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DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI 

DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I – DEAGM I 
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL II – DIAGM II 

 
Processo TC nº  00040/17 
Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Bayeux - PB 
Responsável Gutemberg de Lima Davi – período de 01/01 a 05/07/2017 

Luiz Antônio de Miranda Alvino – período a partir de 06/07/2017 
Exercício 2017 
Assunto INSPEÇÃO IN LOCO – ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO 

 
 

1. Considerações iniciais 

 

O presente relatório resultou de inspeção in loco realizada no Município de Bayeux, no período de 

10 a 28 de julho de 2017, pelos ACPs Antonio de Souza Castro, Adjailtom Muniz de Sousa, Marcos 

Antonio da Silva Araújo, Ana Tereza Maroja Porto do Vale e Ana Silvia Lopes Velloso Borges, em 

atendimento a Ordem de serviço n.º 116/2017 e Ofícios n.º.  0304/17 e 0305/17, TCE – DIAFI, com vistas 

ao acompanhamento da gestão do Município, especialmente no que diz respeito ao afastamento do chefe do 

poder executivo, Sr. Gutemberg de Lima Davi, assim como, à verificação da existência e regularidade na 

aquisição de bens, nos controles de estoques e na distribuição de materiais de consumo, tais como 

medicamentos, materiais farmacológicos, hospitalares, odontológicos, material de expediente e material 

para manutenção da educação básica, outros materiais de consumo, bem como verificação das medidas que 

foram/estão sendo tomadas em relação ao Alerta TCE - PB 00642/17, itens a/j (Processo TC nº 00040/17). 

O período abrangido pela inspeção, no que se refere à verificação da regularidade na execução 

orçamentária, financeira e patrimonial, foram selecionadas despesas que corresponderam aos meses de 

janeiro a maio de 2017, entretanto, no que se refere aos controles, foram solicitadas informações a respeito 

de como estes eram praticados até o período da diligência, estando as principais constatações da Auditoria 

evidenciadas no presente relatório. 

 

2 - Antecedentes: 

 

A presente diligência foi motivada, a partir dos seguintes fatores: 

 

a) Afastamento do Chefe do Poder Executivo de Bayeux, Sr. Gutemberg de Lima Davi, em 
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06 de julho de 2017. 

b) Acompanhamento da gestão Municipal envolvendo o período de 01 de janeiro a 05 de 

julho de 2017; 

c) Verificação das medidas que foram/estão sendo tomadas em relação ao Alerta TCE - PB, 

00642/17, itens a/j; 

d) Verificação da regularidade da execução de despesas, cujos fornecedores foram 

identificados, por esta Auditoria e pelo Grupo Gestor da Informação, deste Tribunal, 

como sugestões para análise, envolvendo o período de 01 de janeiro a junho de 2017 e 

Restos a pagar de 2016, pagos em 2017. 

 

As diligências in loco foram inicialmente previstas para o período de 10 a 28/07/2017, entretanto, 

foi preciso realizar visitas complementares nos dias 01 e 02 de agosto de 2017. 

 

3 - Autoridades Municipais com as quais foram feitos contatos: 

 

● Prefeito Municipal de Bayeux – PB 

Ex.mo Sr. Luiz Antônio de Miranda Alvino (Prefeito em exercício); 

● Secretária de Educação – Srª. Adriana Valéria Santos Diniz; 

● Secretária de Saúde – Srª. Haline Leite Dantas Coelho; 

● Infraestrutura – Sr. Luis Carlos da Silva; 

● Secretário da Fazenda – Jeandro Oliveira Dantas 

● Secretário de Gestão e Controladoria: Sr. Joannes Carneiro Santos da Silva; 

● Coordenador Geral de Gestão e Controle Interno: Sr. Emerson Fernando Nunes de Oliveira; 

● Assessoria Contábil – Contador – Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa. 

 

4 – Do exame procedido nos documentos de despesas empenhadas e pagas, compreendidas no período da 

análise, inclusive os desembolsos com restos a pagar, bem como a análise das demais informações 

solicitadas e disponibilizadas: 

 

Com vistas a verificação da regularidade na realização da despesa, a partir dos indicativos de 

indícios e os precedentes contidos no item 2 deste relatório, a equipe técnica efetuou levantamentos das 

citadas despesas com: Equipamento e material permanente; Materiais de Consumo em geral, restos a 

pagar de 2016, pagos em 2017, com destaque para aqueles pagamentos efetuados ao credor que deu 

origem ao afastamento do chefe do Poder Executivo, sendo elaborado quadros destas despesas, bem como 

pedido de informações, devidamente  disponibilizadas à auditoria. 
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4.1 – Durante inspeção in loco foram examinadas as despesas selecionadas pela auditoria, envolvendo os 

diversos setores da municipalidade, dentre eles: a) Educação; b) Saúde; c) Infraestrutura; cujo montante 

importou em: valor empenhado R$ 3.028.215,12; liquidado R$ 2.274.150,98 e pago R$ 2.038.027,64. 

As relações de despesas empenhadas e pagas encaminhadas, anexas ao presente (Documento 

TC nº 61563/17), foram apresentadas também quando da visita realizada na municipalidade e, após 

exame procedido nos documentos apresentados, constatou-se que os mesmos correspondem às despesas 

classificadas no SAGRES. Além desses documentos, também foram disponibilizados à Auditoria, os 

procedimentos licitatórios diretamente ligados às despesas realizadas e/ou pagas, auditadas no período 

considerado. 

 

4.2 - Ordem cronológica dos pagamentos de restos a pagar 

 

A ordem cronológica é instituto previsto em Lei e que vincula a Administração Pública a efetuar 

os pagamentos aos fornecedores em conformidade com a exigibilidade dos créditos que se apresentem ao 

pagamento. 

Tal instituto, no que tange ao pagamento de contratos administrativos, está previsto no art. 5º da 

Lei 8.666/93, senão vejamos: 

 

Art. 5o Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão 
monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, 
devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, 
para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e 
mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 

 
 A administração do município de Bayeux, no decorrer do primeiro semestre de 2017, ao realizar 

os pagamentos de valores inscritos em restos a pagar no encerramento do exercício de 2016, deixou de 

observar a ordem cronológica das exigibilidades sem qualquer motivação ou justificativa, afrontando 

diretamente o comando normativo anteriormente transcrito. 

 A apuração do respeito ao instituto da ordem cronológica foi realizada levando em consideração 

as fontes diferenciadas de recursos, de tal maneira que os credores foram relacionados em função da fonte 

pagadora. Foram consideradas as seguintes fontes: Recursos Ordinários, Recursos Próprios da MDE, 

Recursos Próprios da Saúde, Recursos do FNDE e Recursos do SUS (ver Doc. TC nº 62378/17). 

 Conforme demonstrado no documento mencionado, a não observação da ordem cronológica na 

realização dos pagamentos dos valores inscritos em restos a pagar ocorreu em todas as fontes verificadas, 

caracterizando-se como prática administrativa recorrente, embora contrária aos comandos normativos 
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vigentes. 

 Portanto, com base na análise realizada, restou configurada a irregularidade de falta de 

observação da ordem cronológica nos pagamentos de valores inscritos em restos a pagar, cuja 

responsabilidade recai sobre o então gestor, Sr. Gutemberg de Lima Davi. 

 

5 – Verificação da existência e consistência dos controles nas unidades da Administração direta 

municipal. 

 

Objetivando confirmar a existência e a consistência dos controles das aquisições de produtos, 

inclusive de estoque, no âmbito da administração direta do poder executivo municipal, durante a inspeção 

in loco, foi solicitado relatório das atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais, contendo um 

número mínimo de itens de controle, os quais foram analisados no âmbito de cada uma das unidades a 

seguir relacionadas: 

 

5.1 - Secretaria de Gestão e Controle Interno 

 

 Durante a realização da diligência in loco a comissão de Auditoria solicitou ao Secretário de 

Gestão e Controladoria que prestasse informações acerca da organização e funcionamento da Secretaria 

sob sua responsabilidade, com base nas respostas obtidas apresentamos a seguir os pontos de maior 

relevância: 

 

5.1.1 – Quadro de Pessoal que compõe a Secretaria de Gestão e Controle Interno 

 

 A Secretaria de Gestão e Controle Interno do município de Bayeux - PB faz parte da estrutura 

administrativa municipal, tendo sido criada pela lei Municipal nº 999/2006, e está diretamente vinculada à 

chefia do Poder Executivo Municipal. De acordo com o relatório apresentado em atendimento à 

solicitação apresentada pela comissão de Auditoria a referida secretaria municipal conta com 06 

servidores, todos ocupantes de cargos comissionados. A atual composição foi investida nas funções a 

partir de 18 de julho de 2017, após a posse do vice-prefeito, Sr. Luiz Antônio de Miranda Alvino, no 

cargo de prefeito. 

O quadro de pessoal da secretaria está composto conforme discriminado a seguir: 

 

a) Johannes Carneiro Santos da Silva (Secretário); 

b) Emerson Fernando Nunes de Oliveira (Coordenador Geral); 

c) Antônio Cardoso Pinheiro Neto (Coordenador de Gestão Interna); 
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d) Antônio Fernando Coutinho da Cunha (Assessor Especial); 

e) Elaine Cristina da Costa Souza (Assessor Especial); 

f) Luana Mariano de Brito (Assessor Executivo). 

 

O quadro de pessoal da secretaria, conforme demonstrado anteriormente é composto, 

exclusivamente, por servidores comissionados, inexistindo servidores ocupantes de cargos efetivos 

vinculados diretamente às atividades de controle, exceção para aqueles que além de serem servidores 

efetivos estão ocupando, temporariamente, cargo em comissão na referida secretaria. 

 

5.1.2 – Principais atividades de controle efetuadas pela Secretaria de Gestão e Controle Interno 

 

 Com base nas informações apresentadas pelo Secretário, as principais atividades de controle 

desempenhadas pela secretaria são as seguintes: 

 

a) Normatização e instituição de procedimentos de controle por meio de Instruções Normativas 

(procedimentos e rotinas); 

b) Atesto no relatório de gestão e execução fiscal; 

c) Inspeção e auditoria em prestações de contas de qualquer espécie; 

d) Emissão de relatório sobre prestações de contas anuais; 

e) Elaboração de relatórios do controle interno; 

f) Realização de auditorias programadas; 

g) Análises e pareceres em processo de pagamentos; 

h) Análises e pareceres nos processos licitatórios; 

i) Guarda de toda a documentação destinada à fiscalização externa; 

j) Análise gerencial e audiência pública; 

k) Acompanhamento de folha de pagamento, bem assim dos atos de admissão de pessoal e 

avaliações; 

l) Emissão de pareceres e solicitação de abertura de processos administrativos; 

m) Fiscalização da utilização de bens públicos e alienações; 

n) Esclarecimentos no sentido de auxiliar a Câmara, o Ministério Público e o Tribunal de Contas na 

função fiscalizadora. 

 

5.1.3 – Principais dificuldades enfrentadas durante a execução das atividades de controle 
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 Nos termos do relatório apresentado pela Secretaria de Gestão e Controle Interno, a principal 

dificuldade enfrentada para o desempenho das atividades de controle, no município de Bayeux - PB é a 

dependência da adoção de procedimentos específicos e adequados de outros setores da gestão municipal. 

A realização das atividades de controle depende de informações técnicas que em muitos casos os 

servidores das unidades administrativas não conseguem fornecer com facilidade. 

Com vistas ao alcance de um melhor desempenho das atividades de controle, de acordo com o 

que foi relatado, faz-se necessário que algumas garantias básicas sejam asseguradas, quais sejam: 

 

a) Hierarquização adequada na estrutura organizacional; 

b) Apoio irrestrito da autoridade competente: 

c) Existência de procedimentos e rotinas; 

d) Acesso irrestrito às unidades administrativas bem como a todas as informações; 

e) Conhecimento e capacidade para programar e executar as funções de fiscalização e auditoria; 

f) Liberdade para relatar resultados sem restrições ou interferências políticas; 

g) Capacidade para julgar imparcialmente as ocorrências e inconsistências; 

h) Capacidade para encontrar soluções. 

 

Os procedimentos de controle adotados pela Secretaria de Gestão e Controle Interno estão em 

processo de definição e consolidação, motivo pelo qual foi possível observar, durante a realização da 

diligência in loco, que algumas rotinas de trabalho ainda são precárias, muitas das vezes pela falta de 

procedimento padrão a ser definido ou quando existem tais procedimentos estes não são seguidos pelos 

envolvidos, sobretudo pelas unidades sujeitas a atuação do Controle Interno. 

 

5.1.4 – Informação acerca dos relatórios produzidos pela Secretaria de Gestão e Controle Interno no 

decorrer do exercício de 2017, bem como da destinação desses relatórios às autoridades municipais 

 

 Conforme consta do relatório emitido pela Secretaria de Gestão e Controle Interno, no período de 

atuação da atual equipe, foram emitidos dois relatórios, quais sejam: 

 

a) Relatório analítico de gastos com pessoal (período de janeiro a junho de 2017); 

b) Relatório decorrente da apuração da aplicação de recursos de impostos e transferências de 

impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e em Ações e Serviços Públicos 

de Saúde, bem como apuração da aplicação dos recursos do FUNDEB para fins de verificação do 

atendimento aos preceitos legais, em cada caso. 
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As informações apresentadas dão conta que os relatórios produzidos pela mencionada secretaria 

são remetidos ao Prefeito Municipal, bem como para os gestores das unidades administrativas 

impactadas. 

 

5.1.5 – Esclarecimentos acerca dos controles efetuados pela Secretaria de Gestão e Controle Interno em 

relação à aquisição e distribuição de bens, bem como em relação aos controles de estoque por parte das 

unidades gestoras municipais 

 

 Em resposta ao questionamento desta Auditoria, a Secretaria de Gestão e Controle Interno 

informou que no exercício de 2017 não foi efetuada nenhuma aquisição de bens, por aquela unidade. 

Informou ainda que se encontra em processo de licitação a implantação de dois novos sistemas, sendo um 

sistema de patrimônio e outro de controle de estoque. 

 Em que pese a alegação da Secretaria de Gestão e Controle Interno de que não foram efetuadas, 

no decorrer do exercício de 2017, aquisições de bens, esta Auditoria destaca que o questionamento foi 

direcionado não apenas àquela Secretaria, mas abarcava todas as unidades sujeitas ao controle por ela 

exercido no âmbito municipal. Considerando essa amplitude, é possível identificar que foram realizadas 

diversas aquisições de bens ao longo do exercício de 2017, a exemplo de medicamentos, merenda, 

materiais de construção, etc. 

 Destaque-se que o efetivo exercício do controle sobre as aquisições de bens, a distribuição desses 

bens, bem como em relação aos estoques mantidos em almoxarifado, é de fundamental importância para a 

verificação da qualidade, dos quantitativos adquiridos, dos valores pagos, das disponibilidades em 

estoque, entre outros fatores. Sendo assim, é imprescindível que se consolidem rotinas de controle que 

visem assegurar a regularidade desses procedimentos. 

 

5.2 – Secretaria Municipal de Saúde: 

 

5.2.1 – Informações sobre as aquisições de equipamentos e materiais permanentes realizadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Bayeux. 

 

Muito embora não tenha havido pronunciamento da gestão em relação ao questionamento 

apresentado neste item, constatamos que não existe no SAGRES registro de aquisições de equipamentos 

ou material permanente, no decorrer do exercício de 2017, até a data desta inspeção, pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 
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5.2.2 – Informações relacionadas às aquisições de materiais de consumo, tais como: medicamentos, 

materiais hospitalares e materiais odontológicos, ocorridas no exercício de 2017 

 

As informações repassadas verbalmente, durante a inspeção in loco, dão conta que os controles 

de aquisição, distribuição e estoque de materiais adquiridos pela Secretaria de Saúde estão sendo 

executados pelo Almoxarifado Central do município que funciona no prédio da Secretaria de 

Administração. 

A distribuição de medicamentos para os pacientes, através das farmácias básicas, está sendo 

realizada mediante a elaboração de controle manual. É importante destacar que dada a magnitude do 

volume de medicamentos dispensados e a quantidade de unidades responsáveis por essa dispensação, o 

controle de forma manual em pouco contribui para a gestão macro, pois dificulta a consolidação de dados 

e a elaboração de relatórios gerenciais que sirvam de base para a tomada de decisões dos gestores. 

 

5.2.3 – Informações sobre as Unidades de Saúde existentes no município, identificando aquelas que 

passaram por reformas ou melhoramentos no decorrer do exercício de 2017. 

 

 Em atendimento ao questionamento apresentado por esta Auditoria, o Sr. Gilliard Abrantes, então 

Coordenador de Atenção à Saúde do município de Bayeux – PB, encaminhou relatório detalhando as 

condições físicas das instalações das Unidades Básicas de Saúde da Família (Doc. TC nº 61575/17). As 

condições das Unidades Básicas de Saúde da Família constatadas in loco foram relatadas pela própria 

administração municipal, cujo relatório foi datado de 01/08/2017. Na sequência, relatamos, com base nas 

informações fornecidas pela gestão municipal, as condições físicas dos prédios utilizados pelas unidades 

de saúde em questão, incluindo a situação em que se encontra o mobiliário e alguns equipamentos 

utilizados. 

 As informações apresentadas dão conta que o município de Bayeux tem uma população estimada 

de 95.583 habitantes, a área urbana compreende 14 bairros e a cobertura do programa Saúde da Família 

alcança 96% da população. 

 O município conta com 28 Unidades Básicas de Saúde da Família, distribuídas em 5 Distritos 

Sanitários, que funcionam em 23 endereços diferentes, sendo que 10 unidades compartilham 5 desses 

endereços, agrupadas duas a duas. Nessas unidades atuam 28 médicos, 28 enfermeiros, 28 técnicos de 

enfermagem, 223 agentes comunitários de saúde, 28 odontólogos e 28 auxiliares de saúde bucal, além 

desses profissionais a área administrativa é composta por 4 marcadores de consulta, 28 recepcionistas, 28 

auxiliares de serviços gerais e 28 auxiliares administrativos. 

 De acordo com as informações prestadas, dos prédios onde funcionam as Unidades Básicas de 

Saúde da Família, no total de 23 instalações, 5 são próprios e 18 são locados. 
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 Diagnóstico da situação verificada pela administração municipal em cada uma das Unidades 

Básicas de Saúde da Família: 

 

Unidade do Baralho: necessita de revitalização da fachada e do vão maior na lateral após a recepção, 

conserto de banheiro, pintura de parte interna, principalmente dos consultórios, bem como readequação 

da parte elétrica e da parte hidráulica que estão irregularmente aparentes (gambiarras). 

 

Unidade de São Bento I/São Bento II: esta unidade foi revitalizada recentemente, no entanto, o 

diagnóstico indica que precisa de pintura nos mobiliários que estão oxidados, reparo nos condicionadores 

de ar que estão quebrados, além de readequação da parte elétrica e da parte hidráulica que estão 

irregularmente aparentes (gambiarras). 

 

Unidade - SESI I: necessidade de revitalização geral e de conserto dos condicionadores de ar. Algumas 

paredes estão com mofo, fissuras e necessidade de reparos. Mobiliários oxidados precisam de pintura. 

 

Unidade - SESI II: a unidade foi revitalizada recentemente, está aguardando o CRM desinterditar a sala 

para atendimento. Falta pintura de mobiliários oxidados e conserto de condicionadores de ar. 

 

Unidade - SESI III: necessita de revitalização geral desde a fachada até a copa. Necessita de pintura de 

mobiliários, conserto da autoclave para que a dentista possa atender (aparelho está quebrado a 2 anos). 

 

Unidade - Centro I: foi realizada pintura para desinterdição recente, porém, a sala de curativo ainda não 

foi desinterditada, pois a unidade não possui autoclave. O prédio não está dentro dos padrões mínimos 

para uma USF, a proposta é alugar um novo imóvel que seja compatível. 

 

Unidade - Centro II: a unidade necessita de revitalização geral, salas com mofo, banheiros em estado 

ruim. Necessita de pintura dos mobiliários que estão oxidados. 

 

Unidade - São Lourenço: a unidade encontra-se com fachada comprometida, salas pequenas e com mofo, 

ventilação e luminosidade ruins, falta armários na sala de vacina, mobiliários oxidados, apresenta parede 

com fissuras e rachaduras. 

 

Unidade - Brasília I: a unidade necessita de revitalização, salas apertadas e com mofo, carece de pintura 

do mobiliário. A unidade está com iluminação deficiente. 
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Unidade - Brasília II e Tambay: a unidade necessita de revitalização geral, salas com mofo, teto da copa 

caindo, teto do corredor caindo, consultórios com mofo e com mobiliários oxidados. O setor de 

odontologia encontra-se com a parte elétrica irregularmente aparente (gambiarra), carecendo de reparos. 

 

Unidades - Imaculada I e Imaculada III: houve revitalização recente, porém, necessita de pintura dos 

mobiliários oxidados, carece de ativação imediata dos consultórios de odontologia (instalação de 

compressor), precisa organizar local do lixo comum e infectado. As unidades estão em boas condições. 

 

Unidade - Imaculada II: a unidade necessita de revitalização geral, salas apresentando mofo e sala de 

odontologia dividindo atendimento com as USFs Imaculada I e III. Precisa de pintura de mobiliários e 

reparo dos condicionadores de ar. 

 

Unidade - São Vicente I: o relatório da administração não trouxe informações relativas a essa unidade de 

saúde. De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, a UBS em 

questão funciona na Rua Maria do Socorro Xavier, S/N, no bairro de Imaculada – Bayeux – PB. 

 

Unidade - São Vicente II: o relatório da administração não trouxe informações relativas a essa unidade de 

saúde. De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, a UBS em 

questão funciona na Rua São Vicente, S/N, no bairro de São Vicente – Bayeux – PB. 

 

Unidade - Manguinhos: a unidade apresenta péssimas condições estruturais, começando pela fachada. 

Necessita URGENTE de revitalização geral. Salas com mofo e infiltrações frequentes, falta pintar 

mobiliários oxidados, a parte elétrica, bem como a parte hidráulica estão irregularmente aparentes 

(gambiarras), necessitando de reparos. 

 

Unidade - Alto da Boa Vista I: a unidade foi revitalizada, porém, a revitalização não foi efetiva para 

solução dos problemas estruturais, pois a unidade apresenta infiltrações e mofo em algumas salas e carece 

de pintura do mobiliário. 

 

Unidade - Alto da Boa Vista II: a unidade necessita de revitalização geral, os consultórios e salas 

apresentam infiltrações e mofo, o consultório médico está sem lâmpadas, o teto está comprometido. 

Unidade com iluminação e ventilação deficientes, comprometendo a saúde dos trabalhadores, 

necessitando de melhorias no ambiente que beneficiem os servidores e usuários. 
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Unidade - Jardim Aeroporto I: unidade em péssimas condições, consultórios apresentando mofo e 

infiltrações, consultório médico com rebocos estourados, unidade apertada e com péssima ambiência para 

usuários e profissionais, necessita de revitalização urgente. 

 

Unidade - Jardim Aeroporto II: USF necessita de revitalização geral, sala de enfermagem com infiltrações 

e mofo (teto caindo), demais salas com mofo, corredor escuro necessitando de iluminação, fachada muito 

ruim, necessitando de pintura, necessita de pintura de mobiliários oxidados. 

 

Unidades - Rio do Meio I e Rio do Meio II: foi iniciada a revitalização da unidade na campanha da 

vacina, porém necessita de uma recuperação geral, encontra-se com mobiliários oxidados e algumas salas 

apresentando mofo. Apesar das fragilidades apontadas a USF está em funcionamento. 

 

Unidade - Mário Andreazza I: a unidade necessita de revitalização urgente, os consultórios estão com 

problemas de conforto higrotérmico (condicionadores de ar), fachada necessitando de pintura, bem como 

os mobiliários oxidados. Necessita urgentemente da instalação do consultório de odontologia, precisando 

assim de reparos na sala (instalação de ponto de água e energia). A unidade já possui a cadeira e o 

compressor. 

 

Unidades - Mário Andreazza II e Mário Andreazza III: a unidade necessita de reforma urgente, o 

consultório médico apresenta infiltração e mofo, fachada necessitando de pintura. Necessita de pintura do 

mobiliário, pois a maioria apresenta péssimas condições. Local de passagem de lixo comum e infectado 

comprometido. 

 

Unidade - C. Norte: apesar de ter passado por revitalização a unidade apresenta problemas, sendo 

necessária nova reforma. O setor odontológico não está funcionando (interditado) por questões de mofo 

na sala, bem como pela ausência de instalação do compressor. Mobiliários oxidados. 

 

5.2.4 – Informações prestadas pela Secretária de Saúde do município de Bayeux sobre o fornecimento de 

refeições para as unidades de saúde do município 

 

As informações apresentadas pela Secretária de Saúde (ver Doc. TC nº 61575/17) dão conta que 

no mês de julho de 2016 o município de Bayeux firmou o contrato de número 165/2016, cujo objeto 

contratado foi o fornecimento de alimentação para a Secretaria de Saúde, mais especificamente para a 

Unidade de Pronto Atendimento – UPA, recém-inaugurada à época. O contrato foi firmado com a 
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Empresa Vacilene da S. Pereira Restaurantes Eireli - ME, tendo duração prevista de 12 meses, com 

vigência até o dia 7 de julho de 2017. 

No que concerne ao abastecimento, o mencionado contrato prevê o fornecimento de 18.000 

(dezoito mil) refeições anuais, sendo, 1.500 (um mil e quinhentas) refeições entregues por mês, 

contemplando café da manhã, almoço e jantar. De acordo com as informações prestadas, ao longo do 

exercício de 2016 o abastecimento foi realizado a contento, nos termos pactuados em contrato, 

obedecendo aos parâmetros quantitativos pré-estabelecidos para a quantidade de unidades de quentinhas, 

sendo executado dessa maneira até meados do mês de abril de 2017. 

A Secretária informou que no decorrer do mês de abril de 2017, após a conclusão da obra de 

reestruturação do Hospital Materno Infantil João Marsicano, em função da falta de programação, não 

havia contrato ou estratégia traçada previamente para o abastecimento de alimentação daquela unidade de 

saúde, assim sendo, foi autorizada a mesma empresa, de forma verbal pelo prefeito à época, Sr. 

Gutenberg de Lima Davi, conforme relatado pelo representante da empresa, Sr. João Paulino de Assis, em 

conversa com a Comissão de Auditoria, que aumentasse a quantidade de alimento fornecida diariamente 

com vistas a atender também o Hospital Materno Infantil, no intuito de garantir a alimentação dos 

usuários e dos colaboradores e assim foi feito. 

 O contrato vigente instituía o abastecimento diário de 150 (cento e cinquenta) unidades de 

quentinhas fornecidas para a UPA, a partir do início do fornecimento para o Hospital Materno Infantil 

passaram a ser fornecidas 300 (trezentas) unidades por dia, passando a contemplar ainda o almoço dos 

usuários do CAPs. Tal conduta, embora aparentemente resolutiva, gerou dificuldades no âmbito 

administrativo, pois não havia acobertamento legal para uma expansão do fornecimento daquela 

magnitude. 

De acordo com o que foi relatado, ao final do exercício de 2016 ficou em aberto o pagamento de 

cinco notas de empenhos, os valores constantes desses empenhos foram inscritos em restos a pagar. No 

início da nova gestão foi emitida orientação, pelo então prefeito, Sr. Gutemberg de Lima Davi, em 

decisão conjunta com o Controle Interno, no sentido de que não fossem efetuados pagamentos de 

empenhos de exercícios anteriores, haja vista, a necessidade de organização financeira e administrativa da 

gestão que então assumia. 

Os valores empenhados em 2017 em favor do referido credor, conforme relatado pela secretária, 

foram pagos normalmente no decorrer do primeiro quadrimestre até que houve a autorização do aumento 

do fornecimento para além dos parâmetros regidos pelo contrato, o que ocasionou um impasse junto ao 

fornecedor que diuturnamente cobrava que as planilhas com quantidades que correspondiam ao dobro do 

que estava contratado fossem atestadas, o que não era possível, mesmo a alimentação sendo fornecida 

pelo credor e recebida pelos setores com o conhecimento da gestão e o reconhecendo desse recebimento. 
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 O fornecedor, conforme relatos, passou a alegar a falta de recursos financeiros para garantir o 

abastecimento da quantidade demandada (contratual mais acréscimo) e solicitou ao então secretário que 

as notas de empenho que ficaram em aberto do exercício de 2016 fossem pagas, até a possível 

normalização do contrato com a nova quantidade fornecida, assim foi feito, entretanto, foi solicitado por 

diversas vezes que fossem apresentadas as planilhas de fornecimento atestadas dos meses de abril, maio e 

junho de acordo com as quantidades pactuadas em contrato para que o pagamento destas fosse efetuado, 

porém, o fornecedor não apresentou tais planilhas. 

Conforme foi relatado, no decorrer do mês de junho 2017, com a transição na secretaria da saúde 

em decorrência da mudança de secretário, permaneceu em aberto uma última nota de empenho do 

exercício anterior referente ao mês de dezembro de 2016, no valor de 16.978,00 (dezesseis mil, 

novecentos e setenta e oito reais), que por falta de acesso às chaves do banco não foi possível realizar a 

tempo. Devido à demora na transferência, o fornecedor passou a solicitar cheques assinados pelos 

gestores ou empréstimos, especialmente a nova secretária que por negar fazer qualquer ato ilícito, teve o 

abastecimento cortado em pleno feriado de São João, tendo que mediar o conflito com os funcionários e 

pacientes exaltados às 11 horas do dia 23 de junho, após estes receberem a visita do fornecedor nos 

setores, afirmando que não iria fornecer alimentos devido à falta de pagamento por parte da secretária de 

saúde, a secretária teve que às pressas traçar estratégias de contingência para garantir que os 

colaboradores e internos não fossem prejudicados e desrespeitados com a falta de fornecimento da 

alimentação. 

Com a liberação do acesso ao banco para a nova secretária de saúde, aos trinta dias do mês de 

junho de 2017, a citada nota de empenho foi paga e mais uma vez foi feita a solicitação de empenho do 

fornecimento dos meses faltosos, no entanto, até meados do mês de julho ainda não haviam sido 

apresentados pelo fornecedor os quantitativos fornecidos. 

Por fim, foi autorizada a renovação desse contrato por mais dois meses, tendo em vista a 

essencialidade do serviço e a necessidade de tempo para a realização de um novo procedimento 

licitatório. 

Especificamente sobre o episódio que motivou o afastamento do chefe do Poder Executivo, a 

Auditoria ouviu o depoimento do representante da empresa responsável pelo fornecimento da alimentação 

para as citadas Unidades de Saúde, Sr. João Paulino de Assis, tendo o mesmo confirmado o conteúdo do 

áudio que foi noticiado, informou ainda que os detalhes desta situação estão sendo apurados em processo 

judicial pertinente à matéria. 

 

5.2.5 – Informações sobre as formas de controle do recebimento e da distribuição do material adquirido, 

incluindo o controle de estoque 
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As informações repassadas verbalmente, durante a inspeção in loco, dão conta que os controles 

de aquisição, distribuição e estoque de materiais adquiridos pela Secretaria de Saúde estão sendo 

executados pelo Almoxarifado Central do município que funciona no prédio da Secretaria de 

Administração. 

A distribuição de medicamentos para os pacientes, através das farmácias básicas, está sendo 

realizada mediante a elaboração de controle manual. É importante destacar que dada a magnitude do 

volume de medicamentos dispensados e a quantidade de unidades responsáveis por essa dispensação, o 

controle de forma manual em pouco contribui para a gestão macro, pois dificulta a consolidação de dados 

e a elaboração de relatórios gerenciais que sirvam de base para a tomada de decisões dos gestores. 

 

5.2.6 – Visita as USF’s do Mario Andreazza II e III, ao Anexo do Hospital Materno Infantil e a Unidade 

de Pronto Atendimento – UPA 24h 

 

 Durante a realização da diligência in loco, no dia 01 de agosto de 2017, a comissão de Auditoria 

visitou algumas unidades de saúde municipais, incluindo as Unidades de Saúde da Família Mário 

Andreazza II e III que funcionam no mesmo endereço, o Anexo ao Hospital Materno Infantil e a Unidade 

de Pronto Atendimento – UPA 24h. As visitas foram realizadas no período da tarde. 

 Nas duas USF’s, Mário Andreazza II e III, foram contatadas as enfermeiras responsáveis pelas 

mencionadas unidades de saúde, Roberta e Carliene Soares. A farmácia instalada nas dependências das 

USF’s em questão estava fechada no momento da visita, de acordo com as informações prestadas a 

dispensação de medicamentos para os pacientes só ocorre no turno da manhã. 

 As enfermeiras informaram que as unidades dispunham de insumos básicos para a realização dos 

procedimentos a seu cargo, incluindo medicamentos. 

 Durante a visita identificamos que a porta de um dos consultórios médicos encontrava-se sem 

fechadura, ficando apenas encostada durante as consultas ali realizadas. Fomos informados que uma 

fechadura havia sido instalada a poucos dias, no entanto, a porta estava muito estragada e voltou a 

apresentar problemas, fato que evidenciou a necessidade de efetuar a troca da própria porta, providência 

que estaria sendo tomada com vista a solução do problemas em uma semana a contar daquele momento. 

 No prédio Anexo ao Hospital Materno Infantil funciona o serviço de exames laboratoriais aberto 

ao público. Nas dependências daquela unidade de saúde foram identificados alguns equipamentos 

pertencentes à empresa Vitallis Diagnóstica Ltda. – EPP, que estão sendo utilizados pelo município 

mediante contrato de locação firmado entre as partes. Os referidos equipamentos estão sendo utilizados 

pelo município para a realização de diversos exames laboratoriais. O contrato de locação inclui o 

fornecimento de insumos para a realização dos exames e a aferição dos resultados. 
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 Durante a visita a UPA 24h nos foram apresentadas as planilhas de atendimento da referida 

unidade de saúde correspondentes ao período de janeiro a julho de 2017 e foi realizada uma breve visita 

em algumas partes da estrutura física da unidade. 

 

5.3 – Secretaria Municipal de Educação 

 

Objetivando confirmar a existência e consistência dos controles das aquisições de produtos, 

inclusive de estoque, bem como estabelecer o cruzamento de informações entre os registros constatados 

no exame documental, no setor de contabilidade e os fornecidos pela Secretaria de Educação, durante a 

inspeção in loco, foi solicitado e respondido por àquela unidade educacional mediante a emissão de dois 

relatórios de atividades, abrangendo os aspectos quantitativos e qualitativos (Doc. TC 61569/17 e Doc. 

TC 62907/17), conforme itens e comentários a seguir: 

 

5.3.1 – Resposta da Secretaria de Educação à solicitação da equipe de Auditoria, quanto ao aspecto 

quantitativo, envolvendo a aquisição de materiais permanentes e de consumo em geral e reformas de 

unidades escolares, dentre outros, a saber. 

 

Quanto à aquisição de materiais permanentes e de consumo em geral e relação de veículos, 

próprios e locados pela Secretaria de Educação de Bayeux. 

 

Em seu relatório quantitativo das atividades do Sistema Municipal de Ensino, referente ao 

período de janeiro a junho de 2017, em atendimento às informações solicitadas pela Auditoria, a 

Secretária Municipal de Educação do Município de Bayeux enviou as seguintes informações (Doc. 

61569/17): a) detalhamento dos itens das aquisições efetuadas no referido período auditado; b) relação 

das Unidades Escolares existentes com identificação dos melhoramentos realizados, reparos e/ou 

reformas e c) relação dos veículos próprios e locados pela secretaria de educação, em utilização, 

conforme itens transcritos a seguir: 

 

“1. Relação de equipamentos e materiais permanentes adquiridos por esta Secretaria a partir de janeiro de 

2017 (anexo 01); 

2. Relação dos materiais de consumo adquiridos por essa Secretaria: material de expediente, material de 

limpeza, alimentação escolar, material de construção e material para manutenção do transporte escolar 

(anexo 02); 

3. Relação das Unidades Escolares existentes com identificação dos melhoramentos realizados, reparos 

e/ou reformas (anexo 03); 
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4. Relação dos veículos próprios e/ou locados por essa Secretaria e sua utilização (Anexo 04);” 

 

Quanto ao item que diz respeito aos controles, a Secretária de Educação prestou as seguintes 

informações: 

 

Ficou esclarecido que o controle das aquisições de (Material de expediente e Material de 

Limpeza) e controle de estoques é da responsabilidade do Almoxarifado Central, sendo este, vinculado à 

Secretaria de Administração do Município. Desta forma, os referidos recebimentos, controles e 

distribuição de tais produtos, por essa Secretaria de Educação, se dá por meio do Almoxarifado Central. 

Já em relação ao material de construção, utilizados na manutenção e reparos das unidades 

escolares, o recebimento se dá pela equipe de manutenção da própria Secretaria de Educação e, a 

distribuição acontece de acordo com a necessidade de cada Unidade Escolar. À medida que as unidades 

vão requerendo serviços, a equipe de manutenção vai resolvendo os problemas e cada diretor de unidade 

assina uma ordem de serviço (OS) com os devidos materiais utilizados. Esta relação está sistematizada e 

devidamente assinada pelos gestores escolares e integram o Anexo 3 deste Relatório.  

Em relação aos materiais relativos à manutenção da frota de ônibus e carros e ao controle do 

combustível, a responsabilidade é do Setor de Transporte, também ligado à Secretaria de Administração. 

Providências que estão sendo tomadas, quanto aos controles das aquisições e estoque na 

Secretaria de Educação: “Cabe registrar, que a Secretaria de Educação está organizando um ambiente 

específico para o estoque e armazenamento de todo o material a ser adquirido com vistas a um melhor 

controle e distribuição.” 

 

Quanto às aquisições, estoques e distribuições da Merenda Escolar 

 

“No tocante à Alimentação Escolar, existe uma Casa da Merenda, que é de responsabilidade da 

Secretaria de Educação, tendo como Coordenador Vicente de Paula Tiburtino Júnior. Ao longo desses 

seis meses, a Secretaria tratou de ir organizando formas de controle de recebimento e distribuição de 

gêneros alimentícios. Na atualidade, ocorre tal e como se descreve a seguir:” 

 

Quanto ao recebimento da merenda escolar 

 

“- No ato do recebimento dos gêneros, no setor da Casa da Merenda, confere-se a quantidade dos gêneros 

recebidos pelo fornecedor, e se os mesmos estão de acordo com o pedido feito ao setor de compras. - 

Confere-se também a qualidade ou marca de cada item, e se estão de acordo com o licitado no pregão. Os 

produtos em não conformidade são armazenados em locais identificados para a troca e devolução 
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imediata. As Notas Fiscais depois de conferidas, são assinadas, carimbadas e enviadas ao setor de 

compras. Após a conferência, os itens são armazenados no estoque e identificados com data de entrada, 

vencimento e as quantidades registradas em planilhas para o controle de estoque.” 

 Os testes realizados no momento da diligência in loco indicam que os procedimentos descritos 

estão sendo seguidos. 

 

Distribuição nas unidades escolares 

 

Segundo a gestora os gêneros alimentícios são enviados às unidades escolares obedecendo a 

quantidade per capita por aluno previsto no cardápio e o controle feito através de contagem de estoque em 

cada unidade. Para o fornecimento, são gerados recibos contendo: nome da unidade, data de envio, 

quantidade fornecida e assinatura do responsável pelo recebimento na unidade escolar. Ao retornar o 

recibo à Casa da Merenda, os mesmos são conferidos e repassados para uma planilha de controle de 

envio, após, arquivados em pastas separadas por Unidades Escolares e datas de entrega. De acordo com a 

observação realizada in loco, os procedimentos de controle de distribuição da merenda estão seguindo os 

procedimentos relatados pela gestora. 

 

5.3.2 - Relatório Qualitativo da Gestão Educacional, período janeiro a julho de 2017 

 

Além do relatório acima citado, a Secretária de Educação de Bayeux apresentou, também, um 

segundo relatório (Doc. 62907/17), desta feita, demonstrando o que chamou de “Relatório Qualitativo da 

Gestão Educacional do período de janeiro a julho de 2017. Mesmo sendo anexado aos presentes autos, o 

citado relatório, na íntegra, para melhor informação a esse respeito, a auditoria apresenta uma síntese dos 

principais pontos tratados e transcreve outros, conforme segue. 

Nesta segunda parte de sua explanação a gestora tratou de apresentar, ao Tribunal de Contas do 

Estado da Paraíba, no contexto da Auditoria de Acompanhamento, um relatório qualitativo das atividades 

desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Educação de Bayeux, no período entre janeiro e julho de 2017. 

Inicialmente a gestora esclarece “que o direito constitucional à educação é considerado o princípio 

norteador desta gestão com vistas à construção de uma política pública voltada para a qualidade 

pedagógica e social da educação”. 

A secretária informa que o referido relatório está organizado de modo a demonstrar, em 

diferentes campos da gestão educacional, a situação inicial encontrada na Secretaria no mês de janeiro, as 

estratégias em curso, e o planejamento realizado de modo a sanar os problemas encontrados na 

perspectiva da garantia do direito constitucional à educação. 
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A Gestora continua o seu relatório, mostrando que a situação inicial foi marcada pela 

precariedade, tanto de infraestrutura, como organizacional e, sobretudo, pedagógica, no sentido do ensino 

e da aprendizagem. 

Afirma que o ano letivo de 2017 foi marcado por muitas dificuldades, dentre elas: falta de 

merenda escolar; prédios públicos inadequados; quadro de professores e pessoal de apoio incompleto, 

sendo uma expressiva parte admitidos por contrato temporário. Diz também, em suas considerações 

iniciais que, mesmo diante das dificuldades encontradas, com muito trabalho coletivo, conseguiram 

realizar um encontro pedagógico envolvendo todos os gestores escolares e de creches, inclusive, 

supervisores e professores. Apontou como ponto positivo o pagamento do reajuste referente ao piso 

nacional do magistério, de 7,68%, logo no primeiro ano. 

Feitos esses registros iniciais, a gestora continuou a abordar sobre o que denominou de aspectos 

mais relevantes, especialmente no tocante a quatro questões, a saber: 

 

Gestão Pedagógica 

 

Enfatiza a Gestora que, garantir o direito à educação não é tarefa fácil. Que os desafios para a 

educação pública, não apenas em Bayeux, mas no pais como um todo, são muitos e de grande 

complexidade. Envolvem aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, entre outros. Esses aspectos 

estão relacionados de forma sistêmica, onde as ações e resultados de um ocasionam reações e resultados 

de outros, numa cadeia infinita ou viciosa de acontecimentos. Transformar o círculo vicioso em círculo 

virtuoso é a grande meta. 

Destaca também que, no caso de Bayeux, apesar de um Índice da Educação Básica (IDEB) 

compatível com a região, quando analisado detalhadamente os dados, constata-se que o nível de 

aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática é muito baixo, sendo que ao concluir o ensino 

fundamental, menos de 20% dos estudantes conseguem construir, de modo adequado, as competências 

para leitura e interpretação de texto, e apenas 2% conseguem resolver um problema matemático. E 

segundo a gestora, este foi o ponto de partida. 

Que a centralidade da estratégia iniciada busca amplificar os processos de aprendizagem escolar, 

por meio da “ressignificação” da prática pedagógica em sala de aula, bem como potencializar as 

aprendizagens no contraturno, por meio do Programa Novo Mais Educação.  

Que, para colaborar na “ressignificação” da prática pedagógica, foi realizado um diagnóstico nas 

turmas de 5° e 9º, anos do ensino fundamental das aprendizagens construídas, adotando como referência 

os descritores da Prova Brasil. De posse dos resultados, foram adotadas como estratégias, a formação 

continuada, mediante a implementação de um programa de formação criado pela Secretaria de Educação 

do Município. 
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Enfatiza a gestora que o referido programa de formação continuada de “Acompanhamento, 

Monitoramento, Formação e Planejamento Pedagógico”, em implementação pela Prefeitura Municipal de 

Bayeux, consiste num conjunto de ações aparentemente simples. No entanto, são ações que quando 

entrelaçadas, são potencializadas e um conjunto de reações positivas podem ser alcançadas. Segundo ela, 

é possível considerar que a formação, muito em breve, terá um impacto positivo na mudança do cenário 

educacional de Bayeux. 

A gestora afirma ainda que “o processo de compreensão e implementação das diretrizes do novo 

projeto de educação de Bayeux vai num ritmo lento e heterogêneo. Desta forma, encontra-se em 

construção, de modo participativo, um padrão de gestão escolar que defina campos relevantes da ação 

gestora e as suas formas de intervenção e de monitoramento, de maneira que nos permita ter uma 

convergência de objetivos entre a equipe central e as equipes escolares”. 

Foram apresentados os problemas e as iniciativas tomadas em relação a três pontos indispensáveis 

para viabilizar a ação pedagógica da gestão, dentre estes, destacou-se a infraestrutura; a gestão de pessoas 

e a alimentação escolar. 

 

Infraestrutura Educacional 

 

Segundo registrou em seu relatório, a Secretária de Educação, também apontou como a situação 

encontrada na infraestrutura, como um capítulo complexo da gestão, dado o fato de que, de modo geral, a 

rede municipal de ensino não possui um padrão de infraestrutura. Logo de imediato fomos constatando 

que os prédios foram adquiridos e/ou construídos sem um padrão pedagógico e depois as reformas 

realizadas não estiveram voltadas para a qualificação dos edifícios como prédios escolares. A maioria dos 

prédios não possui laje, não há uniformização no tamanho das salas de aula, as instalações sanitárias são 

insuficientes e inadequadas, não há acessibilidade, e pouco espaço destinado a recreação, menos ainda 

para a prática da educação física escolar, entre outras questões. A maioria carece de manutenção da rede 

física, no campo da rede elétrica e hidráulica, de retelhamento, entre outras. Além do mais, o fato do 

interior das unidades serem pintadas de verde oliva (a cor do município) termina por prejudicar a 

luminosidade e a estética com repercussões na aprendizagem escolar.  

Utilizaram como estratégia inicial, a formação de uma equipe de manutenção composta por, 

aproximadamente, vinte (20) profissionais com diferentes especialidades (pedreiro, pintor, eletricista, 

encanador, etc.), além de profissionais para a manutenção de fogões, ventiladores, computadores e uma 

empresa (que já tinha contrato) para a manutenção de condicionadores de ar e splits, sob a liderança do 

Prof. Lula Fabrício, o nosso coordenador administrativo-financeiro, e o apoio técnico da assessora 

especial Lourdes Botelho, como engenheira. 
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Informa ainda a gestora que, além das iniciativas anteriormente citadas, com vistas á adequação 

dos prédios escolares, encontra-se em processo de licitação, também, três prédios escolares - E.M Moacir 

Dantas, E.M Dom Hélder Câmara e a E.M Airton Ciraulo, com início das obras previstas para o ano de 

2017, com recursos do FUNDEB e do QSE.  

Afirma também que para os anos seguintes, novas unidades serão licitadas, nos limites do 

orçamento disponível. Pretende-se com isso adotar o seguinte padrão de unidade educacional: laje, piso 

granilito, cerâmica nas paredes até 1,50m, condições de luminosidade e ventilação, acessibilidade, 

adequação dos prédios escolares, uso da cor branca no interior dos prédios escolares e do verde nos 

detalhes (portas, esquadrias, entre outros). Tal investimento se justifica pela necessidade de modernização 

e humanização dos prédios escolares e de adequação pedagógica 

 

Gestão de Pessoas 

 

 A Secretária de Educação do município forneceu informações acerca da gestão de pessoas 

vinculadas à referida secretaria municipal, no intuito de fazer registro da situação relatada, apresentamos 

a seguir os pontos mais relevantes dentre aqueles relacionados pela gestora. 

“Há uma complexidade na gestão de pessoas na administração pública de Bayeux. Cabe 

esclarecer que a responsabilidade pela gestão da folha é da Secretaria de Administração, especialmente no 

tocante à inclusão ou exclusão de pessoas, bem como a geração da remuneração dos servidores. Ao 

assumir a gestão na condição de Secretária de Educação temos, cada vez mais, buscado estreitar os laços 

de parceria com a referida Secretaria, a fim de estabelecer mecanismos e práticas de controle, de modo a 

não apenas a levantar a diversidade de situações de controle de pessoal apresentadas pelas diferentes 

unidades educacionais (inclusão, exclusão, mudança de UTB, alteração/complementação de carga 

horária, entre outros), mas, sobretudo, de garantir a inserção desses dados no sistema, situação constatada 

como bastante incipiente no início da gestão, até porque a informatização é precária. Apesar do avanço, 

ainda é frágil. Por exemplo, constatamos no Sagres, no mês de abril, pessoas na folha da saúde, que são 

da educação. Mas não houve desvio, mas, sim, falha na informação.  

No âmbito da secretaria de educação, estamos adotando como prática o crescente controle, 

corrigindo distorções tão logo sejam detectadas. Por exemplo, localizamos um conjunto de professores 

que não completavam a carga horária mínima e já passaram a completar.  

Todas essas situações vão sendo repassadas para a Secretaria de Administração para adoção de 

providências e, no mês seguinte, vamos checando se ainda persistem distorções.  

Ainda como providências, constituímos um grupo de trabalho com técnicos da secretaria de 

educação e gestores escolares e de creches para análise e proposição para a política de gestão de pessoas. 

O que se pretende é, de um lado, a revisão do quadro de pessoal da educação; por outro, a organização de 
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um manual de procedimentos de gestão de pessoas para a orientação dos gestores municipais, quanto à 

frequência, recebimento e devolução de servidor, licenças (especial, saúde, maternidade, estudo), 

remanejamento do quadro (quando necessário), readaptação, desvio de função, entre outros, com base no 

PCCR e no Estatuto do Magistério.  

A secretaria vem desenvolvendo (e precisa ampliar) políticas e práticas de valorização do 

Magistério e dos demais Profissionais da Educação (secretárias, administrativos, merendeiras, 

vigilantes).” 

 
Alimentação Escolar 

 

 A Secretária de Educação do município forneceu informações acerca da gestão da alimentação 

escolar fornecida pela referida secretaria municipal para as unidades escolares da rede municipal de 

ensino, no intuito de fazer registro da situação relatada, apresentamos a seguir os pontos mais relevantes 

dentre aqueles relacionados pela gestora. 

“A alimentação escolar é muito importante na garantia da aprendizagem escolar e como garantia 

da permanência do aluno. O ponto de partida foi marcado por dificuldades, tanto para formar a equipe 

como devido à ausência de mecanismos de gestão e controle. Tivemos problemas de muitas ordens, 

inclusive na elaboração do cardápio (já elaborado quando eu cheguei à Secretaria de Educação e as 

compras já realizadas). 

Constatada a necessidade de um maior controle logístico no setor, visto que não se tinha no 

departamento um controle preciso dos gêneros que eram recebidos de fornecedores nem os enviados às 

unidades escolares, assim como também uma demonstração financeira do departamento no que se refere 

ao gasto com a alimentação escolar, tinha-se apenas o controle físico nos recibos de entrega, a Casa da 

Merenda já com um novo administrador passou a ir introduzindo paulatinamente mudanças na gestão do 

programa de alimentação escolar. 

Desta forma, foram implementados procedimentos para agilização de todo o processo de controle 

logístico e financeiro (envio, recebimento e compras), assim como o armazenamento preciso de 

informações, tanto físico como virtual por meio de planilhas e programas. Desta forma, é possível afirmar 

que hoje temos uma precisão das quantidades recebidas, enviadas e controle financeiro. 

Está sendo implementado também neste semestre mais um programa de gestão em todas as 

unidades escolares e departamentos da Secretaria da Educação, neste programa se encontra uma pasta 

exclusiva relacionada à Alimentação Escolar com controles específicos para esse fim, e auxiliará ainda 

mais a Casa da merenda no controle logístico e no monitoramento financeiro já que as compras não 

dependem da Casa da Merenda).” 
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Além dos diversos temas anteriormente apresentados em seu relatório qualitativo, a Secretária de 

educação apresentou o que denominou de: “Quarenta e cindo (45) dias de ação e trabalho em favor da 

melhoria da qualidade da educação pública municipal de Bayeux, sob a liderança do Prefeito Luís 

Antônio. Por uma nova educação.” 

Também apresentou as principais ações desenvolvidas no citado período, destacando 25 destas, 

cujo teor a auditoria transcreve a seguir: 

 
5.3.3 - Ações na área da Educação desenvolvidas nos primeiros 45 dias de gestão do Sr. Luiz Antônio de 

Miranda Alvino 

 
 A Secretária de Educação do município forneceu informações gerais acerca da estrutura 

educacional do município, bem como acerca das atividades desenvolvidas na área da educação, no 

período de 45 dias, após a posse do Sr. Luiz Antônio de Miranda Alvino. No intuito de fazer registro da 

situação relatada, apresentamos a seguir os pontos mais relevantes dentre aqueles relacionados pela 

gestora. 

“Quarenta e cindo (45) dias de ação e trabalho em favor da melhoria da qualidade da educação 

pública municipal de Bayeux, sob a liderança do Prefeito Luís Antônio. Por uma nova educação. 

A equipe gestora da educação da cidade de Bayeux encontra-se formada pela Secretária, Prof. 

Dra. Adriana Valéria Santos Diniz, e por técnicos com formação em várias áreas (professores, pedagogos, 

psicopedagogos, psicólogos e bibliotecários), que desenvolvem uma gestão participativa da educação.  

A rede municipal encontra-se composta por 29 escolas de ensino fundamental e 10 creches, 

atendendo a, aproximadamente, 10.400 alunos. 

São muitos os desafios da educação pública, não só em Bayeux, mas no país como um todo. 

Envolvem aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, entre outros, relacionados de forma 

sistêmica. No caso de Bayeux, a rede de ensino encontra-se marcada por uma expressiva precariedade 

tanto na infraestrutura como organizacional e, sobretudo, pedagógica. Registre-se o esforço e a iniciativa 

de diversos gestores escolares e das creches para construir a dignidade da escola pública em meio a 

precariedade, trabalhando com amor, com compromisso e dedicação. 

O que se pretende é a construção de uma política pública que garanta o direito á educação, 

especialmente no âmbito da educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental (do 1º ao 9º 

Ano), da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Especial, buscando coordenar as ações e articular 

os diferentes sujeitos para implementar um transformador projeto educacional que atenda as necessidades 

de ensino e de aprendizagem dos estudantes da rede municipal de ensino, que valorize, qualifique e 

motive o profissional da educação, que melhore o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - e, principalmente, que forme o estudante como cidadão para a complexa sociedade 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por Usuário da C. Externa em 06/11/2017 12:29. Validação: DB6E.AC40.4EE3.40FB.289D.EB24.0E6E.093D. 
Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00040/17. Inserido por Adjailtom Muniz de Sousa em 30/10/2017 12:53.

1175

1175



 

23/51 

contemporânea, propiciando os conhecimentos e as competências necessárias para construir um projeto 

de vida que concilie trabalho, estudos e família, bem como para participar ativamente da construção dos 

destinos da nossa cidade Bayeux. 

Não se muda a educação de um dia para o outro, mas espera-se que os resultados das ações 

realizadas tenham, a médio e longo prazo, um impacto positivo na mudança do cenário educacional de 

Bayeux. 

Neste período, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 
1. Garantia da merenda nas escolas e creches municipais, a partir da elaboração de um cardápio voltado 

para uma alimentação saudável e nutritiva. 

2. Manutenção permanente das unidades educacionais, por meio de uma equipe de trabalho liderada 

pelo Prof. Lula Fabrício voltada para a solução de problemas emergenciais, tais como retelhamento, 

manutenção de ventiladores, de fogões, de ar-condicionado, entre outros. 

3. Reforma do CRIS - Centro de Referência de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

4. Elaboração dos projetos técnicos para a reforma da Escola Municipal Ayrton Ciraulo (Baralho), 

Moacir Dantas (Jardim Aeroporto), Creche Alice Suassuna (SESI), assim como projeto para 

contratação de empresas para a manutenção das unidades educacionais. 

5.  Desenvolvimento de ações de formação continuada dos gestores, supervisores e professores, numa 

parceria entre a Secretaria e o CEFOR, com a participação de Professores da Universidade Federal da 

Paraíba. 

6. No âmbito da educação infantil, está sendo desenvolvido o curso Planejamento na Educação Infantil: 

uma construção coletiva, voltado para supervisoras e professoras das creches. 

7. Também, com as creches, foi realizada reunião para dar informações sobre o NUTRJSUS (que visa a 

fortificação da alimentação infantil com micronutrientes vitaminas e minerais), A ação consiste na 

adição de um sachê contendo uma mistura de vitaminas e minerais em pó em uma das refeições 

oferecidas diariamente ás crianças de 06 a 48 meses das creches, 

8. .Realização de formação continuada para profissionais de apoio á educação especial (cuidadores e 

monitores), professores das salas de recursos multifuncionais e intérpretes de libras. 

9. Elaboração das Diretrizes Municipais da Educação Especial, documento criado pela Coordenação de 

Educação Especial para auxiliar e orientar ás escolas quanto ao processo de construção de Escolas 

Inclusivas. 

10. Acompanhamento permanente da prática pedagógica escolar, especialmente nos 5°, e 90, Anos, por 

meio de uma equipe multidisciplinar (pedagogo, professores de língua portuguesa, ciências e 

matemática), para subsidiar o planejamento escolar e didático dos professores, bem como por meio de 
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um sistema de monitoramento do desempenho escolar dos alunos, como forma de buscar melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos e de melhorar o IDEB - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, 

11.  Autorização para aquisição de caminhas para todas as creches, bem como de material de limpeza e 

higiene, de computadores, de material desportivo, entre outros. 

12.  Desenvolvimento do Programa Novo Mais Educação em 27 escolas da rede municipal. O Programa 

atende a quase 5 mil alunos, com atividades no contraturno escolar, tais como apoio ao ensino de 

língua portuguesa e matemática (reforço escolar), atividades desportivas (xadrez, futsal, judô, karatê) 

e atividades culturais (desenho, dança, iniciação á música). Os alunos recebem uma alimentação 

adicional e permanecem na escola nos dois turnos. Os articuladores e os mediadores de aprendizagem 

são permanentemente acompanhados e monitorados. 

13. Realização do Projeto Raízes de Bayeux, no âmbito do Projeto Novo Mais Educação, para o estudo 

da história, da cultura e da memória da cidade. 

14. Fortalecimento das parcerias para enriquecimento do currículo escolar, com a Polícia Rodoviária 

Federal (Projeto Festival Temático de Trânsito), com o SEBRAE (Programa Educação 

Empreendedora), com a ONG Aliança Bayeux Franco-Brasileira (cursos de arte, cultura e de 

qualificação profissional), UNI FUTURO (Projeto Escola do Futuro na Escola Maria do Carmo de 

Miranda), Polícia Militar e SPM (Núcleo de Mediação de Conflitos), Ministério Público (Curso de 

Mediação de Conflitos e Práticas de Justiça Restaurativa) Instituto Histórico e Geográfico de Bayeux 

(ainda em construção), Secretaria de Saúde (Projeto Saúde na Escolar), Secretaria de Ação Social 

(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), entre outros. 

15. Adesão aos Programas: SOMA - Pacto pela aprendizagem da Paraíba (Governo do Estado da Paraíba) 

e PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Governo Federal), que a secretaria de 

Educação aderiu para melhoria da prática de alfabetização e letramento e para a melhoria dos 

indicadores educacionais. 

16. Dinamização do novo CEFOR (com condicionamento de ar e em processo de reforma), como Centro 

de Formação de Professores e como apoio à realização de diferentes eventos desenvolvidos em 

Bayeux pelas Secretarias Municipais e por entidades da sociedade civil, por meio da coordenação de 

uma intensa agenda de eventos. 

17. Intensificação do processo de informatização das escolas, por meio do Programa Educa Bayeux, para 

a gestão escolar. Com este projeto, as escolas poderão ter matrícula, frequência escolar, diário de 

classe on-line. 

18. Ampliação da internet nas unidades escolares da rede municipal. 
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19. Orientação aos Conselhos Escolares quanto ao uso dos recursos do Programa Dinheiro Direto na 

Escola. 

20. Realização, em conjunto com as unidades escolares, do Censo Escolar 2017. 

21. Monitoramento da frequência escolar dos alunos do Programa Bolsa Família, com participação em 

reuniões de pais e responsáveis de alunos nas escolas, e com o desenvolvimento de ações de combate 

à infrequência escolar. 

22. Preparação do Desfile Cívico 2017, que será realizado no dia 17 de setembro, com concentração e 

início previstos para as 07h30min. 

23. Elaboração da proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano 2018, com ações voltadas para 

a melhoria e ampliação da rede física, a realização de concurso público, a melhoria da qualidade do 

ensino, a formação e a qualificação de todos os profissionais da educação, o fortalecimento do apoio 

ao estudante (com merenda, fardamento, material didático, entre outros). 

24. Eleição e posse das novas gestões do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar, de modo participativo, com o envolvimento dos diferentes segmentos sociais, 

como gestores escolares, pais de alunos, entidades da sociedade civil, poder público, para o 

quadriênio 2017 -2021. 

25. Representação nos Conselhos Municipais: Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, da Rede de Proteção, Conselho Municipal do Idoso, entre outros.” 

 

5.3.4 Inspeção realizada em escolas do município de Bayeux 

 

 No intuito de atestar o estado atual das edificações escolares e compará-lo com o que foi 

registrado em visita anterior, realizada no último trimestre de 2016, esta Auditoria visitou algumas 

unidades escolares do município de Bayeux, durante a visita foram verificadas as condições em que se 

encontra a estrutura física, incluindo a verificação da disponibilização de condições mínimas de 

acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, consoante 

critérios mínimos determinados pelo Decreto nº 5.296/2004. 

A inspeção foi realizada no dia 02/08/2017, acompanhada pelos senhores Luiz Fabrício Gomes, 

Coordenador Administrativo e Financeiro, e Maria de Fátima da Silva, Assessora Especial. Foram 

visitadas 05 escolas municipais, dentre elas, apenas a Escola Edgar Searger não havia sido visitada 

anteriormente. A seguir apresentamos a relação das escolas visitadas: 

 

• Creche Alice Suassuna; 

• Escola Municipal de Ensino Fundamental Airton Ciraulo; 
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• Escola Municipal de Ensino Fundamental Edgard Searger; 

• Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do Carmo da Silveira Lima; 

• Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaide Rodrigues Menezes. 

 

5.3.4.

1 

Crech

e 

Alice 

Suass

una: 

119 

aluno

s 

 

 
Estrutura exposta (sem revestimento) causando 
risco a edificação 

 
Reservatório exposto sem maiores cuidados de 
impermeabilização, podendo causar riscos a qualidade da água 

 

Constatações: Ausência de cardápio que oriente a preparação da merenda, terreno com declividade 

acentuada impossibilitando o aproveitamento da área externa para atividades extra-sala, colchões em 

péssimo estado de conservação, degraus e calçadas externas sem manutenção e caixas de 

gordura/inspeção abertas favorecendo a ocorrência de acidentes além de comprometerem as condições 

sanitárias mínimas. 

 

5.3.4.2 Escola Municipal de Ensino Fundamental Airton Ciraulo: 115 alunos 

Ausência de rampa com corrimão 
em locais com diferença de nível 
entre pisos (acessibilidade 
comprometida) 

 

Caixa de gordura/inspeção a céu 
aberto-ponto de risco grave para saúde 
dos usuários  

Situação precária na instalação 
hidrosanitária com tubulações 
aparente e pavimento danificado 
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Esgoto a céu aberto na entrada da 
escola, provocando doenças para os 
usuários  

Esgoto a céu aberto  Degraus dificultam o acesso à 
escola - Não observância a 
acessibilidade. 

 

Degraus dificultam o acesso às salas de 
aula 

Falta de manutenção Circulação estreita impede um 
cadeirante de ir ao banheiro 

 

Banheiros com instalações precárias 
Área de recreação improvisada com 
dimensões impróprias 

Cozinha sem despensa para armazenar 
mantimentos e ausência de refeitório 
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Constatações: Esgoto a céu aberto na porta da escola, degraus para acessar a escola e as salas de aula 

tornam-se barreiras de inclusão social, apenas um banheiro feminino e um masculino para atender a todo 

corpo discente (115 alunos), ausência de refeitório e de despensa. 

 

5.3.4.3 Escola Municipal de Ensino Fundamental Edgard Searger: 209 alunos 

 

 

Constatações: Encontramos a escola pintada, lousas novas, carteiras e ventiladores em bom estado de 

conservação. Acresça-se a isso a construção de uma rampa com piso com rugosidade e barra dupla de 

proteção, fundamental para acesso das turmas com necessidades especiais 

 

5.3.4.4 Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria do Carmo da Silveira Lima: 837 alunos 

 
Fiteiro dentro da escola 

 
Coberta da quadra em situação de risco 

 
Canaletas de drenagem pluvial sem grelhas 
com risco de acidente 
 

 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por Usuário da C. Externa em 06/11/2017 12:29. Validação: DB6E.AC40.4EE3.40FB.289D.EB24.0E6E.093D. 
Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00040/17. Inserido por Adjailtom Muniz de Sousa em 30/10/2017 12:53.

1181

1181



 

29/51 

Sala de “pesquisa” sem oferecer as condições 
necessárias para sua utilização  

Banheiros sem portas e em péssimos estado 
de conservação e manutenção 

Banheiros sem lavatórios e com 
revestimento de parede danificado 

 

Sala de informática sendo utilizado como 
depósito 

Canaletas de drenagem sem grelhas Reforma nos banheiros paralisada. 

 

Constatações: Apenas um banheiro feminino e um masculino, cada um com duas bacias, para atender 

todo corpo discente (837 alunos), canaletas de drenagens sem grelhas de proteção, escola com apenas um 

bujão de gás impactando na interrupção da preparação da merenda, sala de pesquisa sem condições para 

receber aluno. 

Registramos realização de pintura nas dependências internas da escola, antes era um verde que 

tornava o ambiente mais escuro, troca de calhas e lâmpadas, retelhamento, e algumas reformas iniciadas, 

embora estejam paralisadas. 

 

5.3.4.5 Escola Municipal de Ensino Fundamental Jaide Rodrigues Menezes e anexo: 
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Fiteiro dentro da escola 

 
Rampa de acesso com piso danificado 

 

Vãos abertos com a improvisação de 
esquadria utilizando arames 

Falta de esquadria apropriada nas janelas e 
recuo para iluminação e ventilação 
impróprio 

Salas de aula sem portas 

 

 

Situação das salas de aula imprópria para uso de atividades escolares.  
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Ventiladores sem grade de proteção Calhas de fluorescentes danificadas 
 

Banheiros sem portas 

 

 

Ambientes que oferecem risco às crianças (diferença de nível sem 

a mínima proteção). 

 

Degraus na circulação e na entrada da sala de aula - Falta de 

acessibilidade. 

 

Anexo onde funciona a pré-escola: 

Único lavatório da escola sem 
revestimento. Peças hidro sanitárias 
ausentes e danificadas- SEM USO  

Almoxarifado da escola Edificação imprópria para uso de atividades escolares- Não 
existe cozinha, refeitório, banheiros adaptados para crianças, 
forro nas salas de aula, sala de direção/ professores 
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Constatações: Edificação imprópria para uso de atividades escolares: Não existe cozinha, refeitório, 

almoxarifado, lavatórios, banheiros adaptados para crianças, forro nas salas de aula, sala de 

direção/professores. As salas de aula não possuem condições mínimas de iluminação e ventilação. 

 

5.3.4.6 Constatações e Recomendações 

 

Identificamos uma melhoria significativa nas instalações físicas de algumas escolas. Registramos 

algumas pinturas, reparos em calhas, retelhamentos, troca de lousas e instalações de condicionadores de 

ar que já se encontravam nas escolas, conforme registro fotográfico apresentado a seguir: 

 

 

 

 

Constatamos a presença de fiteiros nas dependências internas das escolas comercializando 

bombons, chocolates, chicletes, pipocas, tudo a contrariar as recomendações do Ministério da 

Saúde/Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN) e a Portaria n.º 1.010, de 

8/5/2006 que regulamentou as diretrizes para a alimentação saudável no ambiente escolar. 

Observamos que algumas das reformas iniciadas estavam paralisadas ou foram insuficientes para 

solucionar todos os problemas estruturais das unidades visitadas. 

Constatamos ainda a falta de disponibilização de fardamento escolar para os alunos da rede 

escolar municipal. 
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5.4 – Da Inspeção no Âmbito da Secretaria de Infraestrutura 

 

5.4.1 – Limpeza Urbana 

 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos são executados pela empresa 

M Construções e Serviços Ltda., conforme o contrato de prestação de serviços nº 125/2016, firmado em 

27 de abril de 2016, com valor global de R$ 5.882.708,14, decorrente do processo licitatório na 

modalidade concorrência, nº 004/2015. Em 25 de abril de 2017, foi firmado um aditivo contratual, 

alterando o prazo contratual, estabelecendo uma vigência até 26 de julho de 2017. 

Na inspeção realizada, a Auditoria constatou: a existência de 04 (quatro) caminhões tipo 

compactadores que são utilizados na coleta dos resíduos, onde 01 (um) caminhão fica como reserva; 01 

caminhão tipo pipa, utilizado nas lavagens de feiras livres; os caminhões utilizados na coleta manual de 

entulhos e de poda, além de 02 (dois) tratores. 

Foi realizada uma inspeção seguindo os roteiros de coleta que são realizados por 02 (dois) 

caminhões compactadores, que abrange a região do Rio do Meio e a Imaculada. Durante a inspeção 

verificou-se ao longo do percurso na região do Rio do Meio, a coleta de resíduos, apesar de o caminhão 

da coleta ter passado naquele mesmo dia, mostrou-se irregular, com muitas sacolas plásticas com resíduos 

ainda por recolher. Registra-se também que foi constatado um considerável volume de entulho, localizado 

em diversos pontos daqueles percursos, além de uma área servindo de disposição irregular de pneus 

usados. Tais situações demonstram que há uma fiscalização deficitária por parte da Administração. 

A Auditoria realizou uma diligência ao aterro sanitário metropolitano, administrado pela empresa 

FOXX URE – JP Ambiental S.A, que é responsável pelo recebimento e destino final dos resíduos sólidos 

urbanos do município, como também de toda a região metropolitana de João Pessoa. Foi constatada a 

operação de recebimento e pesagem dos caminhões, que é realizada por funcionários da prefeitura de 

João Pessoa e da empresa que administra o aterro. Segundo informações do então secretário de 

infraestrutura do município, Antônio Luiz, a prefeitura de Bayeux mantinha, até recentemente, uma 

equipe de fiscais para observar a pesagem, no entanto, considerando que o processo é todo eletrônico, já 

sendo fiscalizado pelo município de João Pessoa, a administração municipal resolveu dispensar a equipe 

de fiscais. 

No que se refere aos pagamentos efetuados com os serviços de limpeza urbana, tanto com a coleta 

como com a destinação final dos resíduos, constata-se através do SAGRES, uma despesa de R$ 

551.462,78 com o credor FOXX URE – JP Ambiental e R$ 2.715.474,85, com o credor M Construções e 

Serviços Ltda. (Doc. TC 62915/17 e Doc. TC 62917/17). 
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Credor: FOXX URE – JP AMBIENTAL S.A. 

Data Empenho Valor – R$ Pagamento – R$ Saldo – R$ 
26/01/2017 00240 91.260,64 91.260,64 0,00 
23/02/2017 00443 77.848,09 77.848,09 0,00 
27/03/2017 00999 92.451,04 92.451,04 0,00 
26/04/2017 01679 103.134,99 103.134,99 0,00 
23/05/2017 01895 92.115,62 92.116,62 0,00 
20/06/2017 02431 94.651,40 0,00 94.651,40 
TOTAL  R$ 551.462,78  R$ 456.811,38 R$ 94.651,40 

 

O supracitado pagamento refere-se à despesa paga com destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos (domiciliar, comercial, diversificado ou entulho e poda) que foram depositados no aterro 

metropolitano, no período de 26 de dezembro de 2016 a 25 de junho de 2017. O valor total corresponde a 

17.298,07 toneladas de resíduos ao custo unitário de R$ 31,88 a tonelada, conforme se constata nos 

boletins de medição apresentados. 

 

Credor: M Construções e Serviços Ltda. 

Data Empenho Valor – R$ Pagamento – R$ Saldo – R$ 
23/01/2017 00177 530.842,21 530.842,21 0,00 
17/03/2017 00757 487.528,58 487.528,58 0,00 
03/04/2017 01243 592.729,67 592.729,67 0,00 
10/05/2017 01831 561.667,70 561.667,70 0,00 
13/06/2017 02283 542.706,69 200.000,00 342.706,69 
TOTAL  R$ 2.715.474,85  R$ 2.372.768,16 R$ 342.706,69 

 

Com relação ao contrato 125/2016 firmado com empresa M Construções e Serviços Ltda. para a 

limpeza urbana, verificaram-se pagamentos no montante de R$ 2.715.474,85 corresponde aos serviços 

executados no período de 01 de janeiro a 31 de maio de 2017, conforme detalhado dos respectivos 

boletins de medição apresentados. Com os boletins de medição apresentados, a Auditoria constatou a 

seguinte situação para o período em análise: 

 

Quadro 3 – Serviços executados na limpeza urbana, no período de janeiro a maio de 2017 
total 

Item Descrição dos serviços Unidade 
custo unitário 

R$ 
quantidade valor 

quantidade 
média do 
período 

quantidade 
mensal 

estimada na 
licitação  

1 Coleta e transporte ao destino final, dos 
resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais, com monitoramento em 
GPS/GPSM 

toneladas       105,97    9.103,99  964.749,82 1.820,80 2.215,00 

2 Coleta manual e transporte de entulhos 
dos resíduos sólidos especiais 

toneladas         76,87    4.715,96  362.515,85 943,19 260 

3 Coleta e transporte mecanizada de 
entulhos e resíduos sólidos especiais 
urbanos por equipe de operação especial 

equipe/mês  61.012,29           6,50  396.579,89 1,30 1 

4 Coleta e transporte ao destino final dos 
resíduos de poda 

toneladas       225,27       367,59  82.807,00 73,52 90 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por Usuário da C. Externa em 06/11/2017 12:29. Validação: DB6E.AC40.4EE3.40FB.289D.EB24.0E6E.093D. 
Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00040/17. Inserido por Adjailtom Muniz de Sousa em 30/10/2017 12:53.

1187

1187



 

35/51 

5 Coleta e remoção motorizada de resíduos 
em áreas especiais e de difícil acesso 

equipe/mês    5.192,00               -    - - 4 

6 Coleta manual de resíduos sólidos 
domiciliares em área de difícil acesso 

homem/mês    3.601,56         34,00  122.453,04 6,80 4 

7 Lavagem de feiras, vias e logradouros 
públicos 1 homem e 1 motorista 

equipe/mês  16.095,14           4,50  72.428,13 0,90 1 

8 Roçagem mecanizada - 4 homens equipe/mês  18.849,54           7,00  131.946,78 1,40 1 

9 Capinação e raspagem manual - 5  
homens 

equipe/mês  17.801,39         13,00  231.418,07 2,60 1 

10 Pintura de meio-fio compreendendo guias 
de sarjetas com transporte de pessoal - 2 
homens e 1 motorista 

equipe/mês  15.762,22           7,00  110.335,54 1,40 1 

11 Varrição manual de vias e logradouros 
públicos, áreas especiais - 16 homens 

km         68,94    3.484,78  240.240,73 696,96 733,20 

TOTAL  R$             2.715.474,85   

Fonte: boletins de medição da Prefeitura. 

 
Constata-se que ocorreram serviços com quantitativos significativamente superiores ao estimado 

quando da licitação, a exemplo da Coleta manual e transporte de entulhos dos resíduos sólidos especiais 

(diversificado), cuja quantidade executada total no período (05 meses) foi de 4.715,96 toneladas e a 

estimativa global (12 meses) no contrato era de 3.120 toneladas. Isso representa uma diferença de cerca 

de 262% entre a média estimada e a efetivamente executada. O serviço de Coleta manual de resíduos 

sólidos domiciliares em área de difícil acesso também apresentou uma diferença considerável, 70% a 

mais em relação ao estimado na licitação. 

Em consulta ao SAGRES, verifica-se que para o contrato em análise, nº 126/2016, no valor global 

de R$ 5.882.708,14, no exercício de 2016 (maio a dezembro), constam valores liquidados no montante de 

R$ 4.609.664,78. Considerando o valor pago no exercício de 2017 (janeiro a junho) de R$ 2.715.474,85, 

contata-se que o total gasto na execução do contrato, tomando-se até data do último pagamento, 

13/06/2017, já ultrapassa o valor efetivamente contratado em R$ 1.442.247,81, que corresponde a 24,52% 

do valor contratado. 

 

2016 R$ 4.609.664,78 

2017 R$ 2.715.471,17 

Total R$ 7.325.135,95 
Valor do 
contrato R$ 5.882.708,14 

Acréscimo R$ 1.442.427,81 
 

No comparativo considerando os mesmos períodos (janeiro a maio) para os exercícios de 2016 e 

2017, observou-se que alguns serviços tiveram um aumento bastante significativo, conforme discriminado 

a seguir: 

 

Quadro 4 – comparativo da limpeza urbana 
Tipo de resíduos quantidade 2016 2017 variação 
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Domiciliar tonelada 11.121,03 9.103,99 -1.937,22 -17,42% 

Diversificado tonelada 2.231,23 4.715,96 2.562,96 114,87% 

Poda tonelada 300,53 367,59 77,23 25,70% 

Fonte: relatório de pesagem do aterro metropolitano (Doc. TC 62918/17). 

 

No relatório geral das pesagens do aterro sanitário, onde constam as placas, o tipo material 

transportado, a pesagem, data e horário da entrada e saída dos caminhões, verifica-se que foram utilizados 

26 caminhões distintos, nos serviços de coleta dos resíduos. Desse total, foram utilizados 21 caminhões 

na coleta do resíduo sólido domiciliar e comercial, no entanto, com a inspeção realizada e a identificação 

de algumas placas que constam no relatório geral de pesagem do aterro, verifica-se que apenas 06 

caminhões são do tipo coletor compactador, como indicado no projeto básico. Com isso, percebe-se que 

estão se utilizando de outros tipos de caminhões para a coleta dos resíduos domiciliar que não são 

especificados para o serviço, conforme estabelecido em edital, no anexo II do projeto básico, no item 

referente ao escopo dos serviços, conforme transcrito a seguir: 

 
3.2.1.4. O transporte do resíduo domiciliar ao destino final será executado 
exclusivamente por veículos coletores compactadores e suas freqüências, turnos e 
horários, serão diferenciados de acordo com as características de cada uma das áreas de 
atendimento. 

 

Acrescenta-se que a realização da coleta e transporte dos resíduos domiciliar utilizando-se de 

veículos não apropriados, não identificados ou não especificados como compactadores indica uma 

ausência de controle na fiscalização na execução dos serviços contratados, tendo como conseqüência uma 

insegurança quanto a fidedignidade dos boletins de medição, quanto a identificação do tipo de material 

coletado e transportado ao aterro para pesagem. Não se afastando a irregularidade da empresa contratada 

realizar um serviço em desconformidade com o contrato, e a administração efetuando o pagamento sem 

qualquer restrição ou observação. 

No período em análise, janeiro a maio de 2017, verifica-se através dos relatórios de pesagem que 

2.955,16 toneladas de material foram pesados como sendo resíduo domiciliar, coletados em caminhões 

não identificados nessa auditoria como compactadores, que corresponde a R$ 313.158,31, conforme 

detalhado a seguir: 

 

Quadro 5 – quantidade de resíduos domiciliares pesados em veículos não especificados 
Período: janeiro a maio de 2017 

Veículo - placa pesagem  em tonelada 

BTT7525 6,05 

HZT7062 344,92 

KCJ6929 3,63 

KJI6543 5,66 

KJV1420 142,04 

KLD1875 4,78 
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KLP9283 552,85 

MMX4081 79,28 

MNV0256 8,64 

MOF6435 462,27 

MWW7606 742,3 

NNM6929 147,04 

OXO1690 12,58 

PFH6877 197,83 

QFI6850 245,29 

Total da pesagem (toneladas) 2.955,16 
   Fonte: relatórios de pesagem do aterro metropolitano. 

 
O contrato de prestação de serviços é bastante claro quanto às penalidades por descumprimento 

das obrigações, entre as quais o uso indevido de veículos e equipamentos não recomendados para os 

serviços. Para a Auditoria, fica evidente que há um controle deficiente da fiscalização da execução dos 

serviços, principalmente com a permissividade da utilização irregular do tipo de caminhão em 

desconformidade ao contrato. Assim, recomenda-se a glosa do valor pago, R$ 313.158,31, pela suposta 

execução do serviço em desconformidade ao contratado, além da aplicação de multa a empresa, de acordo 

com determinado no contrato de prestação de serviços nº125/2016, cláusula décima primeira, conforme se 

transcreve a seguir: 

 

11.2.4. Multa diária no valor equivalente a 10 (dez) toneladas de coleta e transporte de resíduos 
sólidos domiciliares, por uso de veículos, equipamentos e/ou uniformes não recomendados para 
os serviços, após o prazo de implantação dos mesmos, até a correção do problema. 11.2.5. Muita 
diária no valor equivalente a 2 (duas)toneladas de coleta e transporte de resíduos domiciliares, 
por cada uma das seguintes infrações: uso de veículos, inadequados para o circuito; uso de 
contentores, lutocares, uniformes ou equipamentos não padronizados para os serviços, após os 
prazos fixados para implantação total dos serviços; transporte dos resíduos ao destino final sem 
os devidos cuidados de proteção; por uso de veículos sem as devidas identificações; por uso de 
veículos com falta de pás, gadanhos e vassouras; por despejo de resíduos nas vias públicas; por 
inutilização e/ou extravio de recipientes das unidades geradoras; por solicitação de propinas por 
parte de empregados da CONTRATADA aos usuários dos serviços, ou por uso de drogas e 
bebidas alcoólicas em serviço, por parte dos empregados da CONTRATADA; por permitir que 
seus empregados promovam algazarras ou faltem com o devido respeito com os munícipes; por 
não possibilitar a comunicação com seus supervisores durante o horário dos serviços de 
remoção; por transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros ou com agentes 
de , limpeza sendo transportados nos estribos dos equipamentos; por recolhimento de resíduos 
não previstos no contrato; por tentativa de fraude de pesagem ou por tentativa de descarga em 
local não autorizado; por dificultar ou impedir ao pessoal da Fiscalização da CONTRATANTE 
livre acesso a todas as suas dependências para verificação e exame das instalações, anotações, 
relatórios dos veículos, equipamentos, pessoal ou de material, ou por não fornecer num prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, quando programado ou solicitado, todos os dados e elementos 
referentes aos serviços; por falta de manutenção (lavagem e pintura) dos veículos e 
equipamentos, bem como quando os empregados não estiverem devidamente uniformizados; por 
manter seus veículos em via pública fora dos horários de serviço e sem justificativa; por efetuar a 
descarga do chorume contido nos equipamentos em vias e logradouros públicos ou em qualquer 
locai que não seja licenciado; 

 
A empresa contratada M Construções e Serviços Ltda. não possui qualquer licença ambiental de 

operação necessária para trabalhar com a coleta de resíduos no estado da Paraíba, conforme informações 

do órgão ambiental competente, a SUDEMA, Doc. 49088/17. Assim, desde o início do referido contrato 
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de prestação de serviços, em abril de 2016, a empresa está prestando serviços à prefeitura de forma 

irregular sem devida autorização do órgão ambiental estadual. Com a informação da SUDEMA, verifica-

se que a empresa só deu entrada para solicitar a Autorização Ambiental (AA) em 17 de julho de 2017, 

data posterior ao início dos serviços de auditoria. 

Em consulta ao CREA-PB, foi observado que a supracitada empresa só registrou um responsável 

técnico, em 02 de agosto de 2017, não havendo registro de responsabilidade técnica no período anterior, 

durante a execução do contrato, desde abril de 2016. Dessa forma, tem-se que a empresa funcionava 

irregularmente, no município, desde o início sem qualquer profissional habilitado pelo CREA-PB, que 

fosse responsável técnico pela execução dos serviços contratados. 

A regularização da documentação supracitada, referente ao registro de responsável técnico junto 

ao CREA-PB e licenciamento ambiental junto a SUDEMA é de inteira responsabilidade da empresa 

contratada, a M Construções e Serviços Ltda., desde o início dos serviços, conforme estabelecido no 

contrato, na cláusula nona, item 9.28. 

 
9.28. Será de responsabilidade da CONTRATADA a regularização de toda a 
documentação necessária para o início dos serviços, perante os órgãos competentes 
(SUDEMA, CREA/ARTS, Corpo de Bombeiros, DETRAN e outros) 

 
Na proposta apresentada pela vencedora do certame, a própria empresa M Construções e Serviços 

Ltda. declara o seguinte: “Declaramos manter um técnico devidamente habilitado pelo CREA para o 

acompanhamento permanente dos serviços”. Na inspeção realizada, a Auditoria não constatou a presença 

de responsável técnico habilitado pelo CREA-PB, conforme declarado, como também não consta tal 

profissional na lista de funcionários  da empresa contratada, apresentada pela Secretaria.  

As supracitadas irregularidades quanto à execução dos serviços pela empresa contratada, sem as 

devidas documentações, aponta para uma clara e evidente ausência na fiscalização do contrato por parte 

da administração, no caso a Secretaria municipal de Infraestrutura. 

 

5.4.2 - Obras 

 

No exercício de 2017, no período de janeiro a julho, o município de Bayeux efetuou pagamentos 

com obra no montante de R$ 199.584,22, conforme detalhado a seguir. 

 

Obra 
Fonte dos 
Recursos 

Prazo 
Contratual 

Valor do 
Contrato (R$) 

Valor pago 
em 2017 (R$) 

Valor total 
pago (R$) 

% 
pago 

Situação 

Construção de quadra 
poliesportiva coberta 
com vestiário – Projeto 
FNDE 

Federais 18/09/2017 502.119,70 8.827,33 30.881,09 26,07% 
Em 

execução 

Construção de unidade 
escolar com 06 (seis) 
salas de aula no Bairro 

Estaduais 01/11/2017 642.591,36 28.949,60 363.142,60 56,51% Paralisada 
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Mario Andreazza 

Construção do Centro de 
Referência Especializado 
em Assistência Social – 
CREAS 

Federais e 
próprios 

31/08/2017 374.293,48 0,00 11.862,10 3,17% 

Paralisada 
com sinais 

de 
abandono 

Execução dos serviços 
remanescentes da 
duplicação da via de 
acesso ao Aeroporto 

Federais e 
próprios 

25/11/2017 2.106.095,63 161.807,29 1.996.404,43 94,79% Paralisada 

Totais   3.625.100,17 199.584,22 2.402.290,22   
 
 A Auditoria realizou inspeção “in loco” para verificação dos serviços realizados e constatação 

situação atual das obras elencadas. A inspeção foi acompanhada pelo fiscal de obras do município, José 

Pedro da Silva, e pela engenheira da prefeitura, Maria Aparecida da Silva Gomes. 

 

Construção da Quadra Coberta com Vestiário – a obra é executada totalmente com recursos 

provenientes do FNDE, apresenta um ritmo bastante lento (os serviços foram iniciados em julho de 2014) 

devido à falta de repasse do governo federal. Constatou-se que o montante dos pagamentos já efetuados 

está abaixo do total de serviços que já foram executados. Os pagamentos realizados correspondem até a 6ª 

medição, que corresponde aos serviços executados até 30 de janeiro de 2017. 

 

Escola com 06(seis) salas de aulas – obra faz parte do convênio nº0047/2014 com o Governo Estadual, 

no programa Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraíba, onde os recursos (R$ 646.566,03) para 

execução do objeto são integralmente estaduais, com uma contrapartida solidária, a qual a prefeitura 

compromete a reduzir em 50% a evasão escolar e aumentar em 100 unidades o número de matrículas na 

educação infantil e no ensino fundamental. Do total dos recursos, o Governo do Estado só liberou R$ 

323.283,02, correspondente a 50% do valor do convênio. A última liberação de recursos foi em 

28/09/2016. Na inspeção realizada, constatou-se que a obra está paralisada. A última medição realizada 

corresponde aos serviços executados no período de novembro a dezembro de 2016. No sistema da CGE-

PB, consta que o Convenente, a Prefeitura de Bayeux, encontra-se inadimplente deste 25/08/2015. O 

convênio expira em 31/12/2017. O último termo aditivo foi firmado com a empresa executora dos 

serviços em 03 de março de 2017, prorrogando a vigência do contrato para a data de 01/11/2017. 

 

Construção do Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS – obra executada 

através de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social, no qual já foi liberado o montante de 

R$ 280.000,00, que corresponde ao valor integral do valor conveniado, conforme informado no Portal da 

Transparência do Governo Federal. Na inspeção realizada, constatou-se que a obra está paralisada e com 

sinais de abandono. Registra-se que só foi pago o montante de R$ 11.862,10 na execução da obra, apesar 

de todo valor conveniado, R$ 280.000,00, ter sido liberado desde dezembro de 2014, com o agravante que 
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na conta bancária específica de movimentação dos recursos do convênio, conforme informado no 

SAGRES, é registrado apenas um saldo de R$ 10.336,00. Esta situação de inconsistência nas informações 

bancárias está sendo devidamente apurado na PCA do exercício de 2016, processo TC nº 05734/17. 

 
 

 
 
Duplicação da via de acesso ao aeroporto – obra executada através de um convênio com Ministério do 

Turismo (95%) e contrapartida da prefeitura (5%). Na inspeção realizada, observou-se que problemas nos 

serviços executados referente à pavimentação da pista de rolamento, a qual apresenta diversos buracos, 

que já alcançam as camadas inferiores do asfalto. Recomenda-se uma providência imediata por parte da 

Prefeitura para que a empresa executora dos serviços efetue as devidas correções necessárias para o bom 

funcionamento da obra, sem qualquer ônus a Administração. 

 

6 - Medidas adotadas pelo município de Bayeux - PB em decorrência da emissão do Alerta TCE - PB nº 

00642/17 

 

O Relator do processo de acompanhamento da gestão do município de Bayeux - PB, exercício de 

2017, emitiu alerta ao então gestor, Sr. Gutemberg de Lima Davi, bem como ao responsável técnico pela 

contabilidade, Sr. João Gilberto Carneiro Ismael da Costa, datado de 22 de junho de 2017 (doc. pág. 205), 

com vistas à adoção de providências para regularização das eivas apontadas em relatório técnico da 

Auditoria, sob pena de repercutirem negativamente na análise das contas anuais em caso de omissão. 
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Os dados que subsidiaram a análise que terminou por desencadear a emissão do mencionado 

alerta foram àqueles encaminhados pela administração municipal para esta Corte de Contas, por meio dos 

balancetes mensais, no período de janeiro a abril de 2017. 

A seguir apresentamos os pontos indicados no alerta ao passo que passamos a analisar as 

providências adotadas pela administração municipal com vistas à superação das falhas indicadas na 

análise inicial, além de apurar a situação após a inclusão dos dados dos balancetes dos meses de maio e 

junho: 

 
a) Déficit na execução orçamentária no valor de R$ 4.221.165,02 

 
 O Déficit Orçamentário apurado no relatório de acompanhamento elaborado com base nos dados 

dos balancetes dos meses de janeiro a abril de 2017 e que ensejou a emissão de alerta foi de R$ 

4.221.165,02, correspondendo a 9,77% da receita orçamentária do mesmo período. Considerando a 

apresentação dos balancetes dos meses de maio e junho, procedemos à nova apuração da receita e da 

despesa do ente, agora considerando o período de janeiro a junho, conforme demonstrado no quadro a 

seguir: 

Receita 
Arrecadada 

Adm. Direta  
(Do Executivo) 

Adm. Indireta Poder Executivo  Poder Legislativo Ente Municipal  

Corrente (*) 73.765.233,11 2.167.160,87 75.932.393,98 0,00 75.932.393,98 

Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dedução 6.782.505,54 0,00 6.782.505,54 0,00 6.782.505,54 

Ajustes Auditoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 66.982.727,57 2.167.160,87 69.149.888,44    0,00  69.149.888,44 

Despesa Executada 
Adm. Direta 

(Do Executivo) 
Adm. Indireta Poder Executivo Poder Legislativo Ente Municipal 

Corrente 59.881.782,98 8.692.104,20  68.573.887,18 2.710.116,94 71.284.004,12   

Capital 1.253.464,45 0,00 1.253.464,45 6.380,00 1.259.844,45    

Ajustes Auditoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 61.135.247,43 8.692.104,20 69.827.351,63 2.716.496,94 72.543.848,57 

Resultado Orçamentário do Período (R$ 3.393.960,13) 

% do Resultado Orçamentário na Receita Total 4,91 

Fonte: SAGRES/Balancetes dos meses de janeiro a junho de 2017. (*) A cota-parte da receita de IPVA não consta nos registros realizados 
pelo município, portanto, o valor da referida receita não está sendo computado neste quadro. 

 
O resultado da apuração da receita e da despesa para o período de janeiro a junho de 2017 indica 

a existência de déficit orçamentário no valor de R$ 3.393.960,13, este valor corresponde a 4,91% da 

receita orçamentária do período. Portanto, a situação deficitária persiste, devendo a administração 

municipal tomar as providências necessárias, inclusive mediante a limitação de empenho, com vistas a 

não incorrer, ao final do exercício, em déficit orçamentário, caracterizando desequilíbrio na execução 

orçamentária. 
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b) Omissão de registro em favor do FUNDEB das receitas decorrentes de aplicações financeiras 

 

Analisando as informações disponibilizadas pela administração municipal, através do SAGRES, 

referentes ao acumulado do período de janeiro a junho de 2017, é possível identificar o registro da receita 

decorrente da aplicação das disponibilidades do FUNDEB, cujo valor acumulado até o mês é de R$ 

144.866,67. 

A receita patrimonial advinda da remuneração dos depósitos bancários vinculados ao FUNDEB 

está sendo registrada no código 13250102, conforme recomenda o Manual de Contabilidade Aplicado ao 

Setor Público em sua 7ª Edição. Portanto, entendemos que a omissão anteriormente alegada não persiste. 

 

c) Descumprimento da aplicação mínima dos recursos do FUNDEB em magistério 

 

 Conforme apuração realizada para a o período de janeiro a abril de 2017, a aplicação de recursos 

do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais do Magistério estava abaixo do mínimo exigido que é de 

60,00% das receitas do fundo. No quadro a seguir realizamos uma nova apuração da receita arrecadada 

pelo fundo e dos valores despendidos, agora considerando o período de janeiro a junho de 2017: 

 

Aplicações em FUNDEB Valor 
1. Receita do FUNDEB (cota-parte + complementação) 18.337.303,34 

2. Receita de Rendimentos de Aplicação 144.866,67 

3. Ajustes da Auditoria 0,00 

4. Total das Receitas (Base de Cálculo) (1+2+3) 18.482.170,01 

5. Despesa com Remuneração dos Profissionais do Magistério 11.262.906,09 

6. Restos a Pagar inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do 
FUNDEB (60%) 

0,00 

7. Ajustes da Auditoria 0,00 

8. Total das Aplicações em Magistério (5-6+7) 11.262.906,09 

9. Percentual de Aplicação em Magistério (8/4*100) 60,94% 

10. Outras Despesas 4.741.467,66 

11. Restos a Pagar inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de Recursos do 
FUNDEB (40%) 

0,00 

12. Ajustes da Auditoria 0,00 

13. Total das Aplicações em Outras Despesas (10-11+12) 4.741.467,66 

Fonte: SAGRES/Balancetes dos meses de janeiro a junho de 2017. 
 

 Conforme demonstrado no quadro anterior, a receita total do FUNDEB do município de Bayeux 

– PB, no período de janeiro a junho de 2017, totaliza R$ 18.482.170,01, valor que corresponde ao 

somatório da cota-parte, da complementação da União e dos rendimentos advindos da aplicação das 
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disponibilidades. Os pagamentos de despesas referentes à remuneração do magistério totalizam, no 

mesmo período, R$ 11.262.906,09, valor que corresponde a 60,94% do total da receita do período, 

portanto, atendendo ao percentual mínimo de aplicação exigido que é de 60,00%. Sendo assim, não 

persiste a falha inicialmente apontada, contudo, é importante destacar que a apuração da aplicação é 

anual, consequentemente, a gestão deverá tomar as providências cabíveis para que ao final do exercício 

de 2017 o percentual atingido seja superior ao mínimo exigido. 

 

d) Descumprimento das aplicações mínimas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – 

MDE 

 

Por meio da análise realizada com base nos dados do período de janeiro a abril de 2017, apurou-

se aplicação abaixo do mínimo exigido em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, haja vista 

que o montante aplicado correspondeu a 20,18% da receita de impostos e transferências de impostos do 

período. Considerando que a aplicação em questão é apurada anualmente, encaminhou-se alerta ao gestor 

para que observasse a tendência de ficar abaixo da aplicação mínima ao final do exercício. 

Considerando a disponibilização dos dados dos meses de maio e junho, realizamos nova apuração 

da aplicação em MDE considerando o período de janeiro a junho de 2017, conforme demonstrado no 

quadro a seguir: 

 
Aplicações em MDE Valor (R$) 

1. Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 16.004.373,75 

2. Despesas Custeadas com Recursos de Impostos (*) 2.629.322,07 

3. Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB -10.121.924,06 

4. Dedução da Receita proveniente da Complementação da União -1.432.875,00 

5. Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de 
Recursos da MDE 

0,00 

6. Ajustes da Auditoria 0,00 

7. Total das Aplicações em MDE (1+2-3-4-5+6) 7.078.896,76 

8. Total das Receitas de Impostos e Transferências (Base Cálculo) (**) 39.754.452,50 

9. Percentual de Aplicação em MDE (7/8*100) 17,81% 

Fonte: SAGRES. (*) O montante de R$ 1.808,00 foi deduzido da aplicação com recursos de impostos, pois, embora 
tenha havido a vinculação da conta 22154-6 FUNDO ESPECIAL, tal conta não se destina, exclusivamente, à 
movimentação de recursos de impostos e transferências de impostos. (**) Não foi computada a Receita de IPVA, 
tendo em vista o não recebimento e a não contabilização dessa receita no exercício de 2017, importante destacar que 
quando houver a inclusão dessa receita a base será ampliada exigindo uma aplicação ainda maior para atingir o 
patamar mínimo exigido. 
 

Com base na apuração realizada a aplicação em MDE no primeiro semestre de 2017 atingiu o 

percentual de 17,81% das receitas de impostos e transferências de impostos do mesmo período, 

mantendo-se a tendência da apuração anterior de não atendimento ao percentual mínimo de aplicação 
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anual exigido que é de 25%. Portanto, mais uma vez, é importante que o gestor seja alertado dessa 

tendência para que adote as medidas cabíveis com vistas ao atendimento da aplicação mínima anual em 

MDE. 

 

e) Ultrapassagem dos limites de gastos com pessoal por parte do Poder Executivo e do Ente 

 

A análise que gerou a emissão de alerta ao gestor baseou-se nos dados acumulados do período de 

maio de 2016 a abril de 2017 (12 meses). No entanto, considerando a disponibilização de novos 

balancetes do exercício de 2017, apuramos no quadro a seguir os percentuais da despesa de pessoal 

compreendendo o período de julho de 2016 a junho de 2017: 

 

Gastos com Pessoal (R$) 

Elemento de Despesa 
Adm. Direta 
do Executivo 

Adm. 
Indireta 

Poder 
Executivo 

Poder 
Legislativo 

Município 

Contratação por Tempo 
Determinado (1) 29.911.055,70 0,00 29.911.055,70 0,00 29.911.055,70 

Vencimentos e Vantagens fixas 
(2) 

56.123.933,32 519.860,51 56.643.793,83 3.811.120,12 60.454.913,95 

Outras Despesas Variáveis 
Pessoal Civil (4) 

135.116,00 0,00 135.116,00 0,00 135.116,00 

Outras Despesas de Pessoal 
Contratos de Terceirização (5) 341.199,35 0,00 341.199,35 0,00 341.199,35 

Ajustes da Auditoria (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das Despesas com 
Pessoal (7) (1+2+4+5+6) 

86.511.304,37 519.860,51 87.031.164,88 3.811.120,12 90.842.285,00 

Obrigações Patronais (3) 
17.170.750,58 214.561,29 17.385.311,87 845.309,08 18.230.620,95 

Diferença positiva com inativos 
e as receitas de contribuições 
(8)  

 0,00 

Total das despesas de Pessoal do Ente 90.842.285,00 

Receita Corrente Líquida (apurada no REO do 3º Bimestre de 2017) 138.739.128,21 

% da despesa com Pessoal 62,73 2,75 65,48 

Limite Legal 54% 6% 60% 

Fonte: SAGRES/Balancetes dos meses de julho de 2016 a junho de 2017. Para efeito de cálculo, foi considerado o 
entendimento contido no Parecer PN – TC 12/2007, não computando no “Total dos gastos com pessoal do Poder 
Executivo e Legislativo” o valor das despesas com “Obrigações Patronais”. 
 

 Conforme demonstrado no quadro anterior a despesa com pagamento de pessoal do Poder 

Executivo, nos últimos 12 meses atingiu o percentual de 62,73% da Receita Corrente Líquida – RCL do 

mesmo período, portanto, acima do limite máximo fixado na Constituição Federal que é de 54,00%. No 
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tocante a despesa de pessoal do ente, verifica-se que o percentual apurado é de 65,48% da RCL, portanto, 

também se encontra acima do limite máximo firmado que é de 60,00%. 

 Indispensável destacar que a ultrapassagem dos limites de gastos com pagamento de pessoal 

requer do administrador a adoção de medidas com vistas ao restabelecimento da legalidade, conforme se 

depreende da leitura do art. 23, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, transcrito a seguir: 

 

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites 
definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente 
terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, 
adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição. 

 
 Os §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição Federal, determinam o seguinte: 
 

§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na 
lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
adotarão as seguintes providências: 
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de 
confiança; 
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o 
cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá 
perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade 
funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

 
A LRF, em seu art. 23, § 1º, prevê que no caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição 

Federal, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos 

valores a eles atribuídos. De acordo com o § 2º, do mesmo artigo e normativo, é facultada a redução 

temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. 

Ainda de acordo com o § 3º do art. 23 da LRF, não alcançada à redução no prazo estabelecido, e 

enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: I - receber transferências voluntárias; II - obter garantia, 

direta ou indireta, de outro ente; III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

Portanto, a inércia da gestão poderá acarretar sérios prejuízos ao ente, tendo em vista que poderá 

comprometer a obtenção de receitas indispensáveis para um bom desenvolvimento das políticas públicas 

a seu cargo. Sendo assim, o gestor municipal deverá adotar as medidas necessárias para viabilizar a 

redução das despesas com pagamento de pessoal ao limite legal. 

 

f) Elevado número de servidores temporários vinculados à administração direta 

 

 Conforme apurado no relatório de acompanhamento da gestão elaborado a partir dos dados 

informados para o período de janeiro a abril de 2017, o quantitativo de servidores contratados 
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temporariamente pelo município de Bayeux totalizava 2.076 servidores no encerramento do mês de abril 

de 2017, representando pouco mais de 51% do total de servidores do município. 

Após a disponibilização dos dados referentes aos meses de maio e junho de 2017, realizou-se 

nova apuração do quantitativo de contratos temporários. De acordo com o que foi levantado, no 

encerramento do mês de junho de 2017 existiam 1.975 servidores contratados temporariamente pelo 

município de Bayeux, correspondendo a 51,24% do total de servidores informados pelo município no 

SAGRES para o referido mês. Portanto, embora tenha havido a redução do quantitativo de contratados a 

proporção desse tipo de vínculo em relação ao total de servidores se manteve no mesmo patamar. 

Nos termos do art. 37, IX, da CF/88, a contratação por tempo determinado só é autorizada para os 

casos previstos em lei e tem por finalidade atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público. No caso em questão, as contratações objetivaram o preenchimento de cargos como auxiliar 

administrativo, auxiliar de serviços gerais, digitador, inspetor escolar, médico, técnico de enfermagem, 

enfermeiro, cozinheiro, motorista, professor, monitor de educação infantil, vigilante, odontólogo, 

assistente social, dentre outros, sem que houvesse qualquer justificativa quanto à existência do 

excepcional interesse público, tampouco da temporariedade da necessidade. 

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de contratação de pessoal sem aprovação prévia em 

concurso público, em desacordo com o disposto no art. 37, II, da CF/88, por não estar configurado o 

caráter temporário, bem como a excepcionalidade do interesse público que se visava atender com tais 

contratações. 

 

g) Elevado número de servidores temporários lotados no Instituto de Previdência e Assistência 

dos Servidores Públicos do Município de Bayeux/PB – IPAM 

 

 De acordo com o levantamento realizado com base nos dados do período de janeiro a abril de 

2017 o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Bayeux/PB – 

IPAM contava com 12 servidores, todos ocupantes de cargos comissionados. Após a inclusão dos dados 

dos meses de maio e junho no SAGRES, efetuamos nova consulta, através da qual se evidenciou a 

permanência da situação anteriormente verificada, ou seja, o IPAM continua a contar com 12 servidores, 

todos ocupantes de cargos comissionados. 

 

h) Ausência de pagamento regular das obrigações patronais devidas ao IPAM 

 

 O quadro a seguir apresenta o montante das remunerações dos servidores efetivos e o montante 

pago ao RPPS no período de janeiro a junho de 2017, relativo às obrigações patronais devidas pelo Poder 

Executivo: 
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Discriminação Valor RPPS 

Vencimentos e Vantagens fixas - servidores efetivos (*) (a) 26.046.615,80 

Obrigações Patronais estimadas (alíquota de 38,08%) (**) (b)  9.918.551,30 

Obrigações Patronais do exercício pagas (c) 4.055.799,02 

Estimativa do valor não recolhido (b - c) 5.862.752,28 

(*) servidores efetivos, efetivos em exercício de cargo comissionado, estabilizados. (**) Alíquota normal de 13,58% 
e alíquota suplementar de 24,50%, conforme Decreto Municipal nº 009-A/2014 (Doc. TC nº 39823/16) e Lei 
Municipal nº 1.004/2006, com alterações da Lei Municipal nº 1.347/2014 (Doc. TC nº 39719/16). 
 

 Conforme demonstrado no quadro anterior, o Poder Executivo do município de Bayeux deixou de 

recolher valores devidos ao Instituto de Previdência do município, a título de obrigação patronal, no 

montante estimado de R$ 5.862.752,28. 

 

i) Descontos indevidos nos valores devidos ao IPAM decorrentes de auxílios diversos e salário-

família, que constituem obrigação do empregador e não do instituto 

 

 Foi identificado que a Prefeitura Municipal de Bayeux - PB estava deduzindo, sistematicamente, 

do valor devido ao IPAM a título de obrigações patronais, no momento dos repasses, valor relativo a 

pagamentos de auxílio doença, salário família e salário maternidade, no entanto, a obrigação legal de 

arcar com os referidos pagamentos é do próprio Poder Executivo, consoante art. 34 da Lei Municipal nº 

1.347/2014, caracterizando irregularidade, tendo em vista que tais deduções tem gerado prejuízos ao 

equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário municipal. 

 De acordo com as informações obtidas in loco, após a emissão do alerta pelo Tribunal de Contas, 

a Prefeitura Municipal de Bayeux deixou de deduzir dos repasses realizados para o Instituto de 

Previdência do município os valores pagos a título de auxílio doença, salário família e salário 

maternidade, recaindo sobre o tesouro o ônus de quitação desses benefícios, conforme prevê a Lei 

Municipal nº 1.347/2014. 

 

j) Ausência de pagamento regular das obrigações devidas ao Regime Geral de Previdência Social 

- RGPS 

 

A tabela abaixo apresenta cálculos estimados do montante devido e pago ao RGPS até o período 

em análise, relativo às obrigações patronais do Poder Executivo: 

 

Estimativa das Contribuições Previdenciárias 

Discriminação Valor RGPS 
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Vencimentos e Vantagens fixas (a) 0,00 

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil (b) 0,00 

Contratação por Tempo Determinado (c) 13.227.336,67 

Contratos de Terceirização (d) 0,00  

Base de Cálculo Previdenciário (a + b + c + d) 13.227.336,67 

Obrigações Patronais Estimadas 21% (e) 2.777.740,70 

Obrigações Patronais do exercício Pagas (f) 867.602,74 

Estimativa do valor não recolhido (e - f) 1.910.137,96 

 

Conforme demonstrado no quadro anterior, o Poder Executivo do município de Bayeux deixou de 

recolher valores devidos a título de contribuição previdenciária do empregador para o Regime Geral de 

Previdência Social – RGPS, no caso, a estimativa realizada indica que o montante não recolhido totaliza 

R$ 1.910.137,96. 

 

7 – Não arrecadação da receita tributária proveniente do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA (exercício de 2017) 

 

 Nos termos do art. 155, III, da Constituição Federal, compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir impostos, dentre os quais o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. A 

seguir transcrevemos o conteúdo do referido comando constitucional: 

 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
(...) 
III - propriedade de veículos automotores. 

 

 A receita obtida pelo Estado em decorrência da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores – IPVA, no entanto, deverá ser dividida com os municípios, considerando para 

tanto os veículos licenciados no território de cada um deles. Portanto, cinquenta por cento do produto da 

arrecadação do IPVA do Estado da Paraíba, em relação aos veículos licenciados no território do 

município de Bayeux, pertencem a este município, conforme se depreende do comando constitucional 

transcrito a seguir: 

 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
(...) 
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 
propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

 

 No desenvolvimento das atividades de acompanhamento da gestão municipal, identificou-se a 

não arrecadação de valores relativos ao IPVA no primeiro semestre de 2017. Diante da constatação da 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por Usuário da C. Externa em 06/11/2017 12:29. Validação: DB6E.AC40.4EE3.40FB.289D.EB24.0E6E.093D. 
Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00040/17. Inserido por Adjailtom Muniz de Sousa em 30/10/2017 12:53.

1201

1201



 

49/51 

falta de arrecadação pelo município de Bayeux da parcela do IPVA que lhe cabe, esta Auditoria 

questionou a administração municipal sobre os motivos que acarretaram a não arrecadação dessa receita. 

A gestão municipal alegou que está tentando solucionar os problemas que estão emperrando o repasse da 

receita em questão pelas instituições bancárias responsáveis pela arrecadação desses valores, no entanto, 

até o momento a situação não foi solucionada. 

 Considerando o montante estimado da receita de IPVA previsto para o exercício de 2017 que é de 

R$ 2.000.000,00, bem como o dever da administração municipal de empreender esforços para arrecadar 

as receitas pertencentes ao município, o gestor municipal deverá ser alertado a se utilizar de todos os 

meios necessários com a finalidade de garantir a arrecadação desses valores com a máxima urgência. 

 

8 - Licitações 

 

 Durante a inspeção in loco foi solicitada a disponibilização de alguns procedimentos licitatórios, 

conforme consta do item 1 da solicitação de documentos (Doc. TC nº 61563/17), todos os procedimentos 

solicitados foram apresentados pela administração municipal. Na fase de análise das despesas executadas, a 

comissão de Auditoria realizou uma análise preliminar dos correspondentes procedimentos licitatórios, no 

entanto, com o objetivo de aprofundar a análise, solicitou-se cópia digital da íntegra daqueles procedimentos 

para verificação em processos específicos com tramitação nesta Corte de Contas. 

 

Conclusão 

 

Com base no que foi analisado e exposto neste relatório de acompanhamento de gestão, bem 

como em face das verificações realizadas, elencamos a seguir as irregularidades apuradas, além das 

sugestões de alerta ao atual gestor: 

 

Irregularidades da responsabilidade do Sr. Gutemberg de Lima Davi: 

 

1. Não observação da ordem cronológica na realização dos pagamentos de valores inscritos em restos a 
pagar, consideradas as seguintes fontes: Recursos Ordinários, Recursos Próprios da MDE, Recursos 
Próprios da Saúde, Recursos do FNDE e Recursos do SUS. Em todas as fontes verificadas a ordem 
cronológica dos pagamentos foi desrespeitada, caracterizando-se como prática administrativa recorrente, 
embora contrária aos comandos normativos vigentes (item 4.2); 

2. Ausência de efetiva fiscalização na execução do contrato de limpeza urbana, principalmente em 
relação às pesagens por tipo de material e os tipos de veículos utilizados no processo de coleta dos 
resíduos sólidos domiciliares (item 5.4.1); 

3. Permissividade em trabalhar, desde o início do contrato em abril de 2016, com empresa M 
Construções e Serviços Ltda., responsável pelos serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por Usuário da C. Externa em 06/11/2017 12:29. Validação: DB6E.AC40.4EE3.40FB.289D.EB24.0E6E.093D. 
Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00040/17. Inserido por Adjailtom Muniz de Sousa em 30/10/2017 12:53.

1202

1202



 

50/51 

sem que esta esteja regularmente autorizada para realização dos serviços conforme determina o órgão 
ambiental competente, a SUDEMA (item 5.4.1); 

4. A M Construções e Serviços Ltda. realizou os serviços do período de abril de 2016 até julho de 2017 
sem o devido registro de um profissional técnico habilitado junto ao CREA-PB, apenas tendo dado 
entrada para registro após o início dos serviços da auditoria (item 5.4.1); 

5. Nos serviços de coleta urbana dos resíduos sólidos domiciliares houve a constatação da indicação de 
veículos não identificados na relação de veículos coletadores, caracterizando desconformidade com o 
contrato firmado, fato que enseja a glosa do montante de R$ 313.158,31, (item 5.4.1); 

6. A apuração da receita arrecadada e da despesa empenhada para o período de janeiro a junho de 2017 
indica a ocorrência de déficit na execução orçamentária, no valor de R$ 3.393.960,13, correspondendo a 
4,91% da receita orçamentária do período (item 6.a); 

7. Constatou-se a ocorrência de contratação de pessoal sem aprovação prévia em concurso público, em 
desacordo com o disposto no art. 37, II, da CF/88, por não estar configurado o caráter temporário, bem 
como a excepcionalidade do interesse público que se visava atender com tais contratações (item 6.f); 

8. No primeiro semestre de 2017 o Poder Executivo do município de Bayeux deixou de recolher valores 
devidos ao Instituto de Previdência do município, a título de obrigação patronal, no montante estimado de 
R$ 5.862.752,28 (item 6.h); 

9. No primeiro semestre de 2017 o Poder Executivo do município de Bayeux deixou de recolher valores 
devidos a título de contribuição previdenciária do empregador para o Regime Geral de Previdência Social 
– RGPS. A estimativa realizada indica que o montante não recolhido totaliza R$ 1.910.137,96 (item 6.j); 

10. Omissão do gestor em relação à arrecadação da receita de IPVA pertencente ao município, tendo em 
vista que no primeiro semestre de 2017 não foi arrecadado qualquer valor dessa natureza (item 7); 

 

Sugestões de Alerta ao atual gestor, Sr. Luiz Antônio de Miranda Alvino: 

 

1. Necessidade de melhorias nos controles de recebimento, distribuição e controle de estoques em 
relação ao material adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde (itens 5.2.2 e 5.2.5); 

2. A administração municipal de Bayeux deverá realizar planejamento e despender esforços com vistas 
a solucionar os problemas relacionados à estrutura física, equipamentos e mobiliários, identificados nas 
Unidades Básicas de Saúde da Família do município (itens 5.2.3 e 5.2.6);  

3. No período de janeiro a maio de 2017, constatação de uma significativa elevação (cerca 115%) da 
quantidade na coleta de resíduos sólidos diversificados na comparação com o mesmo período em 2016, 
sem justificativa (item 5.4.1); 

4. Das 04 (quatro) obras visitadas, 03 (três) se encontram paralisadas, devendo a administração 
municipal empreender esforços para concluir tais obras, sob pena de incorrer em prejuízo ainda maior 
(item 5.4.2); 

5. Na obra de duplicação da via de acesso ao aeroporto, constataram-se problemas construtivos que 
carecem de atenção e providências imediatas para correção por parte da construtora responsável, sem 
ônus ao Erário (item 5.4.2); 

6. Em defesa do direito à educação básica de qualidade, faz-se necessária a reforma das edificações, 
instalações elétricas e hidrosanitárias no sentido de oferecer condições mínimas de uso (item 5.3.4); 

7. Aquisição de fardamento escolar por tratar-se de alunos de baixa renda (item 5.3.4); 

8. Implantação das diretrizes para a promoção de uma alimentação saudável nas escolas, com a 
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conscientização dos professores e alunos quanto à Política de Regulamentação de vendas de alimentos 
nas escolas, inclusive com definição de cardápio ausente até a presente data, conforme Portaria n.º 1.010, 
de 8/5/2006 (item 5.3.4); 

9. Adaptar as escolas e suas dependências aos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida 
como forma de garantir a acessibilidade a qualquer cidadão e principalmente o corpo discente/docente ao 
ambiente escolar, Lei 10.098/2000 (item 5.3.4); 

10. A confrontação entre receita e despesa para o primeiro semestre de 2017 resulta em uma situação 
deficitária, devendo a administração municipal tomar as providências necessárias, inclusive mediante a 
limitação de empenho, com vistas a não incorrer, ao final do exercício, em déficit orçamentário, 
caracterizando desequilíbrio na execução orçamentária (item 6.a); 

11. Com base na apuração realizada a aplicação em MDE, no primeiro semestre de 2017, atingiu o 
percentual de 17,81% das receitas de impostos e transferências de impostos do mesmo período, 
mantendo-se esta tendência, o percentual mínimo de aplicação anual exigido que é de 25% não será 
atingido. Portanto, o gestor deverá adotar as medidas cabíveis com vistas ao atendimento da aplicação 
mínima anual em MDE (item 6.d); 

12. Necessidade de regularização do quadro de pessoal vinculado ao município, priorizando a redução 
das despesas com pagamento de pessoal com vistas ao reenquadramento dentro dos limites legais, bem 
como a não contratação de pessoal sem aprovação prévia em concurso público, conforme prevê o art. 37, 
II, da CF/88, ressalvadas as exceções ali previstas, sob pena, em caso de não observação, de penalização 
em função dessa conduta (itens 6.e e 6.f); 

13. Realização, pela Secretaria de Gestão e Controle Interno do município, de levantamento detalhado do 
quadro de pessoal do município de Bayeux, indicando as vinculações por tipo de cargo e por unidade de 
lotação de todos os servidores municipais (itens 6.e e 6.f); 

14. Considerando o montante estimado da receita de IPVA previsto para o exercício de 2017 que é de R$ 
2.000.000,00, bem como o dever da administração municipal de empreender esforços para arrecadar as 
receitas pertencentes ao município, o gestor municipal deverá se utilizar de todos os meios necessários 
com a finalidade de garantir a arrecadação dessa receita (item 7). 
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