
ACÓRDÃO 014/2021 – PLENÁRIO DA
CONTROLADORIA

 
 
Processo SEI: 45527/2021
 
Interessado:               FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA
 
 
Assunto:          Instauração de Verificação nº 004/2021
 
 
I - RELATÓRIO
 
Trata-se de processo de auditoria, o qual foi indicado em Reunião do Plenário da Controladoria
realizada em 29/01/2021, onde os membros decidiram por realizar auditoria em todos os
contratos firmados pela FUNEPO no período de 01/01/2017 a 31/12/2020, com a finalidade de
apurar todas as informações necessárias conforme orientação da Procuradoria de Contas.

 

Foram apontados pela equipe de auditoria os seguintes achados:
 

1. Contratos não assinado pelo Presidente da FUNEPO.
2. Troca de serviço por veiculação.
3. Dispensa de cobrança de juros.
4. Ausência de emissão de notas fiscais.
5. Diversos contratos inadimplentes.
6. Ausência de lançamento de valores a receber na contabilidade da entidade.
7. Ausência de aditivos, distrato ou qualquer informação de que os contratos podem ter sido

cancelados por inadimplência.
8. Inconsistências em períodos de carência.
9. Notas fiscais emitidas em desacordo com o contrato.

10. Contratos sem previsão de valores a serem cobrados.
11. Contrato de permuta de material por veiculação.
12. Ausência de Tabela de Valores para prestação de serviços.
13. Divergência na ordem cronológica dos contratos.
14. Notas fiscais emitidas para contratos não apresentados.
15. Veiculação realizada sem a apresentação do contrato.
16. Subcontratação de empresa pertencente a servidor público.
17. Pagamento de diárias para execução de contrato de veiculação.
18. Contratação com empresa sem certidão municipal.
19. Contratos realizados com pessoas físicas.
20. Erro na numeração dos contratos.
21. Realização de Termo de Confissão de Dívida sem parecer jurídico.
22. Termo de Confissão de Dívida anterior a 2017, emitido por troca de cenário.
23. Ausência de rescisão antecipada de contratos.
24. Contratação com empresa de servidor comissionado.

 
Devido aos inúmeros achados, recomendamos à Fundação Educacional de Ponta Grossa:
 
•          Que se abstenha de firmar contratos de veiculação com permuta: troca de serviço,
fornecimento de materiais, trajes ou cápsulas.
•          Que os novos contratos possuam aprovação do Conselho de Curadores.
•          Que os novos contratos sejam encaminhados para parecer jurídico da Procuradoria Geral
do Município.
•          Que ocorra controle rigoroso quanto à numeração dos contratos.
•          Que os contratos sejam assinados pelo presidente da FUNEPO, juntamente com o Diretor
Administrativo Financeiro.
•          Que seja criado controle para emissão de notas fiscais, e contratos, evitando dessa
maneira, prejuízo ao erário.
•          Que contratos com parcelas inadimplentes sejam enviados para a Dívida Ativa do
Município.
•          Que na realização de novos contratos sejam solicitadas as Certidões Negativas
Municipais, Estadual, Federal, FGTS e INSS da empresa Contratante.
•          Que seja elaborada tabela de valores para cobrança dos serviços de veiculação da
FUNEPO.
•          Que seja criado controle de mapa de veiculação de toda a programação da TV Educativa,
independente da aquisição de equipamento próprio pela FUNEPO.
•          Que os funcionários públicos da FUNEPO se abstenham de prestar serviços particulares
às empresas contratantes.
•          Que toda e qualquer alteração das datas de pagamento sejam realizadas através de
aditivos.
•          Que sejam registrados contabilmente todos os contratos firmados pela FUNEPO.
•          Que sejam emitidas notas fiscais para todas as parcelas do contrato.
•          Que em caso de cancelamento do contrato antes de sua vigência que seja realizado
distrato.
•          Que seja revisto a questão da carência para pagamento de parcelas.
•          Que em caso de inadimplência, os acordos para pagamento de débitos sejam realizados
pelo setor de Dívida Ativa do município.
•          Que se analise a possibilidade que seja gerado boleto bancário das parcelas dos
contratos.
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•          Que independente do prazo de carência e vencimento das faturas a emissão das notas
fiscais seja no mês de veiculação do programa.
•          Que a UGC-Unidade de Gestão em Compliance realize controle efetivo dos contratos
firmados.
 
 
 
 
VOTO
 
Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário decidem
pela aprovação do Relatório de Auditoria da Instauração de Verificação nº 04/2021 e por
orientar a atual gestão da FUNEPO para que providencie NOTIFICAÇÃO AMIGÁVEL aos
inadimplentes, dando direito de recolher tempestivamente aos cofres públicos os valores
pendentes de pagamento. Caso não ocorra êxito na notificação, incluir os valores pendentes em
Dívida Ativa do Município. 
Contudo, alertar a atual gestão que poderá responder solidariamente se não vier a proceder à
indicação do Plenário da Controladoria.
 
 
CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município
de Ponta Grossa, em decisão unânime, acolher a solicitação, nos termos da fundamentação.
 
Votaram nos termos acima, a Controladora Geral Interina do Município e Subcontroladora de
Contratos e Convênios – Joana Dara de Oliveira Maior; a Chefe de Gabinete da Prefeita –
Cliciane Lúcia Garczarek Torres Pereira; o Secretário Municipal de Fazenda – Cláudio
Grokoviski; o Secretário de Administração e Recursos Humanos – Maurício Silva; Secretário
Municipal de Infraestrutura e Planejamento – Celso Augusto Sant´Anna, a Subcontroladora de
Auditoria - Maria de Lurdes Costa Pellissari; a Subcontroladora de Contabilidade - Maria
Margarida Wenzel e o Subcontrolador Administrativo - Maurício Cesar Souza de Lara.
 
                                                           CGM, 13 de julho 2021.
 
 

 (assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR
Controladora Geral Interina do Município
       
(assinado eletronicamente)
CLICIANE LÚCIA GARCZARECK TORRES
PEREIRA
 Chefe de Gabinete da Prefeita
 
 
(assinado eletronicamente)
CLÁUDIO GROKOVISKI
Secretário Municipal de Fazenda
 
 
(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO SILVA
Secretário Municipal de Administração e Recursos
Humanos
 
 
(assinado eletronicamente)
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA
Secretário Municipal de Infraestrutura e
Planejamento
 
 
(assinado eletronicamente)
MARIA DE LURDES COSTA PELLISSARI
Subcontroladora de Auditoria
 
 
(assinado eletronicamente)
MARIA MARGARIDA WENZEL
Subcontroladora de Contabilidade
 
 
(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO CESAR SOUZA DE LARA
Subcontrolador Administrativo
 
 
(assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR
Subcontroladora de Contratos e Convênios

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LURDES COSTA PELISSARI,
Subcontroladora de Auditoria, em 16/08/2021, às 15:04, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MARGARIDA WENZEL, Subcontroladora
de Contabilidade , em 16/08/2021, às 15:07, horário oficial de brasília, conforme o Decreto
Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR,
Controlador Geral do Município, em 16/08/2021, às 15:09, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO CESAR SOUZA LARA,
Subcontrolador Administrativo, em 16/08/2021, às 15:10, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.
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Documento assinado eletronicamente por CELSO AUGUSTO SANT'ANNA, Secretário
Municipal de Infraestrutura e Planejamento, em 16/08/2021, às 15:44, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita
Municipal, em 16/08/2021, às 16:23, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES
PEREIRA, Chefe de Gabinete , em 16/08/2021, às 17:01, horário oficial de brasília, conforme o
Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da
Fazenda, em 16/08/2021, às 18:16, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO SILVA, Secretário Municipal de
Administração e Recursos Humanos , em 19/08/2021, às 16:29, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 1536931 e o código CRC AE817C69.
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