipamentos; conforme nota técnica nº 338.
b) 1/2015 Alterações para aproveitamento de recursos remanescentes
e uso de saldo de rendimento de aplicação.
Anexo: Notas Técnicas 338/2014 e 14/2014/CGPE/DEPRO/SENASP
Do período de aprovação até a conclusão do convênio foram realizados
três ajustes de Plano de Trabalho. Itens fracassados foram atualizados
os valores e outros foram suprimidos.
Em relação à alteração dos itens citados (para mais) as alterações
foram para:
a) 1/2014 E 02/2014 Alteração Para ampliação de metas: nesta
ocasião itens comprados com valor e quantidade a menos do previsto
no projeto ocasionaram um saldo e o ajuste foi realizado para
aquisição de mais equipamentos; conforme nota técnica nº 338.
b) 1/2015 Alterações para aproveitamento de recursos remanescentes
e uso de saldo de rendimento de aplicação.
Anexo: Notas Técnicas 338/2014 e 14/2014/CGPE/DEPRO/SENASP
Do período de aprovação até a conclusão do convênio foram realizados
três ajustes de Plano de Trabalho. Itens fracassados foram atualizados
os valores e outros foram suprimidos.
Em relação à alteração dos itens citados (para mais) as alterações
foram para:
a) 1/2014 E 02/2014 Alteração Para ampliação de metas: nesta
ocasião itens comprados com valor e quantidade a menos do previsto
no projeto ocasionaram um saldo e o ajuste foi realizado para
aquisição de mais equipamentos; conforme nota técnica nº 338.
b) 1/2015 Alterações para aproveitamento de recursos remanescentes
e uso de saldo de rendimento de aplicação.
Anexo: Notas Técnicas 338/2014 e 14/2014/CGPE/DEPRO/SENASP
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Análise do Controle Interno
A SESP justificou que a aquisição de apenas seis unidades do item “viatura descaracterizada
tipo passeio - Automóvel motorização entre 1.4 e 1.6 l”, duas a menos do que o contratado,
foi ocasionado pela desistência da empresa fornecedora, sob a alegação de que não teria
condições de entregar os dois itens restantes.
A justificativa da Secretaria foi acompanhada da documentação comprobatória.
Embora não estivesse na governabilidade do gestor dar prosseguimento ao contrato
originalmente assinado com a empresa Comercial Ferreira e Damascena Ltda. ME, havia a
possibilidade de contratação direta do remanescente contratual.
De acordo com o art. 9º da Lei nº 10.520/2012, “Aplicam-se subsidiariamente, para a
modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.”
Com efeito, o Art. 24, inciso XI, da Lei 8.666/93, prevê a possibilidade de contratação direta,
por dispensa de licitação, do remanescente de obra, fornecimento ou serviço, nos seguintes
termos:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
…
XI – na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de
rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço,
devidamente corrigido;”
Da leitura do dispositivo, percebe-se que seria viável à Administração chamar os demais
licitantes que participaram do certame, na ordem de classificação, e desde que aceitas as
mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente
corrigido, para firmar contrato visando a atender ao remanescente do objeto inicialmente
contratado.
Na documentação disponibilizada pelo gestor não constam informações comprovando a
tentativa legal de dar prosseguimento à aquisição do quantitativo originalmente constante no
plano de trabalho e contratado mediante pregão eletrônico.
A situação caracteriza inexecução parcial do objeto originalmente contratado.
Embora não tenham sido realizados quaisquer pagamentos à empresa desistente pelos dois
itens não entregues e a SESP ter informado que os recursos não utilizados foram
posteriormente empregados na aquisição de outros equipamentos em acordância com
solicitações feitas à SENASP, a reformulação nas metas não resultou de algo planejado,
estudado, mas de problema na gestão contratual. Ou seja, o gestor não mensurou os possíveis
impactos sobre a efetividade da política pública que poderiam ser ocasionados pela alteração.
Não houve possibilidade de avaliar pontualmente se a aquisição a menor do que o
originalmente previsto trouxe impactos negativos quanto à efetividade do programa, dado que
não foram realizadas inspeções para verificação da execução física do convênio, tendo a
avaliação restringindo-se à análise documental.
Para as demais inconsistências, a SESP justificou que, ao longo do projeto, foram realizados
três ajustes no plano de trabalho, com vistas à ampliação das metas para alguns itens, após a
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ocorrência de fracassos licitatórios. Para tanto, seriam usados os recursos proveniente das
dotações orçamentárias dos itens fracassados.
Em
análise
das
notas
técnicas
nº 338/2014/CGPE/DEPRO/SENASP
e
14/2015/CGPE/DEPRO/SENASP, que aprovaram os ajustes nos planos de trabalho, verificase que o Ministério da Justiça, de fato, aprovou a ampliação das metas para vários itens,
inclusive para os que foram relacionados no quadro “Divergências entre Plano de Trabalho e
Execução Física”
Nesse sentido, considerando que as divergências foram detectadas fazendo-se o cotejamento
das aquisições efetivamente concretizadas com os registros constantes no Plano de Trabalho
extraído no portal do Siconv em 16 de março de 2016, avalia-se que a SESP incorreu em falha
formal, ao não providenciar a atualização desse documento no sistema próprio de
acompanhamento de Convênios, após o Ministério da Justiça ter autorizado a modificação
qualitativa e/ou quantitativa dos equipamentos a serem adquiridos.
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2.2.2. Não aplicação, em contas de investimento, de recursos referentes ao Convênio
Senasp/MJ 773561/2012, decorrentes de dúvidas procedimentais trazidas pela
introdução da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 6, de 27 de julho de 2012.
Fato
Mediante análise dos extratos bancários da conta nº 72784-9, Agência 0071X, Banco do
Brasil, utilizada para movimentação dos recursos do Convênio Senasp/MJ 773561/2012,
constatou-se que Secretaria de Segurança Pública do Acre – SESP deixou de aplicar em conta
de investimento, por um período de doze dias, os recursos recebidos referentes à primeira
parcela do acordo.
A parcela, no valor de R$ 3.919.740,40, foi creditada na conta corrente do convênio em 18 de
outubro de 2012. A SESP somente aplicou financeiramente os recursos em 30 de outubro de
2012.
Em análise dos extratos da conta de investimento (BB CP Admin Supremo), apurou-se que
em 30 de outubro de 2012 (termo inicial da aplicação) obteve-se rendimento líquido de R$ R$
458,04, implicando em prejuízo ao Erário de pelo menos R$ 4.122,36, se considerado, a juros
simples, o período de nove dias úteis em que os recursos permaneceram sem aplicação.
Por meio do OF/SESP/GAB/Nº 473, de 05 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Segurança Pública informou:
“Todos os convênios, contratos de repasse e termos de parceria celebrados a partir de 30 de
julho de 2012, começaram a ser operacionalizados por meio de Ordem Bancária de
Transferências Voluntárias - OBTV, via SIAFI, conforme Instrução Normativa nº 6, de 27 de
julho de 2012.
"OBTV - Aplicação em Poupança. Este tipo de OBTV é utilizado para atender ao disposto na
Portaria Interministerial 507/2011, Art. 54, 91°, inciso I. Os recursos enquanto não
empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança
de instituição financeira pública federal ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo,
ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública". 1
Era uma nova funcionalidade no Sistema, à qual os técnicos desta SESP ainda não tinham
sido capacitados acerca da nova modalidade, razão pela qual ficou evidente o lapso entre o
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crédito e aplicação financeira nos termos das Legislações Vigentes. Além do que tinha que
cadastrar tanto no SICONV quanto no Banco para executar e autorizar esse procedimento
junto ao SIAFI o Gestor Financeiro e o Ordenador de Despesa OBTV, sendo uma novidade
para as duas Instituições: SESP e Banco do Brasil.
Antes dessa nova prática, as aplicações eram feitas por meio de ofício à instituição financeira
onde os recursos tinham sido depositados. Dessa forma, não consideramos que houve dolo
ou prejuízo ao Erário, uma vez que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por
meio da IN acima mencionada, estabeleceu novas regras e procedimentos sem que nos fosse
dado treinamento em tempo hábil para o uso da nova ferramenta”.
Em consulta ao portal de convênios do Governo Federal, verificou-se que o Convênio de nº
773561/2012 foi o primeiro ajuste celebrado entre União e Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Acre - SESP após as mudanças de procedimentos promovidas pela Instrução
Normativa SLTI/MPOG nº 6, de 27 de julho de 2012, que alterou substancialmente o
processamento de ordens bancárias no âmbito do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos
de Repasse - Siconv.
Nesse sentido, as justificativas apresentadas pela Unidade Jurisdicionada revestem-se de
razoabilidade, posto que é natural o surgimento de dúvidas e dificuldades quando se processa
mudanças dessa natureza.
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2.2.3. A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre - SESP não executou a
totalidade dos recursos disponíveis para o Convênio Senasp/MJ 773561/2012.
Fato
Mediante análise da documentação demonstrativa da execução do Convênio Senasp/MJ
773561/2012, disponibilizada pela SESP, constatou-se a não execução de recursos planejados
no montante de R$ 1.027.198,92. Esse valor é decorrente de aquisições não realizadas no valor
de R$ 645.159,34, mostradas no quadro a seguir, somado com o montante de R$ 382.039,58
de rendimentos de aplicações financeiras.
Quadro - Aquisições não realizadas
Item
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrição
Equipamento para tratamento de imagens e vídeo para
análise forense.
Kit de identificação veicular e de armamento
Kit de identificação veicular
Máquina fotográfica digital - possuir no mínimo 1080 pontos
de imagem na função filmagem.
Microvídeo - Monitor colorido, composto analógico/digital
PAL/NTSC.
Motor estacionário 4 tempos, 20 HP, a gasolina
Viatura caracterizada tipo passeio - Automóvel; Motorização
mínima de 1.4 e máxima de 1.6; Tipo Hatch.
Vídeo espectral comparador de documentos

Qtde

Valor Unitário Valor Total
(R$)
(R$)

1

255.553,34

255.553,34

3

17.170,00

51.510,00

3

17.170,00

51.510,00

16

531,25

8.500

2

2.800,00

5.600,00

1

6.832,00

6.832,00

2

52.327,00

104.654,00

1

161.000,00

161.000,00

Total

645.159,34
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Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 04 de abril de 2016.

Em 03 de outubro de 2013, a SESP promoveu a realização do Pregão Eletrônico SRP n.º
063/2013 CEL 01, para a aquisição dos bens e equipamentos previstos no plano de trabalho
do convênio. A licitação, no entanto, resultou fracassada para vários itens, conforme a seguir
demonstrado:
Quadro - Itens fracassados - Pregão Eletrônico SRP 063/2013
Descrição
Scanner com alimentador automático
Balança Analítica

Qtde Valor Unitário (R$) Valor Total (R$)
6
5.258,00
31.548,00
6
5.633,00
33.798,00

Câmera termográfica

4

47.620,00

190.480,00

Cofre de aço 80-100 cm

6

3.000,00

18.000,00

Explosímetro digital

6

747,3

4.483,80

Bomba de amostragem de gás

6

1.287,00

7.722,00

Medidor de dióxido de carbono

6

2.096,70

12.580,20

Detector de Metais de Rasteramento

6

1.698,70

10.192,20

Medidor multifunção digital portátil

6

964

5.784,00

Medidor de oxigênio dissolvido portátil

6

1.115,00

6.690,00

Microscópio Biológico trinocular

6

7.563,30

45.379,80

Câmara térmica para vaporização em laboratório

6

12.400,00

74.400,00

Estação Pericial

2

38.500,00

77.000,00

Foco Cirúrgico de teto

2

9.261,00
Total

18.522,00
536.580,00

Fonte: Siconv, 04 de abril de 2016.

Na análise dos documentos disponibilizados pelo gestor e daqueles disponíveis no Siconv não
foram encontradas evidências da realização de novos certames licitatórios para a aquisição
dos itens fracassados no Pregão Eletrônico SRP n.º 063/2013 CEL 01.
Ainda mediante a análise documental, verificou-se que em 26 de março de 2015 – 17 meses
após a realização do Pregão 063/2013 e faltando 04 meses para o término da vigência do
acordo – a SESP enviou proposta ao Ministério da Justiça solicitando a reformulação do plano
de trabalho, para substituição dos itens fracassados por outros de similar importância para a
área de segurança, a qual foi formalizada por meio do Ofício SESP/GAB/Nº 357/2015, de 26
de março de 2015.
O Ministério da Justiça aprovou a reformulação por meio da Nota Técnica nº
14/2015/CGPE/DEPRO/SENASP, em 26 de junho de 2015, restando apenas um mês para o
término da vigência do convênio, inviabilizando a execução dos itens restantes do plano de
trabalho.
Vale registrar que o convênio foi assinado em 05 de outubro de 2012 e sua vigência expirou
em 26 de julho de 2015, implicando em período disponível para execução de dois anos e nove
meses.
Avalia-se, portanto, que a morosidade da Administração foi preponderante para a não
execução da totalidade dos recursos do Convênio 773561/2012.
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Manifestação da Unidade Examinada
Mediante o OF/SESP/GAB/Nº 473, de 05 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Segurança Pública informou:
“Quando da solicitação de reformulação do Plano de Trabalho, tramitava na Secretaria
Adjunta de Compras e Licitações - SELIC, o Pregão Eletrônico SRP n° 66/2015 - CPL - 01 e
o Processo de Inexigibilidade PGE. NET N° 2015.02.000997, para as aquisições acima
descritas. Ocorre que, como os processos licitatórios acima mencionados não foram
concluídos até o termino da vigência do Convênio e diante da impossibilidade de prorrogação
de prazo, por se tratar de repasse do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, que
segundo a Lei nº 10.201, art. 4° 9 4°, estabelece que os projetos habilitados a receber
recursos, não poderão ter prazo superior a 02 (dois) anos, os mesmos tiveram que ser
REVOGADOS.
Obviamente, por terem sidos revogados e não adquiridos, ficou como sendo saldo
remanescente de convênio, os quais foram restituídos à CONCEDENTE (SENASP/MJ) o
valor de R$1.027.198,92 (um milhão e vinte e sete mil, cento e noventa e oito reais e noventa
e dois centavos), conforme determina a PI N° 507, de 24/11/2011, Capítulo VI - Da Prestação
de Contas, Art. 73”.
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Análise do Controle Interno
Em sua manifestação, a unidade jurisdicionada não apresenta argumentos ou documentos
capazes de justificar o lapso de 17 meses decorrido entre a realização do Pregão Eletrônico
SRP n.º 063/2013 CEL 01 (03/10/2013) e o protocolo junto ao Ministério da Justiça do Ofício
SESP/GAB/Nº 357/2015 (26/03/2015), em que a convenente solicita a reformulação do Plano
de Trabalho como resultado do fracasso de diversos itens no referido pregão.
A manifestação limita-se a informar que, quando do protocolo da reformulação do Plano de
Trabalho ao Ministério da Justiça, tramitava no órgão o Pregão Eletrônico SRP 066/15 CEL
01, que tinha como objeto a aquisição de equipamento para Tratamento de Imagem e Vídeo
para Análise Forense, destinado ao Departamento de Inteligência.
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3.

Conclusão

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais recebidos
não está, em todos os seus aspectos relevantes, adequada à totalidade dos normativos
referentes ao objeto fiscalizado, uma vez que a convenente não atualizou no SICONV, de
forma tempestiva, os dados de execução do convênio, impactando na transparência dos atos
praticados, bem como não adotou ações para amenizar possíveis impactos negativos
ocasionados pela alteração não planejada de plano de trabalho (originada pela inexecução
parcial de contrato administrativo com empresa contratada mediante licitação). Ademais, a
morosidade da Administração foi preponderante para a não execução da totalidade dos
recursos do instrumento de acordo e, consequentemente, das metas físicas estabelecidas.
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Não foram realizadas avaliações para verificação da efetiva entrega e utilização dos
equipamentos adquiridos, embora os mapas de localização disponibilizados pela convenente
indiquem a entrega dos itens.
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Ordem de Serviço: 201600515
Município/UF: Rio Branco/AC
Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA
Instrumento de Transferência: Convênio - 787181
Unidade Examinada: SESP
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.195.001,00
1.

Introdução

A ação fiscalizada está inserida no âmbito do Plano Estratégico de Fronteiras, instituído pelo
Decreto nº 7.496, de 08 de junho de 2011, que tem por objetivo o fortalecimento da prevenção,
controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa
de fronteira brasileira.
Visando atender às diretrizes do Decreto, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria
Nacional de Segurança Pública - Senasp, criou o programa Estratégia Nacional de Segurança
Pública nas Fronteiras – Enafron, que, em parceria com os Estados da Federação, busca
melhorar a percepção de segurança pública junto à sociedade e garantir a presença permanente
das instituições policiais e de fiscalização nas regiões de fronteira do Brasil.
No âmbito do Estado do Acre, foi assinado o Convênio Senasp/MJ nº 787181/2013, entre o
Ministério da Justiça - MJ, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp,
e a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/AC, tendo por objeto o
videomonitoramento de vias públicas dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia,
Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Capixaba e Manoel Urbano.
Com vistas a verificar a regularidade da aplicação dos recursos do programa Enafron alocados
ao convênio, foram realizados, no período de 21 de março a 27 de junho de 2016, análises de
informações e documentos disponibilizados pela SESP e de documentos constantes no
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV. Os exames objetivaram
especificamente avaliar se o Plano de Trabalho foi fielmente cumprido pelas partes; se todas
as aquisições foram devidamente registradas no SICONV; se os valores foram corretamente
movimentados na conta do convênio; e se existem documentos de controle indicando a
distribuição e localização dos bens adquiridos, não tendo sido realizadas inspeções físicas para
verificação da distribuição e utilização desses equipamentos.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União.
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2.1.1. Informações acerca da execução do Convênio Senasp/MJ nº 787181/2013.
Fato
O Convênio Senasp/MJ nº 787181/2013 foi assinado em 27 de dezembro de 2013, entre o
Ministério da Justiça - MJ, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp,
e a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/AC, tendo por objeto o
videomonitoramento de vias públicas dos municípios de Assis Brasil, Brasiléia,
Epitaciolândia, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Capixaba e Manoel Urbano.
O prazo de vigência original do instrumento iniciou-se na data de sua assinatura, com término
previsto para 27 de dezembro de 2014. Após o Termo Aditivo 01/2014, a vigência passou
para 27 de dezembro de 2015.
O valor original do convênio era de R$ 2.950,000,00, sendo R$ 2.802.500,00 de
responsabilidade da concedente e R$ 147.500,00 da convenente, a título de contrapartida. A
contrapartida da convenente foi tempestiva e integralmente disponibilizada.
Da análise dos extratos bancários verificou-se que tanto os recursos repassados pelo
Ministério da Justiça quanto os provenientes da contrapartida da convenente foram
devidamente movimentados na conta corrente específica do convênio (Ag. 3550-5, C.C. 82090, Banco do Brasil), sendo que os rendimentos provenientes de aplicação financeira foram
utilizados para a ampliação das metas originalmente previstas no plano de trabalho do projeto.
Tal ampliação foi autorizada em 08 de dezembro de 2015, mediante a Nota Técnica nº
82/2015/NUGEP/DEPRO/SENASP, que permitiu a utilização de recursos provenientes de
aplicação financeira, no montante de R$ 245.001,00, para a ampliação das metas do acordo
original, objetivando a implantação do sistema de videomonitoramento também no município
de Sena Madureira.
De acordo com documentos disponibilizados pela SESP/AC, foram executados recursos no
montante de R$ 3.156.476,27 no âmbito do Convênio Senasp/MJ nº 787181/2013. A seguir,
quadro resumo da situação, com as metas do instrumento de acordo atualizadas após as
reformulações do plano de trabalho:
Quadro - Metas Previstas x Metas Executadas
Qtd.
Prevista

Qtd.
Executada

Valor Total

15.050,00

70

70

1.053.500,00

Nobreak 700 KVA

386,00

70

70

27.020,00

Caixa hermética câmera

713,00

70

70

49.910,00

3.036,30

70

70

212.541,00

13.000,00

28

28

364.000,00

1.700,00

16

16

27.200,00

950,00

16

16

15.200,00

2.016,66

16

10

20.166,60

Item
Câmera HD - com kit de instalação

Rádio remoto - câmera
Módulo rádio base - com kit de instalação
Nobreak ERB
Caixa hermética ERB
Switch ERB
Enlace de rádio ponto a ponto com antena
Antena tipo setorial 120 graus

Valor
Unitário

15.814,20

6

6

94.885,20

501,00

26

17

8.517,00
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Switch central de monitoramento

8.750,00

12

7

61.250,00

Estação de monitoramento

8.500,00

16

11

93.500,00

Mesa controladora

3.766,67

16

11

41.433,37

TV LCD 42 polegadas

2.348,00

12

9

21.132,00

11.300,00

12

7

79.100,00

2.100,00

12

7

14.700,00

Servidor de aplicação

18.100,00

12

7

126.700,00

Servidor de dados - Storage

29.333,30

12

7

205.333,10

460.000,00

1

1

575.000,00

1040,00

60

332,00

12

Nobreak 8 KVA
Rack fechado

Serviços
de
instalação,
configuração,
treinamento e operação, assistida

60
Poste de concreto duplo T, na bitola 11/
Cadeira Giratória
Total

62400,00
09

2.988,00
3.156.476,27

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 27 de junho de 2016.

Da análise do quadro, observa-se que nem todos os equipamentos previstos no plano de
trabalho foram adquiridos, tendo a SESP informado, por meio do OF/SESP/GAB/Nº 473, de
05 de maio de 2016, que “os ‘saldos de licitação’ ou saldo remanescente, juntamente com o
restante do rendimento foram restituídos ao Ministério da Justiça, conforme preconiza a PI
nº 507, o valor de R$ 174.835,45 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco mil
reais e quarenta e cinco centavos, pois não seria possível mais o seu uso, tendo em vista o
término da vigência do convênio”.
De acordo com os mapas de distribuição disponibilizados pelo gestor, os equipamentos
adquiridos foram entregues e instalados nos municípios previstos no projeto. Na data da
finalização dos trabalhos de campo (08 de abril de 2016), o sistema de videomonitoramento
ainda não estava em funcionamento em nenhum dos oito municípios comtemplados pelo
convênio.
No entanto, em consulta realizada na Internet no dia 27 de junho de 2016 foi verificada notícia
veiculada em jornal local informando que o sistema de videomonitoramento teria sido
inaugurado nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia no dia 18 maio de 2016, sendo que
estes seriam os dois únicos municípios do total de oito a serem beneficiados em que o sistema
já estaria em funcionamento.
Não foram realizadas inspeções físicas objetivando verificar a efetiva distribuição e utilização
dos equipamentos adquiridos com os recursos do instrumento de acordo, bem como os
possíveis impactos na efetividade da política pública ocasionados pela não aquisição da
totalidade dos bens previstos no plano de trabalho.
Frise-se, porém, que todos os municípios indicados no projeto fazem fronteira com outros
países, não se tendo vislumbrado, quanto a esse quesito, desvio de finalidade na execução do
objeto do convênio.
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Por fim, vale citar a informação disponibilizada no OF/SESP/GAB/ Nº 359/2016, de 01
de abril de 2016, quanto à manutenção dos equipamentos adquiridos: “[...] informamos
que esses equipamentos foram encaminhados, conforme termos de responsabilidades,
emitidos pelo Setor de Patrimônio aos Batalhões da Polícia Militar, às Delegacias de Polícia
Civil e Corpo de Bombeiros, ficando a cargo dessas unidades de Segurança Pública
providenciar as respectivas manutenções, seja através de setores próprios ou seja através
de contratos celebrados com esta finalidade. Esclarecemos apenas que os equipamentos que
se encontram em garantia têm suas manutenções realizadas pelas empresas autorizadas
pelo fabricante conforme previsto nos termos de referência e contratos já encaminhados
[..]”.
ato
/F
#

2.1.2. Não atualização do Plano de Trabalho no sistema Siconv, após a reformulação
ter sido aprovada pelo órgão concedente.
Fato
Tendo por objetivo aferir se o plano de trabalho que integra o Convênio Senasp/MJ nº
787181/2013 foi integralmente cumprido pelos partícipes do acordo, procedeu-se à
comparação entre o plano e a correspondente execução física realizada pela convenente.
Consulta no Siconv realizada em 16 de março de 2016 indicava que a SESP havia adquirido
dois dos itens previstos no plano de trabalho em quantitativos diferentes dos acordados com a
parte concedente dos recursos, conforme a seguir discriminado:
Quadro – Divergências entre Plano de Trabalho e Execução Física
Quantidade
Descrição
Aprovada
Cadeira Giratória
Poste de concreto duplo T, na bitola 11
Fonte: Siconv, 04 de abril de 2016.

12
70

Quantidade
Adquirida
9
60

Após justificativa do gestor, fornecida no OF/SESP/GAB/Nº 473, de 05 de maio de 2016,
detectou-se que a aparente divergência havia sido ocasionada pela não atualização da
execução do convênio no Siconv. As justificativas do gestor e sua análise estão descritas na
sequência
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Mediante o OF/SESP/GAB/Nº 473, de 05 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Segurança Pública informou:
“Quanto à diferença na aquisição dos postes, de 70 postes para 60 adquiridos, deu-se pelo
fato que em dois processos licitatórios, os postes especificados no SICONV, fracassaram.
Assim como medida para ganhar tempo, a SESP solicitou alteração no plano de trabalho a
SENASP, para adesão de uma ATA de postes da ELETROBRAS - Distribuição Acre,
autorização esta concedida pela SENASP. Entretanto, antes a posterior solicitação de aditivo
neste convênio, a ATA destes postes venceu, assim a aquisição dos 10 postes restantes para a
instalação, foi adquirida com recursos próprios”.
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Análise do Controle Interno
Com relação ao item postes de aços, a SESP justifica que teve de modificar o plano de trabalho
em vista dos fracassos licitatórios enfrentados na tentativa de executar o projeto em seus
termos originais. Essa modificação foi aprovada pelo Ministério da Justiça mediante o
PARECER N° 28/2015/NUGEP/DEPRO/SENASP.
Nesse sentido, considerando que as divergências foram detectadas fazendo-se o cotejamento
das aquisições efetivamente concretizadas com os registros constantes no Plano de Trabalho
extraído no portal do Siconv em 16 de março de 2016, resta comprovado que a SESP incorreu
em falha formal, ao não providenciar a atualização desse documento no sistema próprio de
acompanhamento de Convênios, após o Ministério da Justiça ter autorizado a modificação
qualitativa e/ou quantitativa dos equipamentos a serem adquiridos.
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2.1.3. Pagamento superior ao devido para custeamento de serviço de instalação de
equipamentos, previsto no Convênio Senasp/MJ nº 787181/2013.
Fato
Em análise da documentação comprobatória da execução do Convênio SENASP/MJ nº
787181/2013, constatou-se a ocorrência de pagamento em duplicidade para o custeamento de
serviços de instalação de equipamentos de videomonitoramento.
O objeto do convênio foi licitado por meio do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº
140/2014, sagrando-se vencedora do certame a empresa Ziva Tecnologia e Soluções Ltda,
inscrita no CNPJ/MF nº 05.816.526/0001-68, que ofereceu proposta no valor de R$
2.953.255,56 para o fornecimento dos equipamentos previstos no plano de trabalho e de R$
460.000,00 para a instalação desses bens, totalizando R$ 3.413.255,56, conforme quadro a
seguir:
Quadro - Proposta ao Pregão 140/2014 – Ziva Tecnologia Ltda.
Descrição

Qtde

Valor da Proposta

Valor Total da
Proposta

Câmera HD - com kit de instalação

70

15.000,01

1.050.000,70

Nobreak 700 KVA

70

350,01

24.500,70

Caixa hermética câmera

70

750,00

52.500,00

Rádio remoto - câmera

70

3.000,00

210.000,00

Módulo rádio base - com kit de instalação

28

13.000,00

364.000,00

Nobreak ERB

16

1.701,00

27.216,00

Caixa hermética ERB

16

1.000,00

16.000,00

Switch ERB

16

3.100,00

49.600,00

Enlace de rádio ponto a ponto com antena

6

15.000,00

90.000,00

Antena tipo setorial 120 graus

26

501,00

13.026,00

Switch central de monitoramento

12

9.000,00

108.000,00

Estação de monitoramento

16

6.900,00

110.400,00

Mesa controladora

16

3.700,01

59.200,16

TV LCD 42 polegadas

12

2.900,00

34.800,00
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Nobreak 8 KVA

12

11.800,00

141.600,00

Rack fechado

12

2.100,00

25.200,00

Servidor de aplicação

12

18.100,00

217.200,00

Servidor de dados - Storege
Serviços de instalação, configuração, treinamento e
operação, assistida.

12

30.001,00

360.012,00

1

460.000,00

460.000,00

Total

3.413.255,56

Fonte: Comprasnet, 18 de abril de 2016.

Em ato subsequente, SESP e empresa vencedora assinaram a Ata de Registro de Preços nº
001/2015, na qual foram feitos alguns ajustes de preços individuais em relação à proposta
original, mas sem extrapolar o preço global ofertado. No mesmo documento, a secretaria
manifestou seu interesse em adquirir de imediato somente uma parte dos equipamentos
licitados, conforme se discrimina abaixo:
Quadro - ATA 001/2015 - Ziva Tecnologia LTDA
Qtde.
Descrição
Registro
(A)
Câmera HD - com kit de instalação
70
Nobreak 700 KVA
70
Caixa hermética câmera
70
Rádio remoto - câmera
70
Módulo rádio base - com kit de
instalação
28
Nobreak ERB
16
Caixa hermética ERB
16
Switch ERB
16
Enlace de rádio ponto a ponto com
antena
6
Antena tipo setorial 120 graus
26
Switch central de monitoramento
12
Estação de monitoramento
16
Mesa controladora
16
TV LCD 42 polegadas
12
Nobreak 8 KVA
12
Rack fechado
12
Servidor de aplicação
12
Servidor de dados - Storege
12
Serviços de instalação, configuração,
treinamento e operação, assistida.
1

60
60
60
60

Valor
Unitário (R$)
(B)
15.050,00
386,00
713,00
3.036,30

Valor
Total (R$)
(A) X (B)
1.053.500,00
27.020,00
49.910,00
212.541,00

18
8
8
8

13.000,00
1.700,00
950,00
2.016,66

364.000,00
27.200,00
15.200,00
32.266,56

3
16
6
8
8
6
6
6
6
6

15.814,20
501,00
8.750,00
8.500,00
3.766,67
2.348,00
11.300,00
2.100,00
18.100,00
29.333,30

94.885,20
13.026,00
105.000,00
136.000,00
60.266,72
28.176,00
135.600,00
25.200,00
217.200,00
351.999,60

1

460.000,00
Total

460.000,00
3.408.991,08

Qtde. Entrega
Imediata

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 18 de abril de 2016.

Em seguida, assinaram o Contrato nº 042/2015, contemplando as aquisições imediatas
descritas no quadro acima, no valor total de R$ 2.467.631,04, sendo R$ 2.007.631,04 para
equipamentos e R$ 460.000,00 para o respectivo serviço de instalação. A entrega dos
materiais permanentes efetivou-se entre os dias 01 e 25 de setembro de 2015, conforme notas
fiscais emitidas, e o serviço de instalação foi faturado mediante a emissão da NF 3876, de 07
de dezembro de 2015, no valor de R$ 460.000,00.
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Em 15 de dezembro de 2015, a SESP assinou o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
042/2015, prevendo a entrega e instalação de itens adicionais. O valor constante no termo
aditivo foi de R$ 350.151,96 para o fornecimento de equipamentos e de R$ 115.000,00 para
a prestação de serviços de instalação. A instalação dos equipamentos foi faturada mediante a
NF 3889, de 16 de dezembro de 2015. Conforme verificado nos extratos bancários da conta
utilizada para movimentação dos recursos do convênio, o pagamento foi efetivado em 22 de
fevereiro de 2016.
Ocorre que a remuneração pelos serviços de instalação, no valor de R$ 115.000,00, decorrente
do termo aditivo assinado, configura pagamento em duplicidade, dado que o valor total dos
serviços discriminados na proposta de preços da empresa contratada (R$ 460.000,00) já havia
sido pago por ocasião da primeira entrega de equipamentos.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Mediante o OF/SESP/GAB/Nº 473, de 05 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Segurança Pública informou:
“Esta Secretaria de Segurança Pública executou o Convênio 787181/2013, que tem por
objeto a implantação de um sistema de vídeo monitoramento nas cidades de Assis Brasil,
Brasiléia, Epitaciolândia, Capixaba, Plácido de Castro, Manoel Urbano e Cruzeiro do Sul,
totalizando 59 câmeras do tipo speed dome em resolução HD, conforme estabelece a portaria
SENASP/MJ nº 38/2013 de 10 de maio de 2013.
Seguindo as etapas desta portaria, a SESP, recebeu um montante de R$ 2.950.000,00 (dois
milhões, novecentos e cinquenta mil reais) sendo este o valor máximo para a instalação das
59 câmeras, divididas por município conforme estabelecido. Assim, foi realizada pesquisa
mercadológica, que possibilitou a elaboração de planilha de preços para a publicação de
edital para licitação.
Nesta pesquisa mercadológica, foi possível realizar a licitação para 60 câmeras incluindo
todos os demais equipamentos e serviços que permitem o funcionamento pleno do sistema de
vídeo monitoramento proposto. Conforme planilha mercadológica e as cotações em anexo.
Atendendo ainda a portaria deste convênio, aonde cada ponto de câmera não poderia
ultrapassar o valor de R$ 50.000,00 e que neste caso estaria saindo por exatos R$ 49.166,67
(quarenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
Entretanto, como a referida portaria permitia a possibilidade de inclusão de novos
municípios, desde que estes atendessem aos parâmetros mínimos estabelecidos para a
ENAFRON, assim, a SESP decidiu elaborar um edital na modalidade de Ata Registro de
Preços, adicionando mais 10 câmeras e demais equipamentos que permitissem a inclusão de
mais um município a ser contemplado com câmeras de vídeo monitoramento urbano.
Na oportunidade da licitação, após etapa de lances tanto os equipamentos e os serviços
tiveram uma redução nos valores propostos, o que ocasionou um saldo na conta deste
convênio. E após a execução do mesmo, foi solicitado o aditivo para a quantidade total da
ATA registrada.
É importante salientar que, ainda que todo o processo lograsse êxito, o aditivo desses demais
equipamentos e serviços necessitaria de autorização prévia da SENASP, autorização esta,
solicitada e concedida.
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Assim, tivemos a autorização para adicionarmos um município com mais 10 câmeras de
monitoramento urbano. Totalizando assim, um investimento total de R$ 635.557,19
(seiscentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta sete reais e dezenove centavos). Para
o total de 70 câmeras, perfazendo um total investido de R$ 2.869.188,23 (dois milhões,
oitocentos e sessenta e nove mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) e por
ponto de câmera instalado, R$ 40.988,40 (quarenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e
quarenta centavos) bem inferior aos R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Dessa forma, os R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) é o equivalente para
aquisição dos equipamentos que tiveram segundo a tabela acima "Entrega Imediata" e os R$
115.000,00 (cento e quinze mil reais) atinentes ao restante das quantidades adquiridas, para
o uso da totalidade registrado na Ata 001/2015 - Ziva Tecnologia LIDA.
[...].
Por fim, informamos que os "saldos de licitação" ou saldo remanescente, juntamente com o
restante do rendimento foram restituídos ao Ministério da Justiça, conforme preconiza a PI
nº 507, o valor de R$ 174.835,45 (cento e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco mil
reais e quarenta e cinco centavos, pois não seria possível mais o seu uso, tendo em vista o
término da vigência do convênio”.
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Análise do Controle Interno
A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre justificou que os R$ 460.000,00 seria o
valor a ser pago pelos serviços indicados como de entrega imediata na Ata 001/2015 assinada
pela Ziva Tecnologia Ltda.
Não obstante a explanação do gestor, não é a interpretação que se obtém ao analisar os atos
que integram o Pregão Eletrônico nº 140/2014, notadamente a ata de realização do certame e
a proposta de preços da empresa, consubstanciada no Anexo III da documentação enviada ao
leiloeiro. Nesses documentos está claramente discriminado que o item “Serviços de
instalação, configuração, treinamento e operação assistida” refere-se ao total de itens licitados
e não somente aos que viriam posteriormente constar na Ata 001/2015 como itens cuja entrega
seria imediata.
Portanto, persiste o entendimento de que houve pagamento indevido no montante de R$
115.000,00 à empresa Ziva Tecnologia Ltda.
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2.2

Parte 2

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal.
3.

Conclusão

Com base nos exames documentais realizados, verificou-se que o sistema de
videomonitoramento objeto do Convênio Senasp/MJ nº 787181/2013 somente está em
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funcionamento em dois dos oito municípios comtemplados no projeto, sendo que o início da
operacionalização nessas duas municipalidades teria ocorrido em 18 de maio de 2016.
Outrossim, nem todos os itens previstos no plano de trabalho do instrumento de acordo foram
adquiridos, por conta do encerramento da vigência do convênio.
Por fim, foi detectado pagamento indevido por serviços de terceiro no montante de R$
115.000,00.
Dado que o sistema de videomonitoramento foi inaugurado somente em maio de 2016, não
foi efetuada avaliação quanto aos possíveis benefícios da política pública para a população
local, nem os possíveis impactos ocasionados pela não aquisição da totalidade de alguns dos
itens previstos no projeto.
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Ordem de Serviço: 201600518
Município/UF: Rio Branco/AC
Órgão: MINISTERIO DA JUSTICA
Instrumento de Transferência: Convênio - 781074
Unidade Examinada: SESP
Montante de Recursos Financeiros: R$ 11.546.446,78
1.

Introdução

A ação fiscalizada está inserida no âmbito do Plano Estratégico de Fronteiras, instituído pelo
Decreto nº 7.496, de 08 de junho de 2011, que tem por objetivo o fortalecimento da
prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos
praticados na faixa de fronteira brasileira.
Visando atender às diretrizes do Decreto, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria
Nacional de Segurança Pública - Senasp, criou o programa Estratégia Nacional de Segurança
Pública nas Fronteiras – Enafron, que, em parceria com os Estados da Federação, busca
melhorar a percepção de segurança pública junto à sociedade e garantir a presença
permanente das instituições policiais e de fiscalização nas regiões de fronteira do Brasil.
No âmbito do Estado do Acre, foi assinado o Convênio Senasp/MJ nº 781074/2012, entre o
Ministério da Justiça - MJ, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp,
e a Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP/AC.
O convênio tem por objeto ampliar a eficiência, eficácia e a efetividade do Sistema de
Segurança Pública e Defesa Civil mediante a reestruturação, integração e modernização do
Sistema de Comunicação das Unidades de Segurança Pública do Estado do Acre.
Com vistas a verificar a regularidade da aplicação dos recursos do programa Enafron
alocados ao convênio, foram realizados, no período de 21 de março a 24 de junho de 2016,
análises de informações e documentos disponibilizados pela SESP e de documentos
constantes no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV. Os
exames objetivaram especificamente avaliar se o Plano de Trabalho foi fielmente cumprido
pelas partes; se todas as aquisições foram devidamente registradas no SICONV; se os valores
foram corretamente movimentados na conta do convênio; e se existem documentos de
controle indicando a distribuição e localização dos bens adquiridos, não tendo sido realizadas
inspeções físicas para verificação da distribuição e utilização desses equipamentos.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
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execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União.
2.1.1. Informações acerca da execução do Convênio Senasp/MJ nº 781074/2012.
Fato
O Convênio SENASP Nº 781074/2012 foi assinado em 28 de dezembro de 2012, com
previsão atualizada de vigência até 11 de fevereiro de 2017, objetivando ampliar a eficiência,
eficácia e a efetividade do Sistema de Segurança Pública e Defesa Civil mediante a
reestruturação, integração e modernização do Sistema de Comunicação das Unidades de
Segurança Pública do Estado do Acre.
O valor total do Convênio foi orçado em R$ 11.546.446,78, sendo R$ 11.430.846,78
oriundos do Orçamento Fiscal da União e R$ 115.600,00 relativos à contrapartida financeira
da convenente.
O termo assinado previa a liberação dos recursos em três parcelas, de acordo com o
Cronograma de Desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado pela SENASP/MJ. A
primeira parcela foi liberada pelo Concedente em 12 de julho de 2013, no valor de R$
4.628.936,17; a segunda em 06 de novembro de 2014 no valor de R$ 2.668.671,43. Na data
do término dos trabalhos de campo, a União não havia depositado a terceira parcela, prevista
para maio de 2016, no valor de R$ 4.133.239,18. A contrapartida do Estado do Acre foi
tempestiva e integralmente depositada em 28 de abril de 2015, totalizando R$ 115.600,00.
Tanto as duas parcelas depositadas pela concedente como a contrapartida da convenente
foram aplicadas em contas de investimento no mesmo dia em que ocorreram os respectivos
créditos bancários.
Desde o início de sua execução até a data da auditoria, o convênio havia passado por três
reformulações de plano de trabalho. A mais recente delas foi aprovada pelo Parecer nº
87/2015/NUGEP/DEPRO/SENASP, de 06 de outubro de 2015. Na sequência são
apresentadas as metas atualizadas do Convênio Senasp/MJ nº 781074/2012:
Quadro – Reformulação aprovada pelo Parecer nº 87/2015/NUGEP/DEPRO/SENASP
Equipamento
Torre autoportante de 70 metros
Estações rádio base fixas
Solução de energia solar
Estação controladora redundante
Solução de energia solar
Centro de despacho de 05 operadores
Nobreak de 3 kva para rack
Transceptores fixos
Serviço de transporte, montagem, aterramento
Sistema de gerenciamento de rede
Solução de rádio digital de banda larga
Transceptores portáteis
Roteador gerenciável giga bit ethernet
Rack 24 u outdoor para torres – instalado
Nobreak de 2 kva para rack
Torre autoportante de 60 metros
Transceptores móveis
Torre autoportante de 80 metros

Qtde.
14
10
24
2
15
1
12
25
24
2
53
492
15
28
8
4
108
2

V. Unitário
108.999,99
256.095,86
17.309,60
557.141,11
17.309,60
353.185,23
1.965,55
5.671,57
15.043,94
60.788,47
18.353,06
3.881,35
2.265,00
4 .940,00
1.965,53
92.499,99
4 .801,70
129.999,99

V. Total
1.525.999,86
2.560.958,60
415.430,40
1.114 .282,22
259.644 ,00
353.185,23
23.586,60
141.789,25
361.054 ,55
121.576,94
972.712,18
1.909.624 ,20
33.975,00
138.320,00
15.724 ,24
369.999,96
518.583,60
259.999,98
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Torre autoportante de 92m
Torre autoportante de 95m

2
1

149.999,99
149.999,99

Total

299.999,98
149.999,99
11.546.446,78

Fonte: Siconv, 04 de abril de 2016.
De acordo com informações disponibilizadas pela convenente, mediante o
OF/SESP/GAB/Nº 473, de 05 de maio de 2016, os pedidos de reformulação do plano de
trabalho teriam sido baseados em estudos que atestaram a necessidade de alteração das metas
originais. A seguir, integra da justificativa da Secretaria de Segurança Pública do Acre –
SESP/AC emitida no Ofício nº 473:
“A partir da publicação da portaria que instituiu esse convênio, foram realizados alguns
estudos técnicos para iniciar a elaboração de Termo de Referência e Edital. Entretanto, este
interstício de tempo não permitiu que fossem realizados os trabalhos de campo nos locais
de instalação das torres e demais equipamentos pertinentes a este Projeto. Foram realizados
trabalhos de cálculo de enlaces somente através de imagens de satélites e de softwares
especializados para esse fim. Após a inserção do Projeto no SICONV, foram realizados
trabalhos in loco para validação dos locais indicados no estudo preliminar, bem como, a
consulta inicial com os proprietários das áreas que seriam utilizadas para a construção das
torres. Portanto, solicitamos uma alteração no plano de trabalho, já autorizada pela
SENASP, o que impactou na quantidade total dos equipamentos propostos e adquiridos,
pois somente foi dada ordem de entrega e serviço dos itens/serviços necessários.
Por fim, com o firme propósito de ter apresentado respostas atinentes a cada um dos itens
apontados, é que nos colocamos a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que por
ventura restarem”.
Conforme consultas no Siconv, a SENASP considerou os estudos e demais justificativas da
SESP/AC quando da emissão do Parecer nº 87/2015/NUGEP/DEPRO/SENASP.
Com base na análise de relatórios denominado “Entrada de Material – Analítico”,
disponibilizados pela SESP, verificou-se que até 26 de fevereiro de 2016 a convenente havia
executado recursos no montante de R$ 6.627.159,85. Na sequência é detalhada a situação de
execução física e financeira do instrumento de acordo, bem como são informados os
municípios de localização final das torres autoportantes:
Quadro - Aquisições efetivadas
V. Unitário

Total
Executado

Municípios
Indicados no
Projeto¹
Assis
Brasil,
Epitaciolândia,
Acrelândia,
Capixaba,
Sena
Madureira, Manuel
Urbano,
Feijó,
Cruzeiro do Sul

Meta

Adquirido

14

12

108.999,99

1.307.999,88

Estações rádio base fixas

10

10

256.095,86

2.560.958,60

-

Solução de energia solar
Estação
controladora
redundante

24

5

17.309,60

86.548,00

-

2

-

557.141,11

0,00

Solução de energia solar

15

12

17.309,60

207.715,20

Equipamento

Torre autoportante de 70
metros

-
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Centro de despacho de 05
operadores

1

-

353.185,23

0,00

Nobreak de 3 kva para rack

12

8

1.965,55

15.724,40

-

Transceptores fixos
Serviço de transporte,
montagem, aterramento
Sistema de gerenciamento
de rede
Solução de rádio digital de
banda larga

25

-

5.671,57

0,00

-

24

21

15.043,94

315.922,74

2

-

60.788,47

0,00

53

48

18.353,06

880.946,88

Transceptores portáteis
Roteador gerenciável giga
bit ethernet
Rack 24 u outdoor para
torres – instalado

492

-

3.881,35

0,00

15

12

2.265,00

27.180,00

28

26

4.940,00

128.440,00

Nobreak de 2 kva para rack

8

8

1.965,53

15.724,24

-

Torre autoportante de 60
metros

4

4

92.499,99

369.999,96

Sena
Madureira,
Plácido de Castro,
Capixaba, Acrelândia

Transceptores móveis
Torre autoportante de 80
metros

108

-

4.801,70

0,00

2

2

129.999,99

259.999,98

Torre autoportante de 92m

2

2

149.999,99

299.999,98

Torre autoportante de 95m

1

1

149.999,99

149.999,99

-

-

Manuel Urbano, Feijó
Brasiléia

Brasiléia
Total
6.627.159,85
¹ Optou-se pela indicação de localização somente das torres autoportantes. No relatório de localização
denominado “Controle de Localização e Distribuição de Equipamentos” fornecido pela SESP, no entanto,
consta que os outros bens já adquiridos foram destinados aos municípios de Assis Brasil, Brasiléia,
Epitaciolândia, Capixaba, Plácido de Castro, Sena Madureira, Acrelândia, Manuel Urbano, Feijó, Rodrigues
Alves, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, sem, no entanto, mencionar os quantitativos que teriam sido entregues
em cada município.
Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 24 de junho de 2016.

Pela análise do quadro supra, especificamente do item “Serviço de transporte, montagem,
aterramento”, bem como com base em relatório fotográfico disponibilizado pela SESP,
depreende-se que as 21 torres já adquiridas foram instaladas, não tendo sido possível pela
análise documental confirmar a instalação do bem no município de Assis Brasil.
Não foram realizadas inspeções físicas ou entrevistas nas unidades da SESP localizadas nos
municípios beneficiados, visando confirmar a efetiva entrega, instalação e funcionamento dos
bens e equipamentos adquiridos. No entanto, de acordo com informações da Secretaria de
Segurança Pública, fornecidas mediante o OF/SESP/GAB/ n° 359/2016, de 01 de abril de
2016, a rede objeto do convênio ainda não está totalmente implantada.
Ainda mediante o Ofício nº 359/2016, a SESP informou que possui Termo de Cooperação
Técnica com a DPRF, através da 21ª Superintendência Regional RO/AC e com a Divisão de
Modernização e Tecnologias, ligada diretamente a Coordenação Geral de Planejamento e
Modernização Rodoviária na DPRF. Informou ainda que “Aproveitando que as tecnologias
empregadas pelas duas forças são idênticas, está sendo criada uma rede única com uma
controladora principal e uma redundante, assim a rede criada teria mais alcance e os
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benefícios seriam melhores para ambos, principalmente pelo fato de que houve necessidade
de nenhum desembolso financeiro para a realização de tal unificação e compartilhamento”.
Após concluídas as instalações e se verificada a efetiva utilização dos equipamentos, avaliase que a rede única de comunicação digital criada propiciará o atingimento das metas do
Projeto, quais sejam: - unificação do atendimento das chamadas para qualquer tipo e/ou
modalidade de ocorrência; - integração das operações através da interoperação das
comunicações nas áreas de atuação das entidades municipais; - sistema de comunicação
seguro, eficaz e com serviços adicionais, refletindo a modernidade tecnológica e
proporcionando segurança efetiva entre a comunicação de seus agentes; - despacho unificado
e integrado distribuindo as ocorrências para os diversos órgãos estaduais e federais de forma
integrada, ágil e eficaz.
ato
/F
#

2.2

Parte 2

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal.
3.

Conclusão

Com base nos exames documentais realizados, não foram identificadas situações que
apontassem desconformidades na execução do Convênio Senasp/MJ nº 781074/2012, sendo
que as diferenças entre as metas iniciais e atuais do instrumento de acordo foram
provenientes de ajustes no plano de trabalho do projeto, aprovados pela SENASP com base
em estudos efetuados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre – SESP/AC.
Dado que a rede de comunicação objeto do convênio ainda não se encontra totalmente
instalada, não foi efetuada avaliação quanto aos possíveis benefícios da política pública para
a população local.
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Ordem de Serviço: 201600325
Município/UF: Rio Branco/AC
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão
Unidade Examinada: FUNDES - ACRE
Montante de Recursos Financeiros: R$ 4.525.454,30
1.

Introdução

Trata-se de fiscalização realizada com o objetivo de verificar, quanto à legalidade,
economicidade e eficácia, a gestão dos recursos e insumos federais descentralizados ao Estado
do Acre, aplicados em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, no âmbito do Programa
2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e das Ações 20AL - Incentivo
Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde e 20AB Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de
Vigilância Sanitária.
Para implementação das ações no Estado do Acre, foi repassado pelo Fundo Nacional de
Saúde, no período escopo dos exames - de 01 de janeiro de 2015 a 29 de fevereiro de 2016 o montante de R$ 4.525.454,30.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21 de março de 2016 a 08 de abril de
2016, e tiveram como objetivo responder as seguintes questões de auditoria:
1 Os recursos financeiros transferidos pela União ao Estado do Acre têm sido aplicados, de
forma tempestiva, na execução das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti?
2 A gestão das ações realizadas com recursos federais para as ações de combate ao mosquito
Aedes aegypti tem sido eficaz?
3 A gestão dos insumos descentralizados pelo Ministério da Saúde para as ações de combate
ao mosquito Aedes aegypti tem sido eficaz e econômica?
Para isto, realizou-se análise de documentos solicitados à Secretaria de Estado de Saúde do
Acre – SESACRE, além da análise de processos referentes a 278 pagamentos, incluindo
fornecedores e diárias a colaboradores, no valor de R$ 2.918.684,17.
Além disso, foi realizada inspeção física no depósito de insumos da área de Endemias da
SESACRE.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
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execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União.
2.1.1. Intempestividade na aplicação dos recursos públicos federais destinados ao Bloco
de Vigilância em Saúde.
Fato
A fim de verificar a tempestividade na aplicação dos recursos do Bloco de Vigilância em
Saúde pelo agente executor, foram analisados extratos bancários (conta corrente nº 7413-6,
agência 3550-5 do Banco do Brasil S/A) e financeiros da conta específica utilizada pelo
Fundo Estadual de Saúde para a movimentação dos recursos no período de janeiro de 2015
a janeiro de 2016.
Conforme previsto na Portaria GM/MS nº 1.378, de 9 de julho de 2013, os recursos federais
transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios para financiamento das ações de
Vigilância em Saúde estão organizados no Bloco Financeiro de Vigilância em Saúde e são
constituídos por dois componentes, o Componente de Vigilância em Saúde e o Componente
da Vigilância Sanitária.
O Componente de Vigilância em Saúde é constituído do Piso Fixo de Vigilância em Saúde
(PFVS), Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS), e ainda da Assistência Financeira
aos Agentes de Combate às Endemias, instituído mais recentemente pela Portaria GM/MS
nº 1.955, de 2 de dezembro de 2015.
Os recursos do PFVS destinam-se à execução de ações de vigilância em saúde em geral,
incluindo ações relacionadas ao controle da Dengue, Chikungunya e vírus Zika.
Além disso, o Ministério da Saúde também repassa recursos no PVVS, que são destinados à
implementação de ações contingenciais de vigilância, prevenção e controle de epidemias em
situação de emergência, bem como para a execução de ações e serviços estratégicos
específicos, relacionados à vigilância em saúde.
Vale lembrar que os recursos federais que compõem cada bloco de financiamento são
transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, fundo a fundo, em conta única
e específica para cada bloco de financiamento, observados os atos normativos específicos.
Em análise, foi constatado que o valor do saldo atual da conta específica é significativo,
configurando intempestividade na aplicação dos recursos financeiros. O montante disponível
em conta atualmente corresponde a 52,77% do total transferido pelo FNS em 2015 e 2016,
somado ao saldo da conta em 01 de janeiro de 2015, conforme demonstra o quadro a seguir:
Quadro – Relação recursos disponíveis x recursos não utilizados.
2015
Total dos
Total dos valores
valores
Saldo inicial da conta
transferidos do
transferidos do
específica (R$)
FNS (R$)
FNS (R$)
5.617.557,94
4.352.425,34
939.772,80
Fonte: Exames efetuados pela CGU, de 18 a 26 de abril de 2016.

2016

Saldo atual
(R$)
5.756.550,03

Recursos não
Utilizados
(%)
52,77

Os saldos finais mensais disponíveis no período de dezembro de 2014 a janeiro de 2016,
mantidos em conta bancária, encontram-se a seguir demonstrados:
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Quadro – Saldos mensais da conta de
investimento do Bloco da Vigilância em Saúde.
Mês/Ano
Saldo Mensal (R$)
dez/14

5.617.557,94

jan/15

6.630.175,57

fev/15

6.353.495,87

mar/15

6.649.468,71

abr/15

7.191.124,05

mai/15

7.276.574,47

jun/15

9.618.122,70

jul/15

6.689.416,87

ago/15

6.797.067,74

set/15

7.140.201,90

out/15

6.979.515,16

nov/15

7.468.455,83

dez/15

4.799.945,65

jan/16
5.756.550,03
Fonte: Exames efetuados pela CGU, de 18 a 26
de abril de 2016.

Sendo assim, no período analisado, os recursos transferidos para o Fundo Estadual de Saúde
foram mantidos em aplicação financeira, sem significativa utilização pela SESACRE do
numerário em ações de vigilância em saúde.
Vale ressaltar que nem toda movimentação demonstrada no “Quadro – Saldos mensais da
conta de investimento do Bloco da Vigilância em Saúde” refere-se a despesas com ações de
vigilância em saúde. Em dezembro de 2015, a SESACRE concluiu um processo de
remanejamento de recursos do Bloco de Vigilância em Saúde, no valor de R$ 2.212.703,20,
para aplicação em outras ações governamentais, elevando ainda mais a diferença entre
recursos disponibilizados e recursos executados em ações de vigilância.
Quando analisado o valor total em débitos bancários (ordens bancárias emitidas) da conta
específica utilizada pelo Fundo Estadual de Saúde no período de janeiro de 2015 a janeiro
de 2016, excluída a transferência a débito derivada do processo de remanejamento, constatase que, de cerca de onze milhões em recursos (saldo inicial somado ao creditado no período),
apenas quatro milhões resultaram na execução de ações de vigilância (36% do total).
Abaixo é apresentado um quadro com o valor mensal de ordens bancárias emitidas no
período:
Quadro – Ordens Bancárias emitidas por mês.
Emissão Ordem
Valor Debitado
Bancária
(R$)
fev/15
R$ 439.439,76
mar/15

R$ 149.195,30

abr/15

R$ 149.518,54

mai/15

R$ 255.278,37

jun/15

R$ 511.926,26

jul/15

R$ 637.893,19

ago/15

R$ 182.549,66
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set/15

R$ 201.538,29

out/15

R$ 226.409,98

nov/15

R$ 424.738,32

dez/15

R$ 720.835,08

jan/16

R$ 34.807,10

Total Debitado
R$ 3.934.129,85
Fonte: Exames efetuados pela CGU, de 18 a 26
de abril de 2016.

Por fim, cabe esclarecer que o artigo 4º da Portaria nº 1616, de 3 de setembro de 2015, prevê
que o ente federativo estará sujeito à devolução dos recursos financeiros transferidos e não
executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei, observado o regular processo
administrativo, nos casos em que for verificada a não execução integral do objeto
originalmente pactuado.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do MEMO/SAAS/GAB/Nº 247/2016, de 20 de maio de 2016, a Secretaria de Saúde
do Estado do Acre informou que:
“[...] um reposicionamento nas ações de saúde muitas vezes torna o estado forçosamente
inadimplente em algumas execuções para priorizar o enfrentamento aos desastres naturais
[...].
é necessário referir uma panorâmica dos vieses que impediram a execução de alguns recursos
relacionados às programações propostas no ano de 2015 para a Vigilância em Saúde do
Acre, salientando que os recursos não executados não significam saldos existentes, uma vez
que maior parte das ações foi fortuitamente adiada, o que impediu, inclusive, o alcance da
totalidade das metas propostas [...].
O Acre, em 2015, enfrentou uma das maiores alagações da historia do Estado [...]. Esta
situação emergencial mobilizou todas as esferas governamentais no sentido de prestar apoio
a população atingida [...]. Diante desta situação, a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE
teve um papel fundamental, no sentido de prestar serviços de saúde, além de envolver sua
equipe nas ações de atendimento comunitário à população. [...] Nessa circunstância, em
2015, mais de 1,7 mil casos suspeitos de leptospirose foram notificados e 172 confirmados
em três meses no Acre. [...]”
A Secretaria também informou que “[...] no Acre, a questão das mudanças climáticas e sua
relação com a saúde pública têm provocado um redirecionamento de ações das políticas de
saúde, especificamente na área da vigilância em saúde, [...] em função das epidemias que o
Estado vem enfrentando, decorrentes desta relação: questões ambientais/saúde pública, que
nos últimos anos, em função das flutuações climáticas sazonais vem produzindo um efeito na
dinâmica das doenças vetoriais [...]
O Governo do Acre, através da Secretaria de Estado de Saúde, há mais de um ano, prestou
atendimento a 40.000 imigrantes, oriundos do Haiti, Senegal, Republica Dominicana e
África. A Secretaria de Estado de Saúde tem prestado serviços de saúde a esta população [...]
Nos últimos anos, tem ocorrido uma sucessiva alternância dos gestores municipais nas três
Regiões de Saúde do Estado. Esta situação tem provocado mudanças nas equipes das
Secretarias de Saúde, com impactos significativos na condução das políticas de saúde em
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âmbito municipal, em alguns casos gerando a descontinuidade de ações já
implantadas/implementadas ou em fase de implantação/implementação [...]”.
Especificamente quanto à execução das ações de combate à Dengue, Chikungunya e Zika
Vírus, a Secretaria informou que o não atingimento das metas definidas para 2015 se deu pois
“ocorreu parceria entre as áreas técnicas com relação à otimização dos veículos de
transportes, houve uma redução na quantidade de técnicos da área por município nas
Assessorias e capacitações, alguns municípios os técnicos foram realizar as ações e voltaram
no mesmo dia sem custo da programação, os eventos fora do estado como reuniões,
congressos, cursos e etc. vinculado ao MS foram custeados pelo mesmo, por isso não houve
gasto do valor programado, e para aquisição de material permanente, o processo licitatório
foi ‘Deserto’ [...]”.
m
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Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informa diversos motivos que
teriam afetado a programação das ações da área de Vigilância em Saúde.
Entre esses fatores estão a ocorrência de enchentes, fluxos migratórios do exterior, aspectos
climáticos e alternância de gestores municipais. Todavia, entende-se que esses fatores, com
exceção da intensificação do fluxo migratório, não se revestem de caráter fortuito, já que
fazem parte da realidade vivenciada no Estado do Acre. Nesse sentido, mesmo que esses
fatores causem alguma interferência nas ações planejadas pela Secretaria, não são suficientes
para justificar a inexecução de 52,77% do total de recursos transferidos pelo FNS em 2015 e
2016.
Quanto à redução de gastos em função de otimização de custos com transportes e diárias,
mesmo que considerados em conjunto com outros fatores, não são relevantes para explicar a
não aplicação de R$ 5.756.550,03 nas ações de ações de Vigilância em Saúde no período
analisado.
Por fim, não obstante as rotinas de controle declaradas pelo gestor, cabe ressaltar a
necessidade de uma avaliação criteriosa dos instrumentos de planejamento e execução de
despesas da Secretaria, com vistas a otimizar a execução dos recursos transferidos pelo FNS
e reforçar os investimentos na área de Vigilância em Saúde.
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2.1.2. Dano ao Erário Federal decorrente da não utilização de equipamentos doados
pelo Ministério da Saúde em ações de combate ao Aedes Aegypti.
Fato
Durante a realização dos exames, constatou-se que a SESACRE mantém contrato de locação
de automóvel para utilização nas ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti mesmo
dispondo de veículos próprios com características semelhantes as do locado, aptos à realização
das atividades, mas que estão sem utilização.
Em visita, realizada no dia 29 de março de 2016, ao armazém de insumos da SESACRE,
identificaram-se veículos, doados pelo Ministério da Saúde, em bom estado de conservação e
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sem utilização. Trata-se de duas caminhonetes Ford Ranger XL 13P 4x4, Cabine dupla, ano
2011/2012, placas OFV-7352 e OFV 7612, doadas em 15 de abril de 2014 e duas Toyota
Hilux 4x2, cabine simples, ano 2008, placas NSL 6376 e NLS 9366, com equipamento Ultra
Baixo Volume – UBV pesado acoplado, doadas em 06 de janeiro de 2015.
Fotos – Veículos doados pelo Ministério da Saúde à SESACRE.

Foto – Veículos com UBV pesado. Rio Branco/AC,
29 de março de 2016.

Foto – Veículo sem utilização. Rio Branco/AC, 29
de março de 2016.

Em análise da documentação disponibilizada pelo gestor, verificou-se a existência do Contrato
nº 272/2011, de 23 de maio de 2011, cujo objeto é a locação de um veículo utilitário, tipo
pick-up, cabine dupla, para utilização nas atividades de combate ao mosquito Aedes Aegypti.
O veículo locado possui descrição semelhante às duas caminhonetes Ford Ranger XL 13P
4x4, Cabine dupla, ano 2011/2012, placas OFV-7352 e OFV 7612, doadas em 15 de abril de
2014.
Avalia-se, portanto, que o executor poderia ter evitado os gastos com a locação do utilitário,
por já dispor de veículo apto à realização das ações de vigilância. A inércia do gestor
ocasionou despesas desnecessárias, o que implica em prejuízo ao Erário.
Considerando que o veículo estava disponível para uso pela SESACRE a partir de 15 de maio
de 2014, levando em conta 30 dias para o recebimento e transferência de titularidade do bem,
e se levando em conta ainda que o valor mensal pago como aluguel da caminhonete é de R$
4.162,20, conforme nota de pagamento número 7216070749/2015, de 04 de fevereiro de 2015,
estima-se prejuízo total de R$ 95.730,60 até a data do exame, considerados os 23 meses nos
quais a locação foi desnecessária.
Em relação às caminhonetes Toyota Hilux 4x2 com equipamentos UBVs pesados acoplados,
as entrevistas demonstraram que a SESACRE considera a incidência dos casos de dengue
dentro da normalidade e que por esse motivo não utilizou os veículos doados. Todavia,
entende-se que mantê-los sem utilização por 15 meses contraria as exigências do termo de
doação (TD nº 3048/2013, de 06 de janeiro de 2015), que determina que a não utilização do
bem doado para os fins e forma a que se propõe implica na revogação parcial ou total do
termo, com a possível restituição do bem doado para realocação em outra instituição ou
município com maior necessidade.
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Manifestação da Unidade Examinada
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Por meio do MEMO/DVS/DVSACE/ Nº. 149/2016, de 10 de maio de 2016, a Secretaria de
Estado de Saúde – SESACRE apresentou a seguinte manifestação:
“[...]
Diante dos apontamentos citados nos relatórios preliminares da CGU, informamos que os
veículos utilitários não estão sendo utilizados, tendo em vista que os documentos dos mesmos
ainda não foram transferidos para Secretaria de Estado de Saúde. No entanto, desde o ano
de 2015 este Departamento tem colocado na programação anual, recursos para que o Setor
de Transporte possa dar prosseguimento no processo de transferência. Este Departamento
tem monitorado insistentemente esse processo junto ao setor de transportes desta Secretaria
que alega uma série de dificuldades burocráticas para finalizar o processo;
Quanto aos veículos com motores de Nebulização a Ultra Baixo Volume - UBV acoplados, os
mesmo não foram usados no período questionado, visto que de acordo com as Diretrizes
Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue do MS, página 79, que trata
do Controle do mosquito adulto (aplicação espacial a ultra baixo volume - UBV e aplicação
residual), especifica que:
A aplicação espacial a UBV tem como função especifica a eliminação das fêmeas de Aedes
aegypti e deve ser utilizada somente para bloqueio de transmissão e para controle de surtos
ou epidemias. Essa ação integra o conjunto de atividades emergenciais adotadas nessas
situações e seu uso deve ser concomitante com todas as demais ações de controle,
principalmente a diminuição de fontes de mosquito. É necessária uma avaliação das
atividades de rotina para correção de falhas, DEVENDO AS AÇÕES DE CONTROLE
FOCAL SEREM PRIORIZADAS.
[...]”
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Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informou que inseriu recursos
financeiros na programação anual para realizar a transferência da documentação dos veículos
para o Estado do Acre e que devido à dificuldade burocrática, ainda não foi possível a
transferência. Entretanto, os argumentos apresentados não desconstroem o fato da unidade ter
dedicado recursos financeiros e de pessoal para locação de um veículo enquanto poderia ter
empreendido esforços para superar as dificuldades encontradas na transferência de titularidade
dos bens.
A situação apresentada contraria o Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Termo de Doação
Nº 10.039 de 15 de abril de 2014. Pela leitura do documento, verifica-se que a SESACRE
deveria ter providenciado, no prazo máximo de 30 dias, a transferência de titularidade do bem,
sob pena revogação total ou parcial do instrumento de doação.
Já no que se refere aos veículos com equipamento UBV pesado acoplado, a unidade
examinada apresentou considerações no sentido de que somente deveria utilizar os
equipamentos para bloqueio de transmissão e para controle de surtos ou epidemias. Entretanto,
não apresentou argumentos para afastar o fato de estar contrariando o Termo de Doação nº
3048/2013, de 06 de janeiro de 2015, que determina que a não utilização do bem doado para
os fins e forma a que se propõe implica na revogação parcial ou total do termo, com a possível
restituição do bem doado para realocação em outra instituição ou município com maior
necessidade.
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2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de
suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas
ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Avaliação da regularidade na aplicação dos recursos financeiros transferidos pela
União ao Estado do Acre na execução das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Fato
Com o objetivo de verificar a regularidade na aplicação dos recursos financeiros transferidos
pela União ao Estado do Acre na execução das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti,
foram realizados exames para verificar a ocorrência de superfaturamento e/ou sobrepreço das
despesas.
Para isto, foi elaborada amostra de pagamentos a partir de Extratos Financeiros fornecidos
pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre - SESACRE.
Os recursos são operacionalizados na conta corrente nº 7413-6, agência 3550-5 do Banco do
Brasil. Estão vinculadas a essa conta bancária 45 contas financeiras, por meio das quais foram
emitidos 933 pagamentos no período de análise, totalizando o montante de R$ 4.528.782,05.
Vale salientar que estes pagamentos tiveram como fonte de recursos o Bloco de Vigilância
em Saúde, que não é específico apenas para a vigilância, prevenção e controle das doenças
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.
Questionada por meio do Ofício nº 1548/2016/Regional/AC-CGU, de 02 de março de 2016,
a SESACRE não informou se existem mecanismos que separem as despesas referentes às
ações de combate ao mosquito Aedes aegypti.
Tendo em vista essa dificuldade, a amostra foi elaborada com base no critério da
materialidade. Além disso, a montagem da amostra buscou contemplar os temas relacionados
à contratação e capacitação de pessoal, à aquisição de equipamentos e veículos, e aos serviços
de mobilização, comunicação e publicidade.
Assim, foram analisados os processos relativos a 278 pagamentos, incluindo fornecedores e
diárias a colaboradores, no valor de R$ 2.918.684,17.
Os exames realizados não evidenciaram a ocorrência de superfaturamento e/ou sobrepreço de
despesas.
ato
/F
#

68

2.2.2. Utilização de pregão presencial em detrimento ao eletrônico sem a devida
justificativa.
Fato
Com a finalidade de verificar a legalidade da gestão dos recursos federais descentralizados,
transferidos para conta específica do Bloco da Vigilância em Saúde, foram solicitadas
informações sobre pagamentos realizados na execução das ações de vigilância, em especial
no que se refere à prevenção à dengue e combate ao mosquito Aedes Aegypti.
Sendo assim, foram disponibilizadas cópias de processos licitatórios e contratos relacionados
a fornecedores diversos, pagos com recursos financeiros do bloco.
Em primeira análise, foi constatado que em todas as licitações avaliadas a modalidade
aplicada foi o pregão presencial.
Diante disso, foram analisadas as justificativas apresentadas pela Secretaria de Saúde do
Estado do Acre (SESACRE), na realização dos Pregões Presenciais para Registro de Preços
nº 0399/13, 1335/13, 0006/2014, 0386/14, 0170/2015 e 0507/2015. Em suma, a opção pelo
pregão presencial foi realizada com base nos seguintes argumentos:






em razão da natureza do objeto, relacionado a serviço de saúde, e da urgência
que lhe é peculiar, tendo em vista que a modalidade pregão presencial ocorre
em menor lapso temporal (de quatro a cinco meses, enquanto a eletrônica
levaria em torno de oito meses);
em razão de serem realizadas aquisições menos onerosas e mais eficientes
por meio da modalidade presencial, já que, em razão da distância dos grandes
centros, contratos com o Estado do Acre não se tornam atrativos a grandes
empresas. Tais empresas, ao apresentarem preço abaixo do mercado local,
não se atentariam aos custos e prazos para envio, solicitando desistência do
item ganho; e,
em razão da previsão normativa que estabelece a utilização preferencial e não
obrigatória da modalidade eletrônica, alinhado ao entendimento do Tribunal
de Contas da União (TCU), consignado no Acórdão nº 2.584/2010-TCUPlenário.

Sabe-se que o Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, estabeleceu a exigência de utilização
do pregão (instituído pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002), preferencialmente na forma
eletrônica, nos termos do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, para entes públicos ou
privados, nas contratações de bens e serviços comuns, com recursos públicos transferidos
pela União.
Em seu art. 1°, §2º, o Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, estabelece que a
admissibilidade da utilização do pregão na forma presencial em detrimento da eletrônica é
adstrita aos casos de comprovada inviabilidade da utilização do pregão eletrônico,
devidamente justificada pela autoridade competente.
No que diz respeito à legislação estatual, o Decreto Estadual nº 5.973, de 30 de dezembro de
2010, prevê expressamente em seu art. 4º, § 1° que o pregão deve ser utilizado na forma
eletrônica, em se tratando de licitação cujo objeto seja custeado com recursos transferidos
pela União, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade
do órgão solicitante da licitação.
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Mediante análise das disposições normativas, verifica-se a insuficiência das justificativas
oferecidas pela SESACRE para a utilização do pregão presencial em detrimento do
eletrônico.
O argumento de que a modalidade pregão presencial ocorre em menor lapso temporal não
procede. A celeridade é mais facilmente alcançada com o uso do pregão eletrônico.
As licitações eletrônicas são fomentadas, principalmente, em razão dos aspectos de redução
de preços, agilidade e funcionalidade atribuídos a essa modalidade de compra. No entanto,
um dos benefícios mais evidentes tem sido a redução do tempo de fechamento da compra.
O formato eletrônico é menos burocratizado do que o presencial.
Também não procede o argumento de que o pregão presencial garantiria aquisições menos
onerosas, por eliminar o risco de desistência da contratação que ocorreria quando empresas
não localizadas na região são vencedoras dos certames licitatórios.
O que garante a eficiente contratação de serviços é a correta especificação no termo de
referência dos itens a serem licitados, com a clara discriminação dos custos e prazos
envolvidos no processo.
Vale ressaltar que a Lei nº 8.666/93, especificamente, no artigo 43, § 6º prevê que “Após a
fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Comissão”.
Termos de referência corretamente elaborados elidem a possibilidade de erros na elaboração
das propostas pelos licitantes, dificultando a desistência sob a alegação de motivo justo
(interpretação equivocada do edital e a justificativa de que, se mantido o preço, dificilmente
teriam condições de cumprir o contrato).
Saliente-se, também, que a Lei Federal nº 10.520/2002, art. 7º, estabelece expressamente a
penalidade para aquele que não mantiver sua proposta:
“Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, (...), não mantiver a proposta, (...), ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios e será descredenciado no Sicaf, ou nos
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais”.
Ou seja, além das questões atinentes à perfeita discriminação do objeto a ser licitado, o edital
da licitação deve claramente prever as penalidades a serem aplicadas às empresas vencedoras
dos certames que injustificadamente desistirem das propostas apresentadas. Igualmente
importante é a efetiva aplicação de sanções nos casos injustificados.
Outrossim, a utilização do pregão presencial em prejuízo ao eletrônico, por impossibilitar
uma mais ampla concorrência, poderia prejudicar a eficiência dos processos de contratação,
e não fomentá-los, como justificou o gestor.
Em relação ao entendimento do TCU, consignado no Acórdão nº 2.584/2010-TCU-Plenário
(baseado, antes, no Acórdão 433/2010-TC- Plenário), que embasa a justificativa de não
obrigatoriedade do pregão eletrônico, trata-se um posicionamento superado pela Corte de
Contas.
70

Na esteira dos mandamentos contidos nos normativos aplicáveis, a despeito da decisão
isolada invocada como justificativa pela SESACRE, o TCU já consolidou o entendimento
de que, nas licitações realizadas no âmbito da União ou envolvendo recursos federais, para
aquisição de bens e serviços comuns, é obrigatório o emprego da modalidade pregão
eletrônico, que só poderá ser preterida quando comprovada e justificada a inviabilidade,
exceção essa que não se aplica ao caso concreto (Acórdãos 1.700/2007-TCU-Plenário,
1.455/2011-TCU-Plenário, 1.631/2011-TCU-Plenário, 137/2010-TCU-1a Câmara,
1.597/2010-TCU-Plenário,
2.314/2010-TCU-Plenário,
2.368/2010-TCU-Plenário,
2.807/2009-TCU-2a Câmara, 2.194/2009-TCU-2a Câmara, 988/2008-TCU-Plenário e
2.901/2007-TCU-1ª Câmara, 7.697/2010-TCU-1ª Câmara 3.035/2013-TCU-Plenário,
2.301/2013-TCU-Plenário, 1.515/2011-TCU-Plenário, 1.730/2014-TCU- Plenário,
2.353/2014-TCU- Plenário).
Além disso, o entendimento do acórdão invocado como justificativa é inaplicável nos dias
atuais, já que a decisão se baseia na inexistência de uma norma que foi sancionada logo em
seguida. O Decreto Estatual nº 5.973, de 30 de dezembro de 2010, que prevê expressamente
o dever de utilização do pregão na forma eletrônica, salvo comprovada inviabilidade, era
inexistente à época do Acórdão nº 2.584/2010-TCU-Plenário, de em 29 de setembro de 2010.
Vale ressaltar que não há espaço para opção discricionária entre o pregão eletrônico e o
presencial, quando da utilização de recursos federais, pois inviabilidade não se confunde
com inconveniência.
O uso do pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico será justificado quando o
órgão licitante comprovar que não possui recursos técnicos para realização deste último, ou
mesmo quando os possíveis fornecedores não possuam tais recursos.
A forma eletrônica deve ser sempre utilizada, exceto nos casos de comprovada inviabilidade,
uma vez que, além de reduzir os custos das empresas interessadas, constitui uma importante
ferramenta no combate a eventuais conluios ou tentativas de fraude à licitação.
Não se deve perder de vista também que a forma eletrônica de pregão é a que viabiliza o
maior acesso de concorrentes à licitação, ou seja, é a que propicia a mais ampla
competitividade. Não é à toa que foi definida em regra como obrigatória.
Portanto, sendo os fatores apresentados decorrentes de uma escolha do administrador, e não
algo que faça inviável o uso do pregão eletrônico, a utilização de modalidade licitatória diversa
para a aquisição de bens ou serviços comuns, custeado com recursos destinados à saúde e
transferidos pela União, sem justificativa plausível de sua inviabilidade, é irregular, por
confrontar as disposições legais vigentes e a jurisprudência consolidada do TCU.
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Manifestação da Unidade Examinada
Em resposta aos apontamentos, a SESACRE encaminhou o Despacho/Compras/n°19-160057483, de 13 de maio de 2016, com as seguintes justificativas:
“Em atenção aos preceitos esculpidos no Decreto Federal 5.504 de 05 de agosto de 2.005,
em especial ao estabelecido em seu art. 1°, § 2°, a Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE
tentou, reiteradamente, licitar utilizando a modalidade Pregão na sua forma Eletrônica.
Contudo, vários foram os problemas enfrentados por esta secretaria para finalizar seus
processos licitatórios, bem como para administrar seus contratos que, mesmo de forma
tardia, foram finalizados.
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Processos licitatórios feitos na modalidade Pregão e na forma Eletrônica, que tinham como
objetos Aquisição de Passagens Aéreas e Prestação de Serviços de Hospedagem,
invariavelmente eram julgados desertos ou fracassados, seja pela impossibilidade das
empresas de outros estados realizarem os serviços em solo acriano ou pela falta de interesse
ou qualificação, por parte dos fornecedores locais, na utilização do sistema eletrônico. E,
ainda que, permitíssemos a subcontratação dos serviços, não conseguíamos ter sucesso em
nossos processos, o que gerou grandes problemas e um desabastecimento imensurável.
Informamos que, em todos os casos que foram detectados o descumprimento de cláusulas
editalícias por parte dos fornecedores, foram tomada as devidas providências, inclusive
aquelas descritas no art. 43,§ 6° da lei 8.666/93 e art. 7° da lei 10.520/02.
Contudo, o processo de convocação da empresa segunda colocada, negociação, habilitação
e fase recursal, necessárias a cada desistência ou descumprimento de clausulas editalícias
por parte das empresas licitantes, demandam um tempo precioso para esta secretaria,
resultando quase sempre no desabastecimento ou, na ânsia de atender a demanda, na
utilização de processo emergencial.
A morosidade observada nos processos licitatórios feitos na forma eletrônica tem,
verdadeiramente, comprometido o planejamento e o cumprimento das ações desta secretaria
diante de suas obrigações, demandando, em média, um período de 6 à 10 meses para a
conclusão dos processos licitatórios.
Desta forma, e tendo como único propósito suprir as necessidades desta secretaria de forma
célere e eficiente, a SESACRE, a depender do objeto, tem optado pela utilização modalidade
Pregão, na forma presencial, em seus processos licitatórios.
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Análise do Controle Interno
Mesmo partindo de uma interpretação menos rigorosa das disposições normativas aplicáveis,
verificamos a insuficiência da justificativa apresentada para o uso do pregão presencial. O
uso do pregão presencial em detrimento do pregão eletrônico será justificado quando o órgão
licitante comprovar que não possui recursos técnicos para realização deste último, ou mesmo
quando os possíveis fornecedores não possuam tais recursos.
Não procede a justificativa de que a utilização do pregão na forma eletrônica invariavelmente
resulte em licitações desertas ou fracassadas, ou que, em regra, haja descontinuidade de
contratos advindos da utilização da forma eletrônica, resultando em longo lapso temporal na
convocação da segunda colocada, com consequente desabastecimento ou utilização de
processo emergencial.
Até mesmo, se assim o fosse, o pregão eletrônico já teria sido abandonado como modalidade
de licitação. O que se tem comprovação, de fato, é que a modalidade eletrônica garante maior
celeridade e reduz custos unitários de produtos e serviços por permitir maior concorrência,
além de ser mais transparente.
Além disso, a SESACRE não apresentou um só caso concreto que possa validar sua teoria.
Fala-se em tentativas reiteradas, em licitações desertas e fracassadas, em desistência ou
descumprimento de clausulas editalícias por parte das empresas vencedoras, em
desabastecimento e comprometimento das ações de saúde, mas não são apresentadas as
situações em que, de fato, isso tenha ocorrido.
Quanto à falta de qualificação, por parte dos fornecedores locais, na utilização do sistema
eletrônico, considerado o porte das empresas que tem vencido os pregões presenciais e
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firmado contrato junto à SESACRE (redes de postos de gasolina, representantes de
laboratórios e de indústrias de medicamento, agências de viagem, concessionárias de
veículos, dentre outras), bem como, o volume das negociações, seria improvável que tais
empresas apresentassem dificuldades técnicas na participação de uma licitação na
modalidade eletrônica.
Prevalece a máxima de que a garantia de uma eficiente contratação de fornecedores ou
prestadores de serviço reside na correta especificação no termo de referência dos itens a
serem licitados, com a clara discriminação dos custos e prazos envolvidos no processo.
Como dito antes, termos de referência corretamente elaborados elidem a possibilidade de erros
na elaboração das propostas pelos licitantes, dificultando a desistência sob a alegação de
motivo justo. Além disso, as sanções previstas para os casos de injustificada desistência,
quando devidamente aplicadas, causam considerável impacto nas empresas punidas, levando
ao impedimento de licitar e contratar com o poder público. Por certo, em virtude da relevância,
tal fato não é desconsiderado pela maioria das licitantes.
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2.2.3. Avaliação da regularidade na contratação de Agentes de Combate às Endemias ACE pela Secretaria Estadual de Saúde com recursos públicos federais.
Fato
A Portaria nº 1025, de 21 de julho de 2015, define o quantitativo máximo de Agentes de
Combate às Endemias (ACE) passível de contratação com o auxílio da Assistência
Financeira Complementar (AFC) da União, de acordo com os parâmetros e diretrizes
estabelecidos no art. 2º do Decreto nº 8.474, de 22 de junho de 2015.
Para recebimento da Assistência Financeira Complementar (AFC), os gestores locais do
SUS devem comprovar, por meio do cadastro no SCNES, o vínculo direto dos ACE com o
respectivo ente federativo e a realização da jornada de trabalho semanal de 40 horas, e
observar as atividades do ACE descritas no art. 4º da Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006,
e nas diretrizes das políticas de vigilância em saúde definidas nos atos normativos editados
pelo Ministério da Saúde.
Nos termos deste normativo, excepcionalmente, o ACE poderá manter vínculo direto com o
Estado para exercício de suas funções no Município, desde que seja contabilizado no
quantitativo máximo de ACE passível de contratação pelo respectivo Município; que este
quantitativo máximo seja respeitado; e mediante deliberação e aprovação da respectiva
Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com prévia comunicação à Secretaria de Vigilância
em Saúde (SVS/MS).
Sendo assim, por meio do Ofício nº 1548/2016/Regional/AC-CGU, de 02 de março de 2016,
foi solicitada a relação dos Agentes de Combate às Endemias - ACE contratados no período
de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, discriminado o município da respectiva lotação, em
caso de eventual contratação efetuada pela Secretaria Estadual de Saúde do Acre – SES/AC.
Como resposta, a SESACRE informou que não houve contratações de ACE no período
especificado (MEMO/DVS/DVSACE/ nº 076/2016, de 14 de março de 2016).
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2.2.4. Realização de despesas com manutenção de veículos sem cobertura contratual.
Fato
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Ao analisar as condições dos veículos utilizados no combate ao mosquito Aedes Aegypti,
verificou-se que a Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE conta com uma frota composta
por 218 carros próprios e que dezoito são utilizados diretamente para atender às necessidades
da Divisão de Endemias e da Divisão de Vigilância Epidemiológica nas atividades de controle
ao mosquito.
Considerando a necessidade de manutenção dos veículos, a SESACRE firmou o Contrato nº
22, de 15 de fevereiro de 2013, com a empresa Dalcar Auto Peças Ltda, CNPJ
63.595.979/0001-08, com base na Ata de Registro de Preço nº 214, de 30 de abril de 2012,
oriunda do Pregão Presencial SRP nº 205, de 16 de abril de 2012.
Verificou-se ainda a existência da Ata de Registro de Preços nº 99, de 2 de junho de 2015, que
tem a Dalcar como fornecedor cadastrado e possui objeto semelhante ao da ARP nº 214/2012.
Não existe contrato assinado resultante da ARP nº 99/2015.
Apesar de inexistir contrato assinado com a Dalcar vinculado à ARP nº 99/2015, a SESACRE
passou a realizar despesas considerando os valores estabelecidos nesse contrato, conforme
demonstra a nota de empenho número 7216073961/2015, de 07 de julho de 2015.
Nesse sentido, constata-se a inexistência de cobertura contratual para realização das despesas
com a prestação dos serviços. Como se trata de um caso de prestação de serviços e entrega
parcelada de produtos, com obrigações posteriores, verifica-se a necessidade de formalização
do instrumento contratual.
Desse modo, constata-se que, na amostra examinada, que os pagamentos realizados sem a
cobertura contratual somam o valor de R$ 67.280,45.
Quadro – Pagamentos realizados sem cobertura contratual.
Pagamento

Data

Valor

7216079970/2015

07/12/2015

R$ 953,33

7216079921/2015

04/12/2015

R$ 2.303,33

7216079919/2015

04/12/2015

R$ 8.892,00

7216079671/2015

30/11/2015

R$ 4.240,80

7216079389/2015

20/11/2015

R$ 1.118,16

7216079388/2015

20/11/2015

R$ 1.735,20

7216079206/2015

17/11/2015

R$ 126,00

7216078571/2015

19/10/2015

R$ 178,13

7216078570/2015

19/10/2015

R$ 1.482,22

7216078569/2015

19/10/2015

R$ 864,00

7216078568/2015

19/10/2015

R$ 208,80

7216078567/2015

19/10/2015

R$ 7.488,00

7216078566/2015

19/10/2015

R$ 871,20

7216077933/2015

23/09/2015

R$ 1.864,94

7216077931/2015

23/09/2015

R$ 1.189,95

7216077930/2015

23/09/2015

R$ 8.573,76

7216077929/2015

23/09/2015

R$ 83,50

7216077921/2015

23/09/2015

R$ 2.412,00

7216077265/2015

31/08/2015

R$ 201,60
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7216077264/2015

31/08/2015

R$ 1.576,80

7216077220/2015

31/08/2015

R$ 1.722,99

7216077219/2015

31/08/2015

R$ 324,00

7216077148/2015

27/08/2015

R$ 264,43

7216077147/2015

27/08/2015

R$ 695,87

7216077145/2015

27/08/2015

R$ 1.062,00

7216076891/2015

18/08/2015

R$ 3.283,20

7216076889/2015

18/08/2015

R$ 2.027,52

7216076877/2015

18/08/2015

R$ 466,24

7216076868/2015

17/08/2015

R$ 2.354,40

7216076867/2015

17/08/2015

R$ 640,20

7216076854/2015

17/08/2015

R$ 750,16

7216071192/2015

10/03/2016

R$ 5.713,20

7216070890/2015

29/02/2016

R$ 1.396,80

7216070494/2015

05/02/2016

R$ 215,72

Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 29 de abril de 2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da Unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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2.2.5. Controle inadequado da manutenção de veículos utilizados no combate ao
mosquito Aedes Aegypti.
Fato
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE, por meio da Divisão de Endemias e
da Divisão de Vigilância Epidemiológica, utiliza 18 veículos nas atividades de controle ao
mosquito. São eles os de placas JFQ8995, JFQ9005, JFQ9575, JFQ2953, MZY6136,
MZY6436, NAA6110, NAD3769, NAD3869, NAE3181, NAE3781, NAE5747, NAE8440,
NSL6376, NSL9366, OFV7352, OFV7612 e OVG6965.
Para analisar a adequação dos controles de manutenção dos veículos, examinaram-se os
orçamentos elaborados pela empresa Dalcar Auto Peças Ltda, CNPJ nº 63.595.979/0001-08,
para serviços de reparo e troca de peças, os demonstrativos de consumo com os valores
cobrados por carro, as autorizações dos orçamentos aprovados, a planilha de controle de
manutenção com o registro de todas as ordens de serviços e seus detalhamentos. Além da
análise desses documentos, realizou-se entrevista com o responsável pela Divisão de
Transporte da SESACRE.
Com isso, verificou-se que os itens 7.3 e 7.4 do Anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP
nº 205 de 16 de abril de 2012 estabelecem que a contratada deve disponibilizar uma tabela
com referência de preço oficial de peças originais e/ou peças de natureza similar do fabricante
75

do veículo em manutenção e um manual padrão fornecido pela concessionária das respectivas
montadoras informando o tempo gasto para cada serviço.
Com base em entrevistas e análise dos processos de pagamento, verificou-se que a tabela e o
manual não são utilizados com frequência, deixando a consulta para ocasiões em que o serviço
a ser realizado tem um valor mais significativo. Desse modo, constatou-se que não é realizado
o procedimento de comparar o valor das peças orçadas pela contratada e o valor estabelecido
na tabela de referência, muito menos a verificação das horas estimadas para manutenção e o
orçamento são comparados com o manual da montadora.
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Manifestação da Unidade Examinada
Não houve manifestação da unidade examinada para esse item.
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Análise do Controle Interno
Diante da ausência de manifestação da unidade examinada após a apresentação dos fatos, a
análise do Controle Interno sobre a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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2.2.6. Avaliação das ações de comunicação, mobilização e publicidade relacionadas ao
combate ao mosquito Aedes aegypt, contratadas com recursos públicos federais pelo
Estado do Acre.
Fato
Com o objetivo de avaliar se a gestão das ações realizadas com recursos federais para as ações
de combate ao mosquito Aedes aegypti tem sido eficaz, foram realizados exames com vistas
a verificar se as ações de comunicação, mobilização e publicidade relacionadas ao combate
ao mosquito Aedes aegypt, contratadas com recursos públicos federais pelo Estado do Acre,
foram realizadas conforme contratado.
Para isto, foram analisados processos relativos a 278 pagamentos, incluindo fornecedores e
diárias a colaboradores, no valor de R$ 2.918.684,17.
Verificou-se que os pagamentos relativos à comunicação, à mobilização e à publicidade se
resumem ao pagamento de diárias a colaboradores e pagamento de passagens aéreas. Tais
despesas são referentes à realização de assessoria técnica, capacitação, acompanhamento e
supervisão das ações de combate ao mosquito nos municípios do interior do Estado do Acre.
Os exames realizados não evidenciaram situações que configurem inobservância às condições
contratuais dos produtos e serviços contratados.
Por meio de entrevista, o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Controle de
Endemias informou que o material publicitário encaminhado pelo Ministério da Saúde é
repassado diretamente aos municípios. Segundo o Departamento, o uso de folders e impressos
não é considerado uma política de impacto, sendo mais efetiva a prática de fomento à
construção de material educativo em escolas, por meio da atuação das crianças, com assessoria
in loco executada pela área de Promoção em Saúde da Secretaria de Saúde.
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Quanto às campanhas publicitárias de mídia (TV/Rádio), foi informado que cabe ao próprio
Gabinete do Governador, por meio da Secretaria de Comunicação, a execução e
gerenciamento de contratos. A realização das campanhas é realizada por meio de recursos
próprios do Estado. Tendo em vista a não aplicação de recursos federais nas ações de
publicidade em mídias, não foram aplicados exames com vistas a checar as mídias utilizadas,
os horários e os locais de veiculação das propagandas.
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2.2.7. As condições de armazenamento dos insumos utilizados pela equipe de endemias
são inadequadas.
Fato
Com o objetivo de examinar as condições de conservação, armazenamento e distribuição dos
inseticidas, equipamentos de proteção individual – EPI e ultra baixo volume – UBV leve e
pesado, realizou-se inspeção física no depósito de insumos da Secretaria de Estado de Saúde
– SESACRE, no dia 29 de março de 2016.
Após a visita, constatou-se que o local é inadequado por não atender os requisitos de medidas
contra incêndio e os critérios para armazenagem de embalagens, contrariando o que dispõe os
itens 4.2.6, 4.2.7, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.16 e 5, alíneas “d” e “g” da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT NBR 9843.
Fotos - Depósito de insumos da SESACRE.

Foto - Condições de armazenamento das Foto – Existência de insumos em situação
embalagens. Rio Branco/AC, 29 de março de 2016. inadequada de armazenamento. Rio Branco/AC, 29
de março de 2016.

As medidas contra incêndio devem fazer parte das instalações e estar de acordo com laudo de
vistoria emitido pelo corpo de bombeiros. Todavia, o armazém não apresentava saída de
emergência, alarme de incêndio nem para-raios.
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Cabe destacar que as embalagens estavam armazenadas próximo das paredes, em desacordo
com a distância recomendada, que é de 50 centímetros, e muitas delas dispostas diretamente
no piso sem auxílio de paletes.
Conforme o controle de estoque apresentado pelo Departamento de Vigilância em Saúde
Ambiental e Controle de Endemias, o armazém contém 630 litros do praguicida Malathion
EA 44% e 192kg do inseticida Piryproxyfen próprios para uso. Os produtos vencidos não
foram mencionados na planilha de controle.
Acrescenta-se, ainda, que a distribuição de inseticidas é realizada com o fracionamento da
embalagem original em embalagens menores, como evidencia o controle de estoque quando
justifica a perca de 5,38% do praguicida Malathion EA 44%. Ocorre que um inseticida é
entregue ao Estado em um reservatório de 200 litros e o Estado fraciona esses 200 litros em
vários outros reservatórios menores trazidos pelos Municípios. Esse procedimento está em
desconformidade com a alínea “d” do item 5 da ABNT NBR 9843, que recomenda que os
produtos sejam mantidos em suas embalagens originais. Também não foi encontrado no local
placa informando “cuidado veneno”.
Por fim, verificou-se que ao redor do depósito de insumos estão armazenados veículos fora de
circulação que podem se tornar criadouros do mosquito Aedes Aegypti.
Fotos – Veículos ao redor do depósito de insumos.

Foto – Veículos fora de circulação. Rio Branco/AC, Foto – Local propicio a proliferação do mosquito
29 de março de 2016.
Aedes Aegypti. Rio Branco/AC, 29 de março de
2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do MEMO/DVS/DVSACE/ Nº. 149/2016, a Secretaria de Estado de Saúde –
SESACRE apresentou a seguinte manifestação:
“(...) Vale ressaltar, que as dependências utilizadas para a guarda dos inseticidas foi o imóvel
que mais se aproxima do padrão necessário. Contudo o alto volume de inseticidas vencidos
vem dificultando a organização dos ambientes.
Quanto ao fracionamento do Praguicida Malathion EA 44% de 200 Litros em embalagens
menores, informamos que foi objeto de preocupação da Secretaria de Estado de Saúde
quando no final de 2014 recebemos o referido inseticida e foi necessário dispensar apenas
20 litros para um município que registrava poucos casos de dengue. Prontamente a Secretaria
de Estado de Saúde se reportou ao Ministério da saúde por meio do OF/DVS/DVSACE/Nº
156/2014 (anexo), no qual questionava qual a maneira correta de fracionar tal inseticida. O
ofício enviado foi respondido por meio de email pelo técnico Paulo César da Silva (anexo)
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que orientou o fracionamento e de acordo com o mesmo TODOS os demais estavam
realizando o fracionamento.
Por fim, informamos que este departamento enviou o MEMO/ DVS/DVSACE/W023/2916,
reiterado pelo MEMO/DVS/DVSACE/W053/2016 (anexo) para o setor de transportes,
responsável pelos veículos fora de circulação que foram colocados na sala de operações de
campo e poderiam ser potenciais criadouros de Aedes aegypti, solicitando providências
quanto a adequação e eliminação de riscos de acúmulo de água e proliferação do vetor
transmissor da Dengue, Zika e Febre Chikungunya.
[...]”
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Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informa que em relação às
instalações do armazém de insumos, o imóvel utilizado é o que melhor se adequou às normas.
No entanto, não indicou quais as providências no sentido de adequar as instalações em relação
às medidas contra incêndio.
Já quanto às condições de armazenamento dos insumos, a manifestação da unidade esclarece
que irá buscar um meio para adequar as instalações. Contudo não apresenta fatos novos que
possam justificar o não atendimento aos itens da norma ABNT NBR 9843.
Quanto ao fracionamento da embalagem original dos inseticidas, a SESACRE confirma o
procedimento e apresenta justificativa relatando que o problema ocorre devido à distribuição
dos produtos, realizada pelo Ministério da Saúde, em reservatório de 200 litros. Verifica-se,
então, que o Ministério da Saúde adota procedimento inadequado, dificultando, assim, as
condições da SESACRE cumprir o normativo e evitar o desperdício apontado.
Ademais, em relação aos veículos fora de circulação que podem se tornar criadouros do
mosquito, a SESACRE confirmou os fatos, acrescentando que já solicitou ao setor de
transporte do órgão a adoção de providências para eliminar o risco de acumulo de água parada.
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2.2.8. Insumos vencidos armazenados em conjunto com os próprios para uso.
Fato
As avaliações quanto às condições de armazenamento dos insumos da Secretaria de Estado de
Saúde – SESACRE evidenciaram que havia grande quantidade de produtos fora do prazo de
validade armazenados em conjunto com os produtos próprios para o uso, em desacordo com
o item 4.4.16 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 9843.
Ressalta-se que, mesmo com solicitação, a equipe não foi informada a respeito da quantidade
exata nem da data de recebimento dos insumos vencidos. As entrevistas evidenciaram que
existe maior quantidade de produtos vencidos do que de produtos próprios para o uso no
armazém da SESACRE.
Fotos - Depósito de insumos da SESACRE.
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Foto – Existência de insumos vencidos. Rio Foto – Lambda Cyalotrim CE 5%, vencido em 31 de
Branco/AC, 29 de março de 2016.
outubro de 2012. Rio Branco/AC, 29 de março de
2016.

Isso posto, consta-se que a unidade não mantém controle de estoque adequado, com data de
entrada, quantidade e data de vencimento do lote, impossibilitando, assim, comprovar a causa
da não utilização dos produtos em tempo hábil.
Por fim, cabe destacar que não se evidenciou normativo do Ministério da Saúde, ou conjunto
de procedimentos que discipline o descarte adequado dos insumos vencidos que, em momento
anterior, foram repassados ao Estado, fato que contribui para que a administração local
mantenha a situação verificada. ”
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do MEMO/DVS/DVSACE/ Nº. 149/2016, a Secretaria de Estado de Saúde –
SESACRE apresentou a seguinte manifestação:
“[...]
Considerando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305 de 02
e agosto de 2010, determina a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos:
fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviço de
manejo os resíduos e embalagens pós consumo;
Considerando o disposto no Art. 33 da Lei 12.305:
[...]
Considerando que esta Secretaria de Estado de Saúde, possui em seu estoque muitos
praguicidas que foram transferidos da antiga SUCAM/FUNASA, quando da descentralização
80

da responsabilidade do gerenciamento local do estoque e distribuição destes insumos do nível
Federal para o nível Estadual;
Considerando que estes praguicidas já ultrapassaram seus prazos de validade, impedindo a
continuidade do uso e manejo dos mesmos;
Considerando que o Ministério da Saúde, por meio do CENADI (Centro de Armazenamento
Distribuição de Imunobiológicos) não possui uma política de logística reversa para
recolhimento e destinação adequada de resíduos e embalagens, conforme previsto na Lei
12.305;
De fato ainda há um volume alto de inseticidas vencidos, porém a Secretaria de Estado vem
articulando junto ao Ministério da saúde agilidade no processo de descarte adequado e
organização de logística reversa, conforme estabelecido na Lei 12.305 de 02 de agosto de
2010;
Vale ressaltar que a Secretaria de Estado de Saúde vem buscando junto ao Ministério da
saúde por meio de documento e e-mail outras alternativas, seja pelo repasse de recursos
financeiros para contratação de empresa especializada na destinação adequada de
inseticidas, seja por meio de parcerias com a Associação Brasileira de Aerossóis e Saneantes
Domissanitários - BAS.
Além disso, é importante salientar que apesar dos inseticidas vencidos e em uso ocuparem o
mesmo espaço físico, os mesmos estão devidamente identificados. Contudo a fim de atender
as recomendações este departamento se prontifica a buscar junto à diretoria de
administração, um meio de adequar as instalações utilizadas para o armazenamento dos
inseticidas.”
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Análise do Controle Interno
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre confirma os fatos apresentados
a respeito dos inseticidas vencidos e argumenta que tem adotado medidas para que haja uma
destinação adequada aos produtos.
Em que pese a justificativa, a unidade não apresenta fatos novos, muito menos manifestação
que possa elidir os fatos constatados.
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2.2.9. O Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde (SIES) não estava sendo utilizado
pela Secretaria Estadual de Saúde.
Fato
Dos exames realizados, verificou-se que a Secretaria Estadual de Saúde - SESACRE não
utiliza o Sistema de Insumos Estratégicos em Saúde – SIES para a gestão, análise e controle
da movimentação dos inseticidas utilizados pelos municípios do Estado no combate ao
mosquito Aedes aegypti.
A movimentação é realizada mediante formulário próprio. Os municípios solicitam os
insumos pelo formulário, definindo a especificação e a quantidade do produto. Cabe à gerencia
do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Controle de Endemias receber a
solicitação e adequar a quantidade à realidade do munícipio e ao estoque existente. Com isso,
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as informações a respeito da movimentação são catalogadas em uma planilha eletrônica com
dados da distribuição.
Por fim, cabe destacar que a SESACRE justificou que não utiliza o SIES em razão de os
munícipios não contarem com pessoal capacitado para manipulação do sistema. Foi informado
que já foram realizados treinamentos, mas haveria grande rotatividade entre os membros das
equipes, não permitindo a formação de base de conhecimento.
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3.

Conclusão

Com a realização dos exames foi possível concluir que os recursos financeiros transferidos
pela União ao Estado do Acre não têm sido aplicados, de forma tempestiva, na execução das
ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nesse sentido, constatou-se que em abril de
2016 o saldo disponível em conta corrente corresponde a 52,77% do total transferido pelo
FNS em 2015 e 2016.
Quanto à gestão das ações realizadas com recursos federais para as ações de combate ao
mosquito Aedes aegypti, os exames realizados para verificar a regularidade na aplicação dos
recursos financeiros transferidos pela União quanto à ocorrência de superfaturamento e/ou
sobrepreço das despesas, por meio de amostra de pagamentos, não evidenciaram
impropriedades.
Outro aspecto relacionado com a gestão das ações foi a utilização do pregão presencial em
todas as licitações avaliadas, o que contraria o Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, que
exige a utilização preferencial do pregão eletrônico nas contratações de bens e serviços
comuns, com recursos públicos transferidos pela União.
Os exames também previam a avaliação da gestão de pessoal, por meio da verificação das
atividades dos Agentes de Combate às Endemias – ACE contratados no período de janeiro de
2015 a fevereiro de 2016. Todavia, os exames não foram aplicados, pois o Estado do Acre não
contratou agentes nesse período.
Quanto à gestão de equipamentos e veículos, constatou-se a falta de cobertura contratual em
um contrato de manutenção de veículos. Além disso, constatou-se a não utilização de quatro
veículos doados pelo Ministério da Saúde.
Também foram avaliadas ações de comunicação, mobilização e publicidade relacionadas ao
combate ao mosquito. Realizados a partir de amostra de pagamentos, os exames não
evidenciaram situações que configurem inobservância às condições contratuais dos produtos
e serviços contratados.
Por fim, no tocante à gestão dos insumos descentralizados pelo Ministério da Saúde para as
ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, constatou-se que as condições de
armazenamento dos insumos utilizados pela equipe de endemias são inadequadas.
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Ordem de Serviço: 201600432
Município/UF: Rio Branco/AC
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão
Unidade Examinada: FUNDES - ACRE
Montante de Recursos Financeiros: R$ 23.810.000,00
1.

Introdução

Trata-se de fiscalização realizada com o objetivo de avaliar o funcionamento de Unidades de
Pronto-Atendimento (UPA) 24 horas no Estado do Acre, no âmbito do Programa 2015 Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Ação 8933 - Serviços de Atenção às
Urgências e Emergências na Rede Assistencial.
Para implementação da ação no Estado do Acre foi repassado pelo Fundo Nacional de Saúde
o montante de 23.810.000,00 no período de 01 de janeiro de 2014 a 30 de novembro de 2015.
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 21 de março de 2016 a 08 de abril de
2016, e tiveram como objetivo:
- Avaliar se a estrutura física das UPA 24h e o seu funcionamento estão de acordo com o
estabelecido na legislação do programa;
- Analisar a adequação do quantitativo de profissionais e sua qualificação para atuar na área
de urgência e emergência;
- Avaliar se o estado realizou adequadamente as obras de construção de UPA 24h que foram
objeto de financiamento federal.
Para isto, realizou-se análise de documentos solicitados à Secretaria de Estado de Saúde do
Acre – SESACRE e inspeção física nas três UPA 24h sob gestão do Estado do Acre,
localizadas no Município de Rio Branco/AC, relacionadas a seguir:
- UPA da Cidade do Povo Dr. Edilberto Parigot de Souza Filho;
- UPA da Sobral Franco Silva;
- UPA do 2º Distrito.
Para complementar os exames, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
profissionais de saúde das unidades. Em cada UPA foram entrevistados quatro servidores,
escolhidos de maneira não aleatória, de acordo com a presença e disponibilidade de tempo
durante a realização das inspeções físicas. Além dos três Gerentes Gerais das unidades, foram
entrevistados um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem em cada UPA,
totalizando doze entrevistas.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1

Parte 1
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Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União.
2.1.1. UPAs 24h não possuem os requisitos mínimos de funcionamento estabelecidos na
legislação do programa.
Fato
Com o objetivo de avaliar se a estrutura física das UPA 24h e o seu funcionamento estão de
acordo com o estabelecido na legislação do programa, realizou-se inspeção física e
entrevistas na UPA do 2° Distrito e na UPA da Cidade do Povo em 31 de março de 2016.
a) UPA do 2° Distrito:
Por meio de entrevistas com profissionais da saúde lotados na UPA 24h do 2º Distrito,
constatou-se que o estabelecimento de saúde sofre com desabastecimento ou mau
funcionamento dos seguintes itens, essenciais, nos termos da Portaria nº 2.048/2002 (itens
2.5 e 2.6):
Quadro – Itens em desabastecimento ou mau funcionamento na UPA do 2° Distrito.
Medicamentos
Equipamentos e Materiais Hospitalares
Aminofilina

Agulhas especiais para punção óssea

Amiodarona

Bomba de infusão com bateria e equipo universal

Amitriptilina

Caixa completa de pequena cirurgia

Ampicilina

Cateteres específicos para dissecção de veias

Biperideno

Cobertor para conservação do calor do corpo

Bupivacaína

Conjunto de colares cervicais (tamanho P M e G)

Carvão ativado

Desfibrilador com marca-passo externo

Cefalexina

Drenos para tórax

Cetoprofeno

Equipamentos de proteção individual para equipe de atendimento

Clister glicerinado

Equipos de microgotas

Clorafenicol

Espelho laríngeo

Clordiazepóxido

Extensões para drenos torácicos

Cloridrato de Clonidina

Fios-guia para intubação

Cloridrato de Hidralazina

Foco cirúrgico com bateria

Codeína

Foco cirúrgico portátil

Complexo B injetável

Frascos de drenagem de tórax

Deslanosídeo

Frascos de solução salina

Enalapril

Jogos de pinças de retirada de corpos estranhos de nariz

Escopolamina (hioscina)

Gentamicina

Material para cricotiroidostomia
Material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas
metálicas
Negatoscópios nos consultórios

Glicose hipertônica

Oftalmoscópio

Glicose isotônica

Otoscópio com espéculos adulto/ infantil

Flumazenil
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Gluconato de Cálcio

Ouvido e garganta

Manitol

Pacote de roupas para pequena cirurgia

Meperidina

Pinça de Magyll

Metildopa

Prancha curta para massagem cardíaca

Metilergometrina

Prancha longa para imobilização da vítima em caso de trauma

Metropolol

Respirador mecânico adulto/infantil

Nistatina

Seringas de vários tamanhos

Nitroprussiato de sódio

Tamanho adulto/infantil

Oxacilina

Torneiras de 3 vias

Salbutamol
Tiamina (vit. B1)
Tobramicina colírio
Verapamil
Fonte: Entrevistas efetuadas pela CGU, em 31 de março de 2016.

Em razão do resultado das entrevistas, foi solicitado à gerência da UPA, por meio da
Solicitação de Fiscalização nº: 201600432/05/V02/AC, em 08 de abril de 2016, inventários
atualizados de equipamentos à disposição (próprios e em regime de comodato) e dos
medicamentos em estoque na unidade. A solicitação não foi atendida.
Restou evidenciado, assim, que a gerência UPA 24h do 2º Distrito não mantem, até o
momento, controle de estoque dos medicamentos/materiais hospitalares e inventário do
mobiliário e equipamentos da unidade, o que prejudica a gestão do estoque e o controle sobre
a manutenção dos equipamentos e mobiliário.
b) UPA da Cidade do Povo:
2016 constatou-se, em entrevista com profissionais lotados na UPA da Cidade do Povo, que
o estabelecimento de saúde sofre com desabastecimento/mau funcionamento de alguns itens,
essenciais, nos termos da Portaria nº 2.048/2002 (itens 2.5 e 2.6).
O resultado das entrevistas foi comparado com os inventários de equipamentos à disposição
(próprios e em regime de comodato) e dos medicamentos em estoque na unidade,
disponibilizados por meio do MEMO/Nº 106/2016/GG/UPAC-CP, de 09 de maio de 2016.
Assim, constatou-se o desabastecimento dos seguintes itens:
Quadro - Itens em desabastecimento ou mau funcionamento na UPA da Cidade do Povo.
Medicamentos
Equipamentos e Materiais Hospitalares
Amitriptilina
adaptadores para cânulas
Ampicilina
agulhas especiais para punção óssea
Biperideno
bomba de infusão com bateria e equipo universal
Bupivacaína
cadarços para fixação de cânula
Carbamazepina
caixa completa de pequena cirurgia
Carvão ativado
cateteres específicos para dissecção de veias tamanho adulto/infantil
Cetoprofeno
cilindro de oxigênio portátil
Clister Glicerinado
cobertor para conservação do calor do corpo
Clorafenicol
conjunto de colares cervicais (tamanho M e G)
Clordiazepóxido
drenos para tórax
Codeína
Complexo B injetável
espelho laríngeo
Escopolamina (hioscina)
foco cirúrgico com bateria
Flumazenil
jogos de pinças de retirada de corpos estranhos de nariz ouvido e garganta
Meperidina
material para cricotiroidostomia
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Metilergometrina
Metropolol
Salbutamol
Sulfametoxazol + trimetoprim
Tobramicina Colírio
Verapamil

pacote de roupas para pequena cirurgia
pinça de Magyll
prancha curta para massagem cardíaca
prancha longa para imobilização da vítima em caso de trauma
respirador mecânico adulto/infantil
ressuscitadores infantil e adulto com reservatório
serra de gesso
torneiras de 3 vias
travesseiros e lençóis
Fonte: Entrevistas efetuadas pela CGU, em 31 de março de 2016 e do MEMO/Nº 106/2016/GG/UPAC-CP,
de 09 de maio de 2016.

Posto isso, constata-se que a UPA da Cidade do Povo não dispõe dos requisitos mínimos de
funcionamento estabelecidos pela Portaria nº 342, de 4 de março de 2013.

ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Quanto à UPA do 2° Distrito, por meio do Ofício/GA/UPA VIA VERDE/n° 027/2016, de 12
de maio de 2016, a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informou que:
“Quanto ao controle de estoque e abastecimento da Farmácia, informamos que a Secretaria
de Estado de Saúde iniciou no dia 18 de abril a implantação do sistema de Gerenciamento de
Recursos Público - GRP, com treinamento da equipe, catalogação de estoque, visando dar
transparência e efetividade no estoque da farmácia, não houve comunicação oficial desta
ação, que é implementada pela Gerência de Tecnologia da Informação TI/SESACRE.
[...]
No tocante aos requisitos mínimos de funcionamento, justificamos que esta gestão Gerência
Geral assumiu esta Unidade no dia 14 de março e a Gerência Administrativa, no dia 07 de
abril e que estamos revisando todos os protocolos e padrões de funcionamento, após a
conclusão da revisão do consumo em relação aos atendimentos, solicitaremos da Divisão de
Assistência Farmacêutica DAFI, alteração dos padrões de Medicamento e Material Médico
Hospitalar – MMH”.
No tocante à UPA da Cidade do Povo, por meio do MEMO/Nº 106/2016/GG/UPAC-CP, de
09 de maio de 2016, a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informou que:
"A solicitação dos itens (medicamentos) mencionados já foi realizada e estamos aguardando
o fornecimento por parte do almoxarifado de medicamentos.
Quanto aos equipamentos exigidos pela Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002, o pedido
de equipamentos já foi encaminhado ao centro de demanda correspondente e aguardamos a
licitação e compra dos mesmos".
A Secretaria também informou que "contamos na unidade com materiais para realização de
pequenas cirurgias, incluindo pinças de vários tipos".
Por fim, a unidade informou que "estamos aguardando na UPA Cidade do Povo a instalação
do GRP (Gestão de Registro de Preço), programa que irá nos auxiliar, quanto aos materiais,
e medicamentos em estoque na unidade. Atualizamos na data do dia 08/05/2016 a lista de
medicamentos disponíveis e a quantidade em estoque dos mesmos. Por se tratar de uma
farmácia onde ocorre dispensação de medicamentos todos os dias, esses dados sofrem
alterações constantemente. Os medicamentos listados pelos funcionários como faltantes,
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naquele dado momento, são na verdade eventualidades. Os medicamentos chegam através de
pedido semanalmente”.
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Análise do Controle Interno
Quanto à UPA do 2° Distrito, em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre
informa que adotou providências com vistas a sanar a impropriedade verificada. Todavia, não
foram informadas medidas efetivas sobre a aquisição ou reposição dos itens essenciais
elencados pela Portaria nº 2.048/2002.
No tocante à UPA da Cidade do Povo, em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado
do Acre informa que adotou providências com vistas a sanar a impropriedade verificada.
Vale salientar que não foram dados detalhes sobre as “pinças de vários tipos”, de forma que
esses itens foram mantidos no Quadro - Itens em desabastecimento ou mau funcionamento –
UPA da Cidade do Povo.
Quanto à informação de que os dados sobre medicamentos sofrem alterações constantes, fazse necessário destacar que cabe à Secretaria adequar suas práticas de gestão com vistas a
garantir que a UPA disponha dos itens essenciais elencados pela Portaria nº 2.048/2002.
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2.1.2. UPAs 24h não possuem o quantitativo mínimo de profissionais estabelecido na
legislação do programa.
Fato
Com o objetivo de verificar a adequação do quantitativo de profissionais das UPAs 24h, foram
analisadas as escalas dos profissionais para avaliar a existência de equipe mínima estabelecida
pela Portaria nº 342, de 4 de março de 2013.
a) UPA do 2° Distrito:
Por ser uma UPA de porte III, a UPA do 2° Distrito deve dispor de, no mínimo, seis médicos
durante o dia e três durante a noite, conforme definido no Anexo I da Portaria n° 342, de 4
de março de 2013.
Na relação apresentada constam 34 médicos, distribuídos entre os setores de clínica médica,
pediatria, trauma, observação adulto e infantil. De acordo com as informações do gestor, a
escala é montada com o objetivo de manter, durante todos os dias da semana, uma equipe
padrão formada por três médicos na clínica médica, dois na pediatria e um no trauma, além
de um profissional na observação pediátrica e dois na adulta.
Isso significa que, no padrão estabelecido pela própria unidade, desconsiderados os médicos
que atuam exclusivamente nas salas de observação e que seguem uma dinâmica de atuação
própria, no mínimo seis médicos devem estar em atendimento a cada turno.
A partir das escalas enviadas, não computadas as eventuais ausências dos profissionais e
excluídos os médicos que atuam nas salas de observação, foi calculado o número de médicos
disponíveis para atendimento nos turnos da manhã (7h às 13h), tarde (13h às 19h) e plantão
87

da noite (19h às 7h), tendo sido verificada a inobservância do quantitativo mínimo
obrigatório definido na Portaria n° 342, de 4 de março de 2013, durante o mês de março.
Segue o quadro com o resultado obtido:
Quadro – Número de médicos por turno em março de 2016 na UPA do 2º Distrito.
Manhã
Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Noite

1/3
4
5
4

2/3
4
5
6

3/3
5
5
5

4/3
2
4
6

5/3
5
5
6

6/3
5
5
5

7/3
3
3
5

8/3
4
5
5

9/3
3
4
5

10/3
4
5
6

11/3
2
4
6

12/3
5

13/3
5

14/3
3

15/3
4

16/3
5

17/3
4

18/3
3

19/3
5

20/3
5

21/3

22/3

5
5
23/3

5
5
24/3

3
5
25/3

5
6
26/3

6
6
27/3

5
6
28/3

5
6
29/3

5
6
30/3

5
5
31/3

4
5
6

4
5
6

5
4
2
4
5
2
3
5
3
Manhã
6
5
4
5
5
4
5
6
5
Tarde
5
6
6
5
4
6
4
5
5
Noite
Fonte: Relação fornecida pela SESACRE, mediante o Despacho nº 336/2016, de 22 de março de 2016.

Como pode ser observado, o número de médicos em atendimento no turno da manhã foi
insuficiente durante todo o mês de março na UPA do 2º Distrito (inferior a seis), tendo sido
registrado o funcionamento da unidade com apenas dois médicos nos dias 04, 11, 25 e 28.
Quando avaliada a disponibilidade de médicos por especialidade, verificou-se que a unidade
funcionou, durante o todo o turno diurno, sem auxilio de médico no trauma nos dias 01, 02,
04, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 22, 25 e 29 de março.
Além disso, a unidade funcionou sem pediatras no turno da manhã nos dias 25 e 28 de março.
Nos dias 04, 06, 09, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, e 31 de março apenas um pediatra
atendeu na unidade pelo turno da manhã.
No período noturno, os gestores da unidade não tiveram dificuldades em prover o
quantitativo mínimo obrigatório (três médicos), dispondo a UPA de quatro a seis médicos
no plantão da noite durante todo o mês de março.
No entanto, as variações em número de atendimentos entre meses, dias da semana e horários
do dia devem ser quantificadas e avaliadas e, se necessário, resultar em redistribuição
adequada do número de médicos por turnos de serviço, buscando equilíbrio entre demanda
e oferta do atendimento.
Importa ressaltar que a UPA 24h do 2º Distrito recebe, em média, 600 pacientes por dia e
mantém 69 leitos em funcionamento. Trata-se, portanto, de uma UPA com clientela muito
superior à prevista pela Portaria n° 342, de 4 de março de 2013, o que justificaria ainda mais
o cumprimento da disposição do quantitativo mínimo de médicos para atendimento dos
pacientes.
Ainda, a partir da listagem dos médicos registrados da escala do mês de março, foi possível
constatar que, de acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) sobre vínculos profissionais com estabelecimentos de saúde, parte dos médicos em
atuação na UPA 2º Distrito possui vínculos diversos, com somatório de carga horária
indicativo de incompatibilidade de horário:
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Quadro – Definição do porte aplicável à UPA 24h do 2º Distrito.
CPF

Carga Horária na
UPA 2º Distrito

Carga Horária
Outros

Total (h)

Contagem de
Estabelecimentos

***.161.172-**

30

40

70

2

***.164.952-**

18

52

70

3

***.178.311-**

40

30

70

2

***.250.917-**

30

40

70

2

***.307.292-**

40

30

70

2

***.438.202-**

30

40

70

2

***.511.222-**

30

40

70

2

***.252.562-**

40

39

79

2

***.293.862-**

40

40

80

2

***.451.462-**

40

40

80

2

***.425.302-**

40

41

81

3

***.740.542-**

30

51

81

4

***.604.912-**

30

60

90

2

***.246.332-**

70

30

100

2

***.583.512-**

40

60

100

2

***.671.112-**

24

80

104

3

***.545.352-**

30

80

110

3

***.720.852-**

30

80

110

3

***.407.082-**

40

94

134

4

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 19 de abril de 2016.

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União - TCU, por aplicação analógica de
dispositivos contidos na Consolidação das Leis Trabalhistas, firmou o entendimento de que
o limite máximo de 60 horas semanais seria o razoável para a manutenção da integridade do
servidor e o padrão de qualidade do serviço público.
A acumulação de cargos constitui exceção, devendo ser interpretada de forma restritiva,
atendendo ao princípio constitucional da eficiência, na medida em que o profissional da área
de saúde precisa estar em boas condições físicas e mentais para bem exercer as suas
atribuições, o que certamente depende de adequado descanso no intervalo entre o final de
uma jornada de trabalho e o início da outra, o que é impossível em condições de sobrecarga
de trabalho.
Tal sobrecarga tende a causar frequentes ausências relacionadas a problemas de saúde. Nesse
sentido, no dia da inspeção, foi constatado que um dos médicos estava ausente sob
justificativa de atestado médico. Ressalte-se que, a despeito desta constatação, no relatório
de frequência dos profissionais, encaminhado pelos gestores da unidade, não há registro
algum de falta de médicos, mesmo que sob justificativa de atestado.
Noutro ponto, a despeito da insuficiência permanente de profissionais, foi verificado que a
SESACRE tem realizado processos seletivos simplificados frequentes (2012, 2013, 2014 e
2016). Este tipo de contratação não supre de forma definitiva a demanda de profissionais
necessários para cumprimento do mínimo estabelecido pelo Ministério da Saúde.
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Cumpre esclarecer que a forma de contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição
Federal, sempre pressupõe uma necessidade temporária, de forma que não se apresenta legal
a contratação temporária para necessidades permanentes.
Assim, por exemplo, havendo a carência de médicos efetivos para atendimento da demanda
ordinária do Estado, não é possível utilizar-se da contratação por tempo determinado em
detrimento do concurso público, pois a necessidade, nesse caso, é permanente.
Em situações em que a atividade é permanente, o quantitativo de cargos/empregos previstos
deve ser suficiente para atender a demanda. A falta de pessoal deve ser temporária, a
exemplo do que ocorre com a contratação para substituição de servidor, em gozo de licenças
ou afastamentos legais, cuja contratação se justifica, tão somente, durante o período de
afastamento.
Por fim, a contratação de médicos temporários por meio de processo seletivo simplificado
inviabiliza, em parte, o cumprimento da exigência de capacitação obrigatória constante da
Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002. Isso porque é improvável que o Estado consiga
contratar médicos já qualificados por meio de processos seletivos simplificados ou custear a
capacitação, a cada contratação, de todos os profissionais temporários.
Em virtude dos fatos apresentados, resta configurada falha na gestão dos recursos humanos
em atuação na UPA 2º Distrito, tanto em relação à forma e prazo para conclusão do processo
de admissão de profissionais, quanto à distribuição adequada da força de trabalho de acordo
com a demanda da unidade, gerando descumprimento do quantitativo mínimo de médicos
definido pela legislação aplicável.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
Planejada para atender em média 350 pacientes por dia, com equipe de saúde composta por
médico e enfermeiro nas 24 horas para prestar atendimento contínuo de clínica médica e
clínica pediátrica, a UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva (de porte III) conta com
aproximadamente 45 médicos distribuídos em escala de serviço nas especialidades de clínica,
pediatria e trauma.
Mediante análise das escalas disponibilizadas pela UPA, constatou-se que em muitos dias o
estabelecimento de saúde fica desprovido de algumas especialidades médicas e que o
quantitativo de profissionais é menor que os exigidos na legislação.
Quadro - Médicos reduzidos na equipe no mês de março de 2016 na UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva.
Dias

Médicos que faltam para compor uma equipe mínima
Manhã

Tarde

Noite

3 de março

1

1

1

4 de março

1

1

2

5, 6, 7,13 e 20 de março

2

2

Equipe Completa

9 de março

1

1

Equipe Completa

10, 15, 16 e 29 de março

1

Equipe Completa

Equipe Completa

11 de março

2

1

Equipe Completa

12 de março

1

2

Equipe Completa

14 de março

1

3

Equipe Completa

17,19 e 22

Equipe Completa

1

Equipe Completa

90

21 e 25

Equipe Completa

2

Equipe Completa

27
3
3
Equipe Completa
Fonte: Escalas envidas pela unidade, mediante anexo do MEM/SESACRE/UPA SOBRAL/GG/137/2016.

Como ponto crítico dos dados apresentados, destaca-se o dia 27 de março de 2016, que no
período diurno (manhã e tarde) contou com apenas três médicos escalados, e o dia 14, do
mesmo mês, quando a equipe contou com 50% do quantitativo mínimo de profissionais.
Destaca-se, ainda, que nestes números não estão computadas as ausências ao serviço,
atestados e outros afastamentos que surgiram após a elaboração da escala.
Cabe ressaltar a grande quantidade de dias em que a UPA 24h não conta com pediatra presente
na unidade. Examinando a escala nos dias 6, 7, 13, 14, 20 e 27 de março de 2016 não houve
ao menos um médico pediatra escalado em nenhum período.
Diante das evidências apuradas, consta-se que existe uma distribuição inadequada da carga
horária dos médicos e que o número mínimo de profissionais atendendo na unidade não
corresponde ao estabelecido na legislação.
c) UPA da Cidade do Povo:
De porte I, a UPA da Cidade do Povo deve contar com dois médicos, um enfermeiro, um
auxiliar de serviços gerais, um técnico de enfermagem, um auxiliar administrativo e um
técnico em radiologia, conforme definido na Portaria nº 342, de 4 de março de 2013.
Todavia, constatou-se que a unidade não conta com auxiliar de serviços gerais e auxiliar
administrativo no período noturno, fato também constatado por meio das entrevistas
realizadas.
Quanto aos demais profissionais, verificou-se o cumprimento do quadro mínimo de
profissionais.
Quanto ao número de médicos, durante a inspeção física realizada na manhã do dia 31 de
março de 2016, constatou-se que UPA estava funcionando com apenas um médico, apesar de
a escala prever a existência de dois profissionais.
Por meio de entrevistas foi possível constatar que a unidade eventualmente funciona com
apenas um médico. A causa citada foi a ocorrência de faltas justificadas ao serviço em virtude
de atestados médicos.
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Manifestação da Unidade Examinada
a) UPA do 2° Distrito:
Por meio do Ofício/GA/UPA VIA VERDE/n° 027/2016, de 12 de maio de 2016, a Secretaria
de Saúde do Estado do Acre informou que:
“Quanto ao quantitativo de pessoal, iniciaremos no próximo dia 16, recadastramento interno
de todos os servidores, verificando modalidade de contrato e horas de serviços para
redistribuição dentro do padrão previsto”.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
Por meio do MEMO/G.A/UPA SOBRAL/ Nº 008/2016, de 9 de maio de 2016, a Secretaria
de Estado de Saúde – SESACRE apresentou a seguinte manifestação:
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“Atualmente o quantitativo de profissionais médicos lotados na unidade não é suficiente para
cobrir todos os plantões. Nos primeiros meses do ano de 2016 muitos profissionais se
afastaram do serviço para fazerem residência médica. No entanto, foi solicitada a
contratação de profissionais com carga horária para suprir o déficit existente, conforme
anexo, o qual aguardamos resposta por meio do concurso em andamento, para que possamos
ter em nosso quadro o número de profissionais que complete a escala médica”.
c) UPA da Cidade do Povo:
Por meio do MEMO/Nº 106/2016/GG/UPAC-CP, de 09 de maio de 2016, a Secretaria de
Saúde do Estado do Acre informou que:
“Com relação ao quantitativo de profissionais, já foi encaminhada à SESACRE uma
solicitação de profissionais administrativos para cobrir o déficit. Quanto ao serviço médico,
recebemos no mês de abril dois profissionais médicos e atualmente mesmo tendo uma
profissional médica de atestado e em gozo de férias, possuímos a escala médica totalmente
coberta”.
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Análise do Controle Interno
a) UPA do 2° Distrito:
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informa que adotou
providências com vistas a sanar a impropriedade verificada. Cabe mencionar que não foi
informada uma previsão sobre a efetiva adequação dos profissionais que não atendem ao
quantitativo mínimo estabelecido pela Portaria nº 342, de 4 de março de 2013.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre confirmou a carência de
médicos lotados na unidade e informou que solicitou a contratação de novos profissionais para
atender ao quantitativo mínimo exigido na legislação.
Diante disso, verifica-se que a unidade não adotou medidas imediatas para contornar as
impropriedades apresentadas e aguarda convocação de profissionais por concurso para suprir
as necessidades existentes.
Cumpre registrar que, conforme demonstraram os exames, a redistribuição da carga horária
dos profissionais entre o período noturno e diurno seria um procedimento capaz de minimizar
as distorções existentes. Além disso, as escalas devem ser otimizadas para propiciar maior
quantidade de profissionais nos horários com maior demanda pelos serviços de ofertados.
c) UPA da Cidade do Povo:
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informa que adotou
providências com vistas a sanar a impropriedade verificada. Cabe mencionar que não foi
informada uma previsão sobre a efetiva contratação/disponibilização dos profissionais que
não atendem ao quantitativo mínimo estabelecido pela Portaria nº 342, de 4 de março de 2013.
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2.2

Parte 2

Nesta parte serão apresentadas as situações detectadas cuja competência primária para
adoção de medidas corretivas pertence ao executor do recurso federal.
Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de
recursos federais, bem como dos Órgãos de Defesa do Estado para providências no âmbito de
suas competências, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas
ministeriais. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências
saneadoras relacionadas a estas constatações.
2.2.1. Estrutura física de UPAs 24h em desacordo com as exigências mínimas da
legislação do programa.
Fato
Com o objetivo de avaliar se a estrutura física das UPA 24h e o seu funcionamento estão de
acordo com o estabelecido na legislação do programa, realizou-se inspeção física e
entrevistas na UPA do 2° Distrito (em 31 de março de 2016) e na UPA Baixada da Sobral –
Franco e Silva (em 01 de abril de 2016).
a) UPA do 2° Distrito:
A Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h do 2° Distrito foi inaugurada em dezembro
de 2009, tendo sido qualificada como unidade de porte III por meio da Portaria n° 141, de 4
de fevereiro de 2013.
A unidade, que tem área aproximada de 3,9 mil metros quadrados, mantém em média 600
atendimentos/dia, com disponibilidade de 69 leitos, distribuídos em três enfermarias (45
leitos adultos, 14 pediátricos I (berços) e 10 pediátricos II), além de três áreas de isolamento,
quatro consultórios, um deles odontológico, setor de emergência, três áreas de isolamento,
salas para medicação, laboratórios de análises clínicas e raio X.
Por meio dos exames realizados, constatou-se que a estrutura física da UPA do 2º Distrito
não cumpre parte dos requisitos estruturais mínimos estabelecidos pelas normas vigentes,
em especial pelos art. 6º e 26 da Portaria nº 342, de 4 de março de 2013 e itens 2.2 e 2.4 do
Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, instituído pela
Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, e correlatas. Tal fato se reveste de maior
gravidade quando considerado que a UPA absorve demanda de pacientes muito superior ao
previsto para unidades de porte III.
No caso, é possível enquadrar as falhas evidenciadas em quatro categorias:
I) Falhas estruturais e procedimentais relacionadas à biossegurança e ao controle e prevenção
de infecções hospitalares (gerenciamento de materiais e resíduos hospitalares).
Primeiramente, foi constatado que a UPA 24h do 2º Distrito não faz uso de uma unidade
funcional destinada ao processamento de produtos para saúde, a chamada Central de
Material Esterilizado (CME), embora atue como central de esterilização para outras unidades
(como a UPA da Cidade do Povo, por exemplo).
De acordo com a Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - RDC
n° 15, de 15 de março de 2012, um CME deve possuir, no mínimo, área de recepção e
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limpeza/expurgo (setor sujo), área de preparo e esterilização (setor limpo), sala de
desinfecção química, quando aplicável (setor limpo), área de monitoramento do processo de
esterilização (setor limpo), e, área de armazenamento e distribuição de materiais
esterilizados (setor limpo).
A despeito dessa norma, foi verificado que a área onde deveria funcionar o expurgo foi
projetada distante do local destinado aos equipamentos de esterilização e está desativada. A
sala de aproximadamente três m² é inapta à execução dos procedimentos previstos. A cuba
não suporta a demanda da unidade e não existem bancadas e prateleiras para realização dos
procedimentos de lavagem, descontaminação, secagem e preparo dos materiais.
Fotos – Expurgo desativado.

Imagem – Cuba com vazamentos.
Branco/AC, 31 de março de 2016.

Rio

Imagem – Ambiente apertado. Rio Branco/AC,
31 de março de 2016.

Foi evidenciado que o processamento dos produtos (pré-limpeza, recepção, limpeza,
secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou
esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras) é realizado de
forma descentralizada. Os procedimentos de limpeza e secagem dos materiais são
executados nas cubas e bancadas existentes no próprio ambiente de atendimento, sem a
utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI específicos (luva grossa e óculos
de proteção), colocando a equipe em situação de risco e favorecendo a disseminação de
agentes infecciosos.
Segundo profissionais ouvidos no momento da inspeção, o material lavado na sala de
emergência é preparado e empacotado sobre as macas e depois encaminhado para a sala de
esterilização, que constitui uma extensão do laboratório de patologia.
Fotos – Cuba da sala de emergência utilizada para lavagem de materiais.

Imagem – Cuba da emergência e material
contaminado submerso. Rio Branco/AC, 31 de
março de 2016.

Imagem – Sala de emergência com a pia onde são
lavados os instrumentais ao fundo. Rio
Branco/AC, 31 de março de 2016.
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Sendo assim, não foi verificada a adesão da equipe a um Procedimento Operacional Padrão
(POP) adequado às normas de vigilância sanitária vigentes, o que compromete à qualidade
e segurança das ações de Controle de Infecção Hospitalar.
De acordo com a RDC n° 15, de 15 de março de 2012, a limpeza, preparo, desinfecção ou
esterilização, armazenamento e distribuição de produtos saúde devem ser realizados pelo
CME do serviço de saúde e suas unidades satélites ou por empresa processadora. Apenas o
processamento de produtos não críticos (que entram em contato com pele íntegra ou não
entram em contato com o paciente) pode ser realizado em outras unidades do serviço de
saúde, desde que de acordo com o Procedimento Operacional Padrão (POP) definido pelo
CME.
Também foram constatadas vulnerabilidades na forma de estocagem da roupa limpa na
unidade. Na rouparia, os sacos com as peças processadas fora da unidade ficavam
acomodados no chão, enquanto eram dobrados por uma auxiliar de serviços gerais (ASG).
Não havia mobiliário adequado para a guarda das roupas dobradas e o ambiente também
estava sendo utilizado como depósito para itens diversos.
Fotos – Rouparia.

Imagem – ASG dobrando roupas processadas.
Rio Branco/AC, 31 de março de 2016.

Imagem – Rouparia acomodando itens diversos.
Rio Branco/AC, 31 de março de 2016.

De acordo com o “Manual de Processamento de Roupas de Serviços de Saúde: Prevenção e
Controle de Riscos” da ANVISA, o local onde as roupas serão armazenadas deve ser limpo,
livre de umidade e exclusivo para esse fim. Além disso, deve-se proibir que funcionários
alimentem-se nesse local. Pode-se utilizar armário, estante, carro-estante, ou outro
mobiliário, que devem ser fechados e possuir superfícies passíveis de limpeza.
Ainda, em relação às roupas, pôde ser constatado que a maioria dos leitos não dispunha de
lençóis disponíveis para os pacientes atendidos nas salas de observação. Ante a
indisponibilidade, alguns pacientes faziam uso de roupas de cama trazidas de suas
residências.
Fotos – Pacientes atendidos em leitos sem lençóis ou com lençóis próprios.
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Imagem – Sala de observação adulto. Rio
Branco/AC, 31 de março de 2016.

Imagem – Sala de observação adulto. Rio
Branco/AC, 31 de março de 2016.

Além desses achados, foi possível verificar também a existência de falhas estruturais que
comprometem o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Vale ressaltar que os
resíduos do serviço de saúde merecem atenção especial em todas as suas fases de manejo
(segregação, condicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição
final), em decorrência dos imediatos e graves riscos que podem oferecer, por apresentarem
componentes químicos, biológicos e radioativos.
Foi constatado que não se faz uso de uma sala específica para armazenamento temporário
de resíduos. No caso, o lixo é deixado pelos corredores até ser levado ao abrigo externo,
ficando ao alcance dos pacientes da pediatria, por exemplo. Importa esclarecer que, segundo
o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde (RDC nº
306, de 7 de dezembro de 2004), não pode ser feito armazenamento temporário com
disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a conservação dos sacos em
recipientes de acondicionamento.
Fotos – Lixo armazenado temporariamente no corredor da UPA 24h.

Imagem – Lixo na porta da sala de observação
pediátrica. Rio Branco/AC, 31 de março de 2016.

Imagem – Lixo na porta da sala de observação
pediátrica. Rio Branco/AC, 31 de março de 2016.

Somado a isso, o armazenamento externo dos resíduos também não está de acordo com as
normas estabelecidas pelo RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004 (item 15). O abrigo
externo é composto de três ambientes, que no momento da inspeção encontravam-se abertos,
com exceção do destinado a materiais radioativos. A área de lixo comum estava com o piso
encharcado, em virtude de vazamentos. Galões com líquido utilizado para processar os
exames radiológicos estavam expostos.
Fotos – Abrigo externo de resíduos hospitalares.
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Imagem – Abrigo externo destrancado. Rio
Branco/AC, 31 de março de 2016.

Imagem – Área do lixo contaminado. Rio
Branco/AC, 31 de março de 2016.

II) Falhas estruturais e de controle relacionadas às áreas destinadas ao apoio técnico e
logístico (almoxarifado, sala de arquivo, farmácia e estoques).
No que diz respeito às áreas destinadas ao apoio técnico e logístico, também foram
constatadas deficiências capazes de comprometer o regular funcionamento da unidade. Em
geral, as salas de apoio (almoxarifado, sala de arquivo, farmácia, estoques e rouparia) foram
projetadas em dimensão inadequada ao porte da unidade. O tamanho reduzido das salas,
somado à deficiência de mobiliários e a métodos de controle frágeis, expõe itens sensíveis a
condições de armazenamento críticas.
Na farmácia, o controle de estoque era realizado por meio de anotações em papel, sem apoio
de um profissional especializado (farmacêutico). Ainda, em razão da insuficiência de espaço,
boa parte do estoque de medicamentos e materiais hospitalares ficava acondicionada em uma
sala de observação desativada, não climatizada e não mobiliada. No estoque, os itens
encontravam-se empilhados e em contato direto com o piso, impossibilitando o controle
funcional sobre condições de estocagem, quantidade e validade dos medicamentos/materiais.
Fotos – Sala de observação transformada em estoque de medicamentos.

Imagem – Medicamentos armazenados em contato
com o piso. Rio Branco/AC, 31 de março de 2016.

Imagem – Itens do estoque da farmácia
empilhados inadequadamente. Rio Branco/AC,
31 de março de 2016.

Da mesma forma, foi constatado que o armazenamento de materiais descartáveis e de
alimentos mantinha padrão idêntico ao da guarda dos medicamentos. Neste caso, foram
encontrados alimentos vencidos no depósito durante a inspeção.
Fotos – Depósito de alimentos inadequado, com alimentos vencidos.
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Imagem
–
Alimentos
empilhados
inadequadamente. Rio Branco/AC, 31 de março de
2016.

Imagem – Alimento vencido em 24/03/2016. Rio
Branco/AC, 31 de março de 2016.

III) Falhas estruturais relacionadas à área assistencial.
Em relação à área destinada à assistência, foi constatado que as salas destinadas à
inaloterapia e medicação eram inadequadas ao porte da unidade. Existem na UPA 24h do 2°
Distrito duas salas de medicação em funcionamento, uma adulta e outra infantil, com cerca
de dois/três lugares cada. De acordo com um dos entrevistados, as salas, em especial a
destinada a pacientes adultos, não atende à demanda da unidade, o que ocasiona
comprometimento do atendimento.
Também existe uma sala destinada à hidratação coletiva, no entanto, encontrava-se
desativada por falta de mobiliário adequado.
Fotos – Sala de hidratação coletiva desativada.

Imagem – Armário e pia em desuso. Rio
Branco/AC, 31 de março de 2016.

Imagem – Sala de hidratação coletiva vazia. Rio
Branco/AC, 31 de março de 2016.

De acordo com as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24h), em conformidade com a Política Nacional de Atenção às
Urgências, uma unidade de Porte III deve ter, no mínimo, uma sala de inalação coletiva, com
capacidade pra 10 pacientes, além de uma sala de aplicação de medicamentos/reidratação,
com capacidade para oito pacientes acomodados em poltronas.
IV) Falhas relacionadas à manutenção da estrutura, equipamentos e mobiliário.
No que se refere à manutenção da unidade, foi verificado que parte do mobiliário da UPA
do 2º Distrito encontrava-se em péssimo estado de conservação. Armários diversos, fogão,
98

banheiros, poltronas, cadeiras destinadas aos profissionais, encontravam-se danificados,
alguns, inaptos para o uso.
Fotos – Mobiliário inapto para o uso.

Imagem – Cadeiras danificadas. Rio Branco/AC,
31 de março de 2016.

Imagem – Mobiliário e equipamentos de cozinha
mal conservados. Rio Branco/AC, 31 de março de
2016.

No mais, a sala destinada à guarda temporária de cadáveres estava desativada e servia como
depósito de cadeiras de rodas e macas em desuso.
Por fim, importa ressaltar que, de acordo com o art. 8º da Portaria nº 342, de 4 de março de
2013, compete ao gestor responsável pela UPA 24h “garantir apoio técnico e logístico para
o bom funcionamento da unidade”.
Além disso, segundo art. 26 da mesma portaria, com o início de funcionamento de uma
unidade como UPA, o ente federativo beneficiário deve assumir a manutenção preventiva
do referido estabelecimento de saúde, pelo prazo mínimo de cinco anos, como condição para
continuar no programa de financiamento do Governo Federal e, depois desse prazo, para
receber eventuais novos recursos financeiros.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
A UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva está localizada na BR 364, Estrada da Sobral S/N,
é classificada como UPA 24h de Porte III, com capacidade de atender 350 pacientes por dia e
contém 23 leitos de observação.
O exame demonstrou algumas inadequações estruturais, principalmente quanto ao abrigo
externo de resíduos de serviços de saúde, ao setor de Serviço de Arquivo Médico e Estatística
– SAME e a disponibilidade de banheiro para deficientes.
Assim, importa dizer que o abrigo vistoriado não apresenta separação para os diferentes tipos
de resíduos armazenados. Em condições ideais, a Upa deve conter um abrigo externo para
resíduos do serviço de saúde dividido em no mínimo três boxes para resíduos comuns,
biológicos e químicos, conforme dispõe item 28 do Programa Arquitetônico Mínimo para
Unidade De Pronto Atendimento - Upa 24 Horas. A ventilação do abrigo também não se
mostrou adequada por não estar de acordo com o Manual de Gerenciamento dos Resíduos de
Serviços de Saúde/ANVISA de 2006 que estabelece como mínimo duas aberturas, teladas, de
10 x 20 cm cada.
Além disso, o abrigo permanece aberto com fácil acesso de pessoas não autorizadas, em
desacordo com o Manual de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde/ANVISA de
2006 e a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306 de 2004; CONAMA nº 358 de 2005.
99

Fotos – Abrigo de resíduos do serviço de saúde.

Foto – Abrigo de resíduos aberto. Rio Branco/AC,
01 de abril de 2016.

Foto – Abrigo de resíduos aberto. Rio Branco/AC,
01 de abril de 2016.

Somado a isso, o espaço antes projetado para ser uma brinquedoteca agora é utilizado como
SAME, setor destinado a organizar prontuários e produzir informações estratégicas para o
gerenciamento da unidade. Durante entrevista, a gestora da UPA 24h relatou a necessidade de
um espaço mais adequado, pois o existente tem dimensões físicas insuficientes para o
tratamento e arquivo de informações.
Já em relação aos banheiros localizados na recepção, verificou-se que o destinado ao uso de
pessoas com necessidades especiais/deficiência estava interditado, sem condições de uso,
em desconformidade com o preconizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT NBR 9050:2004.
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Manifestação da Unidade Examinada
Em resposta aos itens relacionados à UPA do 2° Distrito, o gestor encaminhou o
Ofício/GA/UPA VIA VERDE/n° 027/2016, com as seguintes justificativas relativas ao não
cumprimento dos requisitos estruturais mínimos estabelecidos pelas normas:
“1. Central de Material Esterilizado (CME) - Desde 20 de abril do corrente, o local do
expurgo foi reativado com a realização de serviços e reparos na rede de esgoto. Estamos em
fase de elaboração do Plano de Trabalho para exercício 2017 e nesta programação estamos
inserindo adequações na estrutura predial com vistas a atender o que dispõe a RDC n. 15, de
15 de março de 2012.
1.1 - Quanto à adesão ao Procedimento Operacional Padrão (POP) segundo informações da
equipe de gestão, todos os setores dispõe de POP, estamos intensificando ações, junto aos
chefes de setores e servidores, no sentido de efetivar o integral cumprimento dos
procedimentos operacionais (cópia anexa);
2 - No local de processamento de roupas, estamos promovemos mudanças no setor,
procedendo à separação dos itens do local, priorizando o espaço exclusivamente para
guardar roupa hospitalar, desse modo, solicitamos prazo de 30 (trinta) dias para efetivação
das alterações no setor;
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2.1 Quanto a armário, estante ou outro mobiliário para acondicionamento, informamos que
solicitamos verbalmente da Divisão de Patrimônio da Secretaria de Estado de Saúde
levantamento do patrimônio e, estamos verificando junto a Gerência de Contrato se existe
pregão destes itens, de semelhante modo a outras ações, estamos procedendo ajustes no Plano
Anual de Trabalho para incluir ação de aquisição de mobiliário;
2.2 - Estamos em processo de elaboração e edição de portaria interna proibindo alimentação
de servidores no local, disciplinando que tal conduta seja passível a sanções administrativas
em caso de descumprimento, solicitamos prazo de 10 (dez) dias para estudo e publicação do
ato administrativo;
2.3 - No que se refere a condicionamento do lixo nos termos da RDC n. 306, de 7 de dezembro
de 2004, solicitamos da Gerência de Contratos da Secretaria de Saúde cópia do contrato de
serviço da empresa de Conservação e Limpeza PIT STOP para solicitar providencias e
integral cumprimento da disposição;
3 - Abrigo Externo
3.1 - Solicitamos da Secretaria de Obras Públicas - SEOP vistoria nos abrigos e na parte
elétrica, no sentido de promover reforma no local e troca de portas e fechaduras, no sentido
de reorganizar o setor, para isso estamos adequando ações, dentro do Plano de Trabalho da
Unidade.
...
4 - Apoio logistico, almoxarifado, sala de arquivo, farmácia e estoque
4.1 - Como descrito no relatório letra b, os espaços se tornaram pequenos para demanda de
serviços e para dispensa de materiais. Contudo, nesta gestão, a contar de 14 de março do
corrente, estamos reorganizando os setores, buscando otimizar os espaços, dando efetividade
aos serviços, para concretizar desta ação, solicitamos prazo de 10 (dez) dias;
4.2 - Quanto a controle de estoque e abastecimento da Farmácia, informamos que a
Secretaria de Estado de Saúde iniciou no dia 18 de abril a implantação do sistema de
Gerenciamento de Recursos Público - GRP, com treinamento da equipe, catalogação de
estoque, visando dar transparência e efetividade no estoque da farmácia, não houve
comunicação oficial desta ação, que é implementada pela Gerência de Tecnologia da
Informação TI/SESACRE;
5 - Área de Assistência
5.1 - Quanto às observações apontadas nas salas de inaloterapia e medicação, estamos
redimensionando o espaço, alterando fluxo, providenciando ações de mudança na estrutura
dos pontos de oxigênio (gás medicinal) e promovendo alterações no Plano de Trabalho da
Unidade - 2016, para realocar recursos, para ação de aquisição de cadeiras e/ou camas para
reativação da sala destinada à hidratação coletiva;
6 - Mobiliário
6.1 - No que se refere ao estado de conversação e uso do mobiliário, poltronas, cadeiras,
armários, fogão e outros, estamos revisando o Plano de Trabalho da Unidade - 2016, para
promover remanejamento de recursos para aquisição de mobiliários novos, visto que os que
estão em uso, datam da inauguração desta Unidade no ano de 2009 e estão danificados pelo
tempo e uso. Frisamos que quando é necessário reparo, solicitamos via sistema interno
chamado ao almoxarifado de manutenção da Secretaria de Saúde para que reparos sejam
providenciados;
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Por fim, salientamos que esta Unidade de Pronto Atendimento, recentemente, na segunda
quinzena do mês de março e na primeira semana de abril, teve alterações no quadro funcional
de gestão (Gerência Geral e Administrativa) e que estamos trabalhando em diversas frentes,
promovendo ações e alterações em diversos setores, para ajustar o funcionamento de acordo
com a regulamentação, aplicado a Unidade Pronto Atendimento - UPA.”
Quanto aos fatos identificados na UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva, a Secretaria de
Estado de Saúde – SESACRE, por meio do MEMO/G.A/UPA SOBRAL/ Nº 008/2016, de 9
de maio de 2016, apresentou a seguinte manifestação:
“[..]
Em relação a estrutura física da UPA estar em desacordo com as exigências mínimas da
legislação do programa no tocante ao abrigo externo para resíduos, informamos que foi
solicitado a construção por meio dos MEMOs 129/2015, 158/2015 e 218/2015, cópias anexas.
O projeto de construção do abrigo encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria de Obras
Públicas (SEOP), bem como aguardando finalização de processo licitatório de empresa para
construção, previsto, para o mês de junho do ano corrente.
Os banheiros da recepção estão em funcionamento, o banheiro para portadores de
necessidades especiais estava interditado aguardando material para manutenção, já foi
realizado o serviço.
[...].”
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Análise do Controle Interno
Quanto à UPA do 2° Distrito, o gestor da Unidade reconheceu todas as pendências
relacionadas ao não cumprimento dos requisitos estruturais mínimos para funcionamento da
UPA 24 horas do 2º Distrito, informando, ainda, sobre a intenção de sanar a maioria das
falhas por meio da inclusão das medidas necessárias no Plano Anual de Trabalho da unidade
referente aos anos de 2016 e 2017.
No entanto, é importante que que seja elaborado um plano operacional detalhado, com a
descrição das ações propostas e definição de responsáveis específicos para o
acompanhamento da execução delas, como também, de um cronograma para o cumprimento
de cada uma das providências necessárias à adequação da unidade aos padrões definidos
pelas normas aplicáveis a uma unidade hospitalar, no caso uma UPA 24 horas.
Também cabe ressaltar que, em relação aos Procedimentos Operacionais Padrão (POP)
encaminhandos, não foi constatada a existência de um POP específico para o processamento
dos artigos e instrumentais, clínicos e cirúrgicos, utilizados na UPA, em que seja definido,
expressamente, orientações quanto à pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da
integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção ou esterilização, armazenamento e
distribuição dos produtos hospitalares para as unidades consumidoras.
Nesse sentido, vale frizar que não basta somente a elaboração de um POP adequado; estes
precisam ser seguidos rigorozamente por toda a equipe, além de revisados e validados
continuamente pelos profissionais responsáveis pela elaboração e fiscalização da adesão aos
procedimentos definidos.
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No tocante à UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva, em sua manifestação a Secretaria de
Saúde do Estado do Acre informa que adotou providências no sentido de sanar as
inadequações indicadas no que se refere ao abrigo externo de resíduos de serviços de saúde.
Tendo em vista que ainda não foram adotadas medidas concretas para solução das falhas,
verifica-se que as condições atuais do abrigo prejudicam a segurança dos pacientes e dos
responsáveis pela coleta por permitir contato indevido com resíduos contaminados, ou com
material impróprio.
Cabe lembrar que a unidade carece de um local específico para realização de curativos
contaminados, como evidenciou a inspeção física e a entrevista com o profissional médico
responsável pelo trauma. Muitas vezes pacientes com algum grau de contaminação são
atendidos no mesmo local que outros, potencializando a possibilidade de proliferação de
doenças.
Em relação ao banheiro para portadores de necessidades especiais, a SESACRE afirma que
os fatos apresentados já foram contornados com realização de manutenção nas instalações.
Contudo não foram apresentados documentos capazes de comprovar a solução dos problemas.
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2.2.2. Procedimentos de classificação de risco inadequados.
Fato
Foram realizados exames com o objetivo de verificar a adequação do protocolo de
acolhimento com classificação de risco instituído pelas UPA 24h. Para isto, realizou-se
inspeção física e entrevistas na UPA do 2° Distrito (em 31 de março de 2016) e na UPA
Baixada da Sobral – Franco e Silva (em 01 de abril de 2016).
a) UPA do 2° Distrito:
Durante a inspeção, foi verificado que, apesar de existirem duas salas destinadas à
classificação de risco, apenas uma estava em funcionamento.
A situação vai de encontro à Resolução CFM nº 2.079, de 14 de agosto de 2014, que dispõe
que o tempo de acesso do paciente à Classificação de Risco deve ser imediato, sendo
necessário dimensionar o número de classificadores para atingir esse objetivo. Além
disso, de acordo com as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24h), uma UPA de porte III deve manter duas salas de classificação de
risco.
Noutro ponto, o protocolo elaborado pela unidade define que o usuário encaminhado à
Classificação de Risco deve ser classificado, de acordo com o potencial de risco, agravos à
saúde ou grau de sofrimento, em vermelho, amarelo, verde ou azul. No caso dos pacientes
classificados como azul, cujo atendimento deve ocorrer em no máximo 240 minutos, consta
a possibilidade de encaminhamento, através de documento escrito, para acolhimento na
Unidade Básica de Saúde de referência.
De acordo com a Resolução CFM nº 2.079, de 14 de agosto de 2014, todo paciente com
agravo à saúde que tiver acesso à UPA deverá, obrigatoriamente, ser atendido por um
médico, não podendo ser dispensado ou encaminhado a outra unidade de saúde por outro
profissional que não o médico. Dessa forma, é irregular a previsão protocolar de
encaminhamento dos pacientes classificados como azul pela equipe de classificação.
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Vale ressaltar que, apesar de tal previsão, não foi constatada a ocorrência de
encaminhamento de pacientes antes do atendimento médico. De acordo com os
entrevistados, o paciente apenas é informado sobre o longo período de espera e sobre a
existência de outras opções de atendimento.
Quanto ao tempo de espera, a despeito da previsão protocolar, foi constatado por meio de
entrevista que a unidade adota como limite o prazo de 48 horas para atendimento dos
pacientes classificados na categoria azul. Ou seja, o protocolo prevê atendimento médico em
no máximo 240 minutos, mas a UPA 24h do 2º Distrito adota o prazo de 48 horas como
padrão regular, contrariando a previsão protocolar.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
Verificou-se que pacientes chegam a aguardar até 90 minutos para receberem a classificação
de risco, conforme demonstram os boletins de entrada e fichas de classificação inspecionados,
tempo considerado inadequado.
O tempo de acesso à classificação de risco deve ser reduzido, sob possibilidade clara de agravo
do quadro clínico do paciente. Recomenda-se, inclusive, que a classificação seja imediata
conforme disposto no art. 3º, Parágrafo Único da Resolução do Conselho Federal de Medicina
- CFM nº 2079/2014.
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Manifestação da Unidade Examinada
Em resposta aos apontamentos relacionados à UPA do 2° Distrito o gestor encaminhou o
Ofício/GA/UPA VIA VERDE/n° 027/2016, com as seguintes justificativas:
“7 - Classificação de Riscos
7.1 - De acordo com a informação solicitamos da Gerência de Assistência Médica e da
Gerência de Enfermagem reavaliação dos procedimentos praticados na classificação de risco
para revisão e elaboração de propostas para alterações, estas solicitações foram verbais,
desse modo, solicitamos prazo de 30 (trinta) dias para alteração e implantação dos
procedimentos adequados;”
Quanto à UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva, o gestor informou por meio do
MEMO/G.A/UPA SOBRAL/ Nº 008/2016, de 9 de maio de 2016, que:
“[...]
Quanto ao tempo de espera para classificação de 90 minutos, constata-se que esse lapso de
tempo ocorreu no período em que aconteceu a fiscalização, exato momento em que houve
aumento da demanda na unidade devido a casos suspeitos de Dengue, Chicogunya e Zica
Vírus. No entanto, o tempo de espera para classificação já encontra-se reduzido e está sob
monitoramento da Gerencia de Enfermagem.
[...]”
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Análise do Controle Interno
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A direção da UPA 24 horas do 2º Distrito reconhece a existência das falhas constatadas quanto
aos procedimentos praticados na classificação de risco e afirma ter solicitado a revisão e
alteração do protocolo adotado na unidade, solicitando o prazo de 30 dias para adequação às
normas vigentes.
A aplicação de um protocolo de classificação de riscos em concordância às normas vigentes
é essencial para o funcionamento adequado de unidades hospitalares do tipo pronto
atendimento. É certo que a definição de prioridades para o atendimento médico é primordial,
mas cabe ressaltar que a limitação do tempo máximo de espera de todo e qualquer paciente
que procure a UPA também é de grande relevância.
Sendo assim, independente da revisão formal do protocolo, cabe ao gestor da unidade
providenciar o funcionamento imediato das duas salas de classificação de riscos existentes e
estudar soluções para garantir que o tempo protocolar máximo previsto nas normas vigentes
passe a ser respeitado na unidade. Ou seja, mesmo os pacientes classificados na faixa azul, de
menor prioridade, devem receber atendimento médico em no máximo 240 minutos.
No tocante à UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva, em sua manifestação a Secretaria de
Saúde do Estado do Acre informou que no período da inspeção houve um aumento da
demanda que ocasionou o tempo inadequado para a classificação. Informou também que o
problema está solucionado e o tempo de espera para classificação está sob monitoramento da
gerencia de enfermagem.
Entretanto, por se tratar de um procedimento crítico para a qualidade do atendimento na
unidade, as afirmações necessitam de embasamento em relatórios que possibilitem o exame
da situação de forma estruturada e estatística, os documentos enviados pela SESACRE não
apresentam esses dados.
Vale destacar que os boletins de entrada e fichas de classificação verificados são do dia 29 de
março de 2016 e que a inspeção na unidade de saúde foi realizada no dia 01 de abril de 2016.
Com isso, conclui-se que o aumento de demanda ocorreu também no dia 29 de março, quando
a equipe não estava presente na UPA 24h.
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2.2.3. UPAs 24h mantêm pacientes em observação por mais de 24 horas, em desacordo
às exigências da legislação do programa.
Fato
Com o objetivo de avaliar se a estrutura física das UPA 24h e o seu funcionamento estão de
acordo com o estabelecido na legislação do programa, realizou-se inspeção física e
entrevistas na UPA do 2° Distrito (em 31 de março de 2016) e na UPA Baixada da Sobral –
Franco e Silva (em 01 de abril de 2016).
Durante as inspeções foi constatado que a internação de pacientes por período superior a 24
horas nas salas de observação é rotineira.
De acordo com o art. 7º, incisos IX e X, a Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, uma UPA
24h deve manter pacientes em observação, por período de até 24 horas, para elucidação
diagnóstica e/ou estabilização clínica. Pacientes que não tiverem suas queixas resolvidas
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nesse período devem ser encaminhados para internação em serviços hospitalares, por meio
das centrais reguladoras.
a) UPA do 2° Distrito:
Foram coletadas evidências de fichas de controle de fluxo da sala de observação adulto em
que constam registros de pacientes internados por até seis dias, ou seja, com data de
internação (D.I.) em 25 de março de 2016. A maioria aguardava vagas, após solicitação de
transferência para outra unidade hospitalar.
Também foi constatada a ocorrência de atraso no pedido de transferência de pacientes. No
caso do paciente com a data de internação citada acima, a solicitação de vaga no sistema
hospitalar ocorreu somente em 29 de março 2016.
De acordo com a Portaria n° 461, de 11 de junho de 2014, considera-se Pronto Atendimento
um estabelecimento autônomo não-hospitalar e que possui apenas leitos de observação em
sua instalação física, não se admitindo leitos de internação. Trata-se de estabelecimento
independente destinado à assistência aos pacientes acometidos por quadros de urgência e
emergência, realizando o atendimento inicial, estabilizando o paciente e definindo o
encaminhamento responsável.
Sendo assim, constatada a prática de internação rotineira de pacientes na unidade
inspecionada, fica configurada a descaracterização do padrão de atendimento atribuído
tipicamente a uma Unidade de Pronto Atendimento 24h.
Vale ressaltar que, quando esgotada a capacidade resolutiva de uma Unidade de Pronto
Atendimento 24h, o usuário não pode permanecer indefinidamente aguardando transferência
a leito hospitalar pela autoridade sanitária, sob pena de grave comprometimento a sua saúde
ou mesmo risco de morte.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
Examinando os registros do Serviço de Arquivo Médico e Estatística – SAME, verificou-se,
com base no boletim de entrada e no pedido de internação, a permanência de um paciente na
unidade de pronto atendimento do dia 26 ao dia 28 de março de 2016, dois dias, sem que tenha
havido a solicitação de internação. Já no terceiro dia, realizou-se o pedido de internação em
rede hospitalar. Apesar disso, no dia da inspeção física, 01 de abril de 2016, o pedido ainda
não havia sido atendido. Em entrevista, a gestora da unidade afirmou que, transcorrido o
período máximo de observação, muitas vezes não é possível realizar a transferência de
pacientes para a rede hospitalar, por ausência de vagas.
Com o exposto, é possível constatar que, transcorrido o período de 24h de observação, a
equipe médica não solicita, de imediato, a internação do paciente na rede hospitalar,
contrariando o que determina o inciso X do art. 7º da Portaria nº 342, de 4 de março de 2013.
Além disso, verificou-se que a rede hospitalar não acata as solicitações de internação em
tempo hábil.
Desse modo, a rotatividade de pacientes diminui e a unidade de pronto atendimento pode
sofrer com a falta de leitos de observação ocasionada pelo desvio de finalidade quando
utilizada para internação, além de expor o paciente a um tratamento inadequado para suas
condições de saúde.
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Considerando as falhas apontadas na UPA do 2° Distrito, o gestor encaminhou o
Ofício/GA/UPA VIA VERDE/n° 027/2016, com as seguintes justificativas:
“8 - Fluxo Internação, Funcionamento, Pessoal, Curso Capacitação,
8.1 - Quanto a tempo de internação, solicitamos agendamento de reunião com Núcleo de
Regulação Estadual para que possamos nos inteirar do fluxo e assim, nos ajustar de acordo
com o art. 7°, incisos IX e X da Portaria n. 342, de 4 de março de 2013. Contudo, salientamos
que a crescente demanda, muitas vezes nos impõe a necessidade de manter internações por
período maior que o previsto;”
Não houve manifestação da Unidade examinada para os fatos apontados na UPA Baixada da
Sobral – Franco e Silva.
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Análise do Controle Interno
Quanto aos fatos apontados na UPA do 2° Distrito , o gestor se compromete a buscar soluções
junto ao Núcleo de Regulação Estadual para os casos de internação de pacientes por período
superior a 24 horas e com indicação de transferência para unidade hospitalar com capacidade
técnica adequada ao quadro clínico apresentado. No entanto, justifica que a crescente
demanda, muitas vezes impõe a necessidade de manter internações por período maior que o
previsto.
Vale ressaltar que os serviços de saúde de referência tem o dever de disponibilizar
atendimento para os pacientes encaminhados pelas UPAs, inclusive internação hospitalar, não
devendo ser criadas barreiras de acesso aos mesmos uma vez constatada a necessidade.
Nesse sentido, configura uma obrigação do Estado disponibilizar referência de leitos aos
pacientes em número suficiente para suprir a demanda de pacientes oriundos das UPAs,
executando ações imediatas a fim de reforçar a estrutura para receber mais pacientes com
quadros graves.
De fato, mesmo com a adoção das medidas cabíveis para ampliação da rede, a curto e médio
prazos, parece não haver perspectiva para a resolução do problema crônico da falta de vagas
em hospitais públicos. No entanto, esgotada a capacidade do sistema, incumbe à autoridade
competente, requisitar os recursos privados para atendimento da presente demanda.
Ou seja, nos casos de maior gravidade e na falta de leitos disponíveis na rede pública
hospitalar, cabe à SESACRE adquirir, para os pacientes internados na UPA, junto à rede
privada, leitos de UTI e leitos para atendimento aos casos de pacientes com risco de morte ou
dano irreparável à saúde, de acordo com a necessidade de atendimento, a critério dos médicos
responsáveis.
Diante da ausência de manifestação da Unidade examinada após a apresentação dos fatos
relacionados à UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva, a análise do Controle Interno sobre
a constatação consta registrada acima, no campo “fato”.
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2.2.4. Os profissionais das UPAs 24h não estão adequadamente qualificados para atuar
na área de urgência e emergência.
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Fato
Com o objetivo de analisar se os médicos e enfermeiros que atuam na UPA da Cidade do Povo
foram adequadamente capacitados para atuar na área de urgência e emergência, foram
requisitados por meio da Solicitação de Fiscalização nº 201600432/04/V02/AC, de 08 de
março 2016, a comprovação de capacitação da equipe médica e de enfermagem da UPA do
2° Distrito, UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva e UPA da Cidade do Povo.
a) UPA do 2° Distrito:
A unidade encaminhou o Despacho n° 336/2016, constando como anexo apenas o certificado
de capacitação do chefe da enfermagem da unidade. Além disso, os profissionais da área de
medicina e enfermagem entrevistados relataram que não possuíam cursos na área de
urgência e emergência, contando apenas com cursos generalistas e a experiência obtida na
graduação e na atuação na própria UPA.
Sendo assim, restou configurada a ausência de capacitação satisfatória, nos termos das
normas aplicáveis, dos profissionais que atuam na assistência médica da UPA 24h do 2º
Distrito.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
Por meio do MEM/SESACRE/UPA SOBRAL/GG/137/2016, de 21 de março de 2016, a
Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE informou que não existe comprovação da
capacitação na área de urgência e emergência de nenhum dos profissionais de saúde em
exercício na UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva.
c) UPA da Cidade do Povo:
Por meio do MEM/N° 066/2016/GG/UPA CP/SESACRE, de 17 de março de 2016, a unidade
enviou apenas uma lista com os profissionais e os respectivos cursos de capacitação, sem
enviar a comprovação de participação nos cursos.
Dos oito médicos listados, cinco possuem capacitação na área. Já com relação aos dez
enfermeiros listados, seis possuem capacitação.
Sendo assim, restou configurada a ausência de capacitação satisfatória, nos termos das normas
aplicáveis, dos profissionais que atuam na assistência médica da UPA da Cidade do Povo.
Ressalte-se que a Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002 define os conteúdos teóricos
e práticos necessários para a capacitação de médicos que atuam nos sistemas estaduais de
Urgência e Emergência. Estabelece, ainda, a necessidade de certificação dessas habilidades
mediante instituição pública e, de igual maneira, indica a necessidade de que a capacitação
para fomentar esses conhecimentos e habilidades deve dar-se mediante instituição pública.
Além disso, de acordo com a portaria mencionada, o grau de desprofissionalização, falta de
formação e educação continuada dos trabalhadores das urgências, resulta em
comprometimento da qualidade na assistência e na gestão do setor.
Por fim, cabe mencionar que o art. 7º da Resolução CFM nº 2.079, de 14 de agosto de 2014,
reforça a necessidade de qualificação mínima dos profissionais médicos para o trabalho em
UPAs, mediante o disposto no Capítulo VII, item 2, alínea B-3 da Portaria nº 2.048, de 5 de
novembro de 2002. Tal capacitação é responsabilidade dos gestores, sendo obrigação do
diretor técnico da UPA exigir documentalmente do gestor a capacitação prevista no caput.
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Manifestação da Unidade Examinada
a) UPA do 2° Distrito:
Por meio do Ofício/GA/UPA VIA VERDE/n° 027/2016, de 12 de maio de 2016, a Secretaria
de Saúde do Estado do Acre informou que:
“Estamos verificando dentro do quadro da assistência a grade curricular dos profissionais
lotados, após esse levantamento, buscaremos junto ao Departamento de Educação e
formação da Secretaria de Saúde, mecanismos para promover capacitação nas áreas de
urgência e emergência nos termos das normas aplicáveis”.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
Por meio do MEMO/G.A/UPA SOBRAL/ Nº 008/2016, de 9 de maio de 2016, a Secretaria
de Estado de Saúde – SESACRE apresentou a seguinte manifestação:
“Informamos que está em andamento o processo licitatório para realização de capacitação
para os profissionais desta Unidade de Pronto Atendimento, nas modalidades ACLS
(Advanccd Cardiovascular Lifc Supportc), ATLS (Advanccd Trauma Life Suport) e o PALS
(Pediatric Advanced Supoport), conforme Termo de referência anexo.”
c) UPA da Cidade do Povo:
Por meio do MEMO/Nº 106/2016/GG/UPAC-CP, de 09 de maio de 2016, de 23 de setembro
de 2015, a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informou que:
“Com relação à capacitação de profissionais da UPA Cidade do Povo, foi encaminhado
memorando ao setor de ensino e pesquisa com solicitação para treinamento e capacitação
dos profissionais da unidade, assim como também foi disponibilizado recurso para a
realização dos mesmos. A capacitação será realizada no mês de junho do ano corrente.”
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Análise do Controle Interno
a) UPA do 2° Distrito:
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informa que adotou
providências com vistas a sanar a impropriedade verificada. As providencias, no entanto,
ainda não são suficientes para corrigir a falha detectada.
b) UPA Baixada da Sobral – Franco e Silva:
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre afirma que existe a intensão de
contratar uma empresa especializada para ministrar treinamentos sobre pronto atendimento.
Entretanto, até o momento os profissionais de saúde permanecem prestando serviço na
unidade sem habilitação formal para atendimento aos pacientes de urgência e emergência, fato
que potencializa a possibilidade de procedimentos inadequados serem realizados e coloca em
risco o quadro clínico dos usuários do sistema.
c) UPA da Cidade do Povo:
Em sua manifestação a Secretaria de Saúde do Estado do Acre informa que adotou
providências com vistas a sanar a impropriedade verificada. As providencias, no entanto,
ainda não são suficientes para corrigir a falha detectada.
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2.2.5. A UPA Baixada da Sobral - Franco e Silva possui os requisitos mínimos de
funcionamento estabelecidos na legislação do programa.
Fato
Foram realizados exames com o objetivo de verificar se a UPA sofre com
desabastecimento/mau funcionamento de alguns itens, essenciais, nos termos da Portaria nº
2.048/2002 (itens 2.5 e 2.6), especificamente medicamentos e equipamentos e Materiais
Hospitalares.
Para isso, foi realizada inspeção física realizada na manhã do dia 01 de março de 2016 e
entrevistas com servidores da unidade.
Os exames realizados não indicaram ausência de itens mínimos estabelecidos pela legislação
do programa.
ato
/F
#

2.2.6. A estrutura física da UPA da Cidade do Povo está de acordo com as exigências
mínimas da legislação do programa.
Fato
Localizada na Cidade do Povo, complexo habitacional com previsão de construção de mais
de 10.000 moradias, a UPA da Cidade do Povo Dr. Edilberto Parigot de Souza Filho foi
inaugurada em outubro de 2014.
Qualificada por meio da Portaria nº 1.639, de 1º de outubro de 2015, a UPA da Cidade do
Povo é classificada como de Porte I, com previsão de até 150 atendimentos médicos em 24
horas, conforme diretrizes da Portaria nº 342, de 4 de março de 2013, ambas do Ministério da
Saúde.
Com o objetivo de verificar estrutura física da UPA, foi realizada inspeção física na manhã
do dia 31 de março de 2016. Após a inspeção dos diversos ambientes da unidade, verificouse que a estrutura atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela Portaria nº 342, de 4 de
março de 2013.
Durante a inspeção física foram constatadas algumas impropriedades que já foram sanadas
pela UPA da Cidade do Povo. Na ocasião, constatou-se que o sanitário masculino da sala de
espera estava com a fechadura danificada. Além disso, o equipamento utilizado para fazer a
esterilização estava danificado, aguardando conserto. Por fim, constatou-se que os sanitários
da área de descanso para funcionários estavam danificados, aguardando conserto.
ato
/F
#

2.2.7. Os procedimentos de classificação de risco da UPA da Cidade do Povo são
adequados.
Fato
A avaliação do funcionamento da UPA teve como objetivo verificar a existência de
procedimentos de acolhimento com classificação de risco em adequado funcionamento e a
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inexistência de casos de dispensa de pacientes antes do devido atendimento
médico/classificação de risco.
Durante a inspeção física realizada na manhã do dia 31 de março de 2016 verificou-se que a
unidade possui processo de acolhimento com classificação de risco. Na recepção os pacientes
podem visualizar um cartaz explicativo que indica classificações de risco existentes e os
respectivos tempos médio de espera.
A unidade conta com uma sala de triagem, onde a classificação é realizada por profissionais
de enfermagem. O tempo médio de espera foi considerado adequado pelos entrevistados, e
não foram evidenciados casos de dispensa de pacientes sem atendimento médico.
ato
/F
#

2.2.8. Análise sobre a adequação de obras de construção de UPA 24h.
Fato
A fiscalização realizada também teve como objetivo avaliar se o Estado do Acre realizou
adequadamente as obras de construção de UPA 24h que foram objeto de financiamento
federal.
Por meio de consulta ao Sistema de Monitoramento das Obras do Ministério da Saúde,
verificou-se que a única obra em execução no Estado encontra-se com 11,39% de sua
execução concluída, no Município de Cruzeiro do Sul/AC.
Tendo em vista que os trabalhos de campo foram realizados apenas na capital, não foram
aplicados exames nessa área, já que não há obras em execução no município de Rio
Branco/AC.
ato
/F
#

3.

Conclusão

Com os exames efetuados, foi possível concluir que a estrutura física das UPA 24h
inspecionadas não está totalmente de acordo com a legislação do programa.
Na UPA do 2º Distrito foram constatadas falhas estruturais e procedimentais relacionadas à
biossegurança e ao controle e prevenção de infecções hospitalares, além de falhas que
comprometem o apoio técnico e logístico, tais como almoxarifado, sala de arquivo, farmácia
e estoques.
Além de inadequações na área destinada à assistência, a UPA do 2º Distrito também apresenta
falhas relacionadas à manutenção da estrutura, equipamentos e mobiliário.
Já na UPA da Sobral os exames apontaram deficiências estruturais relacionadas ao abrigo
externo de resíduos de serviços de saúde, ao setor de Serviço de Arquivo Médico e Estatística
– SAME e à disponibilidade de banheiro para deficientes.
A estrutura da UPA da Cidade do Povo foi considerada adequada, principalmente após
algumas intervenções realizadas para sanar deficiências apontadas na inspeção física.
Com relação ao funcionamento das UPA 24, os exames realizados indicaram que há
deficiências nos procedimentos de classificação de risco e ocorrência de pacientes em
observação por mais de 24 horas na UPA do 2º Distrito e na UPA da Sobral. Essas falhas não
foram identificadas na UPA da Cidade do Povo.
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Os exames também demonstram ausência de requisitos mínimos para o funcionamento das
unidades fiscalizadas, estabelecidos na legislação do programa. Foi possível constatar o
desabastecimento de alguns medicamentos e a ausência ou mau funcionamento de alguns
equipamentos considerados essenciais para o adequado funcionamento das unidades. Essas
constatações foram encontradas na UPA do 2º Distrito e na UPA da Cidade do Povo.
No tocante à adequação do quantitativo de profissionais das unidades, as três UPAs
fiscalizadas apresentaram inadequações. A UPA do 2º Distrito e a UPA da Sobral
apresentaram número de médicos insuficientes, em desacordo com a legislação do programa,
com destaque para a ausência de pediatras.
Já na UPA da Cidade do Povo, constatou-se a ausência de auxiliar de serviços gerais e auxiliar
administrativo no período noturno.
Os exames realizados também indicaram que a qualificação dos profissionais para atuar na
área de urgência e emergência é inadequada. Nas três unidades fiscalizadas, constatou-se a
ausência de capacitação satisfatória da maioria dos profissionais, nos termos das normas
aplicáveis.
Por fim, tendo em vista que os trabalhos de campo foram realizados apenas na capital, não
foi possível avaliar se o Estado realizou adequadamente as obras de construção de UPA 24h
que foram objeto de financiamento federal, pois a única obra em execução no Estado
encontra-se no Município de Cruzeiro do Sul/AC.
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Ordem de Serviço: 201600463
Município/UF: Rio Branco/AC
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES
Instrumento de Transferência: Convênio - 670953
Unidade Examinada: ESTADO DO ACRE
Montante de Recursos Financeiros: R$ 15.450.963,08
1.

Introdução

A presente fiscalização objetivou verificar se os recursos federais destinados a custear a Obra
de Saneamento Integrado nos Bairros Placas e Ouricuri em Rio Branco/AC estão sendo
executados em conformidade à legislação vigente. O escopo do trabalho visa identificar as
causas da paralisação do empreendimento e se as ações que foram tomadas pelos gestores
envolvidos (Governo do Acre, Caixa e Ministério das Cidades) para a retomada da obra e
viabilização da conclusão do empreendimento foram adequadas.
Para tanto, realizou-se, na Caixa, especificamente na Gerência Executiva de Governo Rio
Branco-GIGOV/RB, entre os dias 22 e 31 de março de 2016, análise documental do Contrato
de Repasse nº 0350961-29, referente à Obra de Saneamento Integrado nos Bairros Placas e
Ouricuri em Rio Branco/AC, com valor inicial de R$ 15.450.963,08. Adicionalmente, em 05
de abril de 2016, realizou-se a inspeção física do empreendimento, juntamente com
representantes da equipe técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PúblicasSEOP. Além disso, foram solicitados documentos à SEOP.
Os trabalhos de campo encerraram-se no dia 15 de abril de 2016 e não houve quaisquer
impedimentos a regular realização das atividades de fiscalização.
2.

Resultados dos Exames

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de
providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de
monitoramento a ser realizada por esta Controladoria.
2.1

Parte 1

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de
medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da
execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas
especiais, as quais serão monitoradas pela Controladoria-Geral da União.
2.1.1. Restrição à competitividade devido à ausência de parcelamento do objeto licitado.
Fato
Trata-se da Concorrência nº 189/2011 realizada pelo Governo do Estado do Acre, através de
sua Comissão Permanente de Licitação CPL 01, com objetivo de contratar empresa de
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engenharia para a execução dos serviços de Saneamento Integrado nos Bairros Placas e
Ouricuri, no Munícipio de Rio Branco - Acre, sob fiscalização da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP, no âmbito do Contrato de Repasse nº 0350961-29. O
edital foi publicado no Diário Oficial da União – Seção 3, p. 199, nº 223, de 22 de novembro
de 2011. O resultado do certame foi lavrado em ata no dia 14 de fevereiro de 2012. A proposta
da empresa ADINN Construção e Pavimentação Ltda. (CNPJ 01.287.024/0001-36) foi
declarada vencedora com valor global de R$ 10.800.567,86.
Preliminarmente, analisando-se a planilha orçamentária da proposta vencedora, verifica-se
que é composta por quatorze itens, seguindo o mesmo padrão da planilha orçamentária da
Administração:
Tabela – Itens da planilha orçamentária da ADINN.
SERVIÇOS

VALOR DO % DO
ITEM (R$) TOTAL

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E
802.926,86
7,43%
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
2.
TERRAPLENAGEM
392.845,57
3,64%
3.
PAVIMENTAÇÃO
1.126.401,33 10,43%
CANAL TRAPEZOIDAL DE
4.
1.362.048,98 12,61%
CONCRETO
5.
DRENAGEM PLUVIAL URBANA
488.049,13
4,52%
6.
OBRAS DE ARTE CORRENTE
454.324,79
4,21%
7.
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
205.469,31
1,90%
8.
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO
988.274,66
9,15%
9.
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
278.163,49
2,58%
10.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
25.777,98
0,24%
11.
EQUIPAMENTOS URBANOS
1.957.249,30 18,12%
12.
SERVIÇOS DIVERSOS DE URBANIZAÇÃO
2.086.857,16 19,32%
13.
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
191.295,71
1,77%
14.
ELETRICIDADE E ILUMINAÇÃO
440.883,59
4,08%
VALOR TOTAL (R$)
10.800.567,86
100%
Fonte: Exames efetuados pela CGU, em 29 de março de 2016 (Processo técnico de engenharia – GIGOV/Caixa
nº 350.961-29).
1.

Em continuidade à análise, verifica-se que os itens 11 e 12, que tratam de Equipamentos
Urbanos e Serviços Diversos de Urbanização, respectivamente, são compostos por serviços
de natureza totalmente diversa e independente dos serviços de saneamento propriamente ditos,
além de representarem uma materialidade de 37,44% em relação ao valor total previsto para
a obra.
Para fins ilustrativos, ressalta-se que o item 11 refere-se à construção de equipamentos
urbanos (quiosque para lanchonete, quadra de areia para vôlei, sombreador, construção de 05
playgrounds, construção de 03 áreas para ginástica e construção de 01 campo de futebol) e o
item 12 diz respeito a serviços de construção de calçadas, passarelas e plantio de grama.
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Embora os itens 11 e 12 sejam obras completamente distintas e independentes dos demais
itens, não há evidências de realização de estudo que comprove que sua contratação em
conjunto com os demais itens iria promover ganho de escala ou de que era inviável
tecnicamente a execução separadamente de tais serviços.
Portanto, dos exames realizados, constatou-se que o Governo do Estado do Acre não realizou
o parcelamento devido do objeto a ser licitado no âmbito do Contrato de Repasse nº 035096129.
A priori, o principal efeito do não parcelamento de objetos de natureza diversa quando
tecnicamente viável é a restrição ao caráter competitivo de certames licitatórios, uma vez que,
regra geral, o número de possíveis interessados em participar dos processos tende a diminuir
como decorrência direta desse não parcelamento. Para exemplificar, a simples necessidade de
comprovação, na fase de habilitação, de serviços técnicos de natureza diversa é suficiente para
o cerceamento da competição em procedimentos licitatórios.
Na contratação em análise, somente uma empresa participou da licitação.
Importa ressaltar que o valor do empreendimento não é fator impeditivo para o parcelamento
de objetos. No caso em tela, o objeto totalizou R$ 11.447.748,70.
A licitação da obra do Contrato de Repasse nº 0350961-29 deveria ter sido parcelada em pelo
menos duas partes, uma que englobaria os itens 1 a 10, 13 e 14 (obras/serviços de saneamento)
e outra referente aos itens 11 e 12 (obras civis). Ambas as parcelas continuariam sendo
licitadas na modalidade concorrência, mas em dois certames distintos. Com isso, seria
ampliado o universo de concorrentes, uns interessados na obra de saneamento e outros nas
obras civis, sem impedimento, a priori, de que a mesma empresa participasse dos dois
certames.
Conforme a lição de Valmir Campelo e Rafael Jardim, em seu livro “Obras Públicas –
comentários à jurisprudência do TCU”, 1ª edição, p. 389 e 390:
“A Lei 8.666/93 estabelece que as obras, serviços e compras efetuadas pela Administração
serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala
(§1º, art. 23).
O parcelamento busca a ampliação do universo de concorrentes. Cada parte, item, etapa ou
parcela, caso possível, deve representar uma licitação isolada ou em separado. A
impossibilidade técnica e econômica de parcelar deve estar baseada em estudos técnicos
formais que a justifiquem.
Quando existir fração da empreitada dotada de alta especificidade técnica e materialidade
considerável – capaz de justificar a exigência de atestados de capacidade técnica nessa
parcela relevante da obra -, a demonstração de inviabilidade do parcelamento deve ser ainda
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mais acurada. Geralmente, haja vista que esses serviços especiais são executados por
empresas com especialidades próprias, o universo de concorrentes pode ser
significativamente reduzido. Para essas situações, a opção pela formação de consórcios deve
sempre ser considerada. Cuidados especiais com a possibilidade de subcontratação também
devem ser tomados”.
Cabe destacar que a Súmula nº 247 do TCU dispõe que "é obrigatória a admissão da
adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação
de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes".
Dessa forma, o não parcelamento do objeto representou fator com potencial para afastar
empresas interessadas na concorrência. Havia condições técnicas para que a licitação da obra
do Contrato de Repasse nº 0350961-29 fosse parcelada. Uma licitação que respeitasse o
parcelamento obrigatório do objeto teria quesitos de habilitação menos restritivos (valor
menor para capital social mínimo, menos tipos de serviços a serem comprovados no acervo
técnico dos profissionais, etc.) e propiciaria mais ampla competição. Esse entendimento
alinha-se com os seguintes acórdãos, todos emanados pelo plenário do Tribunal de Contas da
União (TCU): 280/2010, 520/2009, 336/2008, 1390/2009693/2010, 2219/2010.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 1097/2016, de 11 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP assim se pronunciou:
“Nos termos da Ordem de Serviço: 201600463, anexa ao referido ofício denota-se que há
alegação de que houve restrição de competitividade, entendendo que os Itens 11 e 12 da
Planilha constante da Ordem de serviço deveria ter sido licitado separadamente.
Diferente do que relata a Ordem de Serviço nº 201600463 e, consubstanciado na Nota
Técnica (anexa), denota-se que haveria uma grande desvantagem ao se desvincular a referida
obra em parcelas.
Ressalta-se que no Item 1 – Instalações do Canteiro de Obras e Acompanhamento Técnico,
no qual fazem a administração de obra ou local, o acompanhamento topográfico, a placa da
obra e as instalações do canteiro, deve ser multiplicado pelo número de parcelas dividas. Ou
seja, para cada parcela teremos que ter uma placa de obra, uma equipe de administração
local, acompanhamento topográfico e instalação de um canteiro de obra.
São despesas usualmente consideradas como “administração local”: a realização de serviços
administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, serviços gerais, controle de
pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos serviços de controle de qualidade, de
prazos e de custos (controle tecnológico, programação e controle do andamento das obras)
e a execução de todos os serviços de supervisão técnica ligados à produção (direção técnica
de cada serviço, coordenação de pessoal e distribuição de equipamentos e materiais
necessários à execução da obra).
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Vale ressaltar que são consideradas como administração local despesas que não foram
atribuídas ao custo de execução de cada etapa do empreendimento. Assim, por exemplo, o
item de serviço “alvenaria” contempla os custos de mão-de-obra do pedreiro e do servente
(além dos materiais aplicados), mas os custos com o encarregado de pedreiros ou com o
mestre-de-obras (que supervisionaram o trabalho) serão computados no componente
“administração local”.
O DNER, no estudo realizado para apuração do BDI nas obras rodoviárias, conceituou a
administração local como sendo “o conjunto de atividades realizadas no local do
empreendimento pelo executor, necessárias à condução da obra e à administração do
contrato. É exercida por pessoal técnico e administrativo, em caráter de exclusividade. Seu
custo é representado pelo somatório dos salários e encargos dos componentes da respectiva
equipe que inclui pessoal de serviços gerais e de apoio”.
Sabe-se que a estrutura da administração local varia de acordo com as características de
cada obra. Há entretanto algumas atividades básicas que são inerentes à execução da
administração de qualquer projeto:
a) trânsito entre obras: transporte no trajeto entre o escritório central e o local da obra, do
engenheiro de obras, de documentos em geral, de pequeno suprimento de materiais, etc;
b) direção técnica dos serviços: definição, junto aos operários, do ritmo de andamento dos
serviços e da forma de execução;
c) atendimento a clientes: elaboração de relatórios para esclarecimento aos clientes sobre o
andamento e a qualidade dos serviços e atendimento nas visitas para medição dos serviços
executados;
d) fiscalização da qualidade dos materiais e serviços: conferência da qualidade dos materiais
que foram recebidos no canteiro e supervisão das condições de estocagem e de distribuição
ao local de aplicação dos materiais;
e) controle do consumo da mão-de-obra: fiscalização da quantidade de horas gastas com
cada serviço, observando a produtividade e o andamento geral dos serviços e comparando
com o cronograma físico-financeiro da obra;
f) pedido antecipado de insumos: solicitação de material para o canteiro de obras, tomando
como base o planejamento existente e o andamento real dos serviços;
g) programação e fiscalização dos serviços: distribuição de tarefas e fiscalização da
qualidade de execução dos serviços;
h) apontamento das horas trabalhadas: conferência e contabilização das horas trabalhadas
pelos operários, para efeito de pagamento de salários;
i) recebimento e controle de estoque de materiais: recebimento de materiais entregues,
conferência da quantidade e da descrição de cada material analisando a nota fiscal e o pedido
interno, documentação da entrada e da saída de materiais no canteiro e controle do estoque
de materiais;
j) equipe de limpeza contínua: efetuar a limpeza permanente da construção e do canteiro de
obras;
k) equipe de carga e descarga: descarregar os materiais entregues no canteiro de obras e
carregar aqueles que irão ser transportados para fora do canteiro.
Esses são serviços inerentes a qualquer obra, sendo necessário que haja pessoal
técnico/administrativo responsável pela sua execução.
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Assim, é necessário ter no canteiro de obras: engenheiro de obras, almoxarife, apontador,
auxiliar administrativo, encarregado administrativo, mestre de obras, encarregados, equipe
de serventes para carga/descarga e para limpeza contínua, etc.
Como o pagamento dessa mão-de-obra diretamente ligada à administração do canteiro é um
gasto incorrido no processo de obtenção do serviço que está sendo prestado, enquadra-se
contabilmente como custo direto.
Portanto, essa mão-de-obra administrativa, embora não esteja diretamente ligada à execução
de cada etapa do empreendimento, está vinculada diretamente à execução do serviço de
construção civil como um todo, sendo mais adequado incluí-la na planilha orçamentária.
A equipe topográfica, além de ser fundamental no momento de planejamento e projeto da
construção, também atua na execução e no acompanhamento da obra, verificando se a
execução está bem alinhada e posicionada, por exemplo. Ele ainda pode trabalhar no
monitoramento da obra, identificando se houve deslocamentos de estruturas.
Quanto as instalações dos canteiros, a norma regulamentadora NR-18 estabelece diretrizes
de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação
de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e
no meio ambiente de trabalho na indústria da construção, tornando indispensáveis a
construção de elementos necessários ao bem estar e segurança dos trabalhadores.
De acordo com o proposto no relatório preliminar da Controladoria Geral da União:
‘A licitação da obra do Contrato de Repasse nº 0350961-29 deveria ter sido parcelada em
pelo menos duas partes, uma que englobaria os itens 1 a 10, 13 e 14 (obras/serviços de
saneamento) e outra referente aos itens 11 e 12 (obras civis)’.
Considerando o tempo de execução proposto no cronograma contratado para os itens 11 e
12 (ver anexo I), assim como os mesmos preços unitários da empresa vencedora no certame
(ver anexo II), temos os seguinte acréscimos:
11.

11.1

11.2

11.3

11.4

INSTALAÇÕES DO CANTEIRO
DE
OBRAS
E
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO
Aquisição e assentamento de placa de
obra em chapa de aço galvanizado,
2x4m
Barracão
de
obra
para
alojamento/escritório, com piso de
madeira, paredes em compensado de
10 mm, cobertura em telha de
amianto 6 mm, incluindo instalações
elétricas e esquadrias
Barracão para depósito em tábuas de
madeira, cobertura em fibrocimento
4mm, incluindo piso argamassado
Sanitário com 4 m², dois módulos de
vaso e chuveiro, paredes em tábuas,
cobertura em telha de amianto,

UND .

QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO

TOTAL
GERAL

m²

16,00

349,70

5.595,20

m²

150,00

235,42

35.313,00

m²

250,00

296,66

74.165,00

und

5,00

2.932,53

14.662,65
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11.5
11.6
11.7
TOTAL

incluso
instalações,
aparelhos,
esquadrias e ferragens
Instalação/ligação provisória elétrica
baixa tensão para canteiro de obra
Acompanhamento topográfico (1/2
período)
Administração local da obra

und

1,00

1.126,23

1.126,23

mês

6,00

8.718,03

52.308,18

mês

6,00

32.336,80

194.020,80
R$ 377.191,06

Assim, os itens 11 e 12 que juntos somam R$ 4.044.106,46, teriam acréscimo de R$
377.191,06 ou aproximadamente 9,33%.
Do ponto de vista da eficiência técnica, vemos que há complexa correlação entre as etapas
de execução. Os serviços relacionados a terraplanagem, troca de solo e movimento de terra,
que são pré-requisitos ao Item 11 – Equipamentos Urbanos e Item 12 – Serviços Diversos de
Urbanização, foram executados na etapa de execução dos ITENS 4, 5 e 6, devido as péssimas
condições do solo encontrados no local (ver fotos de 1 a 6), obtendo-se um ganho no tempo
de execução dessas etapas.
Vemos assim a dependência direta na conclusão das etapas dos Itens 4, 5 e 6 para se dar
início aos demais serviços dos Itens 11 e 12. Na forma de contratação por lotes, uma empresa
deve aguardar pela conclusão dos serviços da outra, elevando o tempo de conclusão da
mesma como um todo.
Ainda mais problemático seria o caso de um vício oculto nas “obras de saneamento”
prejudicar as “obras civis”. Um pequeno vazamento nas instalações de drenagem próximas
a uma quadra ou calçada, por exemplo, poderia danificar, através de uma erosão, os serviços
realizados e só seriam notados a longo prazo. Determinar a responsabilidades de cada
empresa se torna uma difícil tarefa quando mais empresas estão envolvidas.
Portanto, neste caso, do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do
empreendimento, haja vista que o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um
mesmo administrador, pelas vantagens de um maior nível de controle pela administração na
execução das obras, maior interação entre as diferentes fases do empreendimento, maior
facilidade no cumprimento do cronograma estabelecido, concentração das responsabilidades
e garantias dos resultados optou-se pelo não parcelamento da obra”.
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Foto 1: Troca de solo e serviços de terraplanagem.

Foto 2: Retirada de solo saturado.

Foto 3: Execução de canal trapezoidal.

120

Foto 4: Execução de macrodrenagem e terraplanagem.

Foto 5: Preparação de terreno para execução dos equipamentos urbanos,
calçadas e ciclovias.

Foto 6: Calçadas, plantio de grama e playground executados
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Análise do Controle Interno
A justificativa apresentada pela SEOP para o não parcelamento das diferentes etapas do
mesmo empreendimento não foi, tanto técnica quanto economicamente, devidamente
fundamentada, o que prejudica o afastamento da aplicação da regra prevista no art. 23, §1º, da
Lei nº 8.666, de 1993.
Para justificar a dispensa do parcelamento, quanto ao aspecto econômico, a licitante deveria
ter apresentado uma análise circunstanciada das características da obra, por meio da qual fosse
possível, de forma inequívoca, identificar o eventual desinteresse das empresas do ramo em
participar de licitações abaixo de um determinado valor.
Quanto à execução das obras civis em conjunto com as obras de saneamento por uma única
contratada, a SEOP afirmou que caso fosse feito o parcelamento do objeto, em obras civis e
de saneamento, haveria aumento nos custos da Administração Local e que ocorreriam
dificuldades de eficiência técnica, visto que há complexa correlação entre as etapas de
execução.
O argumento da SEOP em relação ao aumento nos custos da Administração Local padece de
fragilidade. Dele não é possível extrair justificativas técnicas suficientes para abalizar a
aglutinação de itens tão distintos no mesmo objeto da licitação. Basta observar que no
parcelamento do objeto, ao contrário do que afirma a SEOP, não haveria necessidade de
serviço topográfico na Administração Local das obras civis, o que tornaria a Administração
Local mais barata. Por sua vez, as obras civis não possuem um nível de complexidade e de
dependência tão elevados que não possam ser executadas de forma independente das obras de
saneamento. Para isso a SEOP dispõe de amplas ferramentas de planejamento das etapas das
obras que evitariam possíveis problemas de confronto de cronogramas durante a execução das
obras.
Sendo assim, entende-se, a exemplo da questão alusiva à justificativa econômica, que a SEOP
deveria ter apresentado um estudo técnico detalhado acerca das diferentes etapas do
empreendimento, por meio do qual fosse possível, de forma inequívoca, identificar acentuado
grau de dificuldade na coordenação dos serviços pertinentes, caso fossem executados por
empresas distintas.
Dessa maneira, em vista da precariedade dos argumentos da SEOP, as justificativas não serão
acatadas, pois a licitante não comprovou a inviabilidade técnica e econômica da realização de
licitação individual para as obras de saneamento e civis, desrespeitando a regra do
parcelamento e restringindo a competitividade no certame.
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2.1.2. A Caixa Econômica Federal não informou a inexistência do Plano Municipal de
Saneamento.
Fato
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Por meio de análise documental do processo técnico de engenharia referente ao Contrato de
Repasse nº 0350961-29 e de consulta ao Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB),
constatou-se a inexistência do Plano Municipal de Saneamento Básico, do Plano de Manejo
Sustentável de Águas Pluviais e que a Caixa Econômica Federal (CEF) não assinalou tal fato
quando da análise dos projetos propostos pela convenente.
Preliminarmente, foi solicitado ao SAERB, por meio do ofício nº 2416/2016/Regional/ACCGU, de 01 de abril de 2016, que disponibilizasse o Plano Municipal de Saneamento Básico
e o Plano Municipal de Manejo Sustentável de Águas Pluviais. Em resposta, por meio do
ofício SAERB/DIPRE Nº 096/2016, de 05 de abril de 2016, o SAERB informou que os planos
estão em elaboração.
Em seguida, analisando-se o processo técnico de engenharia, principalmente o Laudo de
Análise Técnica de Engenharia (LAE) e a Síntese do Projeto Aprovado (SPA), documentos
que integram o processo técnico de engenharia referente ao Contrato de Repasse nº 035096129, constatou-se que a CEF não assinalou a inexistência do Plano Municipal de Saneamento.
A inexistência do Plano Municipal de Saneamento evidencia que a CEF aprovou o projeto de
saneamento integrado dos bairros Placas e Ouricuri (Contrato de Repasse nº 0350961-29) sem
a avaliar a compatibilidade do projeto com o planejamento local, o que representa um risco
para os resultados pretendidos com a execução da obra.
Dessa forma, constata-se que a CEF não cumpriu a sua obrigação prevista no item 6.1.1, f) da
Portaria nº 40, de 31 de janeiro de 2011, que aprova o Manual de Instruções para Contratação
e Execução dos Programas e Ações (MICE/PAC) do Ministério das Cidades inseridos na
segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2. Trecho do referido Manual
que determina tal obrigação:
“6. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS À CAIXA
6.1.O PROPONENTE deverá apresentar à CAIXA a seguinte documentação:
6.1.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA:
[...]
f) Plano de Saneamento Básico, conforme manuais Específicos para Apresentação
de Propostas dos Programas e Ações;”
Além do que determina o MICE/PAC, a Lei nº 11.445/2007 (Lei do Saneamento) ainda
estabelece:
“Art. 50. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos
da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União
serão feitos em conformidade com as diretrizes e objetivos estabelecidos nos art. 48 e
49 desta Lei e com os planos de saneamento básico [...].”
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Assim, a compatibilidade do projeto com os planos é uma condição para enquadramento e,
portanto, deve ser verificada, conforme estabelece o MICE/PAC:
“7.1. Recebida a documentação, a CAIXA procederá às análises técnicas, de acordo
as seguintes diretrizes:
[...]
7.1.2. Atendimento aos objetivos, aos critérios e a todas as demais condições de
enquadramento determinadas no respectivo Manual Específico para Apresentação
de Propostas dos Programas e Ações, com destaque para a fiel e integral observância
aos requisitos estabelecidos nas Diretrizes Gerais, bem como nas
DiretrizesEspecíficas para Elaboração de Projetos, quando couber.”
Neste contexto, caberia à CEF, antes da aprovação do projeto, informar ao Ministério das
Cidades a inexistência do Plano Municipal de Saneamento e assinalar tal fato na
documentação devida.
ato
/F
#

Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 1097/2016, de 11 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP manifestou que:
“A Ordem de Serviço nº 201600463, assevera que com base em consulta formulada ao
Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (SAERB), constatou-se a inexistência do Plano
Municipal de Saneamento Básico, do Plano de Manejo Sustentável de Águas Pluviais e que a
Caixa Econômica Federal (CEF) não assinalou tal fato quando da análise dos projetos
propostos pela convenente.
Em relação ao alegado pela Ordem de Serviço, mister se faz necessário dizer que a exigência
que da elaboração do Plano de Saneamento Básico ocorreu em conformidade com o art. 26
do Decreto Federal nº 7.217/2010, que originariamente determinava que tal plano deveria
ser concluído até 31.12.2014, inteligência do § 2º, in verbis:
Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, de
forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da
sociedade civil, por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de:
I - divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem;
II - recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e
III - quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado
nos termos do art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.
....
§ 2o A partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano de saneamento básico,
elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários
da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade
da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico.
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Entretanto esse prazo foi alterado por duas vezes, através dos Decretos Federais n°
8211/2014 e 8.629/2015.
Atualmente, o prazo foi estendido para 31.12.2017, inteligência do §2º, art. 26, do Decreto
Federal nº 7.217/2010, com redação dada pelo Decreto Federal nº 8.629, de 30.12.2015,
verbis:
Art. 26. A elaboração e a revisão dos planos de saneamento básico deverão efetivar-se, de
forma a garantir a ampla participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da
sociedade civil, por meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de:
I - divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem;
II - recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública; e
III - quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão colegiado criado
nos termos do art. 47 da Lei nº 11.445, de 2007.
§ 1o A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as
fundamentarem dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os
interessados, inclusive por meio da rede mundial de computadores - internet e por audiência
pública.
§ 2º Após 31 de dezembro de 2017, a existência de plano de saneamento básico, elaborado
pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos orçamentários da União ou
a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da
Administração Pública federal, quando destinados a serviços de saneamento
básico. (Redação dada pelo Decreto nº 8.629, de 2015) (grifo)
Dessa forma, quando os projetos foram submetidos para a Caixa Econômica Federal não
havia, como não até a presente data, não há, o plano de saneamento, visto que o prazo foi
dilatado de 31.12.2104 para 31.122017.
Dessa forma, considera-se esclarecido (sic.) a situação posta pela Ordem de Serviço nº
201600463 nesses tópico(sic.)”.
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Análise do Controle Interno
Apesar da argumentação apresentada pela SEOP estar amparada na legislação vigente, não
afasta a permanência da constatação em relatório.
O objetivo da constatação de que a Caixa Econômica Federal não informou a inexistência do
Plano Municipal de Saneamento é demonstrar que na época em que o convênio foi firmado
tal situação não ficou expressa para o Ministério das Cidades, o que teria auxiliado a
concedente a melhor avaliar os riscos envolvidos no atingimento dos objetivos do
empreendimento. Além disso, não há na documentação apresentada à CGU nenhum outro
documento que comprove que na época da aprovação do projeto de Saneamento Integrado
dos Bairros Placas e Ouricuri junto ao Ministério das Cidades havia condições da concedente
avaliar a compatibilidade do projeto com o planejamento local.
trI
o
aliseC
n
/A
#

2.1.3. A obra encontra-se paralisada.
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Fato
Durante inspeção física, realizada em 05 de abril de 2016, constatou-se que a obra de
saneamento integrado dos bairros Placas e Ouricuri, em Rio Branco-Acre, encontra-se
paralisada.
A obra é objeto do Contrato nº 018/2011, estabelecido entre a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas do Estado do Acre (SEOP) e a empresa ADINN
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ 01.287.024/0001-36), no âmbito do
Contrato de Repasse nº 350.961-29/2011, firmado entre o Ministério das Cidades, a Caixa
Econômica Federal, o Governo do Estado do Acre, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Obras Públicas (SEOP) e a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social (SEHAB).
A execução do objeto foi iniciada em 22 de maio de 2012. Do início da realização até a data
da inspeção física foram realizadas treze medições. Em análise às planilhas de medição,
verifica-se que foram apurados serviços no montante de R$ 6.486.463,62, o que representa
58,70% de execução física. A 13ª medição (última medição realizada) ocorreu em 31 de
outubro de 2014; nesta data, mesmo após a implementação dos termos aditivos de prazos, a
obra estava atrasada em 38 dias em relação ao cronograma físico atualizado.
Em 05 de abril de 2016, data da inspeção física realizada pela equipe da Controladoria
Regional da União no Estado do Acre (CGU/R-AC) juntamente com a equipe da Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEOP), a obra acumulava um atraso de 553 dias.
Por meio da solicitação de fiscalização nº 20160463/01/V02/AC, de 06 de abril de 2016, a
SEOP foi instada a esclarecer alguns questionamentos sobre a paralisação da obra. Segue
resposta apresentada pela SEOP, por meio de Nota Técnica, de 07 de abril de 2016,
encaminhada em anexo ao ofício nº 832/GAB/SEOP, de 12 de abril de 2016:
“[...]
1.1.

“Informar a data da paralisação da obra;

A obra fora paralisada na data de 07 de janeiro de 2015, conforme ORDEM DE
PARALISAÇÃO DA OBRA, encontra-se em meio digital (CD-ROM) disponibilizado por esta
SEOP.
1.2.

Informar, apresentando a respectiva documentação comprobatória, os motivos pelos
quais a obra paralisou e também da permanência da paralisação;

O documento solicitado, JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA PARALISAÇÃO DA
OBRA, encontra-se em meio digital (CD-ROM) disponibilizado por esta SEOP.
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1.3.

Apresentar as providências adotadas pela SEOP junto a Caixa e à empresa executora
visando evitar a paralização da obra. Quanto ao solicitado, apresentar a
documentação comprobatória (atas de reunião, comunicados a Caixa, comunicados
a empresa executora, etc.);

A priori informamos que um dos motivos para a Paralisação de obras de
terraplenagem, saneamento e pavimentação em nossa região, no período de dezembro a abril
é o rigoroso período de chuvas, impossibilitando a continuidade dos serviços e o padrão de
qualidade da obra com este escopo.
No caso em tela, destacamos que no ano de 2015 ocorreu a maior “alagação” já
registrada no período, um fenômeno atípico que acarretou estado de calamidade pública em
todo o estado, conforme corrobora os (Decreto de Estado de Calamidade Pública, publicado
no Diário Oficial do Estado nº 11.506, de 01 de março de 2015 e Decreto de Estado de
Calamidade Pública nas áreas do município, publicado no Diário Oficial do Estado nº
11.507, de 02 de março de 2015).
Quanto a este fato, esclareço que em que pese o polígono de intervenção dos Serviços
de Saneamento Integrado nos Bairros Placas e Ouricuri, não haver sido atingido fisicamente,
houve paralisação geral do município em detrimento da grande extensão dos bairros
atingidos, o que transformou a cidade em um verdadeiro caos, e seus reflexos atingiram todas
as atividades econômicas do Estado.
Outro fator que contribuiu para a prorrogação da paralisação da obra, pós período
invernoso, temos, o atraso de pagamento das medições dos serviços executados, por parte da
instituição financiadora, com ocorrência de lapso temporal de pagamento de medições de até
231 (duzentos e trinta e um) dias. Vejamos:
- 1ª medição, solicitação Contratada 29/06/2012 e pagamento em 15/02/2013;
- 8ª medição, solicitação Contratada 11/12/2013 e pagamento em 06/05/2014.
Dessa forma, notadamente o atraso no pagamento trouxe instabilidade ao andamento
do Contrato, a posteriori, informamos que são necessários os repasses do Ministério das
Cidades – PAC 2 por se tratar de recurso federal.
Destarte que há outro contrato da Empresa ADINN Construções Ltda., firmado com
a Administração de n.º 017/2012, fruto do CONVÊNIO/CONTRATO Nº 350.961-29/2011
Ministério das Cidades – PAC 2, que tem como Objeto Saneamento Integrado dos Bairros
João Eduardo, Glória e Pista, com atraso de pagamento, fato este, relevante para a
ocorrência da paralização do referido contrato.
Resta a impossibilidade do Estado de cumprir o prazo de pagamento enquanto não
forem disponibilizados recursos por àquele órgão, evidenciado que a liberação de recursos
para o ano de 2015, ocorreu somente no mês de Agosto.
Paralelo aos fatos acima citados, temos que o ano de 2015, fora de planejamento e
diagnósticos técnicos de engenharia no referido Contrato de Repasse, pela equipe técnica
desta SEOP, para a adequação do projeto, sendo esta necessária para a execução a contento
do objeto contratado.
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1.4.

Apresentar as providências adotadas pela SEOP junto a Caixa e a empresa executora
visando retomar a execução da obra paralisada. Quanto ao solicitado, apresentar a
documentação comprobatória (atas de reunião, comunicados a Caixa, comunicados
à empresa executora, etc.);

Quanto as providências adotadas por esta SEOP junto à Caixa Econômica Federal –
CEF e a empresa executora para a retomada da obra, esclarecemos que a empresa
contratada VECTRA LTDA., assessoria de acompanhamento topográfico, após
levantamentos no polígono de intervenção e elaboração de documentação, enviou a esta
SEOP, que após consolidação dos serviços necessários para a adequação do projeto
encaminhou os mesmos à Caixa – GIGOV/RB, na data de 21 de janeiro de 2016, para análise
e posterior aprovação.
A Caixa – GIGOV/RB, após análise inicial, encaminhou à SEOP, CE
0355/2016/GIGOV/RB, de 23 de fevereiro de 2016, com solicitação de documentação
necessária para a finalização da referida adequação de projeto, dessa forma, a equipe técnica
encontra-se no atendimento da demanda e procedimento de encaminhamento de demais
documentos que venham a ser necessários, para aprovação pela Caixa – GIGOV/RB e
posterior reinício da obra.
Os Documentos acessórios citados acima encontram-se em meio digital (CD-ROM)
disponibilizado por esta SEOP.
1.5.

Informar as providências adotadas pela SEOP visando preservar a parcela da obra
que já foi construída. Quanto ao solicitado, apresentar a documentação
comprobatória (relatórios de inspeção periódica da obra paralisada, etc.);

A parcela da obra construída está preservada, estando a mesma em bom estado de
conservação, sendo necessária apenas a recuperação dos serviços: reposição de algumas
telhas cerâmicas nas namoradeiras, fissura de trechos de calçadas, recomposição de peças
de madeira em ponte de travessia do canal e pequenos trechos de cerca de madeira, além de
plantio de grama no eixo central do campo de futebol em uso pela população, uma vez que,
pela ação do tempo e do clima, houve o desgaste natural dos respectivos insumos inseridos
na obra.
Desta forma, os serviços necessários para retrabalhos, serão de responsabilidade da
Contratada ADINN Construção e Pavimentação Ltda., não havendo prejuízo algum ao erário
público.
1.6.

Informar se a SEOP já estimou o impacto financeiro no custo da obra provocado pela
paralisação, considerando a possibilidade da necessidade de retrabalhos. Em caso
positivo, informar o valor estimado. Quanto ao solicitado, apresentar a documentação
comprobatória;

Estimamos o impacto financeiro no importe de aproximadamente R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais) para a recuperação e/ou recomposição dos serviços que apresentam
defeitos, porém não haverá prejuízo ao erário público, pois, os respectivos serviços serão
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executados pela empresa contratada, em atendimento ao disposto no art.69, da Lei 8.666/93,
in verbis:
Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.
Acreditando ter elucidado os questionamento a contento, colocamo-nos à disposição
para dirimir quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos a serem adotados por esse órgão
de controle.”
De igual modo, por meio do Ofício nº 2959/2016/Regional/AC-CGU, de 28 de abril de 2016,
foi solicitado à GIGOV/Caixa que esclarecesse alguns questionamentos sobre a paralisação
da obra. Segue resposta apresentada pela GIGOV/Caixa, por meio do Ofício nº
0134/2016/GIGOV/RB, de 28 de abril de 2016:
“[...]
2.

Informar a data de paralisação da obra.
A obra foi paralisada na data 07 de janeiro de 2015, conforme ordem de paralisação
emitida pela SEOP (documento em Anexo.).

3.

Informar apresentando a respectiva documentação comprobatória, os motivos pelos
quais a obra paralisou e também da permanência da paralisação.
O motivo principal para paralisação das obras foi a insegurança da Empresa
Vencedora (Adinn - Construção e Pavimentação Ltda) em continuar as obras, devido
a crise financeira que se instalou no país em 2015, ocasionando um prazo maior para
pagamento das medições, e teve como motivo secundário a necessidade de
reprogramação contratual devido a identificação da necessidade de modificações nos
projetos e orçamento.

4.

5.

Apresentar as providências adotadas pela CAIXA junto à proponente e à empresa
executora visando evitar a paralisação da obra. Quanto ao solicitado, apresentar a
documentação comprobatória (atas de reunião, comunicados ao MCIDADES,
comunicados à SEOP, etc).
Salientamos que a CAIXA procedeu todas as analises de reprogramações em tempo
hábil, encaminhando comunicações eletrônicas ao compromissário solicitando a
retificação e envio de documentos, contudo há uma morosidade no atendimento das
pendências, informamos ainda que o Ministério é sabedor da paralisação das obras
com isso encaminharam algumas comunicações eletrônicos respondendo alguns
questionamentos do referido ministério acerca do assunto, bem como solicitando
providencias junto ao tomador para conclusão das análises de reprogramação.
Apresentar as providências adotadas pela CAIXA junto à proponente e à empresa
executora visando retomar a execução da obra paralisada. Quanto ao solicitado,
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apresentar a documentação comprobatória (atas de reunião, comunicados ao
MCIDADES, comunicados à SEOP, etc).
A CAIXA procedeu a Notificação ao Compromissário e ao Interveniente executor
estabelecendo um prazo de trinta dias, a contar da data de recebimento da mesma
para a retomada das obras, caso não seja comprovada a retomada da execução de
obra procederemos ao encerramento do Termo de Compromisso e consequente
devolução dos recursos, preservadas as etapas com funcionalidade, conforme
Portaria Mcidades no. 287 de 28 de junho de 2013, (documento em Anexo).
6.

Informar as providências adotadas pela CAIXA visando preservar a parcela da obra
que já foi construída. Quanto ao solicitado, apresentar a documentação
comprobatória (atas de reunião, comunicados ao MCIDADES, comunicados à SEOP,
etc).
É de inteira responsabilidade do Governo do Estado do Acre zelar pela manutenção,
operação e guarda, das parcelas de obra já construídas, conforme consta no
Contrato firmando com o GEAC, e se houver danos o Estado será notificado a refazer
os serviços que venham a ser deteriorados, com recursos próprios, conforme o Anexo
do Termo de Compromisso no. 350.961-29/2011 nos temos da Cláusula Terceira Das Obrigações, subitem 3.2 - Do Compromissário, Alínea k "comprometer-se a
zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens resultantes da
transferência efetuada pela união, bem como promover adequadamente sua
manutenção”.

7.

Informar se a CAIXA já estimou o impacto financeiro no custo da obra provocado
pela paralisação, considerando também a possibilidade da necessidade de
retrabalhos. Em caso positivo, informar o valor estimado. Quanto ao solicitado,
apresentar a documentação comprobatória.
Até o momento não foi estimado o impacto financeiro no custo da obra provocado
pela paralisação, com a possibilidade de retrabalhos a serem realizados. E na
existência de serviços executados e que foram deteriorados, estes serão refeitos pelo
Governo do Estado do Acre, não havendo prejuízo para o Governo Federal, conforme
o Anexo do Termo de Compromisso no. 350.961-29/2011 nos temos da Cláusula
Terceira - Das Obrigações, subitem 3.2 — Do Compromissário, Alínea k
"comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens
resultantes da transferência efetuada pela união, bem como promover adequadamente
sua manutenção.”

Quadro – Registro fotográfico realizado durante a inspeção física, no dia 05 de abril de 2016.
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Foto 1- Visão geral da obra, Rio Branco (AC), 05
de abril de 2016.

Foto 2– Canal trapezoidal de concreto, trecho
paralisado, Rio Branco (AC), 05 de abril de 2016.
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Manifestação da Unidade Examinada
Por meio do Ofício nº 1097/2016, de 11 de maio de 2016, a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP informou:
“Deduz a referida Ordem de Serviço que em inspeção física, realizada em 05.04.2016,
constatou-se que a obra de saneamento encontra-se paralisada, aduzindo que o
empreendimento é objeto do Contrato nº 018/2011, firmado com a empresa ADINN
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ 01.287.024/0001-36), no âmbito do
Termo de Compromisso nº 350.961-29/2011, firmado entre o Ministério das Cidades, a Caixa
Econômica Federal, o Estado do Acre, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Públicas (SEOP) e a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social (SEHAB).
Nos termos da Nota Técnica anexa, houve a suspensão os trabalhos em decorrência de fatores
climáticos e técnicos.
No que tange aos fatores climáticos, denota-se que há um rigoroso inverno amazônico que
vigora, de forma geral, de novembro a março de cada ano. Tal período afeta diretamente os
serviços de terraplenagem, saneamento e pavimentação, impossibilitando a continuidade dos
mesmos e o padrão de qualidade de obra com este escopo.
A título ilustrativo, para demonstrar a assertiva acima, transcreve-se abaixo a tabela com os
índices pluviométricos do ano de 2015.
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Esse comportamento meteorológico, repetiu-se nos anos anteriores 2012, 2013 e 2014,
obstando também o andamento normal da obra nestes períodos.
Cumpre destacarmos que, no ano de 2015 ocorreu a maior “alagação” já registrada no
período, um fenômeno atípico que acarretou estado de calamidade pública em todo o estado,
conforme corrobora os (Decreto de Estado de Calamidade Pública, publicado no Diário
Oficial do Estado nº 11.506, de 01 de março de 2015 e Decreto de Estado de Calamidade
Pública nas áreas do município, publicado no Diário Oficial do Estado nº 11.507, de 02 de
março de 2015).
Quanto a este fato, esclarecemos que em que pese o polígono de intervenção dos Serviços de
Saneamento Integrado nos Bairros Placas e Ouricuri, não haver sido atingido fisicamente,
houve paralisação geral do município em detrimento da grande extensão dos bairros
atingidos, o que transformou a cidade em um verdadeiro caos, e seus reflexos atingiram todas
as atividades econômicas do Estado.
Outro fator que contribuiu para a prorrogação da paralisação da obra, pós período
invernoso, temos, o atraso de pagamento das medições dos serviços executados, por parte da
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instituição financiadora, com ocorrência de lapso temporal de pagamento de medições de até
231 (duzentos e trinta e um) dias. Vejamos:
- 1ª medição, solicitação Contratada 29/06/2012 e pagamento em 15/02/2013;
- 8ª medição, solicitação Contratada 11/12/2013 e pagamento em 06/05/2014.
Dessa forma, notadamente o atraso no pagamento trouxe instabilidade ao andamento do
Contrato, a posteriori, informamos que são necessários os repasses do Ministério das
Cidades – PAC 2 por se tratar de recurso federal.
Destarte que há outro contrato da Empresa ADINN Construções Ltda., firmado com a
Administração de n.º 017/2012, fruto do CONVÊNIO/CONTRATO Nº 350.961-29/2011
Ministério das Cidades – PAC 2, que tem como Objeto Saneamento Integrado dos Bairros
João Eduardo, Glória e Pista, com atraso de pagamento, fato este, relevante para a
ocorrência da paralisação do referido contrato.
Resta a impossibilidade do Estado de cumprir o prazo de pagamento enquanto não forem
disponibilizados recursos por àquele órgão, evidenciado que a liberação de recursos para o
ano de 2015, ocorreu somente no mês de Agosto.
No que abrange os fatores técnicos, destaca-se que o ano de 2015 fora de planejamento e
diagnósticos técnicos de engenharia no referido contrato de repasse para a adequação de
projeto, sendo esta necessária para execução a contento do objeto contratado.
A empresa contratada após levantamentos no polígono de intervenção e elaboração de
documentação enviou a esta SEOP, que após consolidação dos serviços necessários para a
adequação do projeto, encaminhou os mesmos à Caixa – GIGOV/RB, na data de 21.01.2016,
para análise e posterior aprovação.
A Caixa – GIGOV/RB, após análise inicial, encaminhou à SEOP, CE 0355/2016/GIGOV/RB,
de 23 de fevereiro de 2016, com solicitação de documentação necessária para a finalização
da referida adequação de projeto.
Em resposta a CE 0355/2016/GIGOV/RB, esta SEOP encaminhou a documentação
necessária, no dia 19 de abril de 2016 (Anexo III, da Nota Técnica), para finalização da
referida adequação de projeto. Sendo emitida ordem para reinício dos serviços na data de
25.04.2016, conforme Anexo VI da Nota Técnica.
Dessa forma, considerando que todos os questionamento formulados por esse h. Órgão de
Controle foram respondidos, com a juntada de documentos comprobatórios.”
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Análise do Controle Interno
Conforme a própria SEOP manifestou, no Estado do Acre há um rigoroso inverno amazônico
que vigora, de forma geral, de novembro a março de cada ano. Portanto, as chuvas na área da
obra já era um fator plenamente conhecido e previsível por todos os atores diretamente
envolvidos no empreendimento (SEOP, Caixa e Licitantes). É fato conhecido também que as
chuvas podem parar o andamento dos serviços e, em consequência, aumentar os custos de
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manutenção do canteiro e da administração local. Logo, por ser um fator já conhecido e
previsível, toda a avaliação dos impactos que as chuvas poderiam trazer a obra, deveria ser
realizada previamente à licitação, em fase de projeto básico. Os licitantes deveriam ter plena
ciência das condições de execução da obra – inclusive as ambientais – e todas as nuanças que
fundamentaram o dimensionamento do prazo da empreitada. Portanto, a ocorrência de chuvas
não pode ser aceito como fator que impactou no cronograma inicial da obra, pois neste já
deveria constar todos os prazos de paralisações decorrentes do plenamente conhecido rigoroso
e recorrente inverno amazônico.
Quanto ao fator técnico, também não é razoável que adequações ao projeto, julgadas
necessárias pela SEOP, ocasionem atrasos de execução da obra superiores a 12 meses. Isto
porque o projeto básico, que foi elaborado para embasar a escolha da proposta mais vantajosa
para a Administração realizar o empreendimento, deve abranger o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra, com base
nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação
do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Assim, também não se
acata a justificativa de que a necessidade de adequações no projeto ocasionou a paralisação
da obra.
Por fim, a falta de repasses de recursos para o pagamento das etapas concluídas da obra de
fato impacta no prazo de conclusão do empreendimento. Mas não foi apresentado pela SEOP
os possíveis impactos que esses atrasos, considerados isoladamente, trouxeram para a obra.
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2.2

Parte 2

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de
medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal.
3.

Conclusão

Dos exames efetuados, conclui-se que a Obra de Saneamento Integrado dos Bairros Placas
e Ouricuri, em Rio Branco/AC, encontra-se paralisada e que os gestores envolvidos
(Governo do Acre, Caixa e Ministério das Cidades) ainda não adotaram as providências
necessárias para retomar o empreendimento, de modo a evitar os potenciais prejuízos que
podem decorrer de uma paralisação prolongada.
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