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ACÓRDÃO 035/2021 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA
 

 
Processo SEI:   85354/2021
 
 
Interessado:   FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
                       IDEAS – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 
 
 
Assunto:         Instauração de Verificação nº 006/2021
 
 
I - RELATÓRIO
 
CONSIDERANDO que o processo licitatório para contratação (Sei nº 20003/2020), se encontrava em andamento e que o contrato nº 072/2020
firmado com o IDEAS era originário de uma dispensa que já havia sido prorrogada uma vez pelo mesmo período, e, não havendo possibilidade de
nova prorrogação.
 
CONSIDERANDO que na análise da Instauração de Verificação nº 003/2021, houve inúmeros apontamentos por esta equipe de Auditoria, definiu-
se pela abertura de novo procedimento de instauração, devido o contrato nº 009/2021 ter sido firmado através de dispensa de licitação com a
mesma empresa que já prestava o serviço na UPA Santa Paula.
 
CONSIDERANDO impossibilidade da descontinuidade dos serviços de saúde realizados na UPA – Santa Paula, sendo este local nominado como
porta de entrada de pacientes portadores do Coronavírus, sendo que a unidade se tornou referência no atendimento a Covid 19 no Município de
Ponta Grossa, definiu-se pela realização deste trabalho.
 
O objetivo desta auditoria é examinar e comprovar a legalidade e legitimidade dos fatos e atos administrativos, avaliar os controles internos dos
setores envolvidos a fim de verificar possíveis impropriedades existentes nos procedimentos internos que possam levar a uma malversação de
recursos públicos, seja por se mostrarem em desacordo com os normativos vigentes, seja por não alcançarem os objetivos previstos dentre eles a
eficiência, a eficácia e a economicidade. As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24 horas - são estruturas de complexidade intermediária entre
as Unidades Básicas de Saúde e as portas de urgência hospitalares, compondo a Rede de Atenção às Urgências, com o objetivo de concentrar
os atendimentos de saúde de complexidade intermediária. Ressaltamos que este trabalho foi realizado como auditoria financeira. Nesse contexto,
a auditoria financeira teve como foco avaliar se as informações financeiras: orçamentos, ações orçamentárias, dotações e outras decisões sobre a
alocação de recursos e sua implementação estavam de acordo com o contratado.
 
Foram apontados pela equipe de auditoria os seguintes valores para restituição e glosa:
 

Achado nº Nome Tipo Valor

07 Total carga horária não cumprida Glosa R$ 29.830,52

08 Centro de Serviços Compartilhados Glosa R$ 50.191,75

09 Ausência de Funcionários conforme previsto em contrato Glosa R$ 7.893,92

10 Contratação de funcionários não prevista em contrato Glosa R$ 100.289,93

Total R$ 188.206,12

 
 
VOTO
 
Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário pela aprovação do Relatório de Auditoria da Instauração de
Verificação nº 06/2021 sendo que a FMS deverá notificar ao IDEAS para restituir aos cofres públicos o valor de R$ 188.206,12 (Cento e oitenta e
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oito mil duzentos e seis reais e doze centavos) corrigido monetariamente.
 
 
CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município de Ponta Grossa, em decisão unânime, acolher o
relatório, 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; o Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento – Celso Augsto Sant
´Anna; a Subcontroladora de Auditoria - Maria de Lurdes Costa Pellissari; a Subcontroladora de Contabilidade - Maria Margarida Wenzel e o
Subcontrolador Administrativo - Maurício César Souza Lara.
 
 
                                                                                                                          

        CGM, 15 de dezembro de 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 MAURICIO CESAR SOUZA LARA, Subcontrolador Administrativo, em 16/12/2021, às 16:45, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.
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Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LURDES COSTA PELISSARI, Subcontroladora de Auditoria, em 16/12/2021, às 16:45, 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 16/12/2021, às 16:49,
horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR, Controladora Geral do Município, em 16/12/2021, às 16:55, 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 17/12/2021, às 09:30, 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 21/12/2021, às 18:06, 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 22/12/2021, às 10:56, 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 22/12/2021, às
15:04, 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 1860205 e o código CRC
8F60BAA0.


