
ACÓRDÃO 015/2021 – PLENÁRIO DA
CONTROLADORIA

 
 
 
  Processo SEI:   49175/2019
 
Interessado:    COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS
                        SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
 
 
 
Assunto: Convênios nº 678/2011 e nº 590/2016, firmados entre a Companhia Pontagrossense
de Serviços e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.
 
 
I - RELATÓRIO
 
Trata-se de processo do trabalho de auditoria foi instaurado devido à recomendação da
Procuradoria Geral do Município, através do Parecer nº 1804/2018.
No transcorrer dos trabalhos de auditoria foram realizados os seguintes apontamentos:

Ausência de documento de dação em pagamento relativo ao exercício de 2013.
A formalização do instrumento e dação em pagamento acontece depois da sua
competência.
Divergência entre pavimentação informada nas planilhas da CPS e os Instrumentos
Particulares de Dação de Pagamento.
Cessão de funcionários para trabalhar na manutenção no Paço Municipal.
Despesas de pessoal descaracterizam a mútua cooperação para atingir interesses
recíprocos.
Ausência de solicitação formal de servidores da CPS para trabalhar junto à Secretaria
SMSP obras de pavimentação realizada.
Ausência de assinaturas nos relatórios de gastos de combustíveis e materiais fornecidos
pelo Município para utilização em obras.
Materiais fornecidos pela CPS ao Município, não previstos em convênio.
Ausência de aceite por parte do Município dos materiais fornecidos pela CPS para
execução de obras.
Materiais fornecidos pela SMSP- Secretaria Municipal de Serviços Públicos à CPS
identificados como peças, pneus e mão de obra.
Divergência entre as somatórias das notas fiscais constantes na dação em pagamento e
o Instrumento Particular de Dação em Pagamento.
Valores que não possuem documentos fiscais que comprovem sua execução.
Rateio de valores de notas fiscais entre CPS e Município.
Materiais adquiridos para uso da CPS que estão sendo cobrados do Município.
Contribuição de melhoria não lançada no prazo previsto em lei.
Continuidade de saldo entre o convênio nº 678/2011 e 590/2016.
Ausência de Dação em Pagamento nº 14.
Informações registradas de forma manual nos protocolados.
Informações relativas aos convênios não contabilizadas pelo município.
Diretores constantes no QSA que não fazem parte do quadro diretivo da CPS.
Cláusulas do convênio nº 590/2016 a serem revistas.
Município informa que os saldos constantes no processo não correspondem às anotações
existentes na SMSP.

 
            Após manifestação da CPS, onde alguns apontamentos de erros formais permaneceram
e outros foram aceitos os argumentos da parte interessada, restaram dessa forma os seguintes
achados passíveis de glosa:
 

Achado Valor

3 - Divergência entre pavimentação informada nas planilhas da CPS e os
Instrumentos Particular de Dação em Pagamento. R$ 6.497,55

5 - Despesas de pessoal descaracterizam a mútua cooperação para atingir
interesses recíprocos.

R$
1.124.757,44

8 - Materiais fornecidos pela CPS ao Município, não previstos em convênio. R$
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8 - Materiais fornecidos pela CPS ao Município, não previstos em convênio. 38.234,54

9 - Ausência de aceite por parte do Município dos materiais fornecidos pela
CPS para execução de obras.

R$
1.807.851,08

10 - Materiais fornecidos pela SMSP à CPS identificados como peças, pneus
e mão de obra.

(R$
55.985,02)

14 - Materiais adquiridos para uso da CPS que estão sendo cobrados do
Município.

R$
108.020,25

Total R$
3.029.375,84

 
De acordo com o processo nº 660052/2019 o saldo de encontro de contas em dezembro/2018
era de R$ 8.565.070,50 (oito milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setenta reais e
cinquenta centavos). Contudo, depois da análise foram identificados possíveis valores a serem
glosados no montante de R$ 3.029.375,84 (três milhões, vinte e nove mil, trezentos e setenta e
cinco reais e oitenta e quatro centavos).
 
Após ajustes o valor passaria a ser R$ 5.535.694,66 (cinco milhões, quinhentos e trinta e cinco
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos).
 
Ressaltamos que a cláusula terceira, parágrafo único, a, b, c, prevê que as medições das obras
serão efetuadas mensalmente, emitindo-se relatórios dos investimentos e serviços a cargo de
cada uma das partes convenentes para efeito de encontro de contas, da seguinte forma:
 

As obras de pavimentação efetuadas pelo CONVENENTE em vias públicas integrantes
do Plano de Pavimentação Comunitária de Ponta Grossa a cargo da CONVENIADA
serão objeto de dação em pagamento à CONVENIADA, pertinentes às obras executadas
por esta, adjacentes a próprios públicos e a imóveis objetos de Contribuição de Melhoria,
na forma do art. 232 do Código Tributário Nacional e de acordo com o art. 4º da Lei nº
9.848, de 30/12/2008, compensando-se as respectivas obras por metro quadrado de obra
executada;
Será ainda objeto de compensação os materiais fornecidos por uma das partes à outra
segundo os respectivos volumes.
Os saldos serão repassados para o mês subsequente.

 
A realização desta auditoria possibilitou verificar que as deficiências encontradas na análise
dos convênios nº 678/2011 e 590/2016 são oriundas da falta de manifestação da convenente,
não sendo possível convalidar através de relatórios ou dados no Sistema Elotech controles que
pudessem embasar o trabalho de auditoria, porém a conveniada apresentou documentação
onde foi possível indicar recomendações para melhoria do encontro de contas.
 
Ressaltamos que a equipe de auditoria recomenda possíveis glosas no montante de R$
3.029.375,84 (três milhões, vinte e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro
centavos), a serem aditivadas em novo instrumento assim que aprovadas pelos membros do
Plenário da CGM, conforme previsto na Lei 8.794/2006.
 
Realizada as recomendações pela equipe de auditoria o trabalho foi concluído.
 
 
VOTO
 
Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário que pela
aprovação do Relatório de Auditoria da Instauração de Verificação nº 01/2019.
Foi definido pelos membros do Plenário que os fiscais do Convênio nº 590/2016 devem
conferir, nos parâmetros da auditoria realizada, os valores constantes das dações de
pagamento de janeiro de 2019 a junho de 2021. 
Decidem assim, por recomendar a Exma. Sra. Prefeita para que analise a possibilidade de
realização de Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com a Companhia Pontagrossense de
Serviços, com a finalidade de convalidar os valores apurados pela auditoria, bem como pelos
fiscais do convênio conforme exposto acima. Levantando-se assim o valor total a constar do
referido TAG.
 
 
 
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
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(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.

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 17:10, 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 16:30, 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 1537035 e o código CRC 22B42AF1.
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