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ACÓRDÃO 038/2021 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA
 

 
Processo SEI:   86894/2021
 
Interessado:  SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
                           ZERO RESÍDUOS LTDA
 
 
 
Assunto:     Instauração de Verificação nº 008/2021
 
 
I - RELATÓRIO
 
O contrato nº 292/2019 foi firmado em 02 de agosto de 2019, e teve por objeto a prestação de serviço de recepção e destinação final de resíduos
sólidos urbanos de até 6.750 (seis mil setecentos e cinquenta) toneladas ao mês, considerando:
 

A capacidade disponível da Contratada;
A quantidade mensal de disposição final conforme planilha de custos do Projeto Básico;

 
O gerenciamento da SMMA em estrita observância ao contido e especificado na documentação levada a efeito pelo credenciamento nº 10/2018 e
pela inexigibilidade de licitação nº 40/2019, extrato publicado no dia 02/08/2019.
 
O objetivo do trabalho de inspeção foi identificar se houve o cumprimento das cláusulas contratuais tanto pela SMMA quanto pela Zero Resíduos.
Vale ressaltar que trata-se de contrato cujo objeto é de substancial importância ao Município, pois refere-se a gerenciamento de seus resíduos
sólidos, transitando em vários setores dentre outros, citamos o meio ambiente e a saúde.
 
Sendo um dos maiores contratos em valor do Município, o objetivo desta inspeção foi analisar o cumprimento das cláusulas contratuais.
 
A Controladoria Geral do Município verificou se os documentos previstos em contrato são correspondentes ao que foi previsto no Termo de
Referência.
 
A contratação ocorreu através do credenciamento nº 10/2018 e pela inexigibilidade de licitação nº 40/2019, extrato publicado no dia 02/08/2019.
 
Foram identificadas algumas falhas por parte da fiscalização como: quantidade de tonelada superior ao contrato, Nota Fiscal não anexada ao
processo de pagamento, Notas Fiscais com períodos inconsistentes, sistema informatizado de fiscalização com treinamento de servidores, % de
garantia de execução do contrato.
 
A maioria das inconsistências apontadas foram regularizadas totalmente, outras parcialmente e, processos em trâmite para atender situações
apontadas pela inspeção que demandam tempo para realização, demonstrando interesse na transparência da prestação de serviços.
 
Vale ressaltar que o trabalho de inspeção deve ser sempre entendido como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter
essencialmente preventivo, destinado a agregar valor e a melhorar as operações do setor ou entidade, assistindo-a na consecução de seus
objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando suas ações, no intuito de orientar e evitar
problemas futuros ao gestor.
 
Baseado no universo analisado, conclui-se que a maioria das inconsistências identificadas trata-se de erro formal, demonstrando o
comprometimento da SMMA na condução do contrato prezando pela transparência e boa gestão. 
 
 
VOTO
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Em razão de todo o exposto, por unanimidade decidem os membros desse Plenário pela aprovação do Relatório de Auditoria da Instauração de
Verificação nº 08/2021.
 
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.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LURDES COSTA PELISSARI, Subcontroladora de Auditoria, em 16/12/2021, às 16:45, horário oficial
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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 16:50,
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
15:05, 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 1860393 e o código CRC
BF1A48C7.


