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        Introdução 
 
 
Este Relatório trata dos resultados dos exames 
realizados sobre 8 Ações de Governo 
executadas no município de Goiânia/GO em 
decorrência da V01º Ciclo do Programa de 
Fiscalização em Entes Federativos. 
 
A fiscalização teve como objetivo analisar a 
aplicação dos recursos federais no Município 
sob a responsabilidade de órgãos e entidades 
federais, estaduais, municipais ou entidades 
legalmente habilitadas, relativas ao período 
fiscalizado indicado individualmente, tendo 
sido os trabalhos de campo executados no 
período de 11/08/2015 a 
28/08/2015.  

Informações sobre indicadores 
socioeconômicos do município 
sorteado:  
 
 

Informações Socioeconômicas 
População: 1302001 
Índice de Pobreza: 13,99 
PIB per Capita: 15.376,50
Eleitores: 819655 
Área: 739 

 Fonte: Sítio do IBGE. 

 



 

 

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 pela Controladoria-Geral da União.  
 
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 pela Controladoria-
Geral da União.  
 
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. Esta Controladoria não realizará o monitoramento isolado das providências 
saneadoras relacionadas a estas constatações. 
 
 
        Informações sobre a Execução da Fiscalização 
 
 
Ações de controle realizadas nos programas/ações fiscalizados: 
 

Ministério Programa/Ação Fiscalizado Qt.
Montante Fiscalizado 
por Programa/Ação 

MINISTERIO DA 
EDUCACAO 

Educação Básica 1 19.618.058,60

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA EDUCACAO 1 19.618.058,60

MINISTERIO DA SAUDE Aperfeiçoamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

3 648.983.436,55

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DA SAUDE 3 648.983.436,55

MINISTERIO DAS 
CIDADES 

Drenagem Urbana e Controle 
de Erosão Marítima e Fluvial 

1 59.048.911,77

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DAS CIDADES 1 59.048.911,77

MINISTERIO DO 
DESENV. SOCIAL E 
COMBATE A FOME 

Bolsa Família 1 62.032.694,00
Fortalecimento do Sistema 
Único de Assistência Social 
(SUAS) 

1 2.141.822,84

TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E 
COMBATE A FOME 

2 64.174.516,84

MINISTERIO DO Esporte e Grandes Eventos 2 6.652.432,40



 

 

ESPORTE Esportivos 
TOTALIZAÇÃO MINISTERIO DO ESPORTE 2 6.652.432,40
TOTALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 9 798.477.356,16

 

Os executores dos recursos federais no âmbito municipal foram previamente informados 
sobre os fatos relatados, tendo se manifestado em 25 de setembro de 2015, 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 os trabalhos de fiscalização realizados no Município de Goiânia/GO, no âmbito do 
Programa de Fiscalização em Entes Federativos, constataram-se falhas na aplicação dos 
recursos federais em parte dos programas examinados, demonstradas por Ministério e 
Programa de Governo. Dentre estas, destacam-se, a seguir, as de maior relevância quanto 
aos impactos sobre a efetividade dos Programas/Ações executados na esfera local. 

Da análise realizada nos programas financiados pelo Ministério da Saúde constatou-se, 
quanto às aplicações de recursos do SUS para os Procedimentos em Média e Alta 
Complexidade, no Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG, divergências em 
relação aos quantitativos de leitos e de equipamentos registrados nos sistemas próprios do 
Ministério da Saúde e os existentes no HGG; morosidade no credenciamento de leitos ativos 
de UTI; inadequação dos espaços de enfermarias para atendimento dos casos de isolamento 
de pacientes; e mamógrafo em desuso no Hospital.  

Sobre a aplicação dos recursos do programa de Vigilância em Saúde no Município de 
Goiânia, especificamente quanto à vigilância, prevenção e controle à dengue nos exercícios 
de 2014 e 2015, constatou-se que o Ministério da Saúde não encaminhou o inseticida 
apropriado ao município para o controle e combate à dengue em pleno período de pico 
epidêmico e falta de providências tempestivas, pela Prefeitura de Goiânia, na contratação de 
novos agentes de vigilância, tendo em vista a situação de risco de epidemia de dengue em 
Goiânia. 

Com relação aos recursos repassados pelo Ministério das Cidades, referentes à 
reurbanização do Córrego Cascavel, trecho entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida 
Leste-Oeste, verificou-se, na execução do contrato firmado para elaboração do projeto de 
engenharia, que as alterações ocorridas no decorrer da execução do contrato, resultaram em 
acréscimos nos quantitativos contratados e ajustes nos preços dos itens de serviço. 
Entretanto, em nenhuma das medições encaminhadas à CAIXA as planilhas apresentadas 
refletiam tais ajustes. 



 

 

Na análise da execução do Programa de Transferência de Renda Diretamente às Famílias em 
Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Bolsa Família) constatou-se a existência de 53 
famílias beneficiárias com evidências de renda familiar mensal per capita superior ao 
estabelecido na legislação vigente para permanência no Programa. 

Sobre as transferências realizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
para a construção de creches e pré-escolas do programa Proinfãncia foi constatado que uma 
obra encontra-se paralisada e outra prorrogada, prejudicando ou atrasando o atingimento dos 
objetivos do programa. 

Por fim, quanto aos repasses realizados pelo Ministério do Esporte, a respeito da execução 
de projeto vinculado à implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte – CIE Buena Vista 
III e CIE Jardim Cerrado III, constatou-se, que, em que pese tais obras estarem incluídas no 
Programa de Aceleração de Crescimento – PAC 2, com transferência obrigatória de 
recursos, elas encontram-se paralisadas, com baixíssimo percentual de execução. O que se 
verificou foi morosidade na disponibilização dos projetos pelo Ministério do Esporte e a 
disponibilização de projetos incompletos e com falhas, e, ainda, atraso na disponibilização 
de vários documentos pela Prefeitura de Goiânia à Caixa e a necessidade de fazer ajustes 
orçamentários devido a este atraso. 

Essas constatações indicam que, tanto os gestores federais, como os municipais, 
responsáveis pela realização das ações inerentes aos programas fiscalizados devem 
aperfeiçoar seus mecanismos de execução e de controle, visando propiciar melhoria no 
atendimento aos públicos-alvo dessas políticas governamentais. 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201504728 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 19.618.058,60 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 19/08/2015 a 26/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2030 - Educação Básica / 12KU - Implantação de 
Escolas para Educação Infantil no município de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para 
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância – destina-se à construção de 
creches e pré-escolas, bem como à aquisição de equipamentos para a rede física escolar 
desse nível educacional, indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. Seu principal 
objetivo é prestar assistência técnica e financeira ao Distrito Federal e aos municípios 
visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede 
pública. 

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. Execução do Programa Proinfância em Goiânia/GO com obra paralisada. 
 
Fato 
 
De acordo com os dados extraídos do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 
Controle do FNDE – SIMEC, no período de 2012 a 2015, foram descentralizados recursos 
para a Prefeitura de Goiânia para a implantação de onze Centros Municipais de Educação 
Infantil - CMEI, cujos valores contratados foram da ordem de R$ 19.618.058,60, sendo que 
dois estão concluídos, oito estão em execução e uma obra encontra-se paralisada. 
 
Dessas onze obras, nove utilizam a metodologia construtiva convencional e duas, a 
metodologia inovadora (MI). Essas últimas são compostas de novos produtos e sistemas 
construtivos, que não apresentam normas técnicas prescritivas que as regulam. 



 

 

 
Os dados extraídos do SIMEC indicam, ainda, um CMEI em fase de contratação pela 
Prefeitura, utilizando metodologia convencional e 21 CMEI que estão em fase de 
planejamento pelo proponente, utilizando a metodologia inovadora. Esses últimos estão na 
seguinte situação: 
 
- sete aguardam emissão de Ordem de Serviço desde 2014; 
- para quatro, o contrato está em tramitação desde 2014; 
- nove estão aguardando ciência do fornecedor; e 
- um está aguardando aceite de Ordem de Serviço pelo fornecedor desde dezembro de 2014. 
 
Vale ressaltar que para a contratação da construção dessas creches MI foi realizada licitação 
em nível federal, pelo FNDE, para Registro Nacional de Preços, tendo sido vencedora do 
lote que inclui o estado de Goiás a empresa Casa Alta Construções. As obras que utilizaram 
metodologia convencional foram licitadas pela própria Prefeitura de Goiânia. 
 
Em 19/08/2015 foram visitadas as obras que utilizam metodologia inovadora, identificadas a 
seguir: 
 

CMEI Cerrado: obra em construção, com percentual de 40,5%* e previsão de término 
em 12/02/2016*. Valor contratado: R$ 1.434.088,04 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 

CMEI Buena Vista: obra em construção, com percentual de 50,24%* e previsão de 
término em 12/02/2016*. Valor contratado: R$ 1.443.364,94 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 



 

 

Realizou-se visita aos empreendimentos de metodologia construtiva convencional, 
identificados no registro fotográfico a seguir, em 22/07/2015: 
 

CMEI Grande Retiro: obra em execução com percentual de 35%* e previsão de término 
em 03/05/2016*. Valor contratado: R$ 1.906.575,82 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 

CMEI Jardim Real: obra em execução, com percentual de 33,3%* e previsão de término 
em 12/06/2017*. Valor contratado: R$ 2.066.327,34 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 

CMEI Solar Ville: obra em execução, com percentual de 34,8%* e previsão de término 
em 22/02/2016*. Valor contratado: R$ 2.042.690,86 

*Conforme registrado no SIMEC. 
 

 



 

 

CMEI Center Ville: obra em construção, com percentual de 7,38%* e previsão de 
término em 05/01/2016*. Valor contratado: R$ 1.976.895,05 

*Conforme registrado no SIMEC. 

 

CMEI Morada do Sol: obra concluída e em funcionamento. Valor contratado: R$ 
1.310.856.97 

 
 

CMEI Real Conquista: obra concluída. Valor contratado: R$ 1.639.669,20. 
 
 
 



 

 

CMEI Residencial Mendanha: obra em execução, com percentual de 15,6%* e previsão 
de término em 08/09/2015*. Valor contratado: R$ 1.848.902,58 

*Conforme registrado no SIMEC até julho de 2015. 

 
Em 10/11/2015 foi efetuada nova consulta ao sistema SIMEC e constatado que a obra do 
CMEI Residencial Mendanha está paralisada. De acordo com as informações constantes do 
SIMEC, em vistoria técnica realizada em 29/09/2015, o canteiro de obras estava 
abandonado, sem operários e vigilante, havendo atraso no cronograma da obra e a 
necessidade de aditivo de prazo, e cerca de 22% dos serviços haviam sido executados. 
 
Posteriormente, foi registrado no SIMEC que a Prefeitura Municipal de Goiânia, por 
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA 
comunicou ao FNDE que a Empresa qualificada no Contrato 104/2014, para construção do 
CMEI Residencial Mendanha, Construtora Almeida Prado, não notificou oficialmente a 
paralisação da obra em questão. Informou, ainda, que, existe processo administrativo de 
número 62408219/2015 para averiguação de irregularidade do contrato firmado entre as 
partes. 
 
 

CMEI Parque Atheneu II: obra em construção, com percentual de 25%* e previsão de 
término em 02/03/2016**. Valor contratado: R$ 1.862.059,38 

*Conforme medições consideradas até o momento dessa fiscalização em 26 de agosto de 2015, havendo medições em 
andamento. 
**Conforme registrado no SIMEC. 
 
 
Após a execução das visitas aos empreendimentos, realizou-se ação de controle objetivando 
avaliar a regularidade da licitação e os pagamentos contratuais quanto à existência de 



 

 

sobrepreço e superfaturamento, além da inspeção física de uma dessas obras, escolhida 
aleatoriamente, a do CMEI Parque Atheneu II. Para essa obra, a Ordem de Serviço para o 
início de sua execução foi expedida em 08/12/2014, com prazo de execução de 270 dias 
(08/12/2014 a 04/09/2015). Todavia, em consulta ao SIMEC, em 10/11/2015, foi 
identificada alteração no prazo para término da obra para o dia 02/03/2016, sem que fossem 
apresentadas justificativas pela Prefeitura de Goiânia. A análise quanto a essa prorrogação 
consta em item seguinte deste relatório.    
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 26103/2015/GAB/CGU-Regional/GO foi encaminhado à Prefeitura 
de Goiânia/GO relatório complementar para manifestação. A Prefeitura apresentou, por 
meio do Ofício nº 1422/2015-GAB, manifestação da Gerência de Análise de Obras Públicas 
da Controladoria Geral do Município – GERAOP/CGM sobre o acompanhamento da obra 
do CMEI Residencial Mendanha – Contrato nº 104/2014, conforme resumido a seguir: 
 
a) 1ª Medição no valor de R$ 133.361,87: foram realizados, após 50 dias, apenas 7,21% do 
financeiro da obra, restando, ainda, 92,79% por ser medido, ficando claro que para alcançar 
os 11% do Cronograma Físico-Financeiro pactuado entre as partes a empresa teria que 
executar 3,79% a mais dos serviços. 
 
b) 2ª Medição no valor de R$ 57.391,07: foram encontrados erros no Boletim de Medição 
original apresentado, o qual foi reapresentado por duas vezes. A GERAOP/CGM 
manifestou-se favorável, em caráter excepcional, à emissão do Certificado de Verificação da 
Despesa referente à 2ª Medição, no valor total de R$ 48.789,26, com ressalvas, dentre elas 
as descritas a seguir: 
 
- Que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SME juntamente 
com a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 
SEINFRA se atenham aos atos e formalidades processuais, não considerando medição de 
serviços não executados. Foi detectado, ainda, um jogo de planilha, onde houve a tentativa 
de compensação financeira de serviços retirados, devendo as Secretarias verificar e apurar 
quem deu causa a tais irregularidades. 
 
- Que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SME passe a 
observar e exigir o cumprimento de cláusulas contratuais, dentre as quais a CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES: “o atraso injustificado na execução do contrato 
sujeitará o contratado à multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da 
contratação. 12.1.1 A multa a que se alude o item 12.1 não impede que a Administração 
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/93”.  
 
Concluiu que a Administração não pode e não deve ficar inerte ante a lassidão da contratada, 
sendo medida imprescindível a instauração de procedimento administrativo para verificação 
das responsabilidades acerca do atraso em questão e, caso este seja verificado, a aplicação da 
multa prevista na Cláusula Décima Segunda conforme mencionado. 
 
c) 5ª Medição, no valor de R$ 90.622,79: foi anexado aos autos documento elaborado pelo 
profissional responsável pela fiscalização da execução do Contrato nº 104/2014, solicitando 
à SME que fossem aplicadas as sanções previstas conforme Cláusula Décima Segunda do 
contrato firmado entre as partes, em virtude do baixo índice de execução dos serviços nas 3ª 
e 4ª Medições, as quais foram consideradas zeradas e tendo seus serviços executados, 



 

 

adicionados à 5ª Medição. O Fiscal informa, também, que a empresa paralisou a obra, porém 
inexiste nos autos o Termo de Paralisação. Diante de tal informação foi recomendado à SME 
que fossem tomadas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades acerca da 
morosidade na execução dos serviços contratados. 
 
Para a análise do Boletim referente à 5ª Medição de serviços chegou-se à seguinte 
conclusão: a GERAOP/CGM manifestou-se favorável, em caráter excepcional, à emissão do 
Certificado de Verificação da Despesa referente à 5ª Medição, com ressalvas, dentre elas as 
descritas abaixo: 
 
- Que a SME solicite do profissional responsável pela Fiscalização do contrato, para as 
próximas medições, maior rigor na conferência do Boletim de Medição antes de atestá-lo. 
Existem itens cotados em unidade que foram medidos em quantidade fracionada. 
 
- Que a SME atente quanto ao andamento da obra e ao cumprimento do cronograma nos 
processos de sua responsabilidade, pois este deve ser físico e financeiro, alinhando 
mensalmente o percentual dos recursos a serem liberados em cada etapa e adequados ao 
prazo estipulado no contrato de execução dos serviços. Lembrar ao órgão contratante que o 
atraso injustificado na execução do contrato deve sujeitar o contratado à multa de mora na 
forma prevista no instrumento convocatório ou no Contrato (art. 86 da Lei de Licitações e 
Contratos). 
 
d) Em 01/09/2015 foi firmado o segundo Termo Aditivo de prazo de vigência do Contrato nº 
104/2014, por mais 240 dias, a partir do dia 08/09/2015, com novo vencimento em 
05/05/2016. 
 
O Termo Aditivo estabeleceu que: “As partes convencionam que esta prorrogação não 
gerará nenhum ônus para a Administração, ou seja, não haverá incidência de reajuste 
sobre o referido contrato.” 
 
A empresa Almeida Prado LTDA., em sua solicitação de aditamento de prazo, apresentou as 
seguintes justificativas: 
 
- análise, confrontamento e adequação dos projetos; levantamento dos quantitativos de 
serviços faltantes e apresentação da documentação à fiscalização; 
- apreciação da documentação pela administração pública, tramitação e certificação do 
processo; 
- chuvas ocorridas durante os meses de janeiro e março superiores à média dos períodos; 
- equiponderar o prazo contratual em decorrência da falta de recursos por parte da 
contratante no período compreendido entre 01/01/2015 até 31/03/2015, onde o contrato em 
análise não possuía recurso disponível para a contrapartida dos serviços executados. 
 
A Controladoria ressalvou que embora a Contratada tenha alegado haver levantamento dos 
quantitativos dos serviços faltantes em sua justificativa, não é de conhecimento da 
GERAO/CGM de Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços. Em contrapartida da 
justificativa da Contratada, foi apensado aos autos de prorrogação, justificativa elaborada 
pelo profissional responsável pela Fiscalização do Contrato da SEINFRA, que explanou o 
seguinte: 
 



 

 

- Mesmo não concordando com as justificativas apresentadas pela empreiteira a respeito do 
atraso no cumprimento do cronograma do contrato da obra, a fiscalização endossa o pedido 
do aditivo de prazo supracitado, conforme dispõe o art. 17 da Resolução Normativa nº 
001/2010/CGM, "os Termos Aditivos que versem sobre prorrogação de prazo, terão 
explicado em seu teor que seja concedido pela fiscalização à Empreiteira se baseado única 
e exclusivamente no interesse de que a obra seja concluída". Observa-se, no entanto, que o 
mesmo não resultará em ônus à administração pública. 
 
- A ordem de serviço é de 12/02/2014, com 270 dias para execução dos serviços, com 
término em 08/09/2015. Pede-se um aditivo de prazo de 240 dias, prorrogando o término 
para 05/05/2016. 
 
- Cabe à SME aplicar as sanções previstas no contrato, haja vista que são improcedentes as 
justificativas apresentadas. 
 
- Em assim sendo, a prorrogação de prazo ao Contrato n° 104/2014 pleiteada através deste 
2° Termo Aditivo, do ponto de vista técnico, é concedida em razão das justificativas 
expostas pela profissional responsável pelo contrato, baseado única e exclusivamente no 
interesse de que a obra seja concluída. Observa-se, no entanto, que, o mesmo não resultará 
em ônus à administração pública. 
 
Acrescentou que a GERAOP/CGM tem ressalvado diversas vezes a SEINFRA que todo 
atraso acarretará em ônus para a Administração. E que recomendou à SME, bem como a  
SEINFRA que passem a adotar medidas mais rigorosas a fim de coibirem o atraso indevido 
das obras, pois o reajuste é de direito e garantido por Lei e pelas Cláusulas Contratuais. 
 
Tanto nos processos de Medições quanto nos processos de Aditivo de Prazo, a Controladoria 
tem recomendado à SME, que passe a adotar, observar e exigir o cumprimento de Cláusulas 
Contratuais para coibir o atraso indevido das obras.  
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A Prefeitura de Goiânia/GO demonstrou que a Gerência de Análise de Obras Públicas da 
Controladoria Geral do Município – GERAOP/CGM vem acompanhando as medições da 
obra do CMEI Residencial Mendanha e ressalvando as situações que merecem melhorias e 
correções por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE - SME 
e da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 
SEINFRA. Contudo, não foram demonstradas medidas efetivas contra a empresa por ter 
paralisado a obra. Também não foi esclarecido sobre atraso nos pagamentos por parte da 
contratante, conforme alegou a empresa. Considere-se, ainda, que a empresa foi vencedora 
de sete das onze obras de construção de CMEI contratadas pela Prefeitura de Goiânia, o que 
requer acompanhamento efetivo desta e das demais obras.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: O FNDE deve realizar visita técnica ao local com o objetivo de identificar 
as causas dos problemas constatados e exigir providências pertinentes para a conclusão da 
obra. Se necessário, instaurar o devido processo de Tomada de Contas Especial. 
 
 
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. Prorrogação de prazo de término da obra de construção do CMEI Parque 
Atheneu II. 
 
Fato 
 
O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância - por 
considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de 
equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à 
melhoria da qualidade da educação. 

Seu principal objetivo é prestar assistência técnica e financeira aos municípios visando 
garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. 

Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Goiânia/GO firmou o TERMO DE 
COMPROMISSO PAC2 - 07844/2014, comprometendo-se a executar as ações relativas a 
25 unidades de educação infantil, de acordo com as especificações dos projetos aprovados 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e em conformidade com os 
requisitos legais previstos e demais condicionantes.  

Nesta ação de controle foram vistoriadas parte das obras desse pacto. Foi analisada toda a 
documentação referente à execução do CMEI Parque Atheneu II, no valor pactuado com a 
União de R$ 1.150.912,75. 

Para a construção dessa obra, foi realizado um processo licitatório na modalidade 
Concorrência, de nº 008/2014, de 10/03/2014, adjudicado em favor de CONSTRUTORA 
ALMEIDA PRADO LTDA., CNPJ 11.799.534/0001-46, no valor de R$ 1.863.239,02, 
homologado em 04/09/2014. A licitação deu origem ao Contrato nº 120/2014, de 
30/11/2014. 

A Ordem de Serviço para o início das obras foi expedida em 08/12/2014, com prazo de 
execução de 270 dias (08/12/2014 a 04/09/2015). Todavia, em consulta ao SIMEC, em 
10/11/2015, foi identificada alteração no prazo de término da obra para o dia 02/03/2016, 
atrasando sua conclusão.  
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 26103/2015/GAB/CGU-Regional/GO foi encaminhado à Prefeitura 
de Goiânia/GO relatório complementar para manifestação. A Prefeitura apresentou, por 



 

 

meio do Ofício nº 1422/2015-GAB, manifestação da Gerência de Análise de Obras Públicas 
da Controladoria Geral do Município – GERAOP/CGM, sobre o acompanhamento da obra 
do CMEI do Parque Atheneu II, conforme resumido a seguir: 
 
a) Examinando-se o Quadro de Acompanhamento da Execução do Contrato mantido na 
GERÂNCIA DE ANÁLISE DE OBRAS PÚBLICAS/CGM constatou-se que foram 
realizados na lª Medição apenas 9,57% do financeiro da obra, restando, ainda, 90,43% por 
ser medido, ficando claro que para alcançar os 11% do Cronograma Físico-Financeiro 
pactuado entre as partes a empresa teria que executar 1,43% a mais dos serviços. 
 
b) Foi apresentada pela empresa ALMEIDA PRADO LTDA., justificativa Técnica pelo 
atraso da obra com as seguintes informações: 
 
- O atraso ocorreu devido a frequente incidência de chuvas ocorridas durante os meses de 
janeiro, fevereiro e março. A incidência de chuvas no período supracitado foi superior à 
média para o mesmo período em relação aos anos anteriores e consequentemente 
dificultaram a liberação de frentes de trabalho. 
 
- Os serviços a serem aditivados, que estão em análise, confrontamento e adequação de 
projetos, estão sendo elaborados e desenvolvidos em uma parceria entre os engenheiros da 
Construtora Almeida Prado LTDA. e os fiscais responsáveis pela obra; serviços que estão 
impedindo a execução de serviços já contratados e discriminados na planilha orçamentária 
contratual. 
 
- A execução do muro de arrimo da implantação, por exemplo, é um serviço a ser aditivado 
e impede a total movimentação de terra, também posterga a execução da estrutura metálica e 
a cobertura das rampas de ligação entre os blocos na implantação e também outros serviços 
que dependem da análise e aprovação dos serviços de aditivos. 
 
- Além dos fatores climáticos e a liberação de aditivos para os serviços, houve a 
complicação financeira da Construtora Almeida Prado Ltda., causada pela perda de capital 
de giro, em decorrência da falta de recursos por parte da contratante no período 
compreendido entre 01/01/2015 até 31/03/2015, onde o contrato em análise não possuía 
recursos disponíveis para a contrapartida dos serviços executados. 
 
Foi ressalvado pela GERAOP/CGM que, embora a Contratada alegue haver processo de 
Termos Aditivo de acréscimo de serviços em sua justificativa, não era de conhecimento 
dessa Gerência o encaminhamento dos citados autos à Controladoria Geral do Município 
para fins de analise e Certificação. 
 
Diante de todo exposto, a GERAOP/CGM manifestou-se favorável, em caráter excepcional, 
à emissão do Certificado de Verificação da despesa referente à 3ª Medição de Serviços ao 
Contrato n° 120/2014, no valor total de R$ 39.455,96, com ressalvas, dentre as quais as 
descritas a seguir: 
 
- Que a Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO - SME passe a observar e exigir o 
cumprimento de Cláusulas contratuais onde: CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS 
SANÇÕES: “12.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o 
CONTRATADO à multa de mora de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da 
contratação. 12.1.1 A multa a que se alude o item 12.1 não impede que a Administração 



 

 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei 8.666/93.” 
 
Conclui que a Administração não pode e não deve ficar inerte ante a lassidão da contratada, 
sendo medida imprescindível a instauração de procedimento administrativo para verificação 
das responsabilidades acerca do atraso em questão e, caso este seja verificado, a aplicação da 
multa prevista na Cláusula Décima Segunda conforme mencionado. 
 
c) Em contrapartida à justificativa da empresa pelo atraso da obra, o profissional responsável 
pela Fiscalização do Contrato confeccionou o seguinte relatório: 
 
- No período compreendido entre o dia 01 até o dia 31 de março de 2015, a evolução da obra 
de construção do Centro Municipal de Educação Infantil Parque Atheneu II foi 
comprometida em decorrência da alta incidência de chuvas que limitou expressivamente os 
dias em condições produtivas de trabalho. 
 
- Além de não contar com a estiagem a Construtora Almeida Prado LTDA, empresa 
contratada para a construção da referida obra, diminui o ritmo de trabalho devido à falta de 
recursos financeiros provocados pela falta de pagamento de medições anteriores por parte da 
Contratante, onde é de conhecimento público, só teve as notas de empenho de 2015 
certificadas a partir do mês de abril, e de acordo com a Contratada essa falta de pagamentos 
dificultou a relação com seus fornecedores e prestados de serviço fazendo com que a quarta 
medição ficasse aquém do esperado e estipulado pelo cronograma contratual. 
 
- E, de acordo com o recebimento de parcelas atrasadas, a Contratada estará normalizando o 
andamento da obra visando cumprir o prazo contratual e a adequação ao cronograma físico 
financeiro. 
 
d) Foi firmado o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 120/2014, tendo como objeto a 
prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 180 dias, a partir de 04/09/2015, com 
novo vencimento em 02/03/2016. Foi estabelecido que esta prorrogação não gerará 
nenhum ônus para a Administração, ou seja, não haverá incidência de reajuste sobre o 
referido contrato. 
 
A empresa ALMEIDA PRADO LTDA., em sua solicitação de aditamento de prazo 
apresentou as seguintes justificativas: 
 
- Análise, confrontamento e adequação dos projetos; levantamento dos quantitativos de 
serviços faltantes e apresentação da documentação à fiscalização; 
- Apreciação da documentação pela administração pública, tramitação e certificação do 
processo; 
- Chuvas ocorridas durante os meses de janeiro e março superiores à média dos períodos; 
- Equiponderar o prazo contratual em decorrência da falta de recursos por parte da 
contratante no período compreendido entre 01/01/2015 até 31/03/2015, onde o contrato em 
análise não possuía recurso disponível para a contrapartida dos serviços executados. 
 
A análise elaborada pelo profissional responsável pela Fiscalização do Contrato, da 
SEINFRA, após apontamentos da Controladoria sobre as alegações da contratada, explanou 
o seguinte: 
 



 

 

- Conforme dispõe o art. 17 da Resolução Normativa N° 001/2010/CGM, os Termos 
Aditivos que versem sobre prorrogação de prazo, terão explicitado em seu teor que seja 
concedido pela fiscalização à Empreiteira, baseando-se única e exclusivamente no interesse 
de que a obra seja concluída. 
 
- As justificativas 1 e 2, citadas pela empresa, para a solicitação da prorrogação de prazo não 
serão acatadas. As outras justificativas procedem. 
 
e) Quando da análise da 5ª Medição realizada pela GERAOP/CGM foi questionado o 
seguinte: 
 
- Que a Medição apresentada demonstra o descaso da Contratada sobre a execução do objeto 
do Contrato n° 120/2014. Os Serviços Preliminares, Administração/Mensalistas e Diversos 
não foram medidos. Tal exigência já foi pauta de reunião, onde ficou acordado entre as 
partes que os fatos atípicos das medições deveriam ser devidamente justificados, o que não 
ocorreu. 
 
- Que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos passe a exigir do 
profissional responsável pela fiscalização uma maior acuidade, adotando medidas 
necessárias para promover a ordenação dos processos de sua responsabilidade e evitar 
situações que caracterizam falta de zelo nos procedimentos administrativos. 
 
- Que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE atente quanto ao 
andamento da obra e ao cumprimento do cronograma nos processos de sua responsabilidade, 
pois este deve ser físico e financeiro, alinhando mensalmente o percentual dos recursos a 
serem liberados em cada etapa e adequados ao prazo estipulado no contrato de execução dos 
serviços. 
 
Assim sendo, o profissional responsável pela Fiscalização do Contrato, da SEINFRA, 
apresentou a seguinte justificativa: 
 
- Para os serviços não medidos (Serviços Preliminares, Administração/Mensalidades e 
Diversos) serão lançados na próxima medição, conforme acordado com a fiscalização, por 
representarem menos de 1% do item. 
 
- A justificativa apresentada nos autos pela empresa Construtora Almeida Prado Ltda. é a de 
que o motivo fundamental pelo atraso das obras é o descompromisso contratual por parte da 
Prefeitura Municipal de Goiânia ao realizar o pagamento em atraso das faturas provenientes 
das medições dos serviços realizados, o que não condiz com a Lei 8.666, de 21/06/1993. 
 
Por fim, em análise conclusiva, diante dos fatos expostos, a Controladoria Geral do 
Município reitera o que já foi exposto em atendimento ao Relatório Preliminar da CGU: 
 
1. Que a Controladoria Geral do Município está efetuando a revisão de sua Instrução 
Normativa, tornando-a mais eficiente e elucidativa no acompanhamento e conferência de 
processos de Licitação e Medição de Serviços de sua responsabilidade; e 
 
2. Que a Controladoria Geral do Município está criando/elaborando mecanismos de 
compatibilização entre os órgãos para que sejam sanadas as divergências Administrativas e 



 

 

evitando os entraves burocráticos auxiliando as Secretarias na agilidade dos processos de sua 
responsabilidade.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Do exposto, a partir do acompanhamento realizado pela Controladoria Geral do Município e 
dos apontamentos do responsável por fiscalizar a obra, observam-se atrasos por parte da 
empresa na execução da obra e por parte da Prefeitura nos pagamentos à empresa, 
resultando em prorrogação do prazo de conclusão da obra, o que terá como consequência o 
retardamento no atingimento dos objetivos do Programa Proinfância. 
 
A Prefeitura de Goiânia, por intermédio da SEINFRA e SME, não esclareceu sobre o atraso 
nos pagamentos por parte da contratante, conforme alegou a empresa e a fiscalização, 
fundamentando a prorrogação única e exclusivamente no interesse de que a obra seja 
concluída. 
 
Em que pese estar demonstrado que o acompanhamento da execução da obra vem 
acontecendo, há necessidade de corrigir os entraves para que todas as sete obras de 
construção de CMEI a cargo dessa mesma empresa ocorram efetivamente.   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Análise da Licitação 
 
Fato 
 
Na análise da Concorrência nº 008/2014, de 10/03/2014, para a contratação de empresa 
especializada em obras e serviços de engenharia para construção do CMEI – Centro 
Municipal de Educação Infantil Parque Atheneu, não foram evidenciadas impropriedades 
que merecessem registro. 
 
Até a data do trabalho de campo, 26/08/2015, em quatro medições, havia sido executado 
25% do total contratado, da seguinte forma: 

ETAPA DA OBRA 
VALOR 

CONTRATADO 
VALOR 

EXECUTADO
% 

IMPLANTAÇÃO 435.155,58 111.704,09 26%

ADMINISTRAÇÃO 146.961,89 33.695,29 23%

EDUCAÇÃO INFANTIL A,B,C,D 268.185,58 71.772,15 27%

EDUCAÇÃO INFANTIL E,F 259.549,69 63.818,62 25%

BLOCO EDUCATIVO 165.287,13 40.761,84 25%

BLOCO RECREATIVO 104.499,73 23.440,25 22%

BLOCO SERVIÇOS 178.244,28 43.714,45 25%

TOTAL 1.557.883,89 388.906,69 25%

 
Registre-se que foram consideradas as medições já validadas, embora existam medições em 
andamento, ainda não computadas. 
 
A obra estava em execução, como pode ser visto nas fotos seguintes, tiradas em 26/08/2015: 
 



 

 

Foto 001 – Placa da Obra Foto 002 – Localização da Obra 

 

Foto 003 – Detalhes da Obra Foto 004 – Detalhes do andamento da Obra 

 

Foto 005 – Detalhes do andamento da Obra Foto 006 – Detalhes do andamento da Obra 

 



 

 

  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados quanto à execução do Programa Proinfância, verificou-se 
que existe uma obra paralisada e uma obra em que o prazo inicial foi prorrogado. 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201504456 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 621.650.597,91 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 13/08 a 17/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 
Complexidade no município de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada destina-se a ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e 
hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da equidade, da redução das 
desigualdades regionais e da humanização de sua prestação. 

A ação de controle teve como objetivo específico verificar a regularidade de repasses e 
aplicações de recursos do SUS para os Procedimentos em Média e Alta Complexidade em 
uma Unidade Hospitalar do município de Goiânia, previamente selecionada, o Hospital 
Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG, o qual vem sendo gerenciado por uma 
Organização Social, de direito privado, denominada Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano – IDTECH, desde maio de 2012. 

Os trabalhos abrangeram a inspeção física de todos os leitos e equipamentos de diagnósticos 
por imagem, existentes no HGG, bem como os respectivos espaços de localização. Foram 
conferidos, também, os seus registros no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – 
CNES, assim como analisados os registros correspondentes de produção constantes dos 
Sistemas de Informações Ambulatoriais e Hospitalares (SIA e SIH), no exercício de 2014, 
visando verificar a compatibilidade das informações. 

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. Divergências em relação aos quantitativos de leitos registrados no CNES e os 
existentes no Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG). 
 
Fato 
 
A ação de controle teve como objetivo verificar a regularidade de repasses e aplicações de 
recursos para a atenção à saúde da população, para procedimentos de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

A Unidade Hospitalar selecionada, do município de Goiânia, foi o Hospital Geral de Goiânia 
Dr. Alberto Rassi, o qual vem sendo gerenciado por uma Organização Social, de direito 
privado, denominada Instituto de Desenvolvimento Tecnológico de Desenvolvimento 
Humano – IDTECH, desde maio de 2012. Conforme consta do sítio eletrônico da Unidade 
Hospitalar, esta possui o seguinte perfil: “Hospital de assistência, ensino e pesquisa, 
especializado em média e alta complexidade, com foco eletivo, ofertando serviços terciários 
regulados pelo SUS e de referência para a região metropolitana de Goiânia e todo o 
Estado”.  

Com base nos registros do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES e nas 
inspeções realizadas pela equipe da CGU, no período de 13 a 17/08/2015, foram apurados, 
em relação aos quantitativos de leitos do HGG Dr. Alberto Rassi, os dados demonstrados a 
seguir:  

 

Quadro 01 - Comparativo da Quantidade de Leitos - HGG 

Área Clínica 

Cadastro CNES 
Quantidade de Leitos 

Inspecionados Quantidade de Leitos 
Existentes 

Quantidade de 
Leitos SUS 

Cirúrgica 105 105 (*) 108 

Médica 86 86 (**) 86 

UTI 40 9 40 

Atendimento de 
Detentos 

- - 4 

Total 231 200 238 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – 08/2015; e Inspeção CGU – 08/2015. 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

(*) Área Clínica Cirúrgica: 



 

 

Ala 1 – 30 leitos 

Ala 2 – 22 leitos 

Ala 3 – 42 leitos 

Ala Diálise/Transplante – 14 leitos 

 

(**) Área Clínica Médica: 

Ala 1 – 23 leitos 

Ala 2 – 21 leitos 

Ala 3 – 42 leitos 

 

Visando esclarecer as divergências encontradas em relação aos quantitativos de leitos 
registrados no CNES e os existentes no hospital, foi requerido à Unidade, mediante a 
Solicitação de Fiscalização n° 002/2015, de 24/08/2015, as seguintes informações:  

Item 1.1. Esclarecer a razão do não cadastramento, no CNES, bem como da não habilitação, 
no SUS, de 03 leitos da Área Clínica Cirúrgica e de 04 leitos da Área Clínica de Atendimento 
a Detentos. 

 
O IDTECH, mediante o Ofício n° 1082/2015-COEX, de 27/08/2015, apresentou a seguinte 
resposta: 
 

“1. Referente ao item 1.1, informamos que os leitos destinados à população privada de 
liberdade são de caráter temporário, pois se destinam a atender um número pré-definido de 
procedimentos, os quais foram estabelecidos conjuntamente com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Goiás. Ao final dessa ação, eles serão desativados, não justificando a 
inclusão em nível de CNES.” 

Tendo em vista a resposta apresentada pelo IDTECH, deve ser considerado que todo 
estabelecimento de saúde deva manter atualizadas as informações relativas à estrutura física, 
aos equipamentos e ao quadro de profissionais no CNES. Assim, os leitos ativos existentes, 
habilitados ou não pelo SUS, devem ser registrados no CNES, pois também é função do 
cadastro dar visibilidade aos recursos humanos e materiais existentes em um 
estabelecimento de saúde, para que se possa exercer o controle institucional e social sobre a 
sua gestão. 

Dessa forma, em face da demanda existente e por se tratar de um hospital que tenha as suas 
despesas custeadas, na integralidade, por recursos públicos, considera-se que existem no 
estabelecimento 07 leitos ativos, em instalações adequadas, que deveriam estar registrados 
no CNES, como também poderiam estar habilitados no SUS.  

  



 

 

##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Após conhecimento do Relatório Preliminar, a Secretaria Municipal de Saúde, mediante o 
Memo. nº 1579/15, de 22/09/2015, emitido pela Superintendência de Regulação e Políticas 
de Saúde, manifestou o seguinte: 

 

“Quanto aos Relatórios da área da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange a 
competência da Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde, esclarecemos: 

Sobre a unidade examinada Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG 

1.1. Informamos que não houve manifestação por parte do HGG, ou da Secretaria Estadual 
de Saúde, acerca da existência dos leitos de atendimento a detentos;” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em análise à resposta apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, cabe tecer as 
seguintes considerações em relação ao fato constatado: 

A Secretaria Municipal informa que não houve manifestação por parte do HGG, ou da 
Secretaria Estadual de Saúde, acerca da existência dos leitos de atendimento a detentos. 
Cabe salientar que, além desses quatro leitos, existem também no HGG três leitos da Área 
Clínica Cirúrgica que não foram cadastrados no CNES e habilitados no SUS, conforme 
informado inicialmente no tópico “Fato”, e que para os quais não houve manifestação tanto 
pelo HGG, como pela Secretaria Municipal.  

Assim, reafirma-se que a visibilidade dos recursos existentes e a eficiência operacional são 
imprescindíveis à gestão da saúde, devendo a Unidade Hospitalar e os Órgãos responsáveis, 
signatários do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos – PCEP, aprimorar os seus 
controles e canais de comunicação, de forma a zelar pela tempestividade e fidedignidade dos 
registros no CNES e nos Sistemas de Informações do SUS.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Oficiar os gestores locais para que aprimorem o controle e o 
acompanhamento dos quantitativos dos leitos existentes e a utilização destes no Hospital 
Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG, bem como dos serviços correspondentes, 
visando à tempestividade e fidedignidade dos registros nos cadastros e sistemas de 
informações do Ministério da Saúde, conforme determina o art. 10 da Portaria GM/MS nº 
1.646/2015. 
 
 
2.1.2. Divergências entre os equipamentos existentes no Hospital Geral de Goiânia Dr. 
Alberto Rassi (HGG) e as informações registradas no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES).  
 



 

 

Fato 
 
Com base nos registros do CNES e nas inspeções realizadas pela equipe da CGU, no 
período de 13 a 17/08/2015, foram apurados, em relação aos Equipamentos de Diagnósticos 
por Imagem do HGG Dr. Alberto Rassi, os dados demonstrados a seguir:  

 

Quadro 02 - Comparativo da Quantidade de Equipamentos de Diagnóstico por Imagem 

Equipamento 

Cadastro CNES Inspeções CGU 

Quantidade 
Existente 

Quantidade em 
Uso 

Quantidade 
Existente 

Quantidade em 
Uso 

Mamógrafo 1 1 1 1 

Processadora de Filme 
- Mamógrafo 

1 1 1 1 

Raio X -Móvel e Fixo 12 12 8 7 

Raio X - Dentário 2 2 1 1 

Arco Cirúrgico 0 0 4 2 

Ressonancia 
Magnética 

1 1 1 1 

Tomógrafo 
Computadorizado 

1 1 1 1 

Ultrassom 5 5 5 4 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – 08/2015; e Inspeção CGU – 08/2015. 

Tomando como referência os quantitativos de equipamentos em uso cadastrados no CNES e 
os existentes no hospital, conforme inspeções realizadas pela equipe da CGU, bem como as 
quantidades de exames apuradas no Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA e no 
Sistema de Informações Hospitalares - SIH (Procedimentos Secundários), em 2014, pode-se 
estabelecer o seguinte comparativo em relação aos exames realizados por imagem: 

 

 

Quadro 03 - Comparativo da Quantidade de Exames Realizados por Imagem em 2014 

Equipamento 

Quantidade de 
Equipamentos em Uso 

Procedimentos – 
SIA e SIH-

Secundários  

Quantidade Média Mensal de 
Exames por Equipamento em 

Uso 

Cadastro Existentes  Quantidade de CNES Existentes 



 

 

CNES Exames 

Mamógrafo 1 1 - - - 

Raio X -Móvel e 
Fixo 

12 7 2.956 20,53 35,19 

Raio X - Dentário 2 1 - - - 

Arco Cirúrgico 0 2 62 - 6,00 

Ressonancia 
Magnética 

1 1 3.759 313,25 313,25 

Tomógrafo 
Computadorizado 

1 1 9.545 795,42 795,42 

Ultrassom 5 4 17.987 299,78 374,73 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – 08/2015; Inspeção CGU – 08/2015; 
Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA – 2014; e Sistema de Informações Hospitalares – SIH – 
2014.  

 

 

Visando esclarecer as divergências encontradas em relação aos quantitativos de 
equipamentos registrados no CNES e os existentes no hospital, bem como as ocorrências 
verificadas no tocante à utilização dos aparelhos, foi requerido à Unidade, mediante a 
Solicitação de Fiscalização n° 002/2015, de 24/08/2015, as seguintes informações:  

 

Item 2.1. Esclarecer a divergência relativa à diferença, de 04 unidades, entre o quantitativo de 
Aparelhos Raio X existentes no Cadastro CNES e o quantitativo encontrado na inspeção.  

 

Item 2.2. Informar as providências tomadas em relação a 01 Aparelho Raio X -  Fixo, 
cadastrado no CNES, que se encontra estragado em um depósito de aparelhos do Hospital. 

 

Item 2.3. Esclarecer o motivo da permanência do registro no CNES de 01 Aparelho de 
Ultrassom, o qual não vem sendo utilizado para exames.  

 

Item 2.4. Esclarecer a divergência em relação à diferença, de 01 unidade, entre o quantitativo 
de Aparelhos Raio X  - Dentário existente no Cadastro CNES e o quantitativo encontrado na 
inspeção. 

  



 

 

Item 2.5. Esclarecer se os 04 aparelhos Arcos Cirúrgicos que foram localizados na inspeção, 
dois deles estragados, encontram-se registrados no CNES sob outra denominação.  

(...) 

Item 2.7. Esclarecer quais são os procedimentos de exames no Aparelho Raio X – Dentário 
utilizados no hospital, uma vez que o único aparelho, localizado na inspeção, encontra-se no 
Centro Cirúrgico e no SIH (Procedimentos Secundários)  constou apenas 01 exame de 
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ). 

 

Item 2.8. Informar se há necessidade da quantidade de Aparelhos Raio X que estão 
cadastrados no CNES, tendo em vista o reduzido número de exames realizados, no exercício 
de 2014. 

 

O IDETECH, mediante o Ofício n° 1082/2015-COEX, de 27/08/2015, apresentou as 
seguintes respostas em relação às informações solicitadas: 

 

“6. Em relação ao item 2.1, informamos que a divergência no quantitativo de equipamentos 
de radiologia refere-se aparelhos de Raio X devolvidos à SES-GO, conforme Termos de 
Transferência Guarda e Responsabilidade constantes do Anexo 3. 

  10/07/2012 (Raio X Panorâmico – Siemens); 

  06/11/2012 (Raio X, sem marca – Patrimônio 561825); 

  01/04/2015 (Dois Raio X, Aquila 300, números de série 0015-001-
049 e 0015-001-050). 

7. Quanto ao item 2.2, esclarecemos que o aparelho de Raio X Telecomandado ( SIEMENS, 
Modelo Serigraf CF, patrimônio 558191, série 249503-08102), que se encontra estragado, é 
objeto do processo nº 201500010001148, sob o assunto “Substituição de Raio X 
Telecomandado”. Ressaltamos que esse equipamento está sob os cuidados da Fundação 
Instituto de Pesquisa e Estudos de Diagnóstico por imagem – FIDI, Organização Social 
contratada pelo Governo do Estado para gerenciar os serviços de imagenologia dos 
hospitais estaduais. 

8. Referente ao item 2.3, quanto à permanência do registro no CNES de um equipamento de 
Ultrassom (Philips, HDI 1500, n° série A05000783, patrimônio 2074), o qual não vem sendo 
utilizado no setor de Apoio ao Diagnóstico, esclarecemos que esse aparelho é antigo e com 
funções limitadas, porém o mesmo será transferido para o Centro Cirúrgico, para ser 
utilizado pelas equipes de neurocirurgia, anestesiologia e urologia, haja vista a utilidade do 
mesmo do transoperatório destas especialidades. 

9. Referente ao item 2.4, em relação à ausência de um aparelho de Raio X 
Dentário/Odontológico, informamos que o mesmo foi devolvido à SES-GO em 21/11/2013, 
juntamente com outros equipamentos, conforme consta no respectivo Termo de 
Transferência Guarda e Responsabilidade (Anexo 4). 

10. Referente ao item 2.5, quanto aos 04 (quatro) Arcos Cirúrgicos localizados na inspeção, 
mas que não se encontram registrados no CNES, informamos que os formulários 13 e 17 do 



 

 

referido cadastro de equipamentos (Anexo 5) não apresentam a especificação deste tipo de 
aparelho, sendo impossível acresce-los ao cadastro. Quanto aos 02 (dois) Arcos Cirúrgicos 
em desuso por problemas técnicos, informamos que assim como ocorrido com o aparelho de 
Raio X Telecomandado (item 2.2), a FIDI já comunicou à SES-GO para ciência e 
providências. 

11. Quanto ao item 2.6, esclarecemos que o HGG não apresenta as especialidades de 
Ginecologia e Mastologia, sendo ainda a mamografia um exame de baixa demanda na 
unidade, havendo prestadores deste serviço na rede. Além disso, o HGG está em fase de 
implantação das novas diretrizes do SISMAMA, pretendendo-se concluir ainda este ano. 

12. Em relação item 2.7, comentamos que o aparelho de Raio X Dentário localizado no 
Centro Cirúrgico é utilizado pelo Serviço de Atendimento Odontológico a “Pacientes 
Especiais”, que necessitam de anestesia geral para a realização de seus procedimentos. 
Portanto, não há cobrança pelo SIA, sendo lançados via SIH. 

13. Quanto ao item 2.8, ponderamos que o Hospital Alberto Rassi – HGG é uma unidade de 
alta complexidade e que requer uma análise diagnóstica bastante extensa, o que pode exigir 
a presença de equipamentos diverso para tal fim, mesmo que em termos de produção 
quantitativa não se obtenha valores expressivos. Todavia, essa visão produtiva não deve ser 
única ótica no cenário de um hospital geral. Por fim, informamos que encaminhamos à 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia em 26/08/2015, o Ofício n° 1065/2015-COEX 
solicitando a atualização dos equipamentos existentes no Hospital no CNES, conforme 
consta do Anexo 6.” 

 

Tendo em vista as respostas apresentadas pelo IDTECH, cabe tecer as seguintes 
considerações em relação aos itens solicitados: 

Relativamente aos itens 2.1 e 2.4, considera-se que todo estabelecimento de saúde deva 
manter atualizadas as informações relativas à estrutura física, aos equipamentos e ao quadro 
de profissionais no CNES, uma vez que o cadastro além de servir de base para os sistemas 
de informações, instrumentos de planejamento e de gestão da saúde, também tem a função 
de dar visibilidade aos recursos humanos e materiais existentes em um estabelecimento de 
saúde; de forma a possibilitar o controle, inclusive social, sobre a disponibilidade e 
utilização desses recursos. 

Quanto aos itens 2.2, 2.3 e 2.5, considera-se que todo o equipamento cadastrado no CNES 
esteja em condições de ser utilizado, prontamente, nos procedimentos hospitalares. Caso 
contrário, o estabelecimento de saúde e os órgãos responsáveis devem dar prioridade e 
tomar, de forma tempestiva, as providências necessárias para transferência, conserto, 
desfazimento e nova aquisição, na forma da legislação pertinente. 

Em relação ao item 2.7, verificou-se que constam no SIH, no exercício 2014, 58 
Autorizações de internação Hospitalar com o procedimento TRATAMENTO 
ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (Cód. 
0414020413), o que corrobora os esclarecimentos apresentados pelo Hospital. 

Quanto ao item 2.8, considera-se que a Unidade de Saúde e os órgãos responsáveis devem 
buscar sempre a racionalização dos recursos existentes, visando propiciar uma distribuição 



 

 

equânime em relação a todo o conjunto de estabelecimentos, haja vista que um equipamento 
que esteja inativo ou sendo subutilizado pela existência de outros em uma Unidade de 
Saúde, pode estar fazendo falta a outra.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Após conhecimento do Relatório Preliminar, a Secretaria Municipal de Saúde, mediante o 
Memo. nº 1579/15, de 22/09/2015, emitido pela Superintendência de Regulação e Políticas 
de Saúde, manifestou o seguinte: 

 (...) 

“2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. Esclarecemos que é da responsabilidade do Estabelecimento, 
neste caso, também da Secretaria Estadual de Saúde, enviar a Gerencia de Processamento 
Ambulatorial e Hospitalar nesta Superintendência, o comunicado acerca de toda alteração 
no CNES da Unidade, a fim de manter o cadastro atualizado. Entretanto, o Hospital Alberto 
Rassi somente enviou comunicação através do OFICIO 1065/15-COEX - IDTECH, em 
27/08/2015, com o qual foi autuado o processo n. 63278530, para averiguação, in loco, por 
parte da Equipe de Auditoria e Vistoria, a fim de regularização dos equipamentos no CNES 
do prestador. 

(...) 

Visando adequar a situação a Secretaria Municipal de Saúde, através desta 
Superintendência, procedeu a autuação de processo de auditoria, a fim de possibilitar total 
visibilidade da capacidade instalada dos prestadores inclusos no Protocolo de Cooperação 
entre Entes Públicos - PCEP. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em análise às respostas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, cabe tecer as 
seguintes considerações em relação aos fatos constatados: 

Inicialmente, cabe transcrever, do Anexo “Orientações para elaboração do Protocolo de 
Cooperação entre Entes Públicos” da Nota Técnica CONASS n° 23/2011, de 13/06/2011, os 
seguintes dispositivos previstos: 

 

“III - COMPETÊNCIAS  

 

1. Compete ao ente que detiver a gestão da unidade:  

a) exercer o controle e a avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a 
serem realizados na unidade de saúde, bem como monitorar as unidades de saúde constantes 
do Anexo I na execução do Plano Operativo Anual;  



 

 

b) processar o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH), ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a estes; 

c) alimentar o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, ou outro sistema de 
informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
substituição ou em complementação a este. No cadastro da Unidade de Saúde que for objeto 
de PCEP, devem constar, em campo específico, informações relativas ao termo firmado;  

d) encaminhar os atendimentos, exceto de urgência e emergência, incluindo as cirurgias 
eletivas, através da Central de Regulação, a partir do momento de sua implantação;  

e) analisar os Relatórios Mensais e Anuais enviados pelo gerente e dos dados disponíveis no 
SIA e no SIH;  

f) acompanhar e avaliar de forma permanente o grau de consecução das metas; e  

g) realizar auditorias operacionais. 

(...) 

VII - INADIMPLÊNCIA  

 

1. Para eventuais disfunções havidas na execução desse Termo, o valor relativo ao repasse 
estabelecido na programação financeira constante poderá, mediante comunicado oficial ao 
ente responsável pela gerência das(s) unidades(s), ser alterado pelo ente responsável pela 
gestão, total ou parcialmente, nos seguintes casos:  

a) não cumprimento do PCEP, atestado pela Comissão de Acompanhamento;  

b) fornecimento, pela gerência, de informações incompletas, extemporâneas ou 
inadimplentes nos formatos solicitados pela gestora, obstaculização da avaliação, da 
supervisão ou das auditorias operacionais realizadas por órgãos de qualquer nível de gestão 
do SUS e na falta da apresentação dos Relatórios Mensais e Anuais; e  

c) não alimentação dos sistemas de informação.” 

 

Diante do exposto e da manifestação da Secretaria Municipal, considera-se que, em relação 
a todos os fatos constatados, cabe a ela, que detém a gestão do HGG, exercer o controle e o 
acompanhamento dos recursos existentes e empregados, dos serviços prestados, bem como 
dos registros previstos em sistemas e das informações prestadas pela Unidade Hospitalar, 
quanto à tempestividade e fidedignidade; inclusive com o uso de auditoria operacional e 
com a possibilidade de glosar, total ou parcialmente, o valor relativo ao repasse no caso de 
disfunções detectadas.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Oficiar os gestores locais para que aprimorem o controle e o 
acompanhamento dos quantitativos de equipamentos existentes e a utilização destes no 
Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi - HGG, bem como dos procedimentos 



 

 

ambulatoriais e hospitalares correspondentes, visando à tempestividade e fidedignidade dos 
registros nos cadastros e sistemas de informações do Ministério da Saúde, conforme 
determina o art. 10 da Portaria GM/MS nº 1.646/2015.  
 
 
2.1.3. Morosidade no processo de credenciamento de leitos ativos de UTI pelos órgãos 
responsáveis. 
 
Fato 
 
Tendo em vista que dos 198 leitos de enfermaria existentes no HGG, 07 não se encontram 
habilitados no SUS, da mesma forma que 31 dos 40 leitos existentes de UTI, conforme 
demonstrado no Quadro 01 deste relatório, foi requerido à Unidade, mediante a Solicitação 
de Fiscalização n° 002/2015, de 24/08/2015, as seguintes informações:  

 

Item 1.2. Esclarecer o motivo da não habilitação, no SUS, dos 31 leitos da Área Clínica UTI. 

 

Item 1.3. Esclarecer se a não habilitação no SUS de 38 leitos (07 de enfermarias e 31 de UTI) 
vem proporcionando prejuízos à gestão orçamentária e financeira do hospital. 

 

Item 1.5. Esclarecer se houve ampliação do percentual de utilização dos leitos de UTI, com a 
adição dos leitos não habilitados pelo SUS, no exercício de 2015. Em caso positivo, informar 
como estão sendo custeadas as despesas correspondentes aos leitos não habilitados.  

 
O IDTECH, mediante o Ofício n° 1082/2015-COEX, de 27/08/2015, apresentou as 
seguintes respostas em relação às informações solicitadas: 
 

 “2. Referente ao item 1.2, foi solicitado através de ofício, a habilitação dos leitos junto a 
Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – SMS, o que gerou o Processo n° 55979774 
(Anexo 1) junto ao respectivo órgão. O citado processo encontra-se atualmente no 
Ministério da Saúde – MS. 

3. Quanto ao Item 1.3, esclarecemos que atualmente estamos solicitando o faturamento dos 
31 (trinta e um) leitos de terapia intensiva via processo administrativo junto a Secretaria 
Municipal de Saúde de Goiânia – SMS, conforme demonstrativos constantes do Anexo 2. 
Entretanto, até o presente momento, não houve manifestação formal acerca desse pleito. 

(...) 

5. Em relação ao item 1.5, informamos que desde sua inauguração em Novembro de 2013, o 
Centro de Terapia Intensiva vem sendo utilizado em sua plenitude operacional, e custeado 
com recursos do contrato de gestão, sejam leitos habilitados ou não.”  

 



 

 

Tendo em vista as respostas apresentadas pelo IDTECH, cabe tecer as seguintes 
considerações em relação aos itens solicitados: 

Em relação ao item 1.2, foi apresentada a posição do Processo n° 55979774, autuado em 
22/01/2014, portanto, em andamento a mais de 01 ano e meio. Verifica-se, assim, 
morosidade no processo de habilitação e credenciamento no SUS de 31 leitos ativos de UTI. 

Quanto ao item 1.3, foram apresentadas cópias dos ofícios encaminhados à Diretoria de 
Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/ 
DRAC- SMS, de março a agosto/2015, os quais justificam a necessidade de ativação dos 
leitos de UTI sem a habilitação do SUS, em face da carência existente no município, no 
exercício de 2013; bem como informam que o HGG vem tendo glosas mensais, de 
aproximadamente R$ 300.000,00, da produção dos leitos de UTI; e requerem ao referido 
órgão o ressarcimento das diárias correspondentes. Portanto, confirma-se que o não 
credenciamento destes leitos no SUS vem ocasionando problemas para a gestão do hospital, 
requerendo providências urgentes para a solução do problema, por parte dos órgãos 
responsáveis. 

No tocante ao item 1.5, cabe um esclarecimento maior em relação à afirmação de que as 
despesas relativas a todos os leitos de UTI vêm sendo custeadas com recursos do contrato de 
gestão. Conforme demonstrado no Quadro 04 deste relatório, consta do SIH, no exercício de 
2014, o registro de 3.168 diárias de UTI, condizentes com a capacidade anual dos 09 leitos 
credenciados junto ao SUS. As quais, juntamente com os procedimentos e serviços 
profissionais correspondentes a 40 leitos ativos, considera-se que foram quantificadas, 
valoradas e serviram como parâmetros para a definição dos montantes transferidos ao Estado 
e ao Município.  

Assim, pelo que foi exposto no item l.3, considera-se que parte da produção relativa aos 40 
leitos ativos de UTI tem sido custeada indiretamente pelos repasses do SUS e parte tem sido 
glosada, em face do não credenciamento de 31 leitos ativos de UTI junto ao Ministério da 
Saúde. Estando, portanto, o estabelecimento de saúde no aguardo de uma definição dessa 
questão por parte dos órgãos responsáveis.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Após conhecimento do Relatório Preliminar, a Secretaria Municipal de Saúde, mediante o 
Memo. nº 1579/15, de 22/09/2015, emitido pela Superintendência de Regulação e Políticas 
de Saúde, manifestou o seguinte: 

“Quanto aos Relatórios da área da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange a 
competência da Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde, esclarecemos: 

Sobre a unidade examinada Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG 

(...) 



 

 

1.2. Foi aberto o processo 55979774, que teve sua análise devidamente finalizada por esta 
Secretaria, sendo encaminhado a Secretaria Estadual de Saúde desde 30/10/2014, para 
envio ao Ministério da Saúde para conclusão da habilitação dos leitos do HGG. Espelhos 
de sistema em anexo. Segundo o Ministério da Saúde, a demora nos processos de 
habilitações é por questão de contingenciamento financeiro; 

1.3. Esclarecemos que o hospital em questão é unidade pública, com gerencia estadual e 
gestão municipal, sendo que a Secretaria Estadual de Saúde contratou uma Organização 
Social (O.S.) para administrar o Estabelecimento. O pagamento aos serviços da O.S. é 
efetuado na forma de custeio, para que a mesma organize o funcionamento da Unidade, e 
não através de produção hospitalar, sendo assim, não ocorre prejuízo financeiro na 
administração do hospital. A transferência de recursos entre a Secretaria Municipal de 
Saúde e a Secretaria Estadual de saúde está regulamentada através do Protocolo de 
Cooperação entre Entes Públicos - PCEP, que prevê as situações de habilitação de novos 
serviços em andamento.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em análise às respostas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, cabe tecer as 
seguintes considerações em relação aos fatos constatados: 

No tocante ao item 1.2, a Secretaria Municipal informou que a demora na habilitação dos 31 
leitos de UTI se deve, segundo o Ministério da Saúde, a questão de contingenciamento 
financeiro. Assim, embora a Secretaria Municipal tenha levado mais de 09 meses para o 
trâmite do Processo para a Secretaria Estadual, considera-se que a não habilitação, no 
presente, não foi motivada por pendência existente por parte da Unidade Hospitalar e das 
Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. 

Quanto ao item 1.3, a Secretaria Municipal alega que não existe prejuízo financeiro à 
administração do HGG em relação a não habilitação pelo SUS dos 31 leitos de UTI e que a 
transferência de recursos entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde está 
regulamentada através do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos - PCEP, que prevê 
as situações de habilitação de novos serviços em andamento.  

Assim, tendo em vista que a Unidade Hospitalar comprovou que vem pleiteando junto à 
Secretaria Municipal, desde março/2015, o ressarcimento ao Fundo Estadual de Saúde de 
Goiás (FUNESA) das glosas mensais de produção correspondentes às diárias dos referidos 
leitos, verifica-se que não há consenso em relação ao órgão que deva arcar com esses custos, 
enquanto tais leitos não forem habilitados pelo SUS.  

Quanto ao Item 1.5, a Secretaria Municipal se absteve de pronunciar acerca do custeio das 
despesas correspondentes aos leitos de UTI não habilitados, corroborando a afirmação 
anterior relativa ao impasse. Requerendo, por parte dos órgãos responsáveis, das três esferas 
de governo, uma solução urgente para a questão, tendo em vista que o referido custeio com 
recursos dos Fundos Municipal e Estadual de Saúde, não computados nos repasses para 



 

 

financiamento da ação de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar no SUS, pode 
comprometer a execução de outros programas da área de saúde, bem como o cumprimento 
de metas físicas e de qualidade do Plano Operativo Anual do HGG, que deve compor o 
Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos – PCEP.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Tomar providências visando uma solução definitiva para o custeio das 
despesas relativas aos leitos de UTI não habilitados do Hospital Geral de Goiânia Dr. 
Alberto Rassi - HGG, juntamente com os demais órgãos responsáveis, de forma a suprir a 
demanda local existente pela atenção de média e alta complexidade. 
 
 
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. Inadequação dos espaços de enfermarias para atendimento dos casos de 
isolamento de pacientes. 
 
Fato 
 
Tomando como referência os quantitativos de 191 leitos de enfermaria e 09 de UTI 
habilitados no SUS e os quantitativos de 198 leitos de enfermaria e 40 de UTI existentes no 
Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG, conforme inspeções realizadas pela 
equipe da CGU, bem como a quantidade de diárias apuradas no Sistema de Informações 
Hospitalares - SIH, em 2014, pode-se estabelecer o seguinte comparativo em relação à 
utilização dos leitos do HGG: 

 

Quadro 04 - Comparativo da Utilização dos Leitos em 2014 

Tipo de 
Leito 

Quantidade de 
Diárias 

Utilizadas - 
SIH 

Capacidade 
Anual de Diárias 
dos Leitos SUS - 

CNES 

% 
Utilização 

de Diárias - 
Leitos SUS

Capacidade 
Anual de 

Diárias dos 
Leitos 

Existentes  

% Utilização 
de diárias - 

Leitos 
Existentes 

Enfermaria 47.774 69.715 68,53 72.270 66,10 

UTI 3.168 3.285 96,44 14.600 21,70 



 

 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES – 08/2015; Inspeção CGU – 
08/2015; e Sistema de Informações Hospitalares – SIH – 2014.  

 

Visando esclarecer as ocorrências no tocante à utilização dos leitos do HGG, foi requerido à 
Unidade, mediante a Solicitação de Fiscalização n° 002/2015, de 24/08/2015, a seguinte 
informação:  

 

Item 1.4. Esclarecer a razão do percentual de utilização das diárias correspondentes aos leitos 
de Enfermaria, em 2014, ter ficado abaixo de 70,00 %. 

 
O IDTECH, mediante o Ofício n° 1082/2015-COEX, de 27/08/2015, apresentou a seguinte 
resposta em relação à informação solicitada: 
 

“4. Quanto ao item 1.4, comentamos que o aumento substancial no número de leitos em 
terapia intensiva, bem como as ações assistenciais inerentes a esse tipo de incremento, 
torna-se necessário promover isolamentos em enfermarias de 03 (três), ou até 04 (quatro 
leitos), visando atender as altas médicas do Centro de Terapia Intensiva – CTI, as quais são 
solicitadas com prescrição de precaução de contato, o que por sua vez diminui nosso 
percentual de internação nos leitos de enfermaria.” 

 

Tendo em vista a resposta apresentada pelo IDTECH, considera-se que o HGG deveria 
buscar uma forma de readequar os espaços de algumas enfermarias, racionalizando a 
utilização dos leitos no caso de isolamentos, como por exemplo, fazendo uso de divisórias e 
aparelhos de climatização, visando propiciar a utilização de todos os leitos e, com isso, um 
atendimento maior em relação à demanda existente.  

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Após conhecimento do Relatório Preliminar, a Secretaria Municipal de Saúde, mediante o 
Memo. nº 1579/15, de 22/09/2015, emitido pela Superintendência de Regulação e Políticas 
de Saúde, manifestou o seguinte: 

“Quanto aos Relatórios da área da Secretaria Municipal de Saúde, no que tange a 
competência da Superintendência de Regulação e Políticas de Saúde, esclarecemos: 

Sobre a unidade examinada Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi – HGG 

(...) 

1.4. Após a Organização Social ter assumido a Gerencia do Hospital Alberto Rassi, iniciou-
se um processo de reforma das enfermarias, sendo que algumas delas precisaram ser 



 

 

fechadas temporariamente por decorrência desta reforma. O hospital recebe muitos 
pacientes graves que em alguns casos necessitam da utilização de leitos de isolamento.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em análise à resposta apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, considera-se que a 
manifestação da Secretaria Municipal contradiz os esclarecimentos prestados pelo HGG, o 
qual vem sendo gerenciado pelo IDTECH desde maio de 2012. Enquanto que a Organização 
Social justifica o percentual de utilização das diárias correspondentes aos leitos de 
Enfermaria, em 2014, ter ficado abaixo de 70,00 % em decorrência da necessidade de 
utilização de enfermarias para o isolamento de um paciente, a Secretaria Municipal alega 
que a causa foi o fechamento de enfermarias para reforma. No entanto, a própria equipe da 
CGU, na inspeção “in loco”, constatou a utilização de uma enfermaria, com quatro leitos, no 
isolamento de um paciente, situação que compromete a eficiência operacional da Unidade.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Mamógrafo em desuso no Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG).  
 
Fato 
 
Em análise aos procedimentos constantes no SIA e SIH, no exercício de 2014, relativos à 
utilização dos aparelhos de diagnósticos por imagem, verificou-se que não constaram 
exames relativos ao uso do Mamógrafo. Visando esclarecer tal ocorrência, foi requerido à 
Unidade, mediante a Solicitação de Fiscalização n° 002/2015, de 24/08/2015, a seguinte 
informação:  

Item 2.6. Esclarecer a razão de não constar registros de procedimentos de exames de 
mamografia no SIA e SIH (Proc. Secundários) no exercício de 2014. 

O IDETECH, mediante o Ofício n° 1082/2015-COEX, de 27/08/2015, apresentou a seguinte 
resposta em relação à informação solicitada: 

 

“11. Quanto ao item 2.6, esclarecemos que o HGG não apresenta as especialidades de 
Ginecologia e Mastologia, sendo ainda a mamografia um exame de baixa demanda na 
unidade, havendo prestadores deste serviço na rede. Além disso, o HGG está em fase de 
implantação das novas diretrizes do SISMAMA, pretendendo-se concluir ainda este ano.” 

Assim, a Unidade Hospitalar informou que não atende as especialidades de ginecologia e 
mastologia, de forma a justificar a ausência de exames de mamografia no exercício de 2014, 
mesmo tendo um mamógrafo cadastrado no CNES e estando o aparelho em funcionamento. 
Haja vista que em 2014 constou no SIA e no SIH a realização de 1.297 exames de ULTRA-
SONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERAL (Cód. 0205020097), representando o sexto 
exame mais realizado nos aparelhos de Ultrassom e o décimo primeiro exame de imagem 
mais realizado no hospital, e uma vez que esse tipo de exame é mais oneroso e não substitui 



 

 

a mamografia, carece de mais esclarecimentos em relação à origem dos pedidos e à 
especialidade médica para a qual tais exames foram solicitados. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
 Após conhecimento do Relatório Preliminar, a Secretaria Municipal de Saúde, mediante o 
Memo. nº 1579/15, de 22/09/2015, emitido pela Superintendência de Regulação e Políticas 
de Saúde, manifestou o seguinte: 

“2.6. Esclarecemos que é função do Estabelecimento o envio ao Gestor municipal da 
informação do quantitativo de procedimentos a serem realizados conforme a capacidade 
instalada da Unidade. 

2.7. O Estabelecimento não enviou os dados referentes aos exames de mamografia.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em análise às respostas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela 
gestão da Unidade Hospitalar, consideram-se insuficientes as informações prestadas, uma 
vez que não constou qualquer providência visando promover a utilização do Mamógrafo, 
nem esclarecer a origem dos pedidos e a especialidade médica para a qual foi realizado, em 
2014, o quantitativo registrado de exames de ultra-sonografia mamária bilateral. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

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, conforme as constatações abordadas nos seguintes itens do relatório: 
 

- 2.1.1. - Divergências em relação aos quantitativos de leitos registrados no CNES e os 
existentes no Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG); 

- 2.1.2. - Divergências entre os equipamentos existentes no Hospital Geral de Goiânia Dr. 
Alberto Rassi (HGG) e as informações registradas no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES);  

- 2.1.3 - Morosidade no processo de credenciamento de leitos ativos de UTI pelos órgãos 
responsáveis; 

- 2.2.1. - Inadequação dos espaços de enfermarias para atendimento dos casos de isolamento 
de pacientes; e 

- 2.2.2. - Mamógrafo em desuso no Hospital Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG).   

 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201504229 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 16.688.780,70 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/08/2015 a 21/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa de Vigilância em Saúde no Município de Goiânia, 
especificamente quanto à vigilância, prevenção e controle da dengue no exercício de 2014 
e 2015. 
 

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. Ministério da Saúde não encaminhou o inseticida apropriado para o município 
para o controle e combate à dengue em pleno período de pico epidêmico. 
 
Fato 
 
A Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do Ofício nº 068/15-SVS, de 02/09/2015, 
encaminhou documento de resposta à Solicitação de Fiscalização da CGU, no qual informou 
que a quantidade de inseticida, advindo do Ministério da Saúde e destinado ao município de 
Goiânia não permitia a realização de ações complementares ou suplementares no âmbito do 
Plano Nacional de Combate à Dengue – PNCD.  
 
Conforme anexos apresentados, a Secretaria Municipal de Saúde do município comprovou 
que durante o período de janeiro a agosto do ano de 2015 foram utilizados, conforme 
quantidades abaixo relacionadas, quatro tipos de inseticidas nas ações de prevenção e 
controle da dengue em Goiânia, quais sejam: 
 

Consumo de inseticida de janeiro a agosto de 2015 



 

 

Ordem Inseticida Quantidade 

1 Periproxyfen 5% 135 quilos 

2 Diflubenzuron 10,5 quilos 

3 Malathion – EW 44% 434 litros 

4 Lambdacialotrina CE 5% 204 litros 

Fonte: fichas de entrada, saída e 
consumo de inseticida fornecidas pela 
unidade fiscalizada, conforme Ofício 
nº 068/15 – SVS, de 2 de setembro de 
2015. 

 
Quanto à disponibilidade dos inseticidas necessários à execução das ações de controle da 
dengue, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio do Ofício nº 068/15-SVS, de 
02/09/2015, encaminhou documento de resposta à Solicitação de Fiscalização da CGU, 
donde se informou que o Ministério da Saúde havia recomendado, mediante elaboração da 
Nota Técnica nº 146/2009/CGPNCD/DEVEP/SVS/MS, de 11/08/2009, que a partir de agosto 
de 2009 o município de Goiânia utilizasse nas ações de controle e combate à dengue o 
inseticida denominado Malathion – EW 44%, haja vista a alta resistência adquirida pelo 
vetor aedes aegypti em relação aos inseticidas da família dos piretróides. 
 
Baseada na recomendação exarada pela Nota Técnica nº 
146/2009/CGPNCD/DEVEP/SVS/MS, de 11/08/2009, cujo assunto voltava-se a informar 
mudança de uso de inseticidas larvicidas e adulticidas na rotina do Programa Nacional de 
Controle da Dengue, a Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que somente o Ministério da 
Saúde possui competência para adquirir os inseticidas destinados às ações de controle e 
combate à dengue. 
 
Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que neste ano de 2015, em 
virtude de problemas relacionados à importação do inseticida Malathion – EW 44% e à 
epidemia de dengue ocorrida no Brasil houve problemas de abastecimento deste inseticida 
para o município de Goiânia e para o Estado de Goiás. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde, embora não tenha apresentado acervo documental 
comprobatório a esse respeito, informou que diante da expressiva quantidade de casos de 
dengue verificados no município, solicitou providências do Ministério da Saúde em relação 
à disponibilização de inseticida, uma vez que o estoque municipal do inseticida Malathion – 
EW 44% havia acabado em março de 2015, ou seja, em pleno período de pico epidêmico. 
 
A Secretaria Municipal de Saúde informou, ainda, que em resposta à solicitação, o 
Ministério da Saúde encaminhou ao município de Goiânia o inseticida denominado 
Lambdacialotrina CE 5%. Ressalte-se que esse inseticida é classificado no grupo químico 
dos piretróides. 
 



 

 

Enfim, para comprovar a recomendação exarada pelo Ministério da Saúde no sentido da 
utilização do inseticida Malathion – EW 44% no município de Goiânia, o gestor anexou 
cópia da Nota Técnica nº 146/2009/CGPNCD/DEVEP/SVS/MS, de 11/08/2009, elaborada 
pela Coordenação-Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue, a qual em seus 
pontos principais determina o seguinte: 
 

Assunto: informa mudança de uso de inseticidas larvicidas e adulticidas na 
rotina do Programa Nacional de Controle da Dengue. 

 
Neste caso, tendo em vista que a única alternativa disponível para 
substituição dos piretróides são os organofosforados, priorizou-se a mudança 
de adulticidas naqueles municípios onde foi detectada resistência a piretróide 
e existem evidências que comprovem efeito sobre a baixa efetividade do 
produto. 

 
A troca de inseticidas deverá ocorrer também nos municípios da área de 
abrangência daqueles avaliados, como a exemplo de regiões metropolitanas 
e áreas conurbadas. 

 
As trocas indicadas de princípios ativos para o manejo da resistência do 
Aedes aegypti e as providências locais, são as seguintes: 

 
Adulticidas: Os adulticidas atualmente disponíveis para substituição são o 
Malathion (uso em UBV) 

 
Os municípios com indicativo de resistência a piretróides (no caso, 
Deltametrina EA2%), deverão ser trocados para Malathion. 
 

Sistema de monitoramento das avaliações realizadas no Município de Goiânia. 

UF 
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Prazo Observação Municípios Observação

GO Goiânia X  Sim Curto Capacitação: 1ª 
sem. de agosto, 
troca em toda 
RM 

Sim Curto Trocar para 
malathion/ 
fenitrothion; 
agendar 
exame 
colin, basal 
e rotina no 
Lacen GO 

    

Fonte: Nota Técnica nº 146/2009/CGPNCD/DEVEP/SVS/MS, de 11/08/2009, elaborada pela Coordenação-
Geral do Programa Nacional de Controle da Dengue. 

 



 

 

Para comprovar a efetiva utilização dos inseticidas Malathion – EW 44% e 
Lambdacialotrina CE 5%, durante as ações de controle do surto epidêmico de dengue no ano 
de 2015 no município de Goiânia, a Secretaria apresentou as fichas de consumo de 
inseticidas gerenciadas pelo Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental. 
 
Registre-se que o consumo do inseticida Malathion – EW 44% está apresentado em duas 
fichas, sendo que a primeira delas revela um consumo de 138 litros de inseticida no intervalo 
temporal compreendido entre os dias 05/01 e 08/01/2015. Já a segunda ficha revela um 
consumo de 296 litros de inseticida no intervalo compreendido entre os dias 28/05 e 
30/06/2015. 
 
Desse modo, verifica-se que o registro de consumo do inseticida Malathion – EW 44% 
sugere que o produto não tenha sido utilizado nas ações de combate à dengue durante quase 
cinco meses, ou seja, de 09/01/2015 a 27/05/2015, justamente durante o período do surto 
epidêmico que acometeu o município de Goiânia. 
 
Portanto, verificou-se, conforme os documentos e dados apresentados, que, além do clima 
propício ao mosquito e da quantidade insuficiente de agentes, a falta de encaminhamento, 
pelo Ministério da Saúde, do inseticida apropriado para o controle e combate à dengue em 
pleno período de pico epidêmico, contribuíram para o crescimento do número de casos na 
capital.ato####/Fato## 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Foi encaminhado o Ofício nº 21.410/2015/GAB/CGR-Regional/GO, de 14.09.15 à 
Prefeitura Municipal de Goiânia com a versão prévia deste relatório, entretanto, a Secretaria 
Municipal de Saúde não se manifestou sobre esse fato. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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’.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomendamos ao Ministério da Saúde regularizar a distribuição de 
inseticidas ao Município de Goiânia, em especial o denominado Malathion EW 44%, a fim 
de evitar a ocorrência de pico epidêmico.  
 
 
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. Execução do programa de Vigilância em Saúde no Município de Goiânia, 
especificamente quanto à vigilância, prevenção e controle da dengue. 
 
Fato 
 

O presente trabalho junto à Prefeitura de Goiânia refere-se à execução do programa de 
Vigilância em Saúde no Município, especificamente quanto à vigilância, prevenção e 
controle da dengue, considerando os seguintes fatos: 

- Diminuição do efetivo de agentes sanitários em Goiânia (o total de agentes sanitários de 
Goiânia passou de 702 em 2010 para 568 em 2015, redução em 19%); 

- Surto de dengue no Município de Goiânia (Goiás é o Estado de maior incidência de casos 
por 100 mil habitantes em 2014 e 2015 – GO - 1365,5 casos/100mil e BR - 503,5 
casos/100mil), crescendo 264% no número de casos na capital, conforme veiculado em 
jornal local.#/Fato## 

  
##/Fato## 

2.2.2. Recursos recebidos para a execução do programa de Vigilância em Saúde no 
Município e despesas realizadas em vigilância, prevenção e controle da dengue. 
 
Fato 
 
A Superintendência da Vigilância em Saúde nos demonstrou que não foram adquiridos 
materiais pelo Município de Goiânia para as ações de combate e erradicação ao aedes 
aegypti, e que as despesas realizadas com a dengue no exercício de 2015 foram somente 
com campanhas publicitárias e com o pagamento dos agentes de combate às endemias. 
Contrapondo ao fato acima, a Superintendência da Vigilância em Saúde, por meio do Memo 
292/2015, acrescentou o que segue: “todos os materiais e insumos que são de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, para o controle do vetor da 
dengue não tiveram falha no abastecimento. Temos processos abertos em fase de conclusão 
para substituição de parte da frota de veículos, aquisição de bombas manuais para 
pulverização de pontos estratégicos, contratação de serviço de chaveiro, para abertura de 
portas de imóveis fechados e peças para manutenção das bombas de UBV leve existentes”. 
 
Com relação às campanhas publicitárias, verificou-se nos processos a seguir que a Prefeitura 
Municipal de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Comunicação e através da 
Secretaria Municipal de Administração, realizou uma licitação, na modalidade de 
Concorrência Pública, de nº 002, em 2013, com a finalidade de seleção da melhor proposta 
técnica, para contratação de 05 (cinco) agências de publicidade e propaganda para a 
prestação de serviços de publicidade e divulgação dos programas, ações e campanhas 
institucionais do Município de Goiânia. 
 
A Prefeitura não realizou o procedimento de seleção interna para escolha dentre as 05 
(cinco) empresas contratadas para ser a agência responsável pela campanha: “Dengue – 
Sintomas e Prevenção”, embasada na previsão da alínea “b”, do item 1, do Anexo II, do 
edital da referida concorrência, abaixo transcrito: 
 



 

 

Item 1 - Será realizado procedimento de seleção interna para escolha de agência 
responsável pelo desenvolvimento de ações de comunicação na ocorrência de: 
a) (..) 
b) Ações de comunicação com investimento inferior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de 
reais), nos casos em que a Secretaria Municipal de Comunicação julgar necessário. 
 
Foram analisados todos os processos de pagamento das campanhas publicitárias realizadas 
disponibilizados para essa equipe de fiscalização, bem como as notas fiscais pagas, notas de 
empenho e liquidação, conforme abaixo detalhado. 

Processos de pagamento de campanhas publicitárias em 2015 

Ordem 
Processo 

nº 
Dados do 
processo 

Contratado Fornecedor 
Nota 

fiscal da 
Agência 

Nota 
fiscal do 

fornecedor 

Valor do 
serviço 

Comissão
da 

agência 
Inserções 

1 
61935321/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 

Contrato nº 
001/2014 

Data: 
20/05/2015 

Objeto: 
campanha 

publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 

Valor: 
R$14.250,00

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Rádio universitária RTVE 
Fundação Rádio e Televisão 
Educativa e Cultural 

555 658 1.600,00 300,00 30 

Rádio universitária RTVE 
Fundação Rádio e Televisão 
Educativa e Cultural 

559 657 800,00 150,00 13 

ZR Comunicação Ltda. – 
ME (CBN Esportes) 

553 043 1.600,00 300,00 37 

ZR Comunicação Ltda. – 
ME (CBN Esportes) 

560 041 800,00 150,00 18 

Rádio Vox Patris FM (Rede 
Pai Eterno de Comunicação 
Ltda. 

552 003 1.600,00 300,00 40 

Rádio Vox Patris FM (Rede 
Pai Eterno de Comunicação 
Ltda. 

558 001 800,00 150,00 21 

Rádio Vox Patris FM (Rede 
Pai Eterno de Comunicação 
Ltda. 

548 007 1.600,00 300,00 32 

Rádio Vox Patris FM (Rede 
Pai Eterno de Comunicação 
Ltda. 

561 002 800,00 150,00 16 

Rádio Brasil Central de 
Goiânia (Escrete de Ouro) 

562 420 800,00 150,00 14 

Rádio Brasil Central de 
Goiânia (Escrete de Ouro) 

549 419 1.600,00 300,00 29 
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da 
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2 
61935339/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
20/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$27.550,00 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Rádio Terra 104 FM de 
Goiânia Ltda. 

602 1939 4.000,00 750,00 39 

Rádio Terra 104 FM de 
Goiânia Ltda. 

574 1929 3.200,00 600,00 31 

Rádio Paz FM 89,5 (Sistema 
Evangélico de Comunicação 
Ltda.) 

595 1611 2.400,00 450,00 52 

Rádio Paz FM 89,5 (Sistema 
Evangélico de Comunicação 
Ltda.) 

554 1597 1.600,00 300,00 52 

Rádio 730 AM Planejar-Sat 
Comunicações Ltda. – ME. 

568 222 3.200,00 600,00 34 

Rádio 730 AM Planejar-Sat 
Comunicações Ltda. – ME. 

551 223 1.600,00 300,00 9 

Rádio Difusora de Goiânia 569 16123 3.200,00 600,00 74 

Rádio Difusora de Goiânia 563 16131 4.000,00 750,00 92 
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m 
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nº 
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processo 
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fiscal da 
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fiscal do 

fornecedor 
Valor do serviço 

3 
61971220/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
22/05/2015 
Objeto: 
criação de 
peças 
publicitárias 
para 
campanha da 
dengue 
(criação de 
layout, 
banner 
digital e 
roteiro) 
Valor: 
R$14.838,88 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Agência ART Plus 
Comunicação e Marketing 
Ltda. – ME. 

582 582 
14.838,88 

  
  

       

Orde
m 
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nº 
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Comissão 
da 

agência 

4 
61999248/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
26/05/2015 
Objeto: 
criação de 
400 mil 
folders para 
campanha 
dengue 
Valor: 
R$111.825,0
0 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Núcleo Produções Gráficas 
e Editora Ltda. 

691 254 106.500,00 
5.325,00 
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m 
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nº 
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Nota 

fiscal da 
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fiscal do 
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Comissão
da 

agência 
Inserções 

5 
61935274/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
20/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$74.686,75 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda – ME. 

TV SBT – Goiânia (TV 
Serra Dourada Ltda.) 

579 326 40.092,80 7.517,40 14 

TV PUC (Fundação Rádio e 
televisão Educativa e 
Cultural) 

575 659 2.731,90 512,23 5 

TV Capital Goiânia 603 018 8.668,61 1.625,36 9 

PUC TV Goiás (Sociedade 
Goiana de Cultura) 

581 1180 11.400,80 2.137,65 165 

       

Orde
m 
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nº 
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fiscal da 
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da 

agência 
Inserções 



 

 

6 
61967460/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
22/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$32.091,00 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Rádio Vinha Goiânia 
(Difusão Sistema de 
Comunicação Ltda.) 

650 2186 4.000,00 750,00 94 

Programa na marca do 
penalty (DM Publicidade e 
negócios – Ltda. ME. – 
Fonte TV) 

673 95 1.408,00 264,00 8 

Programa na marca do 
penalty (DM Publicidade e 
negócios – Ltda. ME. – 
Fonte TV) 

674 96 2.640,00 495,00 15 

Rádio FM Mix Goiânia 
Ltda. – ME. 

651 0036 4.000,00 750,00 63 

Rádio Clube FM Goiânia 
Ltda. – ME. 

652 032 4.000,00 750,00 69 

Diário de Goiás 
Comunicação Ltda. (site) 
Período: de 02/05/2015 a 
08/05/2015 

647 89 4.480,00 840,00 7 

Jornal O Hoje 
Período: de 04/05/2015 a 
08/05/2015 

649 12025 4.480,00 840,00 5 

Rádio Bandeirantes 820 AM 
Período: de 28/04/2015 a 
30/04/2015 

757 188 2.016,00 378,00 18 
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m 
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Agência 

Nota 
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Comissão
da 

agência 
Inserções 

7 
61935355/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
20/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$19.000,00 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Rádio FM Mix Goiânia 
Ltda. 

571 0033 3.200,00 600,00 51 

Rádio Clube FM Goiânia 
Ltda. 

573 0025 3.200,00 600,00 56 

Rádio Bandeirantes 820 AM 599 155 3.200,00 600,00 25 

Rádio Vinha Goiânia 567 2173 3.200,00 600,00 75 

Rádio 99,5 FM (TV Serra 
Dourada Ltda.) 

572 322 3.200,00 600,00 29 

      

Orde
m 

Processo 
nº 

Dados do 
processo 

Contratado Fornecedor 
Nota 

fiscal da 
Agência 

Nota 
fiscal do 

fornecedor 

Valor do 
serviço 

Comissão
da 

agência 
Inserções 

8 
61935240/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
20/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$152.739,1
0 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

TV Band (Rede Goiânia de 
Rádio e Televisão Ltda.) 

578 12361 24.884,00 4.665,75 13 

TV Band (Rede Goiânia de 
Rádio e Televisão Ltda.) 

576 12370 23.716,00 4.446,75 13 

TV Record (Televisão Goyá 
Ltda.) 

580 17229 40.262,40 7.549,20 11 

TV Record (Televisão Goyá 
Ltda.) 

577 17253 39.760,00 7.455,00 12 

       

Orde
m 
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nº 
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processo 

Contratado Fornecedor 
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fiscal da 
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Nota 
fiscal do 
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Valor do 
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Comissão 
da 

agência 



 

 

9 
61999272/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
26/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$35.125,65 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

All Door Digital Ltda. – 
ME. 
Objeto: impressão de 100 
unidades de cartazes de 
outdoor para campanha da 
dengue. 

690 497 20.000,00 
1.000,00 

  

Tuddo Web Comunicação e 
tecnologia Ltda. – ME. 
Objeto: desenvolvimento e 
implementação de landing 
page. 

689 267 13.453,00 
672,65 
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Nota 
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da 

agência 
Inserções 

10 
61935363/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
20/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$14.250,00 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Rádio Sara Brasil (NVA 
Produção e Comunicação 
Ltda. – ME.) 

598 64 2.400,00 450,00 34 

Rádio Sara Brasil (NVA 
Produção e Comunicação 
Ltda. – ME.) 

601 63 1.600,00 300,00 23 

Rádio Interativa (Cultura 
FM Stéreo Som Ltda.) 

556 2488 1.600,00 300,00 21 

Rádio Positiva Goiânia (IN 
Rede Interativa de Rádio 
Ltda.) 

592 1087 2.400,00 450,00 40 

Rádio Positiva Goiânia (IN 
Rede Interativa de Rádio 
Ltda.) 

550 1082 1.600,00 300,00 27 

Rádio Interativa (Cultura 
FM Stéreo Som Ltda.) 

608 2497 2.400,00 450,00 31 

       

Orde
m 

Processo 
nº 

Dados do 
processo 

Contratado Fornecedor 
Nota 

fiscal da 
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Nota 
fiscal do 
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serviço 

Comissão
da 

agência 
Inserções 

11 
61935304/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
20/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$125.874,0
5 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Rádio Executiva Ltda. 557 13713 2.400,00 450,00 44 

Rádio Executiva Ltda. 584 13692 1.600,00 300,00 30 

Rádio Araguaia Ltda. 
(Rádio CBN Goiânia) 

587 10073 1.600,00 300,00 33 

Rádio Anhanguera S.A 
(Rádio Daqui 1.230 AM) 

589 3379 1.600,00 300,00 108 

Rádio Araguaia Ltda. 
(Rádio CBN Goiânia) 

594 10083 2.400,00 450,00 50 

Televisão Anhanguera S.A. 604 21809 51.467,20 9.650,10 14 

Televisão Anhanguera S.A. 605 21785 44.932,00 8.424,75 8 
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da 

agência 
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12 
62034874/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
28/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$76.000,00 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Goiânia Painéis Digital 
Ltda. ME. 
(100 cartazes em outdoors) 
Período: de 28/04/2015 a 
11/05/2015 

719 1 64.000,00 12.000,00 100 
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da 
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13 
61999213/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
26/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$69.178,05 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

TV SBT – Goiânia (TV 
Serra Dourada Ltda.) 

682 051 40.544,00 7.602,00 14 

Rádio 99,5 FM (TV Serra 
Dourada Ltda.) 

681 041 4.000,00 750,00 36 

PUC TV Goiás (Sociedade 
Goiana de Cultura) 

679 1189 8.815,20 1.652,85 12 

Rádio Anhanguera S.A 
(Rádio Daqui 1.230 AM) 

680 3380 2.400,00 450,00 162 

J. Câmara & Irmãos S.A 
(Sítio eletrônico "O Popular 
Online") 
(Anúncio sobre vacinação 
de gripe) 

678 968758 2.496,00 468,00 8 
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da 
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14 
61999175/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
26/05/2015 
Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$17.100,00 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Rádio 730 AM Planejar-Sat 
Comunicações Ltda. – ME. 

688 226 2.400,00 450,00 14 

Rádio 730 AM Planejar-Sat 
Comunicações Ltda. – ME. 

687 227 4.000,00 750,00 43 

Ponta Propaganda Ltda. (A 
cidade fala 730 AM) - 62 
3261 3382 

686 3 1.600,00 300,00 12 

Ponta Propaganda Ltda. (A 
cidade fala 730 AM) 

685 4 2.400,00 450,00 18 

Rádio Sucesso FM 
Comunicação Ltda. 

684 4021 1.600,00 300,00 60 

Rádio Sucesso FM 
Comunicação Ltda. 

683 4022 2.400,00 450,00 100 

       

Orde
m 
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da 
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15 
61935291/

2015 

Concorrênci
a pública nº 
002/2013 
Contrato nº 
001/2014 
Data: 
20/05/2015 

Agência ART 
Plus 
Comunicação e 
Marketing 
Ltda. – ME. 

Unigraf Unidas Gráficas e 
Editora Ltda. (Sítio 
eletrônico DM Online) 

564 22553 4.480,00 840,00 5 

Alternativa Gráfica – Eireli 
ME. (Jornal Opção Online) 

566 47 4.480,00 840,00 8 



 

 

Objeto: 
campanha 
publicitária 
"Dengue – 
sintomas e 
prevenção" 
Valor: 
R$15.960,00 

Rede de Notícias Planalto 
Ltda. – ME (Jornal Tribuna 
do Planalto - Digital) 

565 130 4.480,00 840,00 7 

Fonte: elaborado pela equipe da CGU. 

Com relação às despesas mensais com os agentes de combate a endemias, a Diretoria de 
Gestão de pessoas apresentou o quadro abaixo: 

Despesas mensais com os agentes 
de combate a endemias 

Mês/ano Quantitativo Custo mensal 
Janeiro/2015 571 R$ 1.011.775,31 
Fevereiro/2015 572 R$ 1.000.478,57 
Março/2015 567 R$ 1.030.451,50 
Abril/2015 567 R$ 1.012.208,24 
Maio/2015 568 R$ 1.028.614,65 
Junho/2015 565 R$ 1.039.258,59 
Julho/2015 565 R$ 1.044.514,31 
TOTAL R$ 7.167.301,17 

Fonte: Resposta SF da CGU. 

Ante o exposto, conclui-se que o valor gasto especificamente no combate à dengue, no 
exercício de 2015, foi de R$ 7.967.769,65 (gastos com pessoal, no valor de R$ 7.167.301,17 
e publicidade, no valor de R$ 800.468,48), conforme acima detalhado e informações 
prestadas pela Superintendente de Vigilância em Saúde do município. E, considerando que a 
mesma conta específica do município recebe recursos de todos os Programas da Vigilância 
em Saúde, a saber: Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Zoonoses e 
do Serviço de Verificação de Óbitos, sendo que a dengue está inserida tanto na Vigilância 
Epidemiológica como na Vigilância Zoonoses e ainda no Serviço de Verificação de Óbitos, 
o confronto entre o valor recebido, especificamente para o combate à dengue, com os gastos 
efetivamente realizados pela Prefeitura para o combate e erradicação da doença, ficou 
prejudicado. 

Questionamos à Prefeitura quais os critérios adotados pela Secretaria Municipal de Saúde 
para a escolha do canal de divulgação das campanhas publicitárias referentes à Dengue, bem 
como a quantidade de inserções em cada canal utilizado pela agência de publicidade 
contratada, considerando que as rádios e as TVs de maior audiência tiveram uma quantidade 
de inserções menores do que as rádios e as TVs de menor audiência. 
 
Em resposta, a Secretaria Municipal de Comunicação esclareceu que a campanha em 
questão foi desenvolvida em razão do alto número de casos de dengue no município e teve 
como objetivo alertar a população sobre os sintomas da doença e a necessidade de combate 
aos criadouros e que para cumprir tal propósito era necessário atingir o maior número de 
pessoas em suas variadas classes sociais e faixas etárias. Portanto, os meios foram definidos 
com base em dois pilares: alcance e frequência. O alcance, segundo informado, é atingido 
com os meios de alto índice de audiência, já a frequência pode ser obtida estendendo a 
campanha com quantidade de inserções ou em dias de veiculações. Quanto aos valores 
pagos, justificaram que foram concedidos descontos e bonificações das inserções, pois nas 



 

 

emissoras de rádio foram pagas 1.580 e veiculadas 1.981; nos portais foi concedido 80% de 
desconto sobre os preços das tabelas; na veiculação dos outdoors, o desconto foi de 34% e 
nas emissoras de televisão não foi possível a concessão de descontos, devido às normas 
comerciais definidas pelas redes afiliadas.  
 
A Superintendência da Vigilância em Saúde, por meio do Memo 292/2015, acrescentou o 
que segue: “Informamos que o recurso repassado do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para 
a o Fundo Municipal de Saúde (Bloco de Vigilância em Saúde), não são específicos para o 
programa de controle da dengue, mas para todas as ações de vigilância em saúde”. 
Ressaltamos que o valor anual recebido pelo FNS, bloco de Vigilância em Saúde cobre 
apenas 34% dos gastos com controle vetorial , visto que com esta atividade os custos são de 
aproximadamente R$32.000.000,00 por ano. Todas as demais despesas não só do Programa 
de Controle da Dengue, mas de todos os outros programas de Vigilância são cobertos com 
recursos do tesouro municipal”. 
 
Em que pese a necessidade de realizar campanhas publicitárias a fim de alertar a população 
sobre os sintomas da doença e a necessidade de combate aos criadouros, verificou-se, na 
análise de 100% dos processos das campanhas publicitárias contratadas no exercício de 
2015, conforme detalhado acima, que não estão demonstrados em nenhum dos processos os 
descontos sobre os preços das tabelas, nem tampouco as bonificações das inserções, 
conforme a justificativa apresentada pela Secretaria de Comunicação do Município. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Foi encaminhado o Ofício nº 21.410/2015/GAB/CGR-Regional/GO, de 14.09.15 à 
Prefeitura Municipal de Goiânia com a versão prévia deste relatório, entretanto, a Secretaria 
Municipal de Saúde não se manifestou sobre esse fato. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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’. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Ações adotadas pelo município de Goiânia na prevenção e controle da dengue. 
 
Fato 
 
A Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 
esclareceu que as ações adotadas pelo município na prevenção e controle da dengue seguem 
as diretrizes estabelecidas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD), cujas 
normas determinam que os Municípios, Estados e Governo Federal estejam envolvidos no 
controle e na prevenção da doença. 

Lançado em 2002 pelo Governo Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, o 
Programa Nacional de Controle da Dengue, o PNCD, planeja e põe em prática estratégias de 
identificação e eliminação de focos, controle do vetor e prevenção e tratamento da doença. 
 
Os objetivos do PNCD são: 

 Reduzir a infestação pelo Aedes aegypti; 



 

 

 Reduzir a incidência da dengue; 

 Reduzir a letalidade por febre hemorrágica de dengue. 
 
As metas são: 

 Reduzir a menos de 1% a infestação predial em todos os municípios; 

 Reduzir em 50% o número de casos de 2003 em relação a 2002 e, nos anos 
seguintes, 25% a cada ano; 

 Reduzir a letalidade por febre hemorrágica de dengue a menos de 1%. 
 
O PNCD é formado por dez componentes, listados abaixo, que envolvem desde capacitação 
de profissionais que combatem o vetor até reuniões nacionais com governadores e 
pesquisadores sobre a situação da dengue no Brasil. 
 
Componentes: 

1. Vigilância epidemiológica; 
2. Combate ao vetor; 
3. Assistência aos pacientes; 
4. Integração com atenção básica (Pacs/PSF); 
5. Ações de saneamento ambiental; 
6. Ações integradas de educação em saúde, comunicação e mobilização social; 
7. Capacitação de recursos humanos; 
8. Legislação; 
9. Sustentação político-social; 
10. Acompanhamento/avaliação do PNCD. 

 
Nesse contexto, a Prefeitura Municipal de Goiânia apresentou documentação relacionando 
as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 04/01/2015 a 
19/07/2015, destinadas à prevenção e ao sistemático controle da dengue no município, assim 
dispostas: 

1. Ações “escolas sem dengue”; 
2. Ações “cata pneus”; 
3. Ações em todos os órgãos públicos; 
4. Visitas em pontos estratégicos de 15 em 15 dias; 
5. Ações em parcerias com a Comurg (Companhia de Limpeza Urbana), Amma 

(Agência Municipal do Meio Ambiente), Amob (Agência Municipal de 
Obras) e Guarda Municipal chamada “força tarefa nos bairros de Goiânia”; 

6. Ações junto às imobiliárias de Goiânia, com visitas em todos os imóveis que 
estão para aluguel ou para venda; 

7. Visitas domiciliares obedecendo ao seguinte quantitativo: 
Total de imóveis visitados: 952.429 (residências: 765.101, Comércio: 
130.854, Terrenos Baldios: 44.271 e Outros: 12.203). 

 
Como subsídio aos dados epidemiológicos apresentados pelo município de Goiânia, a 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica apresentou o “Informe Técnico Semanal de Dengue, 



 

 

de 12/08/2015”, o qual já se encontrava publicado na página eletrônica da Secretaria 
Municipal de Saúde e podia ser acessado no endereço eletrônico 
www.saude.goiania.go.gov.br. 
 
Já em relação aos dados epidemiológicos apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde, a 
Diretora de Vigilância Epidemiológica informou que a Secretaria Municipal de Saúde 
trabalha com um sistema online (SINAN), onde todos os dados digitados pelos municípios 
podem ser acessados em tempo real pelas esferas estaduais e nacionais de saúde e que a 
retroalimentação se dá através de boletins divulgados por estas esferas de gestão.  
 
No tocante ao “Informe Técnico Semanal de Dengue, de 12/08/2015”, disponibilizado à 
equipe, verificou-se que se trata de informativo eletrônico disponibilizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde em seu endereço na rede mundial de computadores e reúne informações 
gerais sobre a incidência de dengue no município de Goiânia, apresentando dados 
acumulados e consolidados até a 31ª (trigésima primeira) semana epidemiológica. 
 
Ressalte-se que no âmbito do sistema de saúde pública brasileiro, para efeito de registro, 
tabulação e apresentação de dados estatísticos, quer sejam eles técnicos ou administrativos, 
adota-se o critério uniforme de identificação do ano civil em 52 semanas epidemiológicas, 
sendo que por convenção internacional as semanas epidemiológicas são contadas de 
domingo a sábado. 
 
Em consulta ao sítio eletrônico da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, verificou-se 
que, até o mês de agosto de 2015, já haviam sido publicados 28 (vinte e oito) informativos 
semanais sobre a dengue. 
 
Os dados epidemiológicos disponibilizados pelo “Informe Técnico Semanal de Dengue, de 
12/08/2015”, revelam que no ano de 2015, até a 31ª semana epidemiológica, foram 
notificados 70.272 casos de dengue no município de Goiânia.  
 
Comparando a quantidade total de 70.272 notificações com a população do município de 
Goiânia, da ordem de 1.412.364 habitantes1, gerou, até a 31ª semana epidemiológica do ano 
de 2015, uma incidência de 4.975,5 casos de dengue para cada grupo de 100.000 habitantes. 
 
Esse índice, quando analisado de forma global e do ponto de vista técnico, comprova que 
ocorreu uma epidemia de dengue no município de Goiânia durante o ano de 2015, haja vista 
que a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera em situação de epidemia lugares 
com mais de 300 casos da doença a cada grupo de 100 mil habitantes. 
 

                                                 
1 Estimativa da população residente com data de referência de 1º de julho de 2014, conforme Resolução nº 2 – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 26/08/2014, 
publicada no Diário Oficial da União nº 165, seção 1, pág. 98, de 28/08/2014. 

 



 

 

Em relação aos dados coletados a cada semana epidemiológica, viu-se que a incidência 
superior a 300 casos de dengue a cada grupo de 100.000 habitantes, ocorreu durante as 11ª e 
12ª semanas epidemiológicas. 
 
Os dados veiculados revelam, ainda, que, a partir da 21ª semana epidemiológica do ano de 
2015, houve uma redução gradual da detecção de casos de dengue no município de Goiânia, 
vindo a alcançar, somente na 30ª semana epidemiológica, o limite estabelecido pelo 
Programa Nacional de Controle da Dengue (PNCD). 
 
De acordo com as informações contidas no “Informe Técnico Semanal de Dengue, de 
12/08/2015”, quando o número total de notificações ocorridas até a 31ª semana 
epidemiológica do ano de 2015 foi comparado aos números do mesmo período do ano de 
2014, observou-se um aumento de 207,4% no número de casos. 
 
Em 2015, o município de Goiânia superou o registro de número de casos de anos anteriores, 
revelando a maior epidemia desde a introdução do vírus da dengue no Brasil. Já no que diz 
respeito ao número de óbitos, no ano de 2015, registrou-se 24 casos confirmados pelo vírus 
da dengue. 
 

Casos notificados e óbitos por dengue no 
município de Goiânia, no período de 2003 
a 2015*. 

Ano Notificações Óbitos por 
dengue 

2003 7.414 2 
2004 4.528 0 
2005 10.245 8 
2006 12.344 12 
2007 6.761 10 
2008 23.246 24 
2009 29.666 22 
2010 44.187 21 
2011 17.014 18 
2012 13.046 32 
2013 58.024 23 
2014 29.272 24 

2015* 70.272 24 
 
* Dados preliminares, sujeitos a alterações. 
Fonte: SINAN/GDAT/DVE/SVS/SMS – Goiânia 
Sinan – Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
GDAT – Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis 
DVE – Diretoria de Vigilância Epidemiológica 
SVS – Superintendência de Vigilância em Saúde 
SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

 



 

 

Por fim, verificou-se que o município de Goiânia conta com um plano de contingência para 
o enfrentamento de epidemia de dengue, o qual contempla quatro eixos componentes 
englobando ações simultâneas e distribuídas em três fases de priorização crescentes. 
 
Em termos gerais, o citado plano de contingência concebeu ações-síntese de enfrentamento, 
abaixo descritas, e distribuiu a sua operacionalização em três fases de priorização, as quais 
se intensificam à medida da elevação dos índices de incidência de casos de dengue. 

 
Controle vetorial: ações voltadas a promover o bloqueio da transmissão 
através de ações de combate ao vetor; 
 
Vigilância epidemiológica: avaliar a necessidade de implantação da “sala de 
situação”, a qual geraria informações capazes de orientar ações específicas 
para cada região do município, o que proporcionaria agilidade nas 
notificações, ações de combate e assistência; garantia do fluxo e oportunidade 
do sistema de notificação dos casos; elaboração e divulgação de boletim 
epidemiológico de dengue; monitoramento dos casos graves e óbitos; 
monitoramento de diagnóstico sorológico e monitoramento e identificação do 
sorotipo circulante. 
 
Assistência: assegurar o acesso do paciente na rede de atenção; garantir o 
acompanhamento do paciente na rede; intensificar a sensibilização e 
capacitação dos profissionais de saúde; criar grupo de apoio matricial, 
participar do processo de investigação e discussão dos óbitos suspeitos por 
dengue e intensificar a visita domiciliar dos ACS (Agente Comunitário de 
Saúde). 
 
Gestão municipal: incrementar o processo de tomada de decisões; adotar 
medidas de comunicação em massa; divulgar informações ento-
epidemiológicas; divulgar informações de atenção ao paciente; intensificar 
ações de mobilização nas áreas delimitadas.#/Fato## 

  
##/Fato## 

2.2.4. Falta de providências tempestivas quanto à situação de risco de epidemia de 
dengue em Goiânia.  
 
Fato 
 
Quanto às atividades desenvolvidas pelos agentes nas ações de combate à dengue, segundo 
documento apresentado pela Superintendência de Vigilância em Saúde em resposta à 
Solicitação de Fiscalização, Goiânia está subdividida em 7 (sete) Distritos Sanitários e a 
estrutura é composta por 1 (um) Diretor, 1 (um) Chefe de Divisão, 1 (um) Supervisor Geral, 
7 (sete) Supervisores Distritais, 49 (quarenta e nove) Supervisores e 500 (quinhentos) 
Agentes de Endemias. Cabe ao Supervisor Geral o controle, o acompanhamento e a 
orientação do pessoal de campo. O Supervisor Distrital é responsável pela orientação às 



 

 

equipes, sendo o elo entre o Supervisor Geral e as equipes. O Supervisor de Área 
supervisiona os agentes, trabalhando e verificando as atividades realizadas por eles. O 
Agente de Combate às Endemias controla os vetores, destruindo e evitando a formação dos 
mesmos e orienta a comunidade quanto aos meios para evitar a proliferação dos vetores. 

Foi informado, ainda, que esses agentes também têm como função apoiar outras divisões do 
Departamento de Vigilância e Controle de Zoonoses, nas atividades de controle de animais 
peçonhentos, manejo ambiental para o controle da leishmaniose e vacinação antirrábica. A 
equipe de Bloqueio (vinte e cinco agentes) realiza a aplicação espacial de inseticidas em 
aglomerados urbanos. A equipe de ponto estratégico (13 agentes) realiza a aplicação de 
inseticida por meio de aspersor manual nas paredes externas dos locais a fim de protegê-los. 

O Memorando Interno 004/2015, de 14/08/2015, pela Diretoria de Vigilância em Zoonoses, 
informa que existe uma programação de fiscalização que atende as demandas informadas 
pelos 07 (sete) Distritos Sanitários de Goiânia, e no período de janeiro a julho de 2015 foram 
realizados 584 (quinhentos e oitenta e quatro) ações de fiscalização, com uso do poder de 
polícia administrativa, por meio dos fiscais de saúde, tendo sido autuados 13 (treze) pessoas 
físicas ou jurídicas no município de Goiânia. 

Segundo informações prestadas pela Superintendência de Vigilância em Saúde, o município 
de Goiânia tem cadastrado 530 Pontos Estratégicos (PE), sendo que as visitas aos mesmos 
ocorrem mensalmente e todos os PEs são contemplados com as visitas, não havendo 
pendências. 

Em relação às dificuldades encontradas pelo município para operacionalizar as notificações 
dos casos de dengue, a Secretaria Municipal de Saúde, por intermédio da Diretoria de 
Vigilância Epidemiológica, apresentou um rol exemplificativo abordando os seguintes 
tópicos: 

 Déficit de recursos humanos nas unidades de atendimento 24 horas no 
município, especialmente no período epidêmico, quando se observa a 
superlotação e o aumento na permanência do paciente na unidade, 
necessitando de cuidados assistenciais; 

 Baixa cobertura de Núcleos de Vigilância Epidemiológica nas unidades de 
pronto atendimento; 

 Falta de comprometimento dos profissionais de saúde que prestam o 
cuidado direto ao paciente, uma vez que priorizam a assistência em 
detrimento das ações de vigilância; 

 Baixa adesão dos hospitais conveniados e privados na 
notificação/investigação dos pacientes graves internados ou atendidos nas 
unidades de pronto atendimento; 

 Número reduzido de laboratórios públicos, privados e conveniados que 
informam à vigilância epidemiológica local as notificações realizadas a 
partir dos testes diagnósticos realizados; 



 

 

 Baixa adesão dos estabelecimentos de saúde privados e conveniados às 
rotinas padronizadas de notificação/investigação, incluindo a utilização dos 
instrumentos de coleta de dados padronizados; 

 Notificação retrospectiva de casos suspeitos a partir das fichas de 
atendimento médico, o que diminui a oportunidade de resposta/controle 
vetorial, bem como compromete a qualidade das informações registradas no 
SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação); e 

 Falhas no encerramento dos casos investigados, especialmente relacionado à 
baixa taxa de realização de exames específicos. 

 

Foi apresentado, pela Superintendência de Vigilância em Saúde, documento designado de 
“Indicador Nacional de Controle do Vetor da Dengue”, onde se informa que as metas 
referentes às atividades estabelecidas para o município em relação à prevenção e erradicação 
do aedes aegypti não estão sendo atingidas. Consta, ainda, no referido documento, que a 
meta aprovada para 2014 seria a de realizar 100% de imóveis visitados com 04 ciclos, 
entretanto, o resultado foi de apenas 52% de imóveis visitados. A justificativa apresentada, 
em resposta à Solicitação de Fiscalização, para o não atingimento da meta foi: “O 
quantitativo de Agentes de Combate às Endemias no município de Goiânia atualmente está 
abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, entretanto, foi implementada a parceria 
com a Diretoria de Atenção à Saúde onde os Agentes Comunitários passaram a realizar as 
ações de combate à Dengue nas áreas de atuação da Estratégia de Saúde da Família, 
otimizando o trabalho.” Em relação ao exercício de 2015, o resultado será apurado ao final 
do exercício, baseado em uma meta revisada de 80% de imóveis visitados com 06 ciclos. A 
justificativa para essa alteração fundou-se na possibilidade de real atingimento da meta 
proposta. 

Segundo as Normas do PNCD, o município deve ter 01 agente para cada 1.000 imóveis e 
Goiânia possui 633.000 imóveis, portanto, seriam necessários 633 agentes em visita de 
campo. Assim, Goiânia possui um déficit de 254 agentes, por isso foram convocados 194 
aprovados no concurso para assumirem imediatamente.  

Considerando que para intensificar as medidas de vigilância, prevenção e controle da 
dengue, em janeiro de 2015, houve início de repasse adicional de verba federal para ser 
aplicado exclusivamente na qualificação das ações de combate, o que inclui a contratação de 
agentes de vigilância, conforme sítio do Ministério da Saúde; que, Goiânia possui um déficit 
de 254 agentes; e, ainda, que o total de casos de dengue na capital cresceu 264% em 
comparação com o ano de 2014, questinamos à Diretoria de Vigilância em Saúde o motivo 
da convocação dos aprovados no Processo Seletivo Público, Edital nº 001 de 2012, somente 
em 04 de agosto de 2015, conforme Edital de Convocação nº 003/2015. 

Em resposta, a Superintendente de Vigilância em Saúde apresentou o Memorando nº 
217/2014, de 02/09/2014, no qual solicitou ao Secretário Municipal de Saúde envidar 
esforços para a reposição o mais urgente possível de Agentes de Combate às Endemias. 
Consta no referido documento que o município possuía um déficit de 43% de agentes em 



 

 

relação ao número de imóveis em Goiânia e que o município vivenciava uma situação crítica 
quanto à transmissão da dengue, mesmo estando num período de seca. Esclareceu-se ainda, 
no documento, que com o início próximo do período chuvoso e a introdução iminente da 
febre do Chinkungunya, transmitida pelo mesmo vetor, os riscos de epidemia explosiva e 
incontrolável poderia ocorrer se providências não fossem tomadas. 

A Assessoria de Gabinete, em resposta, por meio do Memorando nº 4786/2014, de 
21/10/2014, apresentou o Memo nº 575/2014, de 03/10/2014, da Diretoria Jurídica, com o 
Parecer nº 1.877/2014, no qual conclui com o indeferimento do pedido, a saber: 

“ (...) Portanto, atentos a esta realidade, e independentemente de questões ligadas ao fato 
do pedido ser de imperiosa necessidade, temos que nos ater ao contido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, bem 
como ao contido no Decreto nº 1.248, de 15 de maio de 2014, o qual aduz sobre prática de 
outros atos que importemem elevação de despesas com pessoal, com novas contratações, 
etc. E ao exposto, sou de opinião, salvo outro entendimento, ao INDEFERIMENTO do 
pedido de liberação de Contratação de Agentes de Combate de Endemias.” 

Verificou-se que a Superintendência tomou providências antes da ocorrência da epidemia 
de dengue no município, entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde acatou o Parecer 
Jurídico, em detrimento da situação de risco de epidemia explosiva e incontrolável em 
Goiânia e da saúde pública. Pois a Prefeitura poderia ter solicitado à Câmara Municipal o 
reconhecimento da eminência de calamidade pública, de acordo com o artigo 65 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal: 

“Art. 65 - Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo 
Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias 
Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto 
perdurar a situação:  

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições 
estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;  

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a 
limitação de empenho prevista no art. 9º.”##/Fato## 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Foi encaminhado o Ofício nº 21.410/2015/GAB/CGR-Regional/GO, de 14.09.15 à 
Prefeitura Municipal de Goiânia com a versão prévia deste relatório, entretanto, a Secretaria 
Municipal de Saúde não se manifestou sobre esse fato. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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’.  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.5. Realização de capacitação aos Agentes de Combate a Endemias. 



 

 

 
Fato 
 
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica relatou que os Agentes de Combate a Endemias 
são periodicamente capacitados quanto ao uso de EPIs e também quanto ao manuseio de 
inseticidas, o que foi comprovado por meio de lista de presenças das capacitações. 
 
Por sua vez, os agentes responsáveis pelo “bloqueio de casos de dengue” e visitas em 
“pontos estratégicos”, ações que exigem os inseticidas considerados adulticidas, tanto do 
grupo dos piretróides (Lambdacialotrina CE 5%) quanto do grupo dos organofosforados 
(Malathion – EW 44%), receberam treinamento específico para a atividade e para a 
utilização dos EPIs apropriados para as moléculas químicas em questão.##/Fato## 
  
##/Fato## 

2.2.6. Equipamentos utilizados pelos Agentes de Combate às Endemias no município 
de Goiânia. 
 
Fato 
 
A Diretoria de Vigilância Epidemiológica informou que a disponibilização de equipamentos 
para realizar o serviço de UBV pesada (fumacê) está sob a responsabilidade da Secretaria 
Estadual de Saúde, e que os equipamentos utilizados no Programa Nacional de Controle da 
Dengue (PNCD) de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde são somente os 
equipamentos de proteção individual (EPI), conforme abaixo relacionados: 
 

 Conjunto de segurança hidrorrepelente*; 

 Luva nitrílica*; 

 Calça de brim; 

 Camisa manga longa de brim; 

 Camiseta gola polo manga longa; 

 Chapéu australiano; 

 Sapato de segurança feminino; 

 Bota masculina; 

 Máscara semifacial*; 

 Máscara facial completa*; 

 Protetor auricular*; 

 Bolsa de lona; 

 Protetor solar; 

 Repelentes. 

 
Observação: os EPIs assinalados com asterisco (*) são utilizados apenas pelos agentes de 
bloqueio e pontos estratégicos e operadores de UBV (ultra baixo volume). 

  
##/Fato## 



 

 

2.2.7. Quantitativo de veículos à disposição da Diretoria de Vigilância em Zoonoses 
para as ações no combate a dengue. 
 
Fato 
 
Por intermédio de sua divisão de transportes, a Diretoria de Vigilância em Zoonoses 
informou o quantitativo de veículos aptos ao desenvolvimento das ações afetas ao Programa 
Nacional de Controle da Dengue (PNCD), bem como esclareceu que o controle da frota de 
veículos utilizados se faz por intermédio de 03 (três) formulários, a saber: 
 

 Boletim diário de bordo: devidamente preenchidos pelo condutor do veículo, 
mencionando hora e locais de deslocamento do veículo, informando origem e 
destino de cada deslocamento, além da identificação do autor de possíveis 
infrações de trânsito; 

 Ficha de Abastecimento: onde é anotado data, hodômetro, tipo de 
combustível, quantidade de litros de combustível e hora com visto do 
condutor e do responsável pelo abastecimento, que possibilita o controle da 
média de consumo de cada veículo; 

 Solicitação de eventuais consertos e/ou troca de óleo: onde o condutor faz um 
relato detalhado dos serviços solicitados, com visto da divisão de transportes 
e da diretoria de transportes, sendo o veículo enviado à oficina para reparos. 

Quantitativo de veículos de combate à dengue 

Localização 
GM-
S10 

FORD-
RANGER 

FIAT-
STRADA 

FIAT-
UNO 

VW-
KOMBI 

M. BENZ-
LAB. 

MOTO SANDERO Total

Base Bloqueio Focal 0 1 3 0 0 0 0 0 4 

Diretoria Vigilância 
Zoonoses 

3 1 3 0 0 1 3 1 12 

Distrito Sanitário 
Campinas – Centro 

1 1 5 1 2 0 4 0 14 

Distrito Sanitário Leste 0 1 3 1 3 0 2 0 10 

Distrito Sanitário 
Noroeste 

1 0 5 0 3 0 1 0 10 

Distrito Sanitário Norte 1 0 2 1 2 0 0 0 6 

Distrito Sanitário Oeste 1 1 3 2 2 0 2 0 11 

Distrito Sanitário 
Sudoeste 

0 1 3 1 3 0 3 0 11 

Distrito Sanitário Sul 0 1 6 0 2 0 4 0 13 

Total geral 7 7 33 6 17 1 19 1 91 

Fonte: tabela fornecida pela unidade fiscalizada, conforme Ofício nº 068/15 – SVS, de 2 de 
setembro de 2015. 
 

A Diretora de Vigilância Epidemiológica informou verbalmente que a frota acima detalhada 
é suficiente para o atendimento das demandas, entretanto estão providenciando a troca dos 
veículos mais antigos por novos. Foi verificado que os veículos estão sendo utilizados na 
finalidade prevista.  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 



 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos está adequada aos normativos referentes ao objeto fiscalizado, entretanto 
ressalvamos os itens 2.1.1, 2.2.2 e 2.2.4 do presente relatório. 



 

 

Ordem de Serviço: 201504411 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 10.644.057,94 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 17/08/2015 a 21/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS) / 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção 
Básica em Saúde no município de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada destinou-se, exclusivamente, a averiguar a compatibilidade dos custos 
dos medicamentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, no âmbito do 
mencionado programa governamental, com os vigentes no mercado à época de suas 
respectivas aquisições.  

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. 

2.2.1. Avaliação dos custos praticados pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Goiânia/GO na aquisição de medicamentos compreendidos no âmbito da Atenção 
Básica em Saúde. 
 
Fato 



 

 

 
Cabe registrar que os trabalhos realizados tendentes à verificação dos procedimentos 
inerentes à presente Ordem de Serviço, cingiram-se exclusivamente à apuração da 
adequação ou não dos custos praticados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/GO, 
por ocasião das aquisições dos medicamentos inseridos no âmbito da Atenção Básica em 
Saúde, e com reflexo financeiro compreendido entre os meses de janeiro/2015 a junho/2015. 
   
Nesse diapasão, foi emitida a Solicitação de Fiscalização nº 002/2015 – 
V01/Goiânia/GO/Saúde/CGU-REGIONAL, de 12/08/2015, mediante a qual foram 
solicitados todos os processos e documentos imprescindíveis à consecução de tal mister.  
 
Em contrapartida, nos foram disponibilizados pela Coordenadoria do Almoxarifado Central 
da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia o total de 19 processos de formalização de 
despesas referentes às supraditas aquisições, a saber: 56678867 (Pregão Eletrônico nº 
021/2013); 56709525 (Pregão Eletrônico nº 19/2013); 56729275 (Pregão Eletrônico nº 
56/2013); 56736638 (Pregão Eletrônico nº 11/2013); 56783164 (Pregão Eletrônico nº 
24/2013); 56847251 (Pregão Eletrônico nº 20/2013); 57116714 (Pregão Eletrônico nº 
26/2013); 57160187 (Pregão Presencial nº 039/2014); 57264039 (Pregão Eletrônico nº 
27/2013); 57396652 (Pregão Eletrônico nº 57396652); 57433507 (Pregão Eletrônico nº 
046/2014); 57607815 (Pregão Eletrônico nº 013/2013); 57832444 (Pregão Eletrônico nº 
017/2013); 57842431 (Pregão Eletrônico nº 058/2014); 58530808 (Pregão Eletrônico nº 
076/2014); 58398748 (Pregão Eletrônico nº 020/2013); 59543377 (Pregão Eletrônico nº 
078/2014);  e 58662038 (Pregão Eletrônico nº 074/2014). 
 
Foram digitalizados todos os aludidos processos disponibilizados e com base nos dados 
neles constantes foi elaborada uma planilha contendo 29 itens integrantes da Relação Anual 
de Medicamentos (RENAME/2014), levando-se em conta tão somente aqueles enquadrados 
no grupo da medicação básica, objetivando-se, assim, evidenciar se os preços praticados 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, por ocasião da aquisição desses 
medicamentos, efetivamente observou os parâmetros máximos de custos previstos na tabela 
CMED. 
 
Adiante, segue a mencionada planilha com os dados obtidos em análise: 
 

 
Tabela – Relação dos medicamentos selecionados em amostra 

Item Medicamento 
Nome do 

Laboratório 

Preço 
Licitado 

(R$) 

Preço do 
Fabricante 

c/17% 
ICMS 

Data da 
Tabela de 

Preços 
CMED 

1 
Acido Valpróico 500mg 
cápsula 

Abbot 0,48 0,68 mar/13 

2 
Carbamazepina 200mg 
comprimido 

Neoquímica 0,07 0,29 mar/13 

3 
Salbutamol 100mg/dose 
inalável  fr. 200 doses aerosol 

Glenmark 4,19 14,50 mai/13 

4 
Amitriptilina cloridrato 25mg 
comprimido 

Cristália 0,08 0,49 mar/13 

5 
Fluoxetina, cloridrato 20mg 
cápsula 

Blisfarma 0,10 1,52 mar/13 

6 
Omeprazol sódico 40mg 
injetável fr. 

Cristália 3,29 24,15 set/13 

7 Metformina 850mg Multilab 0,07 0,48 ago/14 



 

 

comprimido 
8 Gliclazida 30mg comprimido Servier 0,25 0,66 ago/14 

9 
Cloreto de Sódio 0,9% solução 
inj. sist. fech. fr. 100ml 

Farmace 1,05 4,20 abr/13 

10 
Dipirona sódica 500 mg, 
comprimido 

Sobral 0,05 0,79 abr/13 

11 
Dipirona sódica 500 mg/ml 
injetável, ampola 2 ml. 

Santisa 0,39 0,50 abr/13 

12 
Dipirona sódica 500 mg, 
comprimido. 

Prati Donaduzzi 0,06 Liberado mar/15 

13 
Dexametasona fosfato 
dissódico 4 mg/ml injetável, 
frasco 2.5 ml 

Hibolabor 1,79 4,65 out/14 

14 
Heparina sódica 5.000 UI/ml 
injetável ampola/frasco 0,25ml 

Cristália 3,40 3,40 out/14 

15 
Imunoglobulina anti RH 300 
mcg injetável frasco 1 ml 

CSL 123,89 151,05 dez/14 

16 
Sulfadiazina de prata 1% em 
creme com 10 mg/g, 
acondicionado 

Silvestre 27,00 31,83 jan/15 

17 
Cefalotina sódica 1 g injetável, 
ampola/frasco 

ABL 3,69 5,76 abr/13 

18 
Paracetamol 200 mg/ml gotas, 
frasco 15 ml 

Natulab 0,41 1,70 abr/13 

19 
Paracetamol 500 mg, 
comprimido. 

TKS 0,03 0,48 abr/13 

20 
Amiodarona cloridrato 200mg 
comprimido 

Cristália 0,13 0,95 mai/13 

21 
Ácido Acetil Salicílico 100 mg, 
comprimido 

IMEC 0,008 0,042 mai/13 

22 Digoxina 0,25mg comprimido TEUTO 0,02 0,04 mai/13 

23 
Nitroprusseto de sódio, 50 mg, 
injetável 

Hypofarma 3,97 15,01 mai/13 

24 
Morfina, sulfato 0,2 mg, 
injetável, ampola 1 ml, sem 
conservante 

Cristália 3,39 3,44 abr/13 

25 
Ibuprofeno solução oral 50 
mg/ml frasco 30 ml 

Natulab 0,65 10,34 abr/13 

26 Amoxicilina 500 mg 
Aurobindo 

Pharma 
0,10 1,48 mar/15 

27 
Sinvastatina 20 mg, 
comprimido 

Sandoz 0,06 0,67 mar/15 

28 Prednisona 5 mg comprimido Prati Donaduzzi 0,06 0,40 mar/15 
29 Tiopental sódico 1g injetável. Cristália 21,60 22,41 dez/14 

Fonte: Listas de Preços de Medicamentos/Secretaria-Executiva da CMED (sítio da ANVISA). 
Obs: Considerou-se na pesquisa os preços do fabricante c/ ICMS de 17%, aplicável ao Estado de Goiás.  
 
Percebe-se, pois, que ao menos no âmbito da amostra selecionada, não foram identificados 
descompassos entre os preços efetivamente praticados pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Goiânia/GO e os vigentes no mercado, por ocasião das aquisições dos medicamentos 
constantes da planilha apresentada, encontrando-se os custos de todos os 29 itens verificados 
em consonância com os estabelecidos regularmente pelo Poder Público. 
  
Nesse sentido, cabe tão somente a observação de que embora não tivéssemos encontrado 
situações incompatíveis com a prática regular, deve ser enfatizado quanto à necessidade de 
se aprofundar os trabalhos inicialmente realizados, tendo em vista a possiblidade de se 
aumentar não somente o espectro da amostra aqui utilizada, mas, sobretudo a de 



 

 

dimensionarmos consideravelmente a abrangência da análise, tanto em realização aos 
aspectos quantitativos, como em relação às outras inúmeras possiblidades de análises, tais 
como: verificação da regularidade ou não dos procedimentos de realização das despesas; 
adequação da gestão dos estoques e armazenagem, bem como a regularidade da gestão no 
tocante à distribuição dos medicamentos adquiridos, etc.   
##/Fato## 

3. Conclusão 
 

Com base nos exames realizados, conclui-se que ao menos no que concerne aos itens 
constantes da amostra selecionada para a realização do presente trabalho, não foram 
detectadas irregularidades no que concerne aos custos das aquisições de medicamentos no 
âmbito do supracitado programa de governo. 



 

 

Ordem de Serviço: 201504564 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DAS CIDADES 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 670748 
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 59.048.911,77 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11/08/2015 a 21/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 1138 - Drenagem Urbana e Controle de Erosão 
Marítima e Fluvial / 10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de 
Manejo de Águas Pluviais no município de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada destina-se a Ação 10SG - Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana 
Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais em Municípios com População Superior a 50 mil 
Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico.  Objetivo 0169 - Promover a prevenção de desastres com 
foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por 
meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação 
urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais. Iniciativa 00ER - Execução 
de estudos e intervenções para prevenção de riscos de deslizamentos de encostas, 
enxurradas, erosões marítimas e fluviais, enchentes e inundações recorrentes em áreas 
urbanas por meio de obras de engenharia e recuperação ambiental Descrição Apoio a 
estados e municípios para implantação, ampliação e melhorias dos sistemas de drenagem 
urbana e de manejo de águas pluviais em municípios com população total superior a 50 mil 
habitantes, e os municípios integrantes de Regiões Metropolitanas (RMs) ou de Regiões 
Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDES) visando à construção de infraestruturas 
de contenção; urbanização; recuperação ambiental; macro e microdrenagem; e de reuso das 
águas pluviais, bem como promoção do escoamento regular das águas pluviais e prevenção 
de inundações, proporcionando segurança sanitária, patrimonial e ambiental.  Base Legal Lei 
nº 12.608, de 10 de abril de 2012, Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, art. 27, III; e Lei nº 
11.445/2007. . 

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. Termo de Compromisso 351013-69/2011, firmado entre o Ministério das 
Cidades/CAIXA e a Prefeitura Municipal de Goiânia/GO, no valor de R$ 
59.048.911,77, para a execução de reurbanização do Córrego Cascavel, implantação de 
canalização em concreto armado e pistas marginais com micro drenagem. 
 
Fato 
 
A fim de se verificar o cronograma do empreendimento, a conformidade das especificações 
técnicas definidas em projeto e a compatibilidade dos preços contratados em relação ao 
preço referencial, realizou-se análise da documentação apresentada pela CAIXA e pela 
Prefeitura de Goiânia/GO, bem como visita in loco ao empreendimento custeado com 
recursos provenientes do Termo de Compromisso 351013-69/2011, de 27/10/2011. O 
referido Termo foi firmado entre o Ministério das Cidades/CAIXA e a Prefeitura Municipal 
de Goiânia/GO, tendo como Interveniente Executora a Agência Municipal de Obras – 
AMOB, no valor de R$ 59.048.911,77, para a execução de reurbanização do Córrego 
Cascavel, implantação de canalização em concreto armado e pistas marginais com micro 
drenagem, no âmbito do Programa Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e 
Fluvial e Ação Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas 
Pluviais, com recursos provenientes da segunda fase do Programa de Aceleração do 
Crescimento – PAC 2. 
 
O Laudo de Análise Técnica de Engenharia, de 30/08/2011, declarou que a obra era viável 
sob os aspectos de engenharia com pendências relativas aos esclarecimentos de existência de 
ocupações na área de intervenção e à apresentação da locação das jazidas de materiais a 
serem utilizados e os locais de "bota fora". Inicialmente a CAIXA realizou a análise de 
preços, com base na mediana SINAPI, para os itens mais significativos do orçamento inicial 
apresentado pela Prefeitura. Entretanto, ressalta-se que, na execução do objeto do termo de 
compromisso, foram realizadas duas contratações distintas: 
 
- Contrato 22/2012, de 16/10/2012, firmado entre a AMOB e a empresa Arcadis Logos S.A, 
no valor de R$ 1.691.502,44, originado da Concorrência 003/2011, para contratação de 
empresa para elaboração do projeto de engenharia referente à reurbanização do Córrego 
Cascavel, trecho entre a Av. Castelo Branco e a Av. Leste-Oeste; 
 
- Contrato 007/2014, de 09/12/2014, originado do Regime Diferenciado de Contratação – 
RDC Presencial 003/2014, firmado entre a Secretária Municipal de Obras e Serviços 
Públicos – SEMOB e a Empresa Sul Americana de Montagens S.A. - EMSA, no valor de R$ 
43.679.999,99, para realização de obras e serviços de engenharia para execução da obra de 
reurbanização do Córrego Cascavel no trecho entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida 
Leste-Oeste. 
 
O Decreto 4.936, de 12/11/2013, do Prefeito de Goiânia, declarou de utilidade pública, para 
fins desapropriação, os imóveis à margem do Córrego Cascavel, destinando-os às obras do 
objeto pactuado no Termo de Compromisso. Conforme verificado no local do 
empreendimento em agosto de 2015, as áreas ainda não foram desapropriadas, entretanto, a 
execução dos serviços está ocorrendo em áreas independentes da desapropriação, tais como 
a canalização do Córrego Cascavel. Os serviços relativos à implantação das pistas marginais 



 

 

estão previstos nas etapas finais da obra, logo após a conclusão dos processos de 
desapropriações. 
 
Cabe ressaltar que a interveniente executora do Termo de Compromisso, Agência Municipal 
de Obras – AMOB, passou por duas reformas administrativas, sendo sua denominação 
alterada para Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOB, e, 
posteriormente, para Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA. 
Para este relatório, as citações estarão em conformidade com os documentos analisados.  
 
  
##/Fato## 

2.1.2. Análise dos custos da planilha orçamentária do Contrato 22/2012, firmado entre 
a AMOB e a empresa Arcadis Logos S.A. 
 
Fato 
 
O Contrato 22/2012, de 16/10/2012, originado da Concorrência 003/2011, foi firmado entre 
a AMOB e a empresa Arcadis Logos S.A, no valor de R$ 1.691.502,44, com prazo de 
execução de 12 meses a partir da emissão da primeira ordem de serviço (28/12/2012), para 
contratação de empresa para elaboração do projeto de engenharia referente à reurbanização 
do Córrego Cascavel, trecho entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida Leste-Oeste.  
 
Conforme consta na COMUNICAÇÃO GIDUR 1599/2013, de 07/03/2013, às fls. 1142 do 
Volume de Engenharia VII, a CAIXA realizou análise na planilha de preços da proposta 
vencedora apresentada pela Prefeitura e solicitou alterações nos preços propostos até o limite 
do SINAPI. Por fim, a Prefeitura apresentou, em 22/03/2013, nova planilha de preços com 
as devidas adequações, no valor total de R$ 1.683.742,01, conforme consta às fls. 1152 e 
1153 do Volume de Engenharia VII. 
 
Com relação à planilha de preços apresentada, esta CGU-R/GO realizou nova análise com 
vistas a verificar a conformidade quanto ao preço de referência, em cumprimento ao art. 127 
da Lei 12.309, de 09/08/2010 – LDO 2011. Para os serviços referentes às equipes técnicas e 
aos equipamentos de aferições, utilizou-se, como referência, em conformidade com a análise 
da CAIXA, a Tabela de Preços de Consultoria publicada pelo DNIT para o mês de 11/2011. 
Quanto aos serviços de sondagem, utilizaram-se os preços de referência no SINAPI para o 
mês 11/2011. Em ambas as análises, constatou-se que os preços propostos respeitavam os 
limites dos preços de referência. 
 
A equipe ainda solicitou à Prefeitura as alterações realizadas no Contrato 22/2012, de forma 
a verificar as alterações nos preços no decorrer da execução contratual. Para tanto, foram 
apresentados os seguintes termos de apostilamentos/aditivos: 
 
- 1º Termo Aditivo, de 17/12/2012 – redução do valor do contrato para R$ 1.683.742,01; 
- 2º Termo Aditivo, de 17/06/2013 – adequação dos quantitativos referentes aos serviços de 
sondagem sem reflexos financeiros; 
- 1º Termo de Apostilamento, de 06/08/2013 – realiza ajustes nos preços contratados para os 
serviços executados entre 02/2013 a 01/2014; 
- 3º Termo Aditivo, de 24/12/2013 – prorroga o prazo de execução do contrato por mais 180 
dias, sendo até 25/06/2014; 
- 4º Termo Aditivo, de 25/06/2014 – prorroga o prazo de execução do contrato por mais 180 
dias, sendo até 22/12/2014; 



 

 

- 5º Termo Aditivo, de 22/12/2014 – prorroga o prazo de execução do contrato por mais 180 
dias, sendo até 21/06/2015, e realiza acréscimo de 14,31% no contrato, representando R$ 
240.881,65; 
- 6º Termo Aditivo, de 21/06/2015 - prorroga o prazo de execução do contrato por mais 180 
dias, sendo até 19/12/2015. 
Entretanto, verificou-se que, das quinze medições encaminhadas à CAIXA, do período entre 
01/01/2013 e 31/03/2014, mesmo havendo alterações nos preços e acréscimos nos 
quantitativos, os preços apresentados nas planilhas mantiveram-se inalterados. 
   
##/Fato## 

2.1.3. Análise dos custos da planilha orçamentária do Contrato 007/2014, firmado 
entre a Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos - SEMOB e a Empresa Sul 
Americana de Montagens S.A.- EMSA. 
 
Fato 
 
O Contrato 007/2014, de 09/12/2014, originado do Regime Diferenciado de Contratação – 
RDC Presencial 003/2014, foi firmado entre a Secretária Municipal de Obras e Serviços 
Públicos – SEMOB e a Empresa Sul Americana de Montagens S.A. - EMSA, no valor de R$ 
43.679.999,99, com prazo de execução de 18 meses a partir do recebimento da primeira 
ordem de serviço (24/02/2015), para realização de obras e serviços de engenharia para 
execução da obra de reurbanização do Córrego Cascavel no trecho entre a Avenida Castelo 
Branco e a Avenida Leste-Oeste.  
 
Conforme consta no Volume de Engenharia XX (fls. sem numeração), a Prefeitura 
encaminhou à CAIXA, em 09/10/2014, a documentação relativa ao procedimento licitatório. 
Segundo verificado no Parecer Jurídico/ASJUR/SEMOB 219/2014 e no Edital do RDC, a 
fase de habilitação (art. 12, inciso V, da Lei 12.462/2011) antecedeu as fases de 
apresentação das propostas ou lances e julgamento, entretanto, como a análise do 
procedimento licitatório está fora do escopo deste trabalho, não se verificou se houve a 
motivação para tal ato, conforme determina o parágrafo único do art. 12 da Lei 12.462/2011. 
Apesar de o Edital mencionar que a planilha orçamentária era parte integrante do conteúdo, 
a empresa vencedora do certame informou à comissão geral de licitação da SEMOB que 
itens com preços acima do orçamento foram motivados pela ausência dos valores unitários 
máximos que seriam aceitáveis.  
 
A CAIXA, mediante o documento de Verificação de Resultado do Processo Licitatório 
(Volume de Engenharia XX, fls. sem numeração), de 06/02/2015, verificou a 
compatibilidade da planilha orçamentária da proposta vencedora do certame com a 
inicialmente analisada. Em relação aos custos, a CAIXA solicitou à Prefeitura apresentar 
desconto na proposta referente ao item "Escoramento descontinuo em valas (esp. 1,80m)-
inclui retirada do madeiramento" subgrupo "OAE-GALERIA DE ÁGUAS 
PLUVIAISIDRENAGEM URBANA" onde foi acrescido DMT = 9,50, reduzindo o valor de 
R$ 139.289,82 (sem BDI) para R$ 14.662,09 (sem BDI) apontando a diferença R$ 
124.627,73 (sem BDI) que totaliza na planilha orçamentária o desconto de R$ 159.000,06 
(com BDI incluso).  Para tanto, a Prefeitura realizou aditamento ao contrato com vistas a 
atender a demanda da CAIXA, e desta forma o valor do contrato passou de R$ 
43.679.999,99 para R$ 43.520.999,93. 
 
A análise dos custos unitários havia sido realizada pela CAIXA mediante o Laudo de 
Análise Técnica de Engenharia, de 25/03/2014, constante no Volume de Engenharia XIX – 



 

 

fls. sem numeração. Para tanto, a CAIXA realizou a Curva ABC utilizando como referência 
os custos do SINAPI com data de Janeiro/2014 e, para aqueles itens não localizados no 
sistema de referência, foram consideradas as tabelas referenciais do DNIT de Janeiro/2014. 
Esta CGU-R/GO comparou a planilha apresentada pela vencedora do certame e a análise dos 
custos realizada pela CAIXA, concluindo que os preços estavam nos limites estabelecidos 
pelo agente financeiro.  
 
Solicitou-se, ainda, à Prefeitura as alterações realizadas no Contrato 007/2014, de forma a 
verificar as alterações nos preços no decorrer da execução contratual. Para tanto, foi 
apresentado 1º Termo Aditivo, de 27/05/2015, cujo objeto foi a redução do valor do contrato 
de R$ 43.679.999,99 para R$ 43.520.999,93. Verificamos, desta forma, que até o momento 
da presente fiscalização, os preços apresentados nas planilhas orçamentárias mantiveram-se 
inalterados, não havendo nenhum reajuste no preço. 
   
##/Fato## 

2.1.4. Análise dos percentuais dos componentes do BDI aplicado ao orçamento para a 
execução da obra, objeto do Termo de Compromisso nº 0351013-69/2011.  
 
Fato 
 
A proposta da EMSA, contratada para a execução da obra de reurbanização do Córrego 
Cascavel no trecho entre a Av. Castelo Branco e a Av. Leste Oeste, foi no valor de R$ 
43.520.999,93, com o percentual de BDI de 27,58%, conforme contrato nº 007/2014.  
 
O detalhamento do BDI apresentado pela empresa, constante da documentação 
disponibilizada pela Caixa, é o que se segue: 
 

Parâmetros % 
Administração Central 4,93 
Seguro + Garantia 0,49 
Risco 1,39 
Despesa Financeira 0,99 
Lucro 8,04 
Tributos 8,65 
- PIS 0,65 
- COFINS 3,00 
- ISS 3,00 
- INSS Desonerado 2,00 

 
Da análise dos componentes do BDI em questão, verificou-se que os percentuais da 
administração central, seguro, garantia, risco, despesas financeiras e lucro encontram-se 
em conformidade com aqueles discriminados no Acórdão 2622/2013 – TCU/Plenário, para 
obras de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas.     
 
Com relação aos tributos incidentes no faturamento, importante ressaltar que foi aplicada, 
para a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, a sistemática de desoneração da 
folha de pagamento, sendo assim constou o percentual de 2% no BDI. Para os tributos 
federais PIS e COFINS, os percentuais correspondem à legislação federal, ou seja, 0,65% e 
3%, respectivamente. Quanto ao ISS, que no munícipio de Goiânia é de 5%, foi deduzido o 



 

 

percentual de 40%, relativo ao fornecimento de material, resultando 3% na composição do 
BDI.  
 
Para o cálculo do BDI, adotou-se a seguinte fórmula, que é indicada no Acórdão 
2622/2013 – TCU/Plenário e, também, nos normativos da CAIXA:  
 

 

 
Onde: 
AC: taxa de administração central; 
S: taxa de seguros; 
R: taxa de riscos; 
G: taxa de garantias; 
DF: taxa de despesas financeiras; 
L: taxa de lucro/remuneração; 
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, INSS). 
 
Dessa forma, conclui-se que o BDI adotado pela empresa executora da obra de 
reurbanização do Córrego Cascavel no trecho entre a Av. Castelo Branco e a Av. Leste 
Oeste, está de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

  
##/Fato## 

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. Planilhas de medição do Contrato 22/2012, encaminhadas à CAIXA, não 
refletem os reais custos do objeto pactuado. 
 
Fato 
 
De forma a verificar as alterações nos preços no decorrer da execução do Contrato 22/2012, 
firmado entre a AMOB e a empresa Arcadis Logos S.A, para elaboração do projeto de 
engenharia referente à reurbanização do Córrego Cascavel, trecho entre a Avenida Castelo 
Branco e a Avenida Leste-Oeste, solicitou-se à Prefeitura de Goiânia os instrumentos de 
alterações no âmbito do Contrato. Para tanto, foram apresentados seis aditivos e um termo 
de apostilamento. 
 
Na análise realizada por esta CGU-R/GO, constatou-se que os instrumentos apresentados, 
além de realizar acréscimos nos quantitativos contratados, ainda ajustavam os preços dos 



 

 

itens de serviço. Entretanto, em nenhuma das medições encaminhadas à CAIXA, do período 
entre 01/01/2013 e 31/03/2014, as planilhas apresentadas refletiam tais ajustes. 
 
Desta forma, apesar de os novos preços pactuados não terem sido submetidos à CAIXA para 
análise, depreende-se que as planilhas de medição encaminhadas àquele agente financeiro 
não refletem os reais custos do objeto pactuado, pois consta tão somente o preço aprovado, e 
não o preço efetivamente pago para a execução do objeto em face dos ajustes realizados na 
execução do contrato. 
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 689/2015/GIGOV/GO/SN GOVERNO JUDICIARIO/GO, 
de 01/10/2015, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“A Prefeitura será notificada a apresentar os Termos Aditivos ao Contrato 22/2012, para 
que sejam verificadas eventuais alterações de preços e/ou quantitativos realizados pela 
Prefeitura sem a ciência e/ou análise da CAIXA. ” 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Com relação aos preços praticados no Contrato 22/2012, ainda que oriundo de licitação 
realizada pela Prefeitura, os custos dos itens de serviços devem atender ao disposto art. 127 
da Lei 12.309/2010, uma vez que o objeto está sendo executado com recursos dos 
orçamentos da União. Desta forma, sendo a CAIXA mandatária da União, a Prefeitura deve 
submeter os novos valores pactuados para análise. 
 
Ressalta-se que, apesar de a Prefeitura ter sido cientificada a respeito do fato exposto, não 
houve manifestação da municipalidade. 
   
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.2. Ritmo de execução do objeto foi inferior ao ritmo previsto no Termo de 
Compromisso. 
 
Fato 
 
Com vistas a verificar a compatibilidade do estágio de andamento do Termo de 
Compromisso 351013-69/2011, de 27/10/2011, firmado entre o Ministério das 
Cidades/CAIXA e a Prefeitura Municipal de Goiânia/GO, com o cronograma físico-
financeiro de execução previsto no plano de trabalho, analisou-se a documentação 
apresentada pela CAIXA quanto ao andamento dos serviços pactuados no respectivo termo. 
 
Ressalta-se mais uma vez que, para a execução do objeto pactuado foram utilizadas duas 
contratações distintas, uma para elaboração do projeto de engenharia referente à 
reurbanização do Córrego Cascavel, trecho entre a Avenida Castelo Branco e a Avenida 
Leste-Oeste, executado mediante o Contrato 22/2012, de 16/10/2012, e outra para execução 
da obra de reurbanização do Córrego Cascavel no trecho entre a Avenida Castelo Branco e a 
Avenida Leste-Oeste, mediante o Contrato 007/2014, de 09/12/2014. 
  



 

 

A contratação da empresa para elaboração dos projetos ocorreu somente um ano após a 
celebração do Termo, os projetos foram encaminhados à CAIXA somente em 06/11/2013, e 
o último Relatório de Acompanhamento de Engenharia – RAE foi emitido em 30/11/2014. 
E, apesar de o contrato ter sofrido quatro dilações de prazo, nem todos os produtos ainda 
foram entregues. 
  
Com relação à execução das obras, que ocorreu após o recebimento da primeira ordem de 
serviço (24/02/2015) pela empresa contratada, apesar de o Contrato 007/2014 ainda estar 
dentro do prazo de conclusão inicial, o Relatório de Acompanhamento de Engenharia – RAE 
da CAIXA, de 23/07/2015, relativo ao 2º Boletim de Medição encaminhado pela Prefeitura, 
aponta que a execução da obra está atrasada. 
 
Desta forma, analisando os prazos pactuados no Termo de Compromisso e no Plano de 
Trabalho inicialmente apresentados (Volume Principal I – fls. não numeradas), tem-se que a 
obra está atrasada, pois o ritmo de execução do objeto foi inferior ao ritmo previsto naquele 
documento.  
   
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Tanto a CAIXA quanto a Prefeitura de Goiânia foram cientificadas a respeito do fato 
mencionado, entretanto não apresentaram manifestação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em relação ao Contrato 22/2012, apesar de a Prefeitura não ter se manifestado, verificou-se, 
na documentação apresentada, que os atrasos em relação ao projeto de desapropriação 
ocorreram devido a fatores que não foram previstos quando do planejamento da licitação. 
  
Para o Contrato 007/2014, em que o ritmo de execução está inferior àquele estimado no 
cronograma físico/financeiro aprovado no Plano de Trabalho, não há, na documentação 
analisada, ocorrências que justifiquem tais atrasos. Apesar de o projeto de desapropriação 
ainda não ter sido concluído, os serviços que estão sendo executados são independentes da 
liberação da área a ser desapropriada. Sendo que a CAIXA não liberou, até o presente 
momento, a execução dos serviços relativos às pistas marginais, uma vez que há pendências 
na documentação apresentada pela Prefeitura de Goiânia. 
 
Pelo exposto, conclui-se que houve planejamento insuficiente nas estimativas de prazo de 
execução dos contratos nº 22/2012 e 007/2014. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.3. Início de execução das obras de Reurbanização do Córrego Cascavel, sem a 
devida completude dos projetos e serviços contratados para este fim, objetos do Termo 
de Compromisso nº 0351013-69/2011. 
 
Fato 
 
Para a execução de trabalhos técnicos especializados com a elaboração de projetos de 
engenharia das obras de recuperação do Córrego Cascavel, no trecho entre a Avenida 
Castelo Branco e a Avenida Leste Oeste, a Prefeitura de Goiânia, por intermédio da 
Agência Municipal de Obras – AMOB,  pactuou contrato nº 22/2012, de 16/10/2012,  com 
a empresa ARCADIS LOGOS S/A (CNPJ 07.939.296/0001-50), no valor de R$ 



 

 

1.691.502,44, com execução prevista em 12 meses, sendo a Ordem de Serviço autorizando 
o início dos serviços contratados assinada em 28/12/2012. 
 
Foram realizados quatro aditamentos para prorrogação de prazo do contrato, sendo o 
último aditamento, realizado mediante o 6º Termo Aditivo, de 21/06/2015, prorroga o 
prazo de execução do contrato por mais 180 dias, ou seja, até 19/12/2015. Entretanto, o 
último Relatório de Acompanhamento de Empreendimento – RAE foi emitido pela Caixa 
em 30/11/2014, no valor acumulado de R$ 1.477.478,31, o que representa a execução de 
87,75%. A última medição apresentada à Caixa pela SEMOB, a qual demonstra a execução 
e o pagamento de 87,75% do total, encontra-se detalhada na tabela a seguir: 
 
Tabela: Relação entre o contratado e o executado/ pago. 

1 - Projeto Básico 
Item Especificação Contratado Executado 

  Valor (R$) % Valor (R$) % 
1.1 Estudos Topográficos e Cadastro de Interferências 74.488,75 8,00 68.529,65  7,36 
1.2 Estudos Geotécnicos 46.555,47 5,00 46.555,47  5,00 
1.3 Estudos de Tráfego 18.622,19 2,00 18.622,19  2,00 
1.4 Projeto Básico Geométrico Viário ( inclusive 

interseções em níveis) 
260.710,61 28,00 260.710,61  28,00 

1.5 Projeto Básico de Estruturas de Amortecimento de 
Cheias 

121.044,21 13,00 121.044,21  13,00 

1.6 Projeto Básico de Microdrenagem 65.177,65 7,00 65.177,65  7,00 
1.7 Projeto Básico de Bueiros incluindo-se seus 

complementos 
55.866,56 6,00 55.866,56  6,00 

1.8 Complementação e Atualização dos Estudos 
Ambientais 

55.866,56 6,00 55.866,56  6,00 

1.9 Projetos Básicos das Obras de Arte (Cruzamentos 
em Desnível) 

232.777,33 25,00 116.388,66  12,50 

Total 931.109,33 100,00 808.761,56  86,86 
2 - Projeto Executivo 

Item Especificação Contratado Executado 
  Valor (R$) % Valor (R$) % 
2.1 Projeto Executivo Geométrico Viário (inclusive 

interseções em nível) 
188.158,18 25,00 188.158,18  25,00 

2.2 Projeto Executivo de Microdrenagem 90.315,92  12,00 90.315,92  12,00 
2.3 Projeto Executivo de Canalização 112.894,90 15,00 112.894,90  15,00 
2.4 Projeto Executivo de Estruturas de Amortecimento 

de Cheias 
105.368,58  14,00 105.368,58  14,00 

2.5 Projeto de Bueiros e Contenção de Encostas 75.263,27 10,00 37.631,64  5,00 
2.6 Projeto Executivo de Obras Complementares 37.631,63 5,00 37.631,63  5,00 
2.7 Projeto Executivo de Sinalização 45.157,96 6,00 45.157,96  6,00 
2.8 Projeto Executivo de Desapropriação 60.210,61 8,00 30.105,31  4,00 
2.9 Quantitativos, Orçamento, Especificações Técnicas 

e Plano de Execução dos Serviços 
37.631,63 5,00 21.452,63 2,85 

Total 752.632,68 100,00 668.716,75 88,85 
Total 1 + 2 1.683.742,01 100,00 1.477.478,31 87,75 

Fonte: Boletim de medição nº 15, de 05/08/2014, referente ao período de 01 a 31/03/2014. 

Mediante análise dos processos da CAIXA, verificou-se que os produtos entregues para o 
contrato foram os seguintes:  
 
1 – Orçamento de 28/07/2014; 
2 – Memória de cálculo; 
3 – Relatório de Projeto (Volume I); 
4 – Projeto Geral, Projeto Geométrico e Projeto Estrutural (Volume II – Tomo I/VI); 
5 – Projeto de Drenagem (Volume II – Tomo II/VI); 
6 – Projeto de Terraplenagem (Volume II – Tomo III/VI, IV/VI e V/VI); 



 

 

7 – Projeto de Pavimentação, Projeto de Sinalização e Obras Complementares (Volume II 
– Tomo VI/VI); 
8 – Estudos de Tráfego (Volume III); 
9 – Projetos de desapropriação (Volume IV); 
10 – Estudos Geotécnicos (Volume V); e 
11 – Projeto Básico das Obras de Arte (Volume VI). 
 
Mesmo não tendo sido executado 100% dos projetos e serviços contratados, a Prefeitura 
Municipal de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos – SEMOB, realizou licitação para execução das obras de Reurbanização do 
Córrego Cascavel. O contrato nº 007/2014, de 09/12/2014, firmado com a EMSA para 
execução dos serviços de engenharia, já teve a execução dos trabalhos iniciada em 
24/02/2015, e tem prazo de execução de 18 meses. 
 

Desta forma, mesmo tendo passado 2 anos e 10 meses do início dos serviços de elaboração 
dos projetos, e 8 meses de início dos serviços de execução da obra, não foi emitida nenhuma 
nova medição, contemplando a conclusão de 100% dos projetos e serviços necessários à 
execução da obra de Reurbanização do Córrego Cascavel. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 689/2015/GIGOV/GO/SN GOVERNO JUDICIARIO/GO, 
de 01/10/2015, apresentou as seguintes justificativas: 
 
“Esclarecemos que a execução das obras de arte (cruzamentos em desnível) não está 
incluída do escopo das obras a serem executadas por meio do contrato n. 007/2014, 
firmado entre a Prefeitura de Goiânia e a empresa EMSA e, portanto não vemos óbice à 
execução deste contrato sem que tenha sido concluído o produto ‘projetos básicos das obras 
de arte (cruzamentos em desnível) ’ pela empresa ARCADIS LOGOS S/A, no âmbito do 
contrato 22/2012, pactuado pela Prefeitura. 
 
Em relação aos Estudos Preliminares (Ambiental e Topográfico), conforme cronograma 
para elaboração de projetos proposto, existe um percentual previsto destes serviços até a 
conclusão da elaboração dos projetos, necessários para embasar o dimensionamento das 
etapas finais dos estudos de desapropriação (que ainda estão em fase de elaboração), 
atualização elos estudos ambientais e acrescentar demais informações que sejam 
necessárias à conclusão dos estudos de projetos. 
 
Neste sentido, esclarecemos ainda que, por não terem sido concluídos pela empresa 
ARCADIS LOGOS S/A os ‘projetos executivos de bueiros e contenções de encostas’ e os 
‘projetos executivos de desapropriação’, a execução destas metas pela Prefeitura ainda não 
foi autorizada pela CAIXA e submetida ao MCidades para aprovação da SPA. 
 
Considerando o prazo decorrido desde a última medição atestada pela CAIXA em relação 
ao contrato n. 22/2012, em 30/11/2014, adicionalmente informamos que a Prefeitura está 
sendo notificada a concluir a elaboração dos projetos, incluindo o projeto de 
desapropriação, necessário à continuidade do processo de desapropriação pelo Município e 
também para envio da SPA da 2ª etapa ao MCidades.” 
 



 

 

A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício nº 1166/2015-GAB, de 25/09/2015, apresentou 
as seguintes justificativas: 
 
“Os serviços de execução da obra de Reurbanização do Córrego Cascavel contrato 
007/2014 não contemplam os serviços descritos nos projetos de obras de arte (cruzamentos 
em Desnível) que ainda não foram totalmente concluídos pela empresa contratada para 
realizar as obras supra citadas objetivando a finalização dos serviços referenciados no 
Termo de Compromisso 351013-69/2011. 
 
Outro ponto que convém destacar é que os projetos de Desapropriação estão em fase 
conclusiva, desta forma, para que a obra possa avançar foi iniciado a parte de canalização 
do leito do Córrego Cascavel, ficando assim as obras dependentes do projeto de 
desapropriação que estão programadas para serem executadas após sua finalização. ” 
 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Com relação à alegação, tanto da CAIXA quanto da Prefeitura, de que a execução das obras 
de arte (cruzamentos em desnível) não está incluída no escopo das obras a serem executadas 
por meio do contrato 007/2014, e, portanto, não havia impedimento quanto ao início dos 
serviços da obra, considera-se parcialmente pertinente. Pois, ressalta-se o fato de que até o 
momento o contrato nº 22/2012, para elaboração dos projetos da obra, já sofreu quatro 
dilações do prazo para a entrega dos produtos. Desta forma, mesmo que a empresa 
contratada tenha alegado impedimentos na elaboração do projeto de desapropriação, ainda 
restariam os projetos relativos às obras de arte especiais. Depreende-se, desta forma, que não 
houve planejamento suficiente na estimativa do prazo de execução contrato nº 22/2012. 
 
Com relação ao projeto de desapropriações, destaca-se que, para a conclusão das obras 
pactuadas no Termo de Compromisso 351013-69/2011, faz necessário que a área relativa 
aos imóveis adjacentes já tenha sido liberada. Para isso, além dos projetos de 
desapropriação, deverão ser realizados procedimentos que envolvem aspectos de ordem 
legal, administrativo e judicial. Ressalta-se, ainda, que os procedimentos relativos às 
desapropriações tomam tempo significativo. Desta forma, entende-se que o projeto deveria 
ter sido entregue antes do início das obras, de forma que os procedimentos de 
desapropriação já estivessem em curso, pois, caso não haja a disponibilidade da área no 
tempo previsto no cronograma de execução, a obra poderá ser interrompida. A provável 
consequência de uma eventual interrupção da obra seria a imposição de prejuízos financeiros 
à Administração Pública, tendo em vista que a contratante, neste caso a Prefeitura de 
Goiânia, deverá arcar com o ônus de nova mobilização/desmobilização da obra e de 
deterioração de serviços já concluídos, além do reajuste de preços nos índices pactuados no 
contrato. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

2.2.4. A Prefeitura realizou serviços e alterou especificações de serviços sem a prévia 
autorização por parte da Caixa, na execução da obra de Reurbanização do Córrego 
Cascavel, objeto do Termo de Compromisso nº 0351013-69/2011. 
 
Fato 
 



 

 

Em relação ao contrato nº 007/2014, firmado entre a Prefeitura de Goiânia e a EMSA, para 
a execução da obra da Reurbanização do Córrego Cascavel no trecho entre a Av. Castelo 
Branco e a Av. Leste Oeste, o início das obras se deu em 24/02/2015, conforme  Ordem de 
Serviço, de 23/02/2015, emitida pela SEMOB.  
 
Quanto à evolução da obra, o 2º Relatório de Acompanhamento de Empreendimento – 
RAE, emitido pela Caixa em 23/07/2015, atesta a execução de 1,79% da obra, sendo pago 
o total de R$ 781.163,91. Ressaltem-se, entretanto, as divergências entre os quantitativos 
medidos e autorizados pela Caixa, os medidos e apresentados pela Prefeitura à Caixa e os 
medidos pela EMSA e atestados pelo fiscal de obras da Prefeitura, conforme detalhamento 
na tabela a seguir:   
 
Tabela: Comparativo entre as medições efetuadas pela Caixa, apresentadas pela Prefeitura 
à Caixa e emitida pela EMSA atestada pelo Fiscal de obras da Prefeitura. 

Discriminação dos serviços 
Previsto 

Executado (acumulado até o período de 01 a 30/06/2015) 

Caixa 
2ª Medição 

apresentada à 
Caixa 

5ª medição da 
EMSA atestada 
pelo Fiscal da 

Prefeitura 

R$ R$  % R$  % R$  % 

Serviços Preliminares 579.468,09 102.319,71 17,66 177.760,66 30,68 178.736,52 30,84

Administração local 1.759.761,61 34.666,66 1,97 34.666,66 1,97 44.345,95 2,52

Canais 29.116.003,88 635.147,96 2,18 635.147,96 2,18 635.147,96 2,18

Rede de galeria de águas pluviais   1.378.133,10   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drenagem de pistas 678.747,93   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obras complementares (caminho de 
serviços/outros 1.434.990,70   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terraplenagem bacias de detenção 516.624,91   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pista marginais (inclusive 
terraplenagem) 6.490.578,73   0,00 0,00 0,00 64.813,61 1,00
Outras obras complementares 
(bueiros) 1.104.409,10   0,00 0,00 0,00 161.748,68 14,65
Outros - eng (alimentação/consumo/ 
água/energia 462.281,87 9.029,58 1,95 9.029,58 1,95 11.596,33 2,51

Total 43.520.999,92 781.163,91 1,79 856.604,86 1,97 1.096.389,06 2,52
Fonte: RAE emitido pela Caixa em 23/07/2015, boletim de medição nº 2, de 08/07/2015 e boletim de medição nº 5, sem 
data, referente ao mês de junho/2015.   

 
Verifica-se, diante dos quantitativos demonstrados na tabela acima, que a empresa 
executora das obras realizou serviços no montante de R$ 1.096.389,06 (2,52% da obra) e a 
Caixa, por meio da emissão da RAE, atestou serviços no montante de R$ 781.163,91 
(1,79% da obra).  
 
Por meio da Comunicação GIGOVGO nº 3028/2015, de 19/06/2015, a Caixa comunicou à 
Prefeitura que a Síntese do Projeto Aprovado - SPA de reprogramação havia sido 
homologada pelo Ministério das Cidades e que havia sido autorizado o início da obra para 
seguintes serviços:  
 
- Execução do Canal, no montante de R$ 29.116.003,88; e 
- Serviços preliminares/Adm/Canteiro/Mobilização, no montante de R$ 1.511.120,60.  
 



 

 

A Caixa acrescentou, ainda, que estava aguardando regularização de pendências da 
Prefeitura Municipal de Goiânia para finalização das análises dos demais serviços que 
compõem o empreendimento. 
 
Diante do demonstrado na tabela acima, verifica-se que a EMSA executou serviços relativos 
às “Pistas marginais (inclusive terraplenagem)”, no montante de R$ 64.813,61 (1%) e a 
“Outras obras complementares (bueiros)”, no montante de R$ 161.748,68 (14,65%). Estes 
serviços foram devidamente atestados pelo fiscal da obra, todavia ainda não haviam sido 
autorizados pela Caixa, segundo Comunicação GIGOVGO nº 3028/2015, bem como, não 
haviam sido autorizados pelo Ministério das Cidades, descumprindo a Cláusula Quinta do 
Anexo ao Termo de Compromisso 351013-69/2011. 
 
Ressalte-se, ainda, que as divergências entre os quantitativos da RAE e da medição 
apresentada pela Prefeitura à Caixa, no montante de R$ 75.440,95, devem-se às glosas 
relativas ao item “instalação do canteiro de obras”.  A Prefeitura não executou os serviços 
em conformidade com o projeto licitado e o plano de trabalho aprovado.  
 
Foi prevista a construção de dois barracões em madeira (150m² e 60m²) e demais 
benfeitorias, todavia a EMSA, segundo sua justificativa, de 07/07/2015, encontrou 
dificuldade na busca de áreas para construção do canteiro de obras, sendo utilizado um 
terreno de propriedade particular, em que o proprietário se interessou em ceder a área 
necessária em troca de benfeitorias a serem realizadas.  Assim, o canteiro de obra construído 
foi a adequação de um imóvel já existente, sendo realizados serviços de alvenaria com 
reboco e pintura, coberturas com telhas de fibrocimento e revestimentos em paredes e teto 
de vários ambientes. Para atender a administração da obra, foram instalados seis containers 
com revestimento antitérmico com construção de alpendre e telhas metálicas.  Foram 
construídos novos ambientes com estruturas de madeira e telhas de fibrocimento para 
atender a central de armação, carpintaria e laboratório.  
 

Diante do exposto, constata-se que a Prefeitura realizou serviços e alterou especificações de 
serviços sem a prévia autorização da Caixa e do Ministério das Cidades, descumprindo 
normativos legais, podendo comprometer o andamento e a execução futura da obra.  

A seguir, encontram-se as fotos da obra em execução - Reurbanização do Córrego Cascavel 
no trecho entre a Av. Castelo Branco e a Av. Leste Oeste (canalização de 2.188,12 metros):  
 

Córrego Cascavel antes da intervenção – 
agosto/2011 (Google Street View) 

Obras de canalização – visita em 
19/08/2015. 

 



 

 

Ponto inicial das obras, ponte na Av. Castelo 
Branco - 19/08/2015. 

Obras complementares (bueiro) - 
19/08/2015.  

 

Vista do canteiro de obras e parte da 
terraplenagem - 19/08/2015. 

Canteiro de obras - 19/08/2015. 

 

Barracão de obra - 19/08/2015. Placa da obra - 19/08/2015. 
 
Indagadas a se justificar, tanto a Prefeitura de Goiânia quanto a CAIXA apresentaram 
justificativas para o fato supramencionado, conforme descrito a seguir. 
 
A CAIXA, mediante o Ofício nº 689/2015/GIGOV/GO/SN GOVERNO JUDICIARIO/GO, 
de 01/10/2015, apresentou as seguintes justificativas: 



 

 

 
“A Prefeitura será instada a cumprir a cláusula quinta do Termo de Compromisso, não 
executando obras e serviços da 2ª etapa da obra, que compreende as metas relativas às 
pistas marginais, alças viárias, bueiros e microdrenagem, considerando não haver 
aprovação do Ministério das Cidades (por meio de SPA) e autorização de início pela 
CAIXA, conforme já informado ao Município por meio das Comunicações GIGOVGO n. 
3028/2015 e 3227/2015. ” 
 
A Prefeitura de Goiânia, mediante o Ofício nº 1166/2015-GAB, de 25/09/2015, apresentou 
as seguintes justificativas: 
 
“Os serviços autorizados conforme a SPA de reprogramação homologado pelo Ministério 
das Cidades não consta a execução dos serviços "Pistas marginais (inclusive 
terraplenagem)" e "Outras obras complementares (bueiros)", sendo estes executados e 
atestados pelo Fiscal de Obra da Prefeitura. 
 
- Pistas marginais (inclusive terraplenagem): Os serviços executados no montante de R$ 
64.813,61 (1%) foram imprescindíveis para os inicios dos serviços, realizando a limpeza e 
movimentação de terra necessária para o acesso dos equipamentos e trabalhadores ao local 
de trabalho; 
- Outras obras complementares (bueiros): Os Serviços executados no montante de R$ 
161.748,68 (14,65%) corresponde a execução do Bueiro do Córrego Açude, sendo este 
executado em concreto armado moldado in loco, tendo ligação com a estrutura do Canal, 
por tanto, a execução não poderia ser segregada. 
 
A empresa contratada EMSA - Empresa Sul Americana de Montagens S/A, executou o 
canteiro de obras em desacordo com as especificações apresentada na planilha. É de 
conhecimento da contratada que os serviços que compõe estes itens serão 
(reprogramados/aditivos) sem reflexo financeiro, obedecendo ao valor inicial apresentado 
no montante de RS 75.440,95. 
 
O Fiscal de Obras da Prefeitura, somente realizaria as medições dos serviços citados 
acima, após a liberação dos serviços restantes que engloba a Obra homologada pelo 
Ministério das Cidades e a (reprogramados/aditivos) dos itens com especificações 
alteradas. 
 
Entretanto, em reunião com os representantes da empresa contratada com o Sr. Prefeito 
Paulo de Siqueira Garcia e o Sr. Secretário Washington dos Santos Ramalho da SEINFRA, 
ficou acordado, que poderia ser medido os serviços não contemplados na 1ª etapa com 
recurso do Tesouro Municipal. 
 
Consequentemente os serviços que compõem ‘Administração Local’ e ‘Outros - eng 
(alimentação/consumo/água/energia)’ são medidos de acordo com o avanço físico da 
Obra.” 
 
Tendo em vista o disposto na Cláusula Quinta do Anexo ao Termo de Compromisso 
351013-69/2011, de que as eventuais obras e/ou serviços executados antes da autorização da 
CAIXA não serão objeto de medição com vistas à liberação de recursos, e que a CAIXA não 
realizou pagamento de serviços que não foram autorizados ou não constantes no Plano de 
Trabalho aprovado, entende-se que aquela instituição financeira agiu dentro das suas 



 

 

atribuições. Sendo assim, a responsabilidade sobre o pagamento de tais serviços, caso não 
venham a ser aprovados pela CAIXA, recai sobre a Prefeitura de Goiânia. 
 
  
##/Fato## 

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, sendo verificado o seguinte: - as planilhas de medição do Contrato 22/2012, 
encaminhadas à CAIXA, não refletem os reais custos do objeto pactuado; - o ritmo de 
execução do objeto foi inferior ao ritmo previsto no cronograma físico/financeiro e nos 
instrumentos contratuais firmados pela Prefeitura de Goiânia; e, - houve o início de 
execução das obras de Reurbanização do Córrego Cascavel sem a devida completude dos 
projetos e serviços do empreendimento. 
  
 



 

 

Ordem de Serviço: 201504799 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Não se Aplica  
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 62.032.694,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 13/08/2015 a 28/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2019 - Bolsa Família / 8442 - Transferência de Renda 
Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 
2004) no município de Goiânia/GO. 
 
A ação fiscalizada destina-se a verificar a veracidade dos dados cadastrais das famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família quanto à conformidade da renda per capita das 
famílias estabelecida na legislação do Programa. 

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. Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família com evidências de renda 
mensal per capita superior à estabelecida na legislação para permanência no 
Programa. 
 
Fato 
 

Constatamos a ocorrência de beneficiários do Programa Bolsa Família no município de 
Goiânia/GO com evidências de renda familiar mensal per capita superior ao estabelecido na 
legislação vigente para permanência no Programa. 

Realizamos, por amostragem, cruzamento de dados entre as bases da RAIS – Relação Anual 
de Informações do Ministério do Trabalho e Emprego, e o CadÚnico – Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal, e verificamos a ocorrência de 53 famílias no 
município de Goiânia/GO que receberam o benefício do Programa Bolsa Família em 
julho/2015, mas que possuem renda média em 2014 superior a meio salário mínimo, o que 



 

 

impediria sua permanência no Programa, de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 6º da 
Portaria MDS nº 617/2010. 

Ressaltamos que, por tratar-se de amostragem em relação às bases de dados mencionadas, o 
levantamento em questão não é exaustivo, de modo que não retrata necessariamente todos os 
casos da ocorrência ora apontada no município. 

A renda média familiar per capita foi calculada por meio da obtenção da média dos salários 
registrados na RAIS de janeiro a dezembro de 2014, para os integrantes de um mesmo grupo 
familiar conforme CadÚnico atualizado até 31/12/2014, e levando-se em consideração a 
quantidade de membros do grupo mencionado. 

Visando a confirmação das situações apontadas e o levantamento de dados adicionais 
eventualmente relevantes, foram realizadas, no mês de agosto/2015, tentativas de visitas às 
53 (cinquenta e três) famílias objeto da presente constatação, conforme endereços constantes 
na base de dados do Programa Bolsa Família (completados ou corrigidos conforme bases 
CPF da Receita Federal e CadÚnico), resultando em entrevistas efetivamente realizadas com 
apenas 15 (quinze) famílias. Das 38 (trinta e oito) famílias restantes, procuradas mas não 
encontradas pela equipe de fiscalização, apuramos que 15 (quinze) correspondem a famílias 
que não residem nos endereços declarados (na maior parte dos casos em vista de mudança), 
12 (doze) não se encontravam nos endereços procurados e não se obteve informação sobre 
sua efetiva residência nestes, 3 (três) residiam nos endereços informados apesar de não se 
encontrarem em casa quando da visita da equipe, e 8 (oito) consistem em endereços não 
localizados, possivelmente em vista de registros incompletos ou com erros nos cadastros 
utilizados. 

A tabela a seguir relaciona as informações referentes à presente constatação, por grupo 
familiar, sendo que o campo “observação” relata os casos em que foram informadas as 
rendas mensais da família, ou nos quais foram observados casos de crianças em idade de 
vacinação (condicionalidade do Programa), bem como outras informações gerais coletadas 
mediante visita in loco. 

 
Tabela 1 – Goiânia/GO – Amostra de beneficiários do Programa Bolsa Família  

com renda per capita mensal superior a meio salário mínimo em 2014 
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Observação 

01 04042166687 
R Minas Gerais esq com 
Senador Jaime 839 

N N 1 77,00 4.981,30 4.981,30 - 

02 03905840880 Rua 1061 Qd 121 14  S S 1 77,00 2.474,94 2.474,94 - 

03 02663316610 R Gv 7  Q7 Lt 14 N N 1 245,00 2.117,50 2.117,50 Titular mudou-se. 

04 03189768463 R Vf  98 Qd 70 Lt 32 S S 1 79,00 1.777,91 1.777,91
Entrevistada afirmou que família não recebe 
benefício. Vacinação da filha atualizada. Renda 
familiar variável. 

05 03033802508 
Av Decima Avenida 535 
Qd63 Lt05 

S S 4 84,00 6.979,63 1.744,91
Esposo da titular afirmou não receberem 
benefício desde 2012. 

06 03832722890 R Oito 0213 N N 2 77,00 3.402,27 1.701,13
Estacionamento. Beneficiário mudou-se "ano 
passado". 

07 04143394871 Av Fuad Rassi 0342 N E 1 77,00 1.653,45 1.653,45 - 
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Observação 

08 03165625050 R Rc 44 Qd 45 Lt 01  N S 1 79,00 1.591,23 1.591,23
Vizinha informou bebê recém-nascido, mas 
titular não foi entrevistada. 

09 03465117557 
R. Cidade Pirinópolis, Ap 301, 
Qd 8 Lt 1 4 Bl. F2 Cons Res 
Águas Claras 

N N 2 112,00 3.144,24 1.572,12
Síndica afirmou que titular não mora no 
endereço. 

10 03856164227 R P 21 0254 N N 1 77,00 1.501,41 1.501,41 - 

11 03293593127 R Gv 32 0 Q 74 L 7A N ? 1 77,00 1.445,56 1.445,56 - 

12 03168368008 
Av Rio Branco, Ap 104 Bl 8 
Cond Res Dom Felipe 

N ? 1 79,00 1.444,87 1.444,87 - 

13 03477145950 
Rua Helio Franca  Qd 87 Lt 
23 

S S 2 112,00 2.679,34 1.339,67 - 

14 02313664937 R Bv 31 Qd 29 Lt 9 N ? 1 79,00 1.332,37 1.332,37 - 

15 03524958800 R 5 Qd 02 Lt 10 N ? 1 77,00 1.284,20 1.284,20 - 

16 03539209751 R VC 8 Qd 9 Lt 15 N S 3 226,00 3.834,13 1.278,04
Titular reside com filho em barracão nos fundos 
do endereço. 

17 02501022939 Rua Rit 9A Sn Q8A L30 N N 2 155,00 2.482,96 1.241,48 - 

18 03842892829 Av Minas Gerais 0839 N N 1 77,00 1.212,76 1.212,76
"Casa de Acolhida Cidadã" - Prefeitura 
Municipal de Goiânia 

19 03782818792 
R João H Gonçalves Qd 62 Lt 
7 Cs  2 

N ? 1 79,00 1.150,64 1.150,64 - 

20 02498558950 
Av Interligação Ou Rua Das 
Flores Qd C 1 Lt 9 Casa 3  
(CadÚnico) 

N N 2 112,00 2.265,44 1.132,72 - 

21 03971299989 R Jc 32 Qd 30 Lt 02  N E 1 112,00 1.116,67 1.116,67 - 

22 04053704901 R 233 Qd E Lt 25 Apt 103 N ? 2 112,00 2.222,22 1.111,11 - 

23 03339325367 R R 4 Qd 16 Lt 16  N N 1 79,00 1.035,31 1.035,31 Titular mudou-se. 

24 03086194553 Rua C 34 Qd 07 Lt 04 N E 2 112,00 1.971,76 985,88
Qd. 7 Lt. 4 somente na Rua C-27. Titular 
provavelmente reside da Casa nº 418, conforme 
vizinha. 

25 02210414270 Rua Bm 26 Sn Qd23 Lt 36 S S 1 77,00 967,18 967,18
Renda familiar mensal estimada superior a R$ 
800,00. 

26 03528443618 
Av Felipe Camarão Qd 43 Lt 
09  

S S 2 105,00 1.851,74 925,87 - 

27 03141151024 
R 11 Sn Ou Rua 18 Qd 53 Lt 
12, Casa 3 (CadÚnico) 

N E 2 35,00 1.708,95 854,47 - 

28 03619995931 Estrada São Geraldo Sn 86 N E 1 77,00 849,33 849,33 - 

29 03244045901 
R José Gomes Bailão Qd 26  
Lt 12 

N N 2 147,00 1.694,94 847,47 Beneficiário morava de aluguel e mudou-se. 

30 03222222304 
R Sebastião Crisóstomo Rosa 
Qd 3 Lt 12 

S S 3 112,00 2.538,38 846,13
Uma criança de 5 anos e outra de 6 meses, com 
vacinação em dia. 

31 03728344850 R de Outubro 0003 Sn N ? 2 141,00 1.669,75 834,88 - 

32 03868352767 R Jacinto P Qd 02 Lt 04 N N 1 77,00 828,79 828,79 Titular mudou-se. 

33 03865322220 R Sr 28  Qd 35 Lt 12 Casa 2 N ? 1 112,00 825,00 825,00 - 

34 03185798554 Botafogo 0001 Qd 36 Lt 45 S S 3 112,00 2.437,09 812,36 - 

35 01251160476 R Vm 4 D Qd 100 Lt 40 S S 4 112,00 3.214,17 803,54 Sem renda mensal familiar. 

36 03544004445 R Manaus Qd 138 Lt 07  N ? 4 147,00 3.087,84 771,96
Casa aparentemente abandonada (com placa 
"Vende-se") 

37 03023523843 R São Paulo Qd 78 Lt 03 Cs 1 N ? 2 77,00 1.525,39 762,70 - 

38 03724592698 
Rua Jose Alves Fortes Sn Qd 
09 Lt 04 

S S 1 77,00 752,78 752,78
Uma criança menor que 2 anos, com vacinação 
em dia. 

39 03448906948 Rua Va 5 Sn Qd 7 Lt 18 S N 2 105,00 1.498,26 749,13
Titular entrevistado em outro endereço. Renda 
familiar mensal estimada de R$ 1.576,00. 

40 03241418669 Av. Tocantins 1199 Ap 101 N S 1 77,00 743,71 743,71
Reside no apto 102, e não no 101, do Ed. São 
Sebastião. 

41 02651977160 R Cp 33 Sn  N E 3 147,00 2.223,15 741,05 - 
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Observação 

42 03600446622 
Al Santa Rita Casa 2 (Qd 1 Lt 
2) 

N N 2 155,00 1.324,18 662,09 Titular morava de aluguel e mudou-se. 

43 02056300656 
Rua Ricardo Cesar Sn Qd 
200B Lt 7 C2 

N N 2 155,00 1.300,14 650,07 Mudou-se há aproximadamente 2 anos. 

44 03616432847 Cp 24  Qd 67 Lt 12 S S 2 77,00 1.212,53 606,26 Renda familiar mensal estimada de R$ 2.638,00. 

45 03938049170 R 10, 3 Qd1 Lt38 N E 1 79,00 589,04 589,04 Não existe Lt. 38 na Qd. 1 da Rua 10. 

46 03896936344 R 226 Qd 72 A Lt 17 Apto 33 N N 1 77,00 585,00 585,00 Mudou-se há aproximadamente 1 ano. 

47 04108706099 R 5 Qd 03 Lt 05 N E 2 77,00 1.071,08 535,54 - 

48 03591185345 R Vf 16 Qd 13 Lt 29  N ? 2 79,00 1.066,17 533,08 - 

49 02358129194 
R Transversal Qd 77 Lt 6 Casa 
3 

N ? 2 119,00 1.009,14 504,57 - 

50 03858910325 Av. E 961 Apto 302A S S 1 79,00 482,77 482,77 Ed. Saint Hilaire - Bloco A. 

51 02452871320 Rua Landim, Qd 15 Lt 15  S S 3 233,00 1.440,40 480,13 Renda familiar mensal estimada de R$ 980,00. 

52 03469712255 Av. Mato Grosso 0549 Casa 2 N S 1 35,00 438,76 438,76 - 

53 03163961410 R 19 208 S S 5 42,00 2.070,47 414,09 Edifício Bernini - apto 1402. 

* E - Endereço não encontrado / erro no endereço;  ? – Família não se encontrava no endereço, e não se obteve informação sobre a mesma. 

 
A tabela a seguir detalha os valores da renda média mensal em 2014 por integrante dos 
grupos familiares relacionados acima, conforme a base da RAIS. 

 
Tabela 2 – Goiânia/GO – Renda mensal média de beneficiários conforme amostra verificada 
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01 04042166687 12994584311 M Responsável 07/06/84 31 4.981,30 

02 03905840880 20413980965 M Responsável 14/06/91 24 2.474,94 

03 02663316610 21062214511 F Responsável 25/06/83 32 1.210,00 

21062214511 F Responsável 25/06/83 32 907,50 

04 03189768463 20094504274 M Responsável 25/06/87 28 1.777,91 

05 03033802508 22005747350 F Responsável 08/02/61 55 6.979,63 

06 03832722890 12416794843 M Responsável 31/01/60 56 3.402,27 

07 04143394871 13121948317 F Responsável 17/09/86 29 1.653,45 

08 03165625050 20370606536 F Responsável 09/04/89 26 1.591,23 

09 03465117557 20403931783 F Responsável 29/05/86 29 3.144,24 

10 03856164227 12764046652 M Responsável 21/06/80 35 1.501,41 

11 03293593127 20103086417 M Responsável 22/03/87 28 1.445,56 

12 03168368008 20314524953 M Responsável 21/02/65 50 1.444,87 

13 03477145950 12893055313 F Responsável 15/07/71 44 2.679,34 

14 02313664937 10785416800 M Responsável 18/09/55 60 1.332,37 
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15 03524958800 12650553938 F Responsável 13/12/62 53 1.284,20 

16 03539209751 21273944951 F Responsável 19/08/83 32 3.834,13 

17 02501022939 10801099037 F Responsável 24/08/58 57 2.482,96 

18 03842892829 10076603129 M Responsável 21/07/55 60 1.212,76 

19 03782818792 16416824052 F Responsável 24/08/80 35 1.150,64 

20 02498558950 16274504193 F Responsável 18/12/76 39 2.265,44 

21 03971299989 12532906490 M Responsável 20/12/73 42 700,00 

12532906490 M Responsável 20/12/73 42 416,67 

22 00595663885 16248309257 M Responsável 07/03/90 25 941,30 

23 03339325367 20424054218 F Responsável 30/12/87 28 1.035,31 

24 03086194553 20658190339 F Responsável 17/03/88 27 1.971,76 

25 02210414270 12716538311 F Responsável 06/08/67 48 967,18 

26 03528443618 12547598010 F Responsável 31/08/79 36 1.851,74 

27 03141151024 20661205341 F Responsável 18/05/87 28 1.708,95 

28 03619995931 10814544611 M Responsável 28/05/49 66 849,33 

29 03244045901 12496189089 M Responsável 15/03/73 42 1.694,94 

30 03222222304 13292136317 M Responsável 10/11/85 30 2.538,38 

31 03728344850 20375415542 F Responsável 12/10/91 24 1.669,75 

32 03868352767 16284443383 M Responsável 22/05/95 20 828,79 

33 03865322220 20369651442 F Responsável 08/02/82 33 825,00 

34 03185798554 16556323196 F Responsável 10/01/88 28 998,45 

16556323196 F Responsável 10/01/88 28 1.438,64 

35 01251160476 12280153442 F Responsável 02/12/71 44 3.214,17 

36 03544004445 10106246426 M Responsável 10/07/54 61 3.087,84 

37 03023523843 12460619695 F Responsável 28/09/54 61 1.525,39 

38 03724592698 13126047318 F Responsável 19/11/85 30 752,78 

39 03448906948 13446564313 M Responsável 23/08/87 28 1.498,26 

40 03241418669 13606457315 M Responsável 14/12/90 25 743,71 

41 02651977160 16450958007 F Responsável 29/10/87 28 2.223,15 

42 03600446622 16104792058 F Responsável 09/09/84 31 1.324,18 

43 02056300656 16202510049 F Responsável 23/11/72 43 1.300,14 

44 03616432847 12547456089 F Responsável 09/04/65 50 1.212,53 

45 03938049170 12175011986 F Responsável 28/11/68 47 589,04 

46 03896936344 16226295954 M Responsável 22/11/88 27 585,00 

47 04108706099 12295186597 F Responsável 28/02/69 46 1.071,08 

48 03591185345 16046540780 M Responsável 09/01/87 29 1.066,17 

49 02358129194 16110224139 F Responsável 06/06/68 47 1.009,14 

50 03858910325 13330610319 M Responsável 25/03/83 32 482,77 

51 02452871320 16538052496 F Responsável 06/10/69 46 1.440,40 

52 03469712255 12496007126 F Responsável 28/02/78 37 438,76 
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53 03163961410 12429437580 F Responsável 27/07/62 53 2.070,47 

 
 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em atenção ao Ofício n° 21410/2015/GAB/CGU-Regional/GO, que encaminhou o relatório 
preliminar contendo o presente trabalho, a Prefeitura Municipal de Goiânia/GO apresentou o 
Ofício nº 1166/2015-GAB, de 25/09/2015, encaminhando as manifestações a respeito, as 
quais não contêm, contudo, menção à presente constatação.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
As irregularidades ora apontadas indicam falhas na atualização dos registros cadastrais do 
CadÚnico, executada pelos municípios nos termos da Portaria GM/MDS nº 246, de 20/05/ 
2005.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Cancelar os benefícios do Programa Bolsa Família concedidos às famílias 
identificadas com renda per capita familiar superior à permitida pela legislação para a 
permanência no Programa, conforme inciso I do art. 6 da Portaria nº 617/2010.  
 
Recomendação 2: Quantificar o potencial valor pago indevidamente e promover ação para 
reaver os valores, quando averiguado dolo do beneficiário e/ou do agente público, em 
consonância com os artigos 34 e 35 do Decreto n° 5.209, de 17/9/2004. 
 
Recomendação 3: Demandar o gestor local para que proceda à atualização cadastral dos 
beneficiários apontados no Relatório de Fiscalização, de forma a refletir a atual renda dos 
integrantes do grupo familiar.   
 
 
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 realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado. 
 



 

 

Ordem de Serviço: 201504328 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME 
Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 2.141.822,84 
Prejuízo: R$ 0,00 
 
1. Introdução 

 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 13/08/2015 a 21/08/2015 sobre a 
aplicação dos recursos do programa 2037 - Fortalecimento do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS) / 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica no município de 
Goiânia/GO. 
 
Foi fiscalizado o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/SCFV, que integra a 
ação 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica, do Programa 2037 - Fortalecimento do 
Sistema Único da Assistência Social. O cofinanciamento federal do SCFV consiste na 
descentralização de recurso financeiro, pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), 
na modalidade fundo a fundo, de modo regular e automático, por meio do Piso Básico 
Variável/PBV. O SCFV compõe a Proteção Social Básica, do Sistema Único da Assistência 
Social (SUAS), cuja regulamentação foi tratada na Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109/2009. O Serviço tem como 
objetivo estimular o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, se constituindo 
em um serviço complementar às ações relacionadas ao trabalho social com as famílias 
realizadas por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias/PAIF e do 
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos/PAEFI. 

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. Ausência de documentação que comprove a situação prioritária decorrente de 
divergência de entendimento sobre o enquadramento de beneficiários nesta situação. 
 
Fato 
 



 

 

Com o objetivo de verificar o funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) no tocante às situações prioritárias, foi selecionada uma amostra de 32 
participantes dentre os alunos do NAS Aroeiras, CRAS Recantos das Minas Gerais e da 
Conveniada Mãe Dolorosa, locais de realização do SCFV em Goiânia, selecionados por 
amostragem. 
 
Conforme Resolução nº 01, de 21 de fevereiro de 2013, Art. 3º “Considera-se em situação 
prioritária para inclusão no SCFV, as crianças, adolescentes e pessoas idosas: I - em 
situação de isolamento; II - trabalho infantil; III - vivência de violência e, ou negligência; 
IV - fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos; V - em situação de 
acolhimento; VI - em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto; VII - 
egressos de medidas socioeducativas; VIII - situação de abuso e/ ou exploração sexual; IX - 
com medidas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; X - crianças e 
adolescentes em situação de rua; XI - vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com 
deficiência; 
 
§2º A comprovação das situações prioritárias dar-se-á por meio de documento técnico que 
deverá ser arquivado na Unidade que oferta o SCFV ou no órgão gestor, por um período 
mínimo de cinco anos, à disposição dos órgãos de controle.” 
 
Do total de 32 participantes do SCFV, verificou-se que: 

 11 não apresentaram documentação comprobatória; 
 5 apresentaram justificativas por escrito na ficha social; 
 2 erros de registro no cadastramento. A ficha social está marcada como atendimento 

não prioritário, porém no sistema está como prioritário;  
 14 são beneficiários de programas de transferência de renda e, dentre esses, alguns 

tem como justificativa o fato da mãe precisar trabalhar e os filhos ficarem 
desacompanhados em casa, sendo a região de alta periculosidade, o que, segundo 
entendimento dos técnicos, é enquadrado em situação de negligência.   

 
É também entendimento dos técnicos do SFCV no que tange à Resolução 109/2009 que, 
crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de Programas de transferência de 
renda são inseridas no SCFV como grupo prioritário. 
Sobre esse assunto, faz-se pertinente transcrever trechos da Resolução nº 109, de 11 de 
novembro de 2009: 
 

“O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no 
trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a 
função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu 
acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. 
 
Usuários: Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do 
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de 
pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e 
risco social residentes nos territórios de abrangência dos CRAS, em especial: 
- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios 
assistenciais; 
... 



 

 

Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de 
abrangência do CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, bem como o Serviço de Proteção Social Básica, no Domicílio, para 
Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele referenciados e manter 
articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com famílias no serviço PAIF que se 
organizam os serviços referenciados ao CRAS. O referenciamento dos serviços 
socioassistenciais da proteção social básica ao CRAS possibilita a organização e 
hierarquização da rede socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de 
descentralização da política de assistência social. A articulação dos serviços 
socioassistenciais do território com o PAIF garante o desenvolvimento do trabalho 
social com as famílias dos usuários desses serviços, permitindo identificar suas 
demandas e potencialidades dentro da perspectiva familiar, rompendo com o 
atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade 
social vivenciadas.” 

 
Do exposto, conclui-se que o SCFV deve estar articulado com o PAIF, todavia inexiste a 
previsão de situação prioritária para os casos de beneficiário do PBF - Programa Bolsa 
Família, em si mesmos. Os casos previstos para as situações prioritárias são às listadas na 
Resolução CNAS nº 01/2013, as quais precisam ser comprovadas com alguma 
documentação técnica, consoante a norma.  
 
Não se pode inferir que somente o fato da família ser beneficiária de programas de 
transferência de renda e benefícios assistenciais justifique o atendimento como prioritário no 
serviço. Contudo, isto não significa que beneficiários do PBF não atendam alguma das 
situações prioritárias, a exemplo das situações de trabalho infantil, ou crianças e 
adolescentes em situação de rua, as quais podem ser beneficiárias do Bolsa Família ou 
receberem a Bolsa Peti. 
  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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'. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Orientar os municípios a respeito das situações prioritárias para 
frequência ao SCFV, inclusive quanto à documentação técnica que deve ser apresentada 
para cada caso previsto na Resolução CNAS nº 01/2013. 
 
 
2.1.2. Divulgação do SCFV, controle de frequência e atualização do Sistema. 
 
Fato 
 

Quanto à divulgação da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), verificou-se que na amostra selecionada existe ampla divulgação e troca de 



 

 

informações com outros entes da sociedade civil, tais com associações de bairro e 
associações religiosas, além de divulgação promovida pelos agentes de saúde da 
comunidade, divulgação na internet, carros de som e cartazes. 

Por meio de entrevistas, verificou-se que os gestores locais adotam a frequência como forma 
de controle. Como o SCFV não exige frequência mínima para participação, não há 
padronização entre as unidades que ofertam o serviço. Há unidades que esperam o 
participante faltar até três meses para excluí-lo do Sistema. Considerando que a atualização 
no Sistema é mensal ou trimestral, conforme informado pelo técnico, pode acontecer uma 
defasagem muito grande entre o tempo que participante deixa de frequentar a unidade e o 
tempo em que é excluído do Sistema. Dessa forma, mostra-se conveniente o aprimoramento 
das normas quanto à frequência e atualização do Sistema. 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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'. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
2.1.3. Gestor Municipal não disponibiliza transporte para usuários do SCFV, e a 
estrutura do espaço físico apresenta inadequações para a execução do Serviço. 
 
Fato 
 
Em fiscalização efetuada no NAS Aroeiras, CRAS Recantos das Minas Gerais e da 
Conveniada Mãe Dolorosa, selecionados por amostragem, onde é realizado o SCFV do 
município de Goiânia, foi verificado por meio de entrevista com os técnicos do CRAS que 
não é ofertado transporte para os usuários. 
 
Uma das condições que o Gestor Federal estabelece para a oferta do Serviço de 
Convivência é que o Gestor Municipal, habilitado a receber o cofinanciamento do SCFV, 
proveja o ambiente físico, os recursos materiais e os Recursos Humanos. 

Quanto a horário de funcionamento, atividades desenvolvidas, recursos materiais e recursos 
humanos, não foi constatado nenhum fato relevante que possa interferir na execução das 
atividades. Contudo, no que tange ao AMBIENTE FÍSICO, faz-se necessária a adequação 
da estrutura física instalada quanto ao aspecto da acessibilidade. 

Além da definição do público alvo do SCFV por faixa etária, o reordenamento definiu casos 
de maior vulnerabilidade e risco, os quais são enquadrados como “situação prioritária” 
para o Serviço. A vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência enquadra-se 
como um desses casos, exigindo prioridade na sua inclusão como participante do SCFV. 



 

 

Todavia, verificou-se necessidade de uma maior adequação no que tange à estrutura física 
para o atendimento dessas necessidades, tais com rebaixamento de pisos e corrimãos. 

Cabe destacar, que no Termo de Aceite e Compromisso firmado pelo município, encontra-se 
um rol de condições de oferta do serviço, o qual aborda, inclusive, o espaço físico adequado 
e a oferta de transporte aos usuários que necessitarem. Ressalta-se que o gestor municipal, 
ao firmar o Termo, cumpriu uma das condições para o cofinanciamento federal do SCFV, 
por meio do Piso Básico Variável/PBV, assumindo a responsabilidade por cumprir com 
qualidade a oferta do Serviço de Convivência. Ademais, uma das provisões para o 
funcionamento do SCFV é a disponibilização do adequado ambiente físico, conforme 
previsto na Resolução CNAS nº 109/2009 (Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais). 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Não houve manifestação da unidade examinada. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

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'.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Recomendar ao SNAS/MDS que atue junto ao Gestor Municipal do 
programa para que este disponibilize, quando necessário, transporte para os usuários do 
SCFV, e que adeque a estrutura do espaço físico às necessidades de execução do serviço. 
 
 
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 realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais 
recebidos não está devidamente adequada à totalidade dos normativos referentes ao objeto 
fiscalizado. 



 

 

Ordem de Serviço: 201504694 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 681801 
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.128.708,02 
 
1. Introdução 

 
A ação de controle visa o levantamento de informações a respeito da execução de 

projeto vinculado à Ação 14TR - Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte – CIE, 
vinculada ao Objetivo 0669 e à iniciativa 02I2 do PPA 2012-2015, pertencente ao 
Programa Temático 2035 - Esportes e Grandes Eventos Esportivos. 

A ação orçamentária em questão possui as seguintes características principais:  
- fornecimento, pelo Ministério do Esporte, de projeto-padrão para celeridade das ações; 
- pagamento do projeto de adaptação (implantação, sondagem e fundação) pelo Ministério 
do Esporte; 
- projetos com tipologia compatível com os dados eólicos de cada região; 
- adaptabilidade do projeto para criação de centros especializados em determinadas 
modalidades; 
- possibilidade de alteração do modelo inscrito para outro de dimensão inferior, para 
adequação ao terreno selecionado.  

Os CIE foram incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC pelo 
Decreto n° 8.206 de 13 de março de 2014, o que torna a transferência de recursos 
obrigatória, como instituiu a Lei nº 11.578/2007. A transferência é realizada mediante 
assinatura de Termo de Compromisso, de acordo com definição da mesma Lei. O Termo 
de Compromisso é assinado entre a União, representada pelo Ministério do Esporte - ME, e 
um ente, no caso, um município, que fica responsável pela construção do CIE e, 
posteriormente, por sua gestão. A Caixa Econômica Federal atua como Mandatária da 
União e operacionaliza a transferência dos recursos federais para o município. 

Não é exigida contrapartida financeira do município, exceto para fazer face a 
eventuais custos adicionais decorrentes do desenvolvimento dos projetos de implantação, 
que envolvem as adaptações necessárias às condições locais (terraplanagem, sondagem, 
fundações). 

O ente deve disponibilizar terreno previamente nivelado com características 
adequadas à implantação do CIE e em condições de acesso a água, energia, esgoto, entre 
outros. Adicionalmente, o município deve assumir o compromisso de desenvolver o Plano 
de Ação e a Política para o Desenvolvimento do Esporte, possuir órgão responsável pela 
política de esporte e efetuar a gestão do CIE, garantindo o seu funcionamento e 
manutenção.  

O município apresenta proposta para implantação do tipo de projeto padrão mais 
adequado à sua situação, dentre os três modelos disponibilizados pelo ME, conforme 
detalhado a seguir. De acordo com as diferentes combinações de modelo (modelos 1, 2 e 
3), tipos (simples ou reversível) e velocidade do vento (40 ou 45 m/s) pode-se ter até doze 
combinações diferentes de projeto. 
a) Modelo 1 (área do terreno 2.500 m2), as instalações previstas comportam as seguintes 
modalidades: 



 

 

- olímpicas: badminton, basquetebol, boxe, esgrima, ginástica rítmica, handebol, judô, 
levantamento de peso, lutas, taekwondo, tênis de mesa e voleibol;  
- paraolímpicas: esgrima em cadeira de rodas, goalball, halterofilismo, judô, tênis de mesa 
e voleibol sentado;  
- não-olímpica: futebol de salão; 
b) Modelo 2 (área do terreno 3.500 m2) mantém as instalações do Modelo 1, acrescentando 
uma quadra poliesportiva externa; 
c) Modelo 3 (área do terreno 7.000 m2) mantém as instalações do Modelo 1 e adiciona 
pista para atletismo. 

Os modelos podem ter ginásios de dois tipos:  
a) Simples – S – possui uma quadra poliesportiva oficial de 20 m x 40 m, com área 
construída de 1.615,00 m2, que permite apenas o uso longitudinal. 
b) Reversível – R - possui uma quadra poliesportiva de 20 m x 40 m, com área construída 
de 1.795,00 m2, permitindo o uso reversível com medidas oficiais para handebol, 
basquetebol, voleibol, em ambos os sentidos (longitudinal e transversal). 

Os tipos de ginásio também são caracterizados pela velocidade do vento que 
suportam: 40 ou 45 m/s. 
 Os critérios de prioridade para escolha das propostas foram: regiões de alta 
vulnerabilidade social, complementação de obras do programa Minha Casa Minha Vida, 
situação fundiária que permita rápido início da obra e porte populacional e/ou localização.  
 O município de Goiânia teve duas propostas de implantação de CIE aceitas, sendo 
elas: 

1) CIE Buena Vista III 
Terreno de 3500 m² 
Modelo: Modelo II (ginásio e quadra externa), simples, com ventos de até 40 m/s 
Valor repasse: R$ 3.128.708,02 

2) CIE Jardim Cerrado III 
Terreno de 7000 m² 
Modelo: Modelo III (ginásio e pista de atletismo), reversível, com ventos de até 40 

m/s 
Valor repasse: R$ 3.523.724,38 

 Em que pese tais obras estarem incluídas no Programa de Aceleração de Crescimento 
– PAC 2, com transferência obrigatória de recursos, elas encontram-se paralisadas, com 
baixíssimo percentual de execução, contrariando cronograma estabelecido inicialmente pelo 
Ministério do Esporte. A presente fiscalização tem por finalidade verificar as razões que 
motivaram esse atraso na execução das referidas obras. 
 

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. 

2.2.1. Informação sobre o CIE Buena Vista III 
 
Fato 
 

O empreendimento em referência denomina-se Residencial Buena Vista III e está 
localizado no seguinte endereço: APM 19, Rua Juarez Amorelli, com ruas Porto Bello e 
João Máximo Borges, Residencial Buena Vista III, CEP 74.394-405, nesta Capital.  

O modelo de projeto escolhido para o empreendimento foi o Modelo II (ginásio e 
quadra externa), simples, com ventos de até 40 m/s 

O empenho referente à obra em questão foi realizado no dia 30 de maio de 2014 e a 
assinatura do termo de compromisso entre a Prefeitura de Goiânia e a Caixa ocorreu no dia 
12 de junho de 2014. Não foi prevista cláusula suspensiva para o Termo de Compromisso, 
atendendo orientação do Ministério do Esporte, que proibiu a sua utilização. O Ministério 
ainda condicionou a contratação à apresentação do plano de trabalho, de termo de referência 
de sondagem, de projeto de fundações e de projeto de adaptação, de comprovação de 
titularidade da área de intervenção, de documentação institucional e de comprovação de 
instituição da unidade gestora local, condições estas atendidas pela Prefeitura de Goiânia. 

Em 12 de junho de 2014 foi assinado o Termo de Compromisso n° 0425972-
58/2014-GO, tendo por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a 
execução do CIE Buena Vista III, no valor total de R$ 3.128.708,02 (três milhões, cento e 
vinte e oito mil, setecentos e oito reais e dois centavos). 

De acordo com informações do sítio eletrônico da CAIXA, em 09 de agosto de 2015, 
a situação do empreendimento (CR 425972-58) era a seguinte: 
Valor liberado: 15.000,00 
Percentual obra/serviços: 0,47% 
Situação obra/serviços: paralisada 
Data última medição: sem informação 
           A Ação 14TR - Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte – CIE, vinculada ao 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, eixo Comunidade Cidadã, tendo como 
gestor o Ministério do Esporte, foi criada em 2013, com lançamento do edital em fevereiro 
deste ano. À época, foram definidos os seguintes prazos: 
- Divulgação das regras do processo de seleção: 04 de fevereiro de 2013; 
- Inscrição de Cartas-Consultas por meio de formulário eletrônico: 04 de fevereiro a 05 de 
abril de 2013; 
- Análise das Cartas-Consultas: 08 de abril a 10 de maio de 2013; 
- Divulgação das propostas pré-selecionadas: até 17 de junho de 2013. 

A divulgação das propostas selecionadas ocorreu apenas em novembro de 2013, 
conforme Portaria n° 298, de 10 de novembro de 2013, do Ministério do Esporte, tendo sido 
contemplados dois CIE para Goiânia: Jardim Cerrado III e Buena Vista III.  

A referida Portaria trouxe em seu Anexo I o seguinte cronograma de referência: 
- Contratação da operação: até 28/02/2014; 



 

 

- Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de 
implantação: até 28/04/2014; 
- Início da obra: até 180 dias após contratação 

Em 24 de março de 2014, nova portaria do Ministério do Esporte estabeleceu ajustes 
no cronograma de referência: 
- Contratação da operação: até 28 de abril de 2014; 
- Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de 
implantação: até 28 de maio de 014; 
- Início da obra: até 180 dias após contratação. 

A Portaria n° 150, do referido Ministério, de 11 de julho de 2014, alterou novamente 
os prazos em questão: 
- Contratação da operação: até 25 de julho de 2014; 
- Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de 
implantação: até 29 de agosto de 2014; 
- Início da obra: até 180 dias após a contratação. 

Por fim, a Portaria n° 232, de 29 de setembro de 2014, também do Ministério do 
Esporte, alterou novamente o cronograma de referência, conforme dados abaixo: 
- Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de 
implantação: até 21 de novembro de 2014; 
- Início da obra: até 180 dias após a contratação. 

De acordo com informação dada pela Prefeitura, tais alterações de prazo foram fruto 
de compromisso público assumido pelo Departamento de Infraestrutura Esportiva, da 
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte em face da 
dificuldade dos municípios em cumprir tais cronogramas em decorrência dos prazos exíguos 
para o ajustamento dos projetos à realidade das áreas públicas. Cumpre ressaltar a realização 
de workshop técnico pelo Ministério do Esporte para orientações a respeito do programa na 
data de 19 de dezembro de 2013.  

Além disso, ocorreram atrasos na disponibilização dos projetos, memoriais e 
orçamentos padrão no site do Ministério do Esporte, o que foi efetivado apenas em março de 
2014. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, tal atraso gerou as seguintes dificuldades 
iniciais: 

1) Dificuldade de efetuar o download dos projetos e orçamentos padrão do site do 
Ministério do Esporte, gastando mais de uma semana para obter êxito em tal 
processo; 

2) Os projetos de combate a incêndio disponibilizados eram básicos, sem memoriais 
descritivos e memoriais de cálculo, sem detalhamentos exigidos pelo Corpo de 
Bombeiros, constando apenas a planta baixa. Assim, foi necessária a elaboração de 
novo projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, bem como 
novas ARTs dos citados projetos, o que foi feito pela própria Prefeitura;  

3) Houve necessidade de elaboração de um novo projeto elétrico padrão. O sistema de 
baixa tensão de alimentação das instalações foi projetado para 220V/127V, trifásico 
com neutro Entretanto, no Estado de Goiás, a tensão adotada é de 300V/220V, que 
inclusive é condição de análise da Celg para aprovação de projetos. Foi previsto 
também no memorial descritivo que as prefeituras, juntamente com as construtoras 
que vencessem as licitações para construção dos CIE, deveriam adaptar a instalação 
elétrica de acordo com o padrão de distribuição do município onde a obra fosse 
edificada. No entanto, a Caixa informou que para ser possível emitir o Laudo 
Técnico de Engenharia e licitar a obra, seria necessário apresentar projeto corrigido 
conforme tensão adotada pelo Estado de Goiás, memorial descritivo e especificação 
da obra. Além de que os projetos deveriam ser aprovados pela concessionária local.  



 

 

4) Não foram disponibilizados inicialmente no site do Ministério do Esporte os projetos 
complementares, elétrico, hidrossanitário, estrutural, orçamento, especificações da 
obra, entre outros, que só foram complementados posteriormente pelo Ministério.  
De acordo com documentação analisada na Caixa, houve reunião em suas 

dependências no dia 28 de abril de 2014, com a presença de representante da Prefeitura, 
quando foi solicitada a entrega do plano de trabalho, estudo da velocidade do vento e termo 
de referência dos produtos referentes à primeira etapa, tendo a Prefeitura se comprometido a 
entregar essa documentação até o dia 09 de maio de 2014. No entanto, a documentação 
solicitada foi entregue pela Prefeitura em 06 de junho de 2014.  

A Prefeitura entregou os projetos de implantação, memoriais e orçamentos para a 
construção do CIE no dia 25 de setembro de 2014 (lembrando que o último prazo 
estabelecido pelo Ministério do Esporte para essa etapa foi 21 de novembro de 2014), sendo 
que a Caixa emitiu o Laudo de Análise do Empreendimento - LAE no dia 15 de outubro de 
2014. 

Em 26 de março de 2015, a Prefeitura entregou à Caixa novo projeto de implantação 
e novo orçamento, para solucionar algumas pendências apontadas pela Caixa, de modo a 
permitir a continuidade da operação, tendo sido emitido novo LAE no dia 18 de maio de 
2015. 

O município de Goiânia contratou, por meio de dispensa de licitação, a empresa 
Consol Engenharia Ltda, através do contrato n° 13/2014, para execução dos serviços de 
sondagens, elaboração dos projetos de fundação, implantação de instalações hidrossanitárias 
e elétricas, incluindo adequação do projeto de prevenção e combate a incêndio. O valor 
referente a esta primeira etapa foi de R$ 15.000,00 e o prazo de execução foi estabelecido 
em vinte e cinco dias a partir da assinatura da ordem de serviço. A Ordem de Serviço para 
início dos serviços em questão foi dada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos de Goiânia em 02 de fevereiro de 2015. O termo de recebimento definitivo dos 
serviços foi emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOB em 
26 de fevereiro de 2015. O desbloqueio dos recursos desta primeira etapa ficou 
condicionado pela Caixa à apresentação dos custos pelo Tomador, a qual deveria ser 
realizada por meio de resultado de pesquisa de mercado para comparação com a planilha 
orçamentária da empresa contratada. A Prefeitura solicitou a liberação desta primeira etapa, 
no valor de R$ 14.800,00 no dia 14 de abril de 2015, tendo sido realizado o seu desbloqueio, 
pela Caixa, em 29 de abril de 2015, com autorização para saque.  

Registra-se que, em 13 de fevereiro de 2015, foi aberto o processo de licitação n° 
60908681, para a contratação de empresa visando a construção do CIE Buena Vista III, o 
qual encontra-se atualmente na Gerência de Convênios e Contratos da Secretaria de 
Infraestrutura - SEINFRA, para atualização orçamentária, por solicitação da Comissão Geral 
da Licitação – SMAD. Portanto, até o momento, a licitação para contratação de empresa de 
engenharia para construção do referido CIE não foi concluída.  

A Caixa informou, através do Ofício PA GIGOV/GO xxx/15#10, de 12 de agosto de 
2015, que está aguardando a entrega da documentação do processo licitatório, bem como 
ajustes no orçamento, para a emissão de autorização de início de obra (que seria a segunda 
etapa do Termo de Compromisso). 

O que se verificou até o momento, em relação ao atraso no início da execução da 
obra em questão, foi a existência de mecanismos burocráticos legais, no âmbito da Prefeitura 
e da própria Caixa, que dificultaram a agilidade no andamento do processo em questão. 
Inicialmente, o próprio Ministério do Esporte fez várias alterações no cronograma, tendo em 
vista a percepção da dificuldade dos municípios na adaptação dos projetos. 

Além disso, houve demora na disponibilização dos projetos, que ainda vieram 
incompletos e com falhas, como falta de memorial descritivo, voltagem do projeto elétrico 



 

 

não aplicável a todos os municípios, falta de especificações, fatos impeditivos para 
aprovação do projeto pela Caixa. Posteriormente, verificou-se excesso de burocracia no 
âmbito da Prefeitura, que atrasou a disponibilização de vários documentos, tendo inclusive 
de fazer ajustes orçamentários devido a este atraso. 

O processo percorreu várias unidades da Prefeitura para atendimento das exigências 
da Caixa, o que demandou tempo além do estimado. Por fim, a ausência de apresentação 
tempestiva de pesquisa de mercado para a contratação da primeira fase da obra por dispensa 
de licitação também influenciou no atraso para o início da obra, que até o momento não foi 
licitada, aguardando ainda atualização orçamentária para prosseguimento da contratação e 
encaminhamento dessa documentação à Caixa. 

O teor dos fatos acima descritos foi levado à Prefeitura e à Caixa Econômica Federal, 
através do Ofício n° 21.410/2015/GAB/CGU-Regional/Goiás, de 14 de setembro de 2015 e 
Ofício n° 21817/2015/GAB/CGU-Regional/Goiás, de 17 de setembro de 2015, 
respectivamente. A Caixa esclareceu, através do Ofício n° 689/2015/GIGOV/SN 
GOVERNO JUDICIÁRIO/GO, “que, em 10 de setembro de 2015, foi publicada pelo 
Ministério do Esporte a Portaria n° 253, que altera o cronograma de referência do 
Programa Centro de Iniciação ao Esporte do programa de Aceleração ao Crescimento 
(PAC 2), prorrogando o prazo para início de obra até 30/12/2016”. 
  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 
Com base nos exames realizados, não foram verificadas impropriedades para 

justificar a paralisação da obra. Verificou-se, entretanto, excesso de formalidades legais e 
entraves burocráticos que impediram a celeridade do processo, bem como morosidade na 
disponibilização dos projetos pelo Ministério do Esporte e a disponibilização de projetos 
incompletos e com falhas, e, ainda, atraso na disponibilização de vários documentos pela 
Prefeitura de Goiânia à Caixa e a necessidade de fazer ajustes orçamentários devido a este 
atraso. 

Nesse sentido, é necessária a adoção de providências que visem agilizar o referido 
processo.  
 

 



 

 

Ordem de Serviço: 201504695 
Município/UF: Goiânia/GO 
Órgão: MINISTERIO DO ESPORTE 
Instrumento de Transferência: Contrato de Repasse - 681800 
Unidade Examinada: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO 
PREFEITO  
Montante de Recursos Financeiros: R$ 3.523.724,38 
 
1. Introdução 

 
A ação de controle visa o levantamento de informações a respeito da execução de 

projeto vinculado à Ação 14TR - Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte – CIE, 
vinculada ao Objetivo 0669 e à iniciativa 02I2 do PPA 2012-2015, pertencente ao 
Programa Temático 2035 - Esportes e Grandes Eventos Esportivos. 

A ação orçamentária em questão possui as seguintes características principais:  
- fornecimento, pelo Ministério do Esporte, de projeto-padrão para celeridade das ações; 
- pagamento do projeto de adaptação (implantação, sondagem e fundação) pelo Ministério 
do Esporte; 
- projetos com tipologia compatível com os dados eólicos de cada região; 
- adaptabilidade do projeto para criação de centros especializados em determinadas 
modalidades; 
- possibilidade de alteração do modelo inscrito para outro de dimensão inferior, para 
adequação ao terreno selecionado.  

Os CIE foram incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC pelo 
Decreto n° 8.206 de 13 de março de 2014, o que torna a transferência de recursos 
obrigatória, como instituiu a Lei nº 11.578/2007. A transferência é realizada mediante 
assinatura de Termo de Compromisso, de acordo com definição da mesma Lei. O Termo 
de Compromisso é assinado entre a União, representada pelo Ministério do Esporte - ME, e 
um ente, no caso, um município, que fica responsável pela construção do CIE e, 
posteriormente, por sua gestão. A Caixa Econômica Federal atua como Mandatária da 
União e operacionaliza a transferência dos recursos federais para o município. 

Não é exigida contrapartida financeira do município, exceto para fazer face a 
eventuais custos adicionais decorrentes do desenvolvimento dos projetos de implantação, 
que envolvem as adaptações necessárias às condições locais (terraplanagem, sondagem, 
fundações). 

O ente deve disponibilizar terreno previamente nivelado com características 
adequadas à implantação do CIE e em condições de acesso a água, energia, esgoto, entre 
outros. Adicionalmente, o município deve assumir o compromisso de desenvolver o Plano 
de Ação e a Política para o Desenvolvimento do Esporte, possuir órgão responsável pela 
política de esporte e efetuar a gestão do CIE, garantindo o seu funcionamento e 
manutenção.  

O município apresenta proposta para implantação do tipo de projeto padrão mais 
adequado à sua situação, dentre os três modelos disponibilizados pelo ME, conforme 
detalhado a seguir. De acordo com as diferentes combinações de modelo (modelos 1, 2 e 
3), tipos (simples ou reversível) e velocidade do vento (40 ou 45 m/s) pode-se ter até doze 
combinações diferentes de projeto. 
a) Modelo 1 (área do terreno 2.500 m2), as instalações previstas comportam as seguintes 
modalidades: 



 

 

- olímpicas: badminton, basquetebol, boxe, esgrima, ginástica rítmica, handebol, judô, 
levantamento de peso, lutas, taekwondo, tênis de mesa e voleibol;  
- paraolímpicas: esgrima em cadeira de rodas, goalball, halterofilismo, judô, tênis de mesa 
e voleibol sentado;  
 
- não-olímpica: futebol de salão; 
b) Modelo 2 (área do terreno 3.500 m2) mantém as instalações do Modelo 1, acrescentando 
uma quadra poliesportiva externa; 
c) Modelo 3 (área do terreno 7.000 m2) mantém as instalações do Modelo 1 e adiciona 
pista para atletismo. 

Os modelos podem ter ginásios de dois tipos:  
a) Simples – S – possui uma quadra poliesportiva oficial de 20 m x 40 m, com área 
construída de 1.615,00 m2, que permite apenas o uso longitudinal. 
b) Reversível – R - possui uma quadra poliesportiva de 20 m x 40 m, com área construída 
de 1.795,00 m2, permitindo o uso reversível com medidas oficiais para handebol, 
basquetebol, voleibol, em ambos os sentidos (longitudinal e transversal). 

Os tipos de ginásio também são caracterizados pela velocidade do vento que 
suportam: 40 ou 45 m/s. 
 Os critérios de prioridade para escolha das propostas foram: regiões de alta 
vulnerabilidade social, complementação de obras do programa Minha Casa Minha Vida, 
situação fundiária que permita rápido início da obra e porte populacional e/ou localização.  
 O município de Goiânia teve duas propostas de implantação de CIE aceitas, sendo 
elas: 

3) CIE Buena Vista III 
Terreno de 3500 m² 
Modelo: Modelo II (ginásio e quadra externa), simples, com ventos de até 40 m/s 
Valor repasse: R$ 3.128.708,02 

4) CIE Jardim Cerrado III 
Terreno de 7000 m² 
Modelo: Modelo III (ginásio e pista de atletismo), reversível, com ventos de até 40 

m/s 
Valor repasse: R$ 3.523.724,38 

 Em que pese tais obras estarem incluídas no Programa de Aceleração de Crescimento 
– PAC 2, com transferência obrigatória de recursos, elas encontram-se paralisadas, com 
baixíssimo percentual de execução, contrariando cronograma estabelecido inicialmente pelo 
Ministério do Esporte. A presente fiscalização tem por finalidade verificar as razões que 
motivaram esse atraso na execução das referidas obras. 
 

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. 

2.2.1. Dados sobre o CIE Jardim Cerrado III 
 
Fato 
 

O empreendimento em referência denomina-se Residencial Jardim Cerrado III e está 
localizado no seguinte endereço: APM 02, Rua das Cicas com Rua das Orquídeas e Rua Flor 
da Noite, Residencial Jardim Cerrado III, CEP 74.491-250, nesta capital.  

O modelo de projeto escolhido para o empreendimento CIE Jardim Cerrado III foi o 
Modelo III (ginásio e pista de atletismo), reversível, com ventos de até 40 m/s 

O empenho referente à obra em questão foi realizado no dia 30 de maio de 2014 e a 
assinatura do termo de compromisso entre a Prefeitura de Goiânia e a Caixa ocorreu no dia 
12 de junho de 2014. Não foi prevista cláusula suspensiva para o Termo de Compromisso, 
atendendo orientação do Ministério do Esporte, que proibiu a sua utilização. O Ministério 
ainda condicionou a contratação à apresentação do plano de trabalho, termo de referência de 
sondagem, de projeto de fundações e projeto de adaptação, comprovação de titularidade, 
documentação institucional e comprovação de instituição da unidade gestora local, 
condições atendidas pela Prefeitura.  

Em 11 de junho de 2014 foi assinado o Termo de Compromisso n° 0425971-
43/2014-GO, tendo por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a 
execução do CIE Jardim Cerrado III, no valor total de R$ 3.523.724,38 (três milhões, 
quinhentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos). 

De acordo com informações do sítio eletrônico da CAIXA, em 09 de agosto de 2015, 
a situação do empreendimento (CR 425971-43) era a seguinte: 
Valor liberado: 15.000,00 
Percentual obra/serviços: 0,42% 
Situação obra/serviços: paralisada 
Data última medição: sem informação 
 A Ação 14TR - Implantação dos Centros de Iniciação ao Esporte – CIE, vinculada ao 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, eixo Comunidade Cidadã, tendo como 
gestor o Ministério do Esporte, foi divulgada em 2013, com lançamento do edital em 
fevereiro deste ano. À época, foram definidos os seguintes prazos: 
- Divulgação das regras do processo de seleção: 04 de fevereiro de 2013; 
- Inscrição de Cartas-Consultas por meio de formulário eletrônico: 04 de fevereiro a 05 de 
abril de 2013; 
- Análise das Cartas-Consultas: 08 de abril a 10 de maio de 2013; 
- Divulgação das propostas pré-selecionadas: até 17 de junho de 2013. 

A divulgação das propostas selecionadas ocorreu apenas em novembro de 2013, 
conforme Portaria n° 298, de 10 de novembro de 2013, do Ministério do Esporte, tendo sido 
contemplados dois CIE para Goiânia: Jardim Cerrado III e Buena Vista III.  

A referida Portaria trouxe em seu Anexo I o seguinte cronograma de referência: 



 

 

- Contratação da operação: até 28 de fevereiro de 2014; 
- Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de 
implantação: até 28 de abril de 2014; 
- Início da obra: até 180 dias após contratação 

Em 24 de março de 2014, nova portaria do Ministério do Esporte estabeleceu ajuste 
no cronograma de referência: 
- Contratação da operação: até 28 de abril de 2014; 
- Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de 
implantação: até 28 de maio de 2014; 
- Início da obra: até 180 dias após contratação. 

A Portaria n° 150, do referido Ministério, de 11 de julho de 2014, alterou novamente 
os prazos em questão: 
- Contratação da operação: até 25 de julho de 2014; 
- Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de 
implantação: até 29 de agosto/08/2014; 
- Início da obra: até 180 dias após a contratação. 

Por fim, a Portaria n° 232, de 29 de setembro de 2014, também do Ministério do 
Esporte, alterou novamente o cronograma de referência, conforme dados abaixo: 
- Realização de sondagem, ajuste no projeto de fundação, elaboração do projeto de 
implantação: até 21 de novembro de 2014; 
- Início da obra: até 180 dias após a contratação. 

De acordo com informação dada pela Prefeitura, tais alterações de prazo foram fruto 
de compromisso público assumido pelo Departamento de Infraestrutura Esportiva, da 
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento do Ministério do Esporte em face da 
dificuldade dos municípios em cumprir tais cronogramas em decorrência dos prazos exíguos 
para o ajustamento dos projetos à realidade das áreas públicas. Cumpre ressaltar a realização 
de workshop técnico pelo Ministério do Esporte para orientações a respeito do programa na 
data de 19 de dezembro de 2013.  

Além disso, ocorreram atrasos na disponibilização dos projetos, memoriais e 
orçamentos padrão no site do Ministério do Esporte, o que foi efetivado apenas em março de 
2014. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, tal atraso gerou as seguintes dificuldades 
iniciais: 

1) Dificuldade de efetuar o download dos projetos e orçamentos padrão do site do 
Ministério do Esporte, gastando mais de uma semana para obter êxito em tal 
processo; 

2) Os projetos de combate a incêndio disponibilizados eram básicos, sem memoriais 
descritivos e memoriais de cálculo, sem detalhamentos exigidos pelo Corpo de 
Bombeiros, constando apenas a planta baixa. Assim, foi necessária a elaboração de 
novo projeto para aprovação no Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, bem como 
novas ART dos citados projetos, o que foi feito pela própria Prefeitura;  

3) Houve necessidade de elaboração de um novo projeto elétrico padrão. O sistema de 
baixa tensão de alimentação das instalações foi projetado para 220V/127V, trifásico 
com neutro Entretanto, no Estado de Goiás, a tensão adotada é de 300V/220V, que 
inclusive é condição de análise da Celg para aprovação de projetos. Foi previsto 
também no memorial descritivo que as prefeituras, juntamente com as construtoras 
que vencessem as licitações para construção dos CIE, deveriam adaptar a instalação 
elétrica de acordo com o padrão de distribuição do município onde a obra fosse 
edificada. No entanto, a Caixa informou que para ser possível emitir o Laudo 
Técnico de Engenharia e licitar a obra, seria necessário apresentar projeto corrigido 



 

 

conforme tensão adotada pelo Estado de Goiás, memorial descritivo e especificação 
da obra. Além de que os projetos deveriam ser aprovados pela concessionária local.  

4) Não foram disponibilizados inicialmente no site do Ministério do Esporte os projetos 
complementares, elétrico, hidrossanitário, estrutural, orçamento, especificações da 
obra, entre outros, que só foram complementados posteriormente pelo Ministério.  
De acordo com documentação analisada na Caixa, houve reunião em suas 

dependências no dia 28 de abril de 2014, com a presença de representante da Prefeitura, 
quando foi solicitada a entrega do plano de trabalho, de estudo da velocidade do vento e de 
termo de referência dos produtos referentes à primeira etapa, tendo a prefeitura se 
comprometido a entregar essa documentação até o dia 09 de maio de 2014. No entanto, a 
documentação solicitada foi entregue pela Prefeitura em 06 de junho de 2014.  

A Prefeitura entregou os projetos de implantação, memoriais e orçamentos para a 
construção do CIE no dia 25 de setembro de 2014 (lembrando que o último prazo 
estabelecido pelo Ministério do Esporte para essa etapa foi 21 de novembro de 2014), sendo 
que a Caixa emitiu o Laudo de Análise do Empreendimento - LAE no dia 15 de outubro de 
2014. 

Em 26 de março de 2015, a Prefeitura entregou à Caixa novo projeto de implantação 
e novo orçamento, para solucionar algumas pendências apontadas pela Caixa, de modo a 
permitir a continuidade da operação, tendo sido emitido novo LAE no dia 18 de maio de 
2015. 

O município de Goiânia contratou, por meio de dispensa de licitação, a empresa 
Consol Engenharia Ltda, através do contrato n° 12/2014, para execução dos serviços de 
sondagens, elaboração dos projetos de fundação, implantação de instalações hidrossanitárias 
e elétricas, incluindo adequação do projeto de prevenção e combate a incêndio. O valor 
referente a esta primeira etapa foi de R$ 15.000,00 e o prazo de execução foi estabelecido 
em vinte e cinco dias a partir da assinatura da ordem de serviço. A Ordem de Serviço para 
início dos serviços em questão foi dada pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos de Goiânia em 02 de fevereiro de 2015. O termo de recebimento definitivo dos 
serviços foi emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOB em 
26 de fevereiro de 2015. O desbloqueio dos recursos desta primeira etapa ficou 
condicionado pela Caixa à apresentação dos custos pelo Tomador, a qual deveria ser 
realizada por meio de resultado de pesquisa de mercado para comparação com a planilha 
orçamentária da empresa contratada. A Prefeitura solicitou a liberação desta primeira etapa, 
no valor de R$ 14.800,00 no dia 14 de abril de 2015, tendo sido realizado o seu desbloqueio, 
pela Caixa, em 29 de abril de 2015, com autorização para saque.   

Registra-se que, em 13 de fevereiro de 2015, foi aberto o processo de licitação n° 
60908788 para a contratação de empresa visando a construção do CIE Jardim Cerrado III, o 
qual encontra-se atualmente na Gerência de Convênios e Contratos da Secretaria de 
Infraestrutura - SEINFRA, para atualização orçamentária, por solicitação da Comissão Geral 
da Licitação – SMAD. Portanto, até o momento, a licitação para contratação de empresa de 
engenharia para construção do referido CIE não foi concluída. 

A Caixa informou, através do Ofício PA GIGOV/GO xxx/15#10, de 12 de agosto de 
2015, que está aguardando a entrega da documentação do processo licitatório, bem como 
ajustes no orçamento, para a emissão de autorização de início de obra (que seria a segunda 
etapa do Termo de Compromisso). 

O que se verificou até o momento, em relação ao atraso no início da execução da 
obra em questão, foi a existência de mecanismos burocráticos legais, no âmbito da Prefeitura 
e da própria Caixa, que dificultaram a agilidade no andamento do processo em questão. 
Inicialmente, o próprio Ministério do Esporte fez várias alterações no cronograma, tendo em 
vista a percepção da dificuldade dos municípios na adaptação dos projetos. 



 

 

Além disso, houve demora na disponibilização dos projetos, que ainda vieram 
incompletos e com falhas, como falta de memorial descritivo, voltagem do projeto elétrico 
não aplicável a todos os municípios, falta de especificações, fatos impeditivos para 
aprovação do projeto pela Caixa. Posteriormente, verificou-se excesso de burocracia no 
âmbito da Prefeitura, que atrasou a disponibilização de vários documentos, tendo inclusive 
de fazer ajustes orçamentários devido a este atraso. 

O processo percorreu várias unidades da Prefeitura para atendimento das exigências 
da Caixa, o que demandou tempo além do estimado. Por fim, a ausência de apresentação 
tempestiva de pesquisa de mercado para a contratação da primeira fase da obra por dispensa 
de licitação também influenciou no atraso para o início da obra, que até o momento não foi 
licitada, aguardando ainda atualização orçamentária para prosseguimento da contratação e 
encaminhamento dessa documentação à Caixa. 

O teor dos fatos acima descritos foi levado à Prefeitura e à Caixa Econômica Federal, 
através do Ofício n° 21.410/2015/GAB/CGU-Regional/Goiás, de 14 de setembro de 2015 e 
Ofício n° 21817/2015/GAB/CGU-Regional/Goiás, de 17 de setembro de 2015, 
respectivamente. A Caixa esclareceu, através do Ofício n° 689/2015/GIGOV/SN 
GOVERNO JUDICIÁRIO/GO, “que, em 10 de setembro de 2015, foi publicada pelo 
Ministério do Esporte a Portaria n° 253, que altera o cronograma de referência do 
Programa Centro de Iniciação ao Esporte do programa de Aceleração ao Crescimento 
(PAC 2), prorrogando o prazo para início de obra até 30/12/2016”. 
  
##/Fato## 

3. Conclusão 
 
Com base nos exames realizados, não foram verificadas impropriedades para 

justificar a paralisação da obra. Verificou-se, entretanto, excesso de formalidades legais e 
entraves burocráticos que impediram a celeridade do processo, bem como morosidade na 
disponibilização dos projetos pelo Ministério do Esporte e a disponibilização de projetos 
incompletos e com falhas, e, ainda, atraso na disponibilização de vários documentos pela 
Prefeitura de Goiânia à Caixa e a necessidade de fazer ajustes orçamentários devido a este 
atraso. 

Nesse sentido, necessária a adoção de providências que visem agilizar o referido 
processo.  
 

 


