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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da Prestação de Contas de Gestão
do Período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, e em obediência ao que determina
a Instrução Normativa n° 03/2013 deste Tribuna' de Cantas do Estado do Ceará-ICE/
que durante esse período, NÃO se efetuou nenhuma alteração das normas que regulam
esta Secretário (a) Municipal,

IA,`-' ARETAMA CE, em 31 de dezembro de 2019.

ANTÕNIA MÁRCIA BARBOSA DE LIMA
Secretário (a)

wwwjag ua reta ma.cegov.br
Rua Tristão Gonçaives, 185 1 iaguaretamaCE
CEP:63480-0001TeL: (88) 3576-1305

Ceará

Governo Municipal de Jaguaretama
Valores e saldos patrimoniais dos bens móveis
Posição até: 31/12/2019

iJnd. Gestora: 22 - Controladoria Geral do Município
Subgrupo

35-Equipamentos de processamen

42-Mobiliário em geral

99-Outros materiais permanente

Valor de

Valor

Valor liq.

aquisição

atual

contábil

7

4.618,45

4.618,45

4.618,45

11

918,00

918,00

918,00

1

40,00

40,00

40,00

5.576,45

5.576,45

5.576,45

QTD

Total da UG
19
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JAGUARETAMA
ÇLIO AO MOVO CO?., O ?'Oyo

PORTARIA N° 131-B!2017
Constitui Comissão de Avaliação e
Reavaliação dos bens móveis
públicas municipais, na forma que
indica e dá outras providências
O EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARETAMA,
Estado do Coará, na uso de suas atribuições legais que IC confere,
consubstanciado no Art 96, VI, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública em avaliar e/ou reavaliar
os bens móveis públicos municipais para fins de inventado;
CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública em manter atualizado seu
banco de dados dos bens móveis públicos municipais;
CONSIDERANDO os princípios que regem a Administração Pública, quais searn,
legalidade, impessoalidade, moral:dade, publicidade e eficiência, insculpidos no Art,
37, da CF/88.
RESOLVE:
Art. 1" - Constituir Comissão de Avaliação e Reavaliação para realização do inventário
dos bens móveis públicos municipais, verificando se os mesmos estão devidamente
identificados, numerados e registrados, realizando, inclusive verificação quanto ao
estado físico dos mesmos.
Art. 2° Caso seja localizado algum bem que não se enquadre no artigo 1 0, o mesmo
deverá ser imediatamente catalogado, observando-se os seguintes critérios
a) Ongera;
b) Descrição do bem:
o) Estado de conservação;
d) Vaor atribuido ao bem;
Art. 3° Caso o bem localizado esteja devidamente registrado, a Comissão deverá
realizar sua reavaliação, tomando como parâmetro os valores lançados inventário
físico e no balanço patrimonial do exercício anterior à reavaliação e, caso não seta
possível, tomar por base o valor de mercado do bem, considerando-se a depreciação
do mesmo.
Art. 4c - Designar os servidores Joaquim Gebson Silva Oliveira, Aline Sandra Serra
Cavalcante e Maria Euslvania Araújo Correia, para, sob a presidência do primeiro,
comporem a Comissão de Avaliação e Reavaliação referida no artioo 1 desta
Portaria.
Art. 50 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, em 17 de março
de 2017; 151°Anode Emancipação Pojtic,
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COM O POVO

PORTARIA: 016-AJ2017
DESIGNAR a senhora ALINE SANDRA SENA
CAVALCANTE XAVIER responsável pelo
Patrimônio e dá outras providências,

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de .iaguaretama, no uso de suas atribuições egas
que lhe confere com fundamento no A. 96, VI, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a prmazía do interesse público sobre o interesse privado, bem como os
onncipos Constitucionais, da legílidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficenca
insculpidos no A. 37 da CF/88,
RESOLVE:
Art, 10 DESIGNAR a senhora ALINE SANDRA SENA CAVALCANTE XAVIER
Coordenadora do Património Público do Município de Jaguaretarna

COmO

Art. r - Esta Portaha entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições aro
contrâno.
PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE,
CUMPRA-SE.
PAÇO da Prefeitura Municipal FRANCISCO MOREIRA PINHEIRO, aos 02 (dois) dias do mês
de janeiro de 2017, 1511ano de emancipação política.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO N° 06302/2019-2

-
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Relator: Conselheiro Ernesto Saboia
Natureza: Inspeção
Exercício: 2019
Responsáveis: Francisco Glairton Rabelo Cunha (Prefeito), José Jorge
Prw-Iririiip.c d ()Iiiir (Sp(- dp—Fdii '-'r'.r)
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(Sec. de Saúde), Antônia Márcia Barbosa de Lima (Controladora), Fernanda
França Cabra! (Coordenadora da COASF) e Anna Kel!y Leitão de Castro
(Supervisora da COASF).

Francisco Glairton Rabelo Cunha (Prefeito), José Jorge Rodrigues de
Oliveira (Sec. de Educação), Francisca Airlene Dantas e Silva (Sec. de Saúde),
Antônia Márcia Barbosa de Lima (Controladora), Fernanda França Cabral
(Coordenadora da COASF) e Anna Kelly Leitão de Castro (Supervisora da
rri irnf
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durante o exercício de 2019, comparece, com respeito e acatamento, perante
essa Egrégia Corte de Contas para apresentar, tempestivamente, no prazo e
forma da lei, MANIFESTAÇÕES, referentes às falhas apontadas no Relatório de
Inspeção, emitido pela Inspetoria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e
flrrhr Sinrii iIr nh ir1inr1r içigni ÚMPiç rn7hPÇ r1 ffr o r1irfr

PRELIMINARMENTE
- DA ADMISSIBILIDADE DA MANIFESTAÇÃO

P.qrA fins t-f
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anexamos a prova documental que assegura o cumprimento do presente prérequisito de admissibilidade das justificativas e manifestações iniciais, que seja
a intimação dos responsáveis citados, com data da intimação, comprovando o
cumprimento do prazo estipulado por este Tribunal.

Ademais, vistas a todo o averbado em sede da Inspeção realizada na
Prefeitura Municipal de Jaguaretama, nos dias 15 e 17/04/2019, arguiremos as
razões de estima e apreço que são necessárias a consecução do consenso
esperado, tomando-se por base o Relatório de Inspeção apresentado pela
1 Initintip UmirA nrr rrr1m
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compreensão geral da matéria, dadas as devidas responsabilizações, no adstrito
universo de suas respectivas competências.

II - DAS RESPOSTAS E DAS MEDIDAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS
PflNTflS APPFSFNTAfl(S PFI A FIIIPF flA SF(PFTARIA flF (flNTRCI F
EXTERNO.

Em referência aos achados identificados no Relatório de Inspeção, os
Responsáveis listados reuniram-se e foram elaboradas soluções que
atendessem as recomendações e determinações feitas pela equipe técnica
rIPOim
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providências adotadas acerca dos pontos apresentados pela equipe da
Secretaria de Controle Externo.

EDUCAÇÃO

1) Descumprimento dos contratos do transporte escolar, permitindo
veículos em circulação sem observância mínima dos critérios de
segurança, em desacordo com o código de trânsito brasileiro - CTB veículos locados.

De acordo com a inspeção em questão, o município de Jaguaretama
realizou um plano de ação, para sanar as irregularidades
apresentadas, por este egrégio tribunal, pelo qual está sendo
f-,tr(z
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execuções dos serviços que reparam as irregularidades apresentadas
egurança;
como pneus traseiros carecas; ausência de cinto de segurança,ausência
ausência de vidro em janela lateral direita; com estepe solto no
assoalho do veículo; sem faixa de identificação; ausência de extintor
sem

r'ri. nrt.nfr
mntrnnrIn fty1.ç Aç Pxiir]4nri;R.çmip rr1ÍIIri7m
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os achados por este tribunal, portanto, cumprindo as exigências deste,
demonstrando com o seu plano de ação que está em conformidade
com o código de trânsito brasileiro.
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sem condições mínimas de segurança , bem como apresentando
danos/ avarias estruturais, inclusive em desacordo com o código de
trânsito brasileiro - CTB, veículos próprios
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de Jaguaretama realizou os devidos serviços nos veículos apontados
com avarias, como avarias nos para - choques; ausência de lanterna
dianteira;; ausência de vidro na janela esquerda do motorista; extintor
sem carga; ausência de cinto de segurança; avaria nos bancos,Paç4nriA rIP iAnpfp HP ,idrr n.

tirifr

avariado; pneus dianteiros carecas; carroceria avariada; portanto
cumprindo com todas as solicitações deste tribunal e em conformidade
com o código de trânsito brasileiro, no que diz respeito aos veículos
de transporte escolar , fica demonstrado que sanou todas as
irriiIridds nrnnt1c
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anexo)
3) Problemas Estruturais nas escolas indicando falta de manutenção
preventiva/corretiva por parte da secretaria de educação

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, foi
apresentado problemas estruturais nas escolas, cujo nome são EMEIF
Maria do Socorro Alves de Oliveira e EME/F José Teixeira Neres, em
mip AmhAç nAQRArnm nrr um rirr)if,r
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anexo), para sanar as irregularidades apontadas por este tribunal,
como banheiros sem pia; sanitários sem assentos e/ou descarga;
telhados com goteiras; ausência de local adequado para
armazenamento dos itens da merenda escolar, portanto, ambos os
nrrilptric mip frrm PIAMrAHaç nArA Aç dii in.tifu,ir'p rIP Pn.Onn
r

jp

forma individual, demonstram sanar as irregularidades apresentadas
com a execução de serviços de reforma hidrosanitá ria e de reforma
estrutural, portanto, em conformidade com a constituição federal, art
3° da lei 9394/96 LDB e art 101,X, lei n 18429192,

4) Empresa fornecedora de itens de merenda escolar não funciona no
local indicado no contrato de licitação 0001/2019- PE

Em resposta a este tribunal ,a este relatório de inspeção ,foi
nr.rt.dr PvPnhi A I irrPmilArírIArioz nr mip f A nném An frwI P m rni

empresa fornecedora de merenda escolar funciona, fato que este
tribunal constatou, desse modo, a prefeitura para evitar novamente o
erro, através da controladoria geral, realizou treinamento com os
fiscais dos contratos administrativos ( documento em anexo), que
rIin
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instrução de gestão de contratos para orientar seus fiscais sobre os
contratos administrativos que participam de licitação( documento em
anexo), no caso da licitação 001/2019,portanto, visando sanar a
irregularidade apresentada por este tribunal, desse modo, em
rnnfnrmirlAHP r'rm A Ii rIA.R liritArtip.ç n ° RAARLQ.'

5)Cardápio da merenda escolar não contempla frutas in natura

Em resposta a este tribunal ,a este relatório de inspeção, foi apontada
a irregularidade não contemplar frutas in natura na merenda escolar,
portanto visando a sanar esta irregularidade, foi feito através de um
nLnr d

um rPAi1104 nr
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cardápio da merenda escolar do município contemplando beterraba,
batata inglesa, batata doce e tomate que passaram a ser ofertadas
quatro vezes ao mês com perca capita de lOOg de refeição ofertada 2
vezes por semana, desse modo contabilizando 400g de fruta e 400 g
rIP hnr-tplirA mrisI

Estas mudanças foram feitas para atender a quantidade semanal de
200g /aluno/semana de frutas exigidas pela lei, apresentando ficha
técnica do cardápio proposto pelo município e justificativa elaborada
pela nutricionista responsável pela merenda escolar (documento em
npyr) r'nm n
d
--j-. ---- r,hjfivr,
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tribunal na inspeção em conformidade com a resolução/CD/FNDE n
26/2013,art 14 §90 .

1

6) Veículos da saúde em condições de sucata

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção 5

i apontada

a irregularidade dos veículos da saúde em condições de sucata,
portanto, o município elaborou uma portaria n°044-0/20 19, pela qual
nomeia os responsáveis pela frota dos veículos (documento ame
muinir'ínir rIi7r)11 trinmnfr r'rm nç rpznnn.,zÁxipícz rI

frota dos veículos , afim de orientar sobre a utilização dos veículos
oficiais (documento em anexo); o município elaborou a IN
n1003/2019,a fim de informar sobre a utilização e conservação dos
veículos oficiais do município (documento em anexo), desta forma,
uiindr çAnAr
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conformidade com a constituição federal.
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SAÚDE

1)Atraso no repasse de medicamentos à caf de Jaguaretama
,;.-;,4,-
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ausência de medicamentos no posto de saúde e na caf- central de
abastecimento farmacêutico

Em resposta a este tribunal , a este relatório de inspeção, foi
apontada por este tribunal a irregularidade, que fala sobre ausência
de medicamentos no posto de saúde e caf devido ao atraso na
logística de distribuição dos medicamentos adquiridos através de
ppi aos municípios cearenses ,portanto, o município elaborou um
plano de ação para ajustar a logística do repasse de
medicamentos, mas o estado do ceará somente notificou o
município ao final do mês de abril, portanto demonstrando o atraso
em que o município já havia cumprido suas obrigações, fato que
possuem todos os comprovantes de suas ações, como a
de

. mplhnrp HA IncifOirA rIns

medicamentos (documento em anexo) com o objetivo de sanar
esta irregularidade em conformidade com a constituição federal e
lei n° 8060/96.

2)
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Francisca Maria Freitas de Jesus

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, foi apontada
a irregularidade da ausência de tombamento de bens, ultrassom
removedor de tártaro altsonic jet,na unidade básica de saúde
PrAnri.xzrp MAriA Prpífpz ,- fr JAcim nnrfpnfr) n mijnir,ínir rIi7r)1I

treinamento com os responsáveis pelo patrimônio,com o objetivo de
orientar sobre o levantamento físico e os inventários dos bens do
município (documento em anexo); a controladoria geral do município
realizou uma visita a unidade de saúde para verificar e identificar todos
nç hnc ntrimriniLv rIA iini~P
nnrfpnfn mnOPtAnrin rium fnrínc ncz
.......'t'
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bens foram devidamente tombados( documento em anexo);o
município elaborou a IN n0003/2018, que fala sobre a realização de
inventário e levantamento físico dos bens , a qual já vem sendo
executada (documento em anexo), IN n000412-019, que relata sobre a
sobre os procedimentos de controle, movimentação e baixa dos bens
móveis pertencentes a administração, desse modo, visando sanar a
irregularidade apontada por este tribunal nesta inspeção em
conformidade com a instrução normativa n°01/2017, alínea d, do TCM,
art 85 da lei 4320/64 e lei municipal n°967/2017.

3)Ausência de controle de medicamentos nos estoques das unidades
básicas de saúde Serrote Branco e Francisca Maria Freitas de Jesus
anteriores ao mês de abril de 2019

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, foi apontada
a irregularidade da ausência de controle da entrada e saída de
medicamentos nos estoques das unidades básicas de saúde Serrote
Branco e Francisca Maria Freitas de Jesus anteriores ao mês de abril
HP 2n1Q
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um
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normatizar os procedimentos de controle efetivo de todos os órgãos
que possuam almoxarifado, como as unidades básicas de saúde,
implementando um sistema, chamado aspec,para que o responsável
realize o controle de entrada e saída dos medicamentos da farmácia (
documento em anexo) e também elaborou a IN n°01/2020, que dispõe
sobre os procedimentos para o controle de distribuição de
medicamentos nas unidades básicas de saúde, portanto, visando a
sanar a irregularidade apontada por este tribunal nesta inspeção.

DIVERSAS SECRETARIAS

1) Ausência de normas para guarda e manutenção dos
arquivos/documentos municipais

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção,pelo
qual apontou a irregularidade da ausência de normas para
guarda e manutenção dos arquivos/documentos,o município
e!aborou,representado pela a

do prefeito ,Francisco

Glairton Rabelo Cunha, a lei municipal n '102012019, que fala
sobre o uso, consulta, guarda, manutenção e descarte dos
documentos públicos( documento em anexo), e portaria n°119C/201 7, que nomeia o responsável pelo acervo e arquivo dos
documentos públicos do município( documento em anexo),
assim, visando sanara irregularidade apontada por este tribunal
em conformidade com a constituição federal e a política
nacional de arquivos públicos e privados.

2) Ausência de instituicão /ooeracionalizacão/,requ/amentacão da
municipalização do trânsito local

Em resposta a este tribunal, a este relatório de inspeção, pelo
qual apontou a irregularidade na falta de regulamentação da
municipalização do trânsito local, em que o município elaborou
plano de ação com as ações e metas destinadas a viabilizar a
municipalização do trânsito local ( documento em
anexo), portanto, visando a sanar a irregularidade apresentada
por este tribunal em conformidade com o código de trânsito
brasileiro.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

RELATÓRIO FINAL DE INSPEÇÃO REALIZADA NA
FROTA LOCADA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE.

Exercício 2019

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Educação

Jaguaretama-Ceara
2019
wwwJaqua reta ma ce.g ow.br
Rija 1rvto Gonçalves, 18.5 JaguaretamCE
CEP: 63480-0001TeJ.; (88) 3576-1305

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO REALIZADA NA FROTA LOCADA DO
TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE

NATUREZA: Inspeção
UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Educação
EXERCÍCIO: 2019
RESPONSÁVEIS: José Jorge Rodrigues de Oliveira - Secretário de Educação e
Antônio Ronielle Matias Bezerra - Coordenador do Transporte Escolar

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O relatório ao qual damos ênfase tem o objetivo dar um posicionamento em relação à
frota de veículos locados do Transporte Escolar de responsabilidade da Secretaria de
Municipal de Educação, os achados decorrentes da inspeção realizada no período de 10 de
agosto de 2019.
Tendo como objetivo de verificar a eficácia e efetividade dos serviços prestados pelas
empresas contratadas em relação ao cumprimento dos termos firmados no contrato e
requisitos mínimos de segurança para a execução dos serviços, no que tange as normas do
Código de Transito Brasileiro - CTB.
As conclusões apresentadas neste Relatório de Inspeção consideraram as informações
e documentos obtidos pela Controladoria Geral do Município de Jaguaretama, os quais
foram analisados com fundamento nos princípios norteadores da Administração Pública e
sob todos os aspectos legais que regem a matéria.

2. METODOLOGIA

A metodologia estabelecida pela Controladoria Geral do Município para realização
dos trabalhos consistiu do exame dos documentos disponíveis pelos setores, tais como,
Secretariaria Municipal de Educação, Setor de Transporte, Licitação, da vistoria realizada
nos veículos que compareceram no dia 10/08/2019, e da documentação dos veículos e
motoristas.
A Controladoria Geral do Município de Jaguaretama-Ceará, apresenta a seguir as
considerações e conclusões decorrentes dos exames realizados.
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3. TRANSPORTE ESCOLAR LOCADO
3.1. ACHADO DE INSPEÇÃO: VEÍCULOS LOCADOS DO TRANSPORTE
ESCOLAR
A Controladoria Geral do Município de Jaguaretama realizou exame nos veículos
LOCADOS do município que compareceram no dia 10 de agosto de 2019 para o
procedimento de inspeção, que fazem transporte escolar. Ressalta-se que o trabalho
contemplou ainda o exame da documentação dos condutores, a fim de verificar a aptidão
deles para realizar os serviços. Foram examinados 18 veículos do total de 34 que fazem o
transporte Escolar Locado.
Após exame desses veículos foram identificados os seguintes achados:
DESCRIÇÃO DOS ACHADOS

PLACA

HlJc-941 5

LVQ-4333

LWW-7783

HWD-3987

HWK8377

•
•
•
•
•
•
•

Sem cinto de segurança;
Pisca alerta quebrado;
Com vários assentos rasgados;
Ausência de extintor de incêndio;
Tacógrafo não funciona;
Veículo em péssimo estado de uso com funilaria avariada.
Veiculo com bancos de madeira na parte traseira para transporta
alunos;
• A CNH & motorista categoria AB;
• Ausência de extintor contra incêndio e triângulo de sinalização;
• Para-brisa trincado.
• Extintor de incêndio vazio;
• Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transpnrtc Esçnlar;
• Veiculo com CRLV atrasado, exercício de 2019.
• Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
• Ausência de cintos de segurança em alguns bancos;
• Para-brisa trincado;
• A luz traseira sem funcionar;
• Pisca sem funcionar;
• Extintor de incêndio vencido;
• Ausência de do triângulo de sinalização;
• Bancos rasgados;
o Nãofoi -apr.esentadoa CNH-de rnetorista=e curso -de Formação
de Condutor de Transporte Escolar no momento da vistoria;
• Veiculo com CRLV atrasado, exercícios 2018 e 2019.
• Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
• Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
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JWR-5285

•
•
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HVJ-6734

KUS—l23

NQP-3888
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•
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HWQ-7552

•
1

•
CYB-1023

DQZ-4 194

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HXF-2083

•
•

Transporte Escolar.
Extintor de incêndio vazio;
Ausência do triângulo de sinalização;
Pneus soltos dentro =do veiculo, podendo ocasionar acidentes
nos alunos;
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
A documentação do veículo e motorista não foi apresentada no
momento da vistoria.
Reaiizadõ consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que veiculo encontra-se sem débitos junto ao órgão.
Ausência de cintos de segurança em alguns bancos;
Para-brisa trincado.
Ausência de cintos de segurança em alguns bancos;
Extintor de incêndio sem lacre;
Retrovisor externo esquerdo quebrado;
Ausência de cintos de segurança em todos os bancos;
Extintor de incêndio com lacre violado;
Para-brisa trincado;
Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar.
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
Não foi apresentado o curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar.
Ausênciade-cintos-de segurança-em al~-banc-,w,
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
Extintor de incêndio vencido e sem o lacre;
Retrovisor externo esquerdo quebra.
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
Veículo em péssimo estado de uso com funilaria avariada;
Ausência de cintos de segurança em todos os bancos;
Faixa com o nome ESCOLAR apagada;
Ausência de extintor de incêndio;
Ausêneiadctriângulodcsinaiização;
A CNH do motorista categoria AB;
Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar;
Realizada consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que o veiculo encontra-se com débitos de IPVA, exercícios de
2018 e 2019.
CRLV do veiculo apresentado no momento da vistoria,
exercício de 2018.
Para-brisa trincado.
Não tem o equipamento registrador instantâneo inalterável de
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HYH-9224
•
•
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HUD-3 697

HXD-3 127
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•
•
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•
•
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HIJR-3 840

•
•
•
•
•

PMQ-5467

•
•
•

velocidade e tempo;
Ausência de cinto de seguranças em todos os bancos;
Extintor de incêndio vencido;
Veículo em péssimo estado de uso;
A documentação do motorista não foi apresentada no momento
da vistoria.
Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e
tempo quebrado, tacógrafo sem utilização;
Ausência de cinto de seguranças em todos os bancos;
Extintor de incêndio vencido;
Ausência do triângulo de sinalização, chave de roda, macaco;
Para-brisa trincado;
Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar;
Vasilhames soltos dentro do veículo, podendo ocasionar
acidentes nos alunos;
Realizado consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que o veiculo encontra-se com débitos de IPVA, exercício de
2019.
Veiculo com luz de direcionamento dianteira quebrada, sem
funciona do lado esquerdo e traseira quebradas, sem funciona;
Ausência de cinto de seguranças em todos os bancos;
Ausência de extintor de incêndio;
Veículo com avarias em sua estrutura em péssimo estado;
Ausência de tacógrafo.
Ausência de cinto de seguranças em alguns bancos;
Veículos em péssimo estado e com bancos rasgados;
Ausência de extintor de incêndio;
Realizado consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que o veiculo encontra-se com débitos de licenciamento,
exercícios 2018 e 2019 e débitos de IPVA, exercício 2018;
Não apresentado o curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar.
Ausência de cinto de seguranças em alguns bancos;
Ausência de extintor de incêndio;
Veículo com luz de direcionamento pisca-pisca direito, pisca
alerta direito e estoque de freio queimado;
Não apresentou o curso de curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar;
Realizado consulta junto ao órgão do DETRAN-CE, verificado
que o veiculo encontra-se com débitos de licenciamento,
exercício de 2019.
Veículo sem faixa com o nome Escolar conforme o (2113;
A CNH do motorista categoria AB;
Motorista não possuir curso de Formação de Condutor de
Transporte Escolar.

Aponta-se, ainda, conforme exposto no quadro acima, de acordo com a amostragem
realizada no total de 50% da frota locada para o Transporte Escolar, evidenciou-se falhas
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estruturais, demandando medidas corretivas imediatas a serem tomadas pela administração
municipal na garantia de um melhor atendimento as crianças deste Município.
O Secretario de Educação, apús instado a manifesta-se snhre as falhas des-critas acima,
envio no dia 10 de agosto de 2019, Oficio n° 47/2020, de 19 de junho de 2020, em anexo,
apresentando os esclarecimentos em relação ao item:
RESPOSTA: Informar que as medidas reparativas foram cobradas por essa Secretaria
e devidamente executadas por parte dos responsáveis como demonstra o acervo de fotos em
anexo.
RECOMENDAÇÃO: adote ações conetivas e preventivas imediatas no sentido de
sanar as irregularidades encontradas, bem como procedimentos- -de fiscalização -da execução
dos serviços do Transporte Escolar, com vista ao cumprimento dos termos do contrato e
requisitos mínimos de segurança para a execução dos serviços prestados. Diante das fotos de
comprovação que reparos dos veículos foram realizados. Verificar-se, portanto, que fora
sanada a constatação.

3.2. DA CONTRATAÇÃO DOS VEÍCULOS LOCADOS
Analisando a documentação dos Microempreendedores Individuais contratadas pelo
município através do processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n° 2017042601,
foram identificados os seguintes achados:
•

•

•

Contrato n° 20170794, FRANCISCO RODOLFO VIEIRA DA SILVA
066476817302, inscrita no CNPJ: 26.957.181/0001-32, estabelecida na Rua
Monsenhor Otavio, 585, Centro, Jaguaretama-.Ceará, Contrato n° 20170794;
Contrato n° 20170107, DANIEL ARRUDA SALDANHA 07586699330, inscrita no
CNPJ: 26.927.641/0001-80, estabelecida no Sitio Barbatão, Zona Rural, JaguaretamaCeará;
Contrato n° 20170109, PAULO WICTOR CARNEIRO SALDANHA 04613208351,
inscrita no -CNPJ: 26.872.220/000.1-07, estabelecida no Sitio Salgado, -Zona Rural,
Jaguaretama-Ceará.
Os microempreendedores Individuais citados acima, esta subcontratando os veículos

para realizar a prestação de serviços ao município, desta forma, demonstrando sua
incapacidade de execução do serviço contratado, uma vez que, não tem veículos efetivos para
realizar os serviços contratados. Descumprindo o Edital Pregão Presencia n° 2017042601SEDUC que não permite a empresa realizar a subempreitada dos serviços, assim como a
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cláusula decima dos Contratos, descritos acima, não possibilita a subcontratação do objeto
licitado.
O Secretario de Educação, após instado a manifesta-se sobie as falhas desci itas acima,
envio o seguinte esclarecimentos em relação ao item:
RESPOSTA: Menciona a questão da documentação de três veículos utilizados que
não pertencem às respectivas MEIS. Em relação ao fato supracitado, informo que os
respectivos transportadores foram notificados e que os mesmos estão cientes de que seus
contratos serão rescindidos caso não apresentem a documentação da propriedade do veiculo
quanto do retorno as atividades. Me reporto assim, porque em função da pandemia estamos
com as atividades escolares presencias paralisadas, faz três meses. Estimamos retorno só cm
agosto.
Diante do achado e da resposta da Secretaria quanto à justificativa, recomendamos o
que se segue:
•

Ao fiscal de contratos que acompanhe a execução dos contratos informados,
emitindo relatórios referentes a regularização do achado;

•

Á Procuradoria que proceda com as medidas cabíveis junto ao contratado com
base nas sanções contratuais.

4. CONCLUSÃO

O Relatório de Inspeção concluiu pela necessidade de apontar sugestões de
recomendações ao gestor responsável em relação aos achados identificados, durante a
inspeção, de modo contribuir com a correção dos mesmos e melhoria dos controles e processo
operacionais da administração pública.
Diante da ação da Secretaria de Educação no tocante a regulação dos apontamentos e
achados, avaliamos que a mesma procedeu de forma diligente visando sanar as pendencias
apresentadas.
Aproveita-se para destacamos que a Auditoria Interna deve ser sempre entendida
como urna atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente
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preventivo, destinada a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de suas
atividades, objetivando fortalecer a gestão.
A Controladoria Geral do Município, enviar o presente Relatório Final em condições de ser
submetido à apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

Jaguaretama (CE), 25 de Junho de 2020.

ANTÔNIA MARCIA BARBOSA DE LIMA
Controladoria Geral do Município
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ANEXOS 1

OFÍCIO N° 47/2020, DE 19 DE JUNHO DE 2020, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ENVIADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COM OS
ESCLARECIMENTOS REFRENTE AOS ACHADOS APONTADOS NO RELATÓRIO.
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Jaguaretama - CE, 19 junho de 2020.

Ofício nQ 047/2020

Prezada Senhora,
ANTÕNIA MARCIA BARBOSA DE UMA
CONTROLADORA DO MUNICIPIO
JAGUARE1'AMA
Ao cumprimentá-la cordialmente, Informo que em atendimento ao relatório
nenviado por essa controfadona em 03/09/2019, sobre a frota tercelrizada do transporte
escolar, no qual são apontados vários achados item 3.1) tais corno:
a -. pintura e funilaria externa em péssimo estado,
b - farois e lanternas com funcionamento defeituoso;
c bancos em péssimo estado de conservação;
d - ausência de sinto de segurança;
e ausência de equipamentos de segurança, como extintor;
odómetro e tacógrafo sem funcionar;
- ausência de faixas laterais e traseiras com os dizeres transporte escola
h. veiculo com CRLV em atraso
- parabilsa trincado
j-extlntor de incêndio com prazo de validade vencido
Outrossim, informo a essa coritroladoria que as medidas reparativas foram cobradas
por essa secretariae devidamente executadas por parte dos responsaveis como demonstra
o acervo de fotos em anexo. Já em relação ao item 3.2 menciona a questão da
documentarão de três veículos utilizados que não pertencem as respectivas MEIS.
Em relação ao fato supracitado, informo que os respectivos transportadores foram
notificados e que os mesmos estão cientes de que seus contratos serão irecindidos caso não
apresentem a documentação da propriedade do veiculo quando do retorno as atividades.
Me reporto assim, porque em função da pandemia estamos com as atividades escolares
presenciais paralizadas, faz três meses. Estimamos retorno só em agosto.
Ademais. estaremos sempre a Inteira disposição no intuito de seguir as recomendações
emanadas por esse orgão de controle interno.
Sem mais, aproveito aproiveito o ensejo para apresentar os meus elevados votos de
estima e respeito

JOSÉJORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Educação
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ANEXOS II

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA FROTA LOCADA.
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