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Senhor Coordenador-Geral, 

 

DADOS DA FISCALIZAÇÃO 
 

Número da Fiscalização 318/2017 

Modalidade INSPEÇÃO 

Forma de Autorização Ordinária 

Ato Originário Processo TCE n.º 303.296-6/16 

Jurisdicionado Câmara Municipal de Araruama 

Objetivo da Fiscalização Verificar a regularidade da execução do contrato 

n.º001/2017 (Conforme Memorando CMG 

n.º50/2017 – item 7, de 22/06/2017, houve 

alteração no PAAG de 2017 ampliando o objeto 

da despesa de caráter indenizatório para 

despesas com diárias e  execuções 

contratuais).   

Ofício de Apresentação GAP/SGE 328/2017, de 02/05/2017 

Período Abrangido 01/01/2017 a 01/06/2017 

Período de Execução 12/06/2017 a 30/06/2017 

Equipe José Ricardo da Silva Viegas, mat. 02/4311. 

José Luís Alves Fontes, mat. 02/3142. 

Supervisão Erivaldo Pereira de Paula – Mat.: 02/2992. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Concluídos os trabalhos de campo e com base no exame dos dados e 

documentos fornecidos pelo jurisdicionado, restaram caracterizados os 

achados de auditoria indicados abaixo: 

 

COMPONENTE: EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 
 

Achado 01 
Nos autos não há elementos com condão de comprovar a necessidade 
de adquirir a quantidade de combustível contratada. 
 
Achado 02 
Uso indevido de Viatura Oficial 

 

COMPONENTE: FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 
 

Achado 03 
O Fiscal formalmente designado não realiza o acompanhamento da 
execução do contrato 01/2017 

 
COMPONENTE: EXECUÇÃO DA DESPESA 
 

Achado 04 
Procedimentos formais de pagamentos com despesas pagas sem a 
devida comprovação. 
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1. INTRODUÇÃO (item 62.4 do MAG/TCE-RJ) 

 

O presente trabalho de Auditoria Governamental no Poder Legislativo 

Municipal de Araruama, foi autorizado pela Presidência deste Tribunal de 

Contas, através do oficio de apresentação n.º 328, de 02 de 05 de 2017 – 

GAP/SGE, e do Memorando nº 50 de 22 de 06 de 2017 que alterou o 

Programa Anual de Auditoria Governamental – PAAG. 

Com base nos requisitos descritos acima, selecionamos para análise a 

execução do Termo de Contrato n.º 01/2017 que subsidia o fornecimento de 

combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos da Câmara 

Municipal de Araruama. 

1.1. Visão geral (item 62.4 do MAG/TCE-RJ) 
 

 A presente fiscalização foi aprovada no Plano Anual de Auditorias – 

PAAG de 2017, Proc. TCE-RJ n.º 303.296-6/16, tendo por objetivo verificar 

as despesas de natureza indenizatória. Contudo, esse objetivo foi alterado 

para ampliar o objeto de verificações em sede de execução contratuais. 

O fornecimento de combustíveis e lubrificantes para uso das viaturas 

oficiais deve obedecer a regras definidas pela legislação, para cumprirem 

tarefas de interesse público. 

 A disponibilização das viaturas abastecidas e em boas condições de 

uso, portanto, é a forma que a administração pública possui para suprir as 

necessidades dos agentes públicos em seus afastamentos a serviço do 

cidadão. 

 O procedimento de contratação do fornecimento de combustíveis e 

lubrificantes possui uma sequência de atividades vinculadas à legislação, que 

devem estar retratadas nos processos de aquisição e pagamentos. 

 Utilizamos como parâmetro, os requisitos de materialidade e o possível 

risco de ilegalidade que possa ter ocorrido na fase de execução do contrato. 

Assim, a equipe de auditoria se apresentou na sede do Poder Legislativo  

Municipal através do Ofício de apresentação n.º 328, de 02 de maio de 2017 – 

GAP/SGE, devidamente recebido pelo Sr. Marcelo Farias de Carvalho Diretor 

do Departamento de Controle Interno. 
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1.2. Objetivo e escopo da auditoria (itens 97, 98 e 62.4 do MAG/TCE-RJ) 
 
Verificar e analisar a execução do contrato de fornecimento de 

combustíveis e lubrificantes para a frota oficial da Câmara Municipal de 

Araruama. 

O objeto selecionado considerou a potencial contribuição da auditoria 

para a melhoria do funcionamento da administração pública, sendo escolhido a 

partir de critérios de relevância e risco. 

A delimitação do objetivo da auditoria – escopo – foi traçada a partir de 

uma estratégia metodológica descrita nos itens a seguir. 

 

1.3. Metodologia (capítulos 4 e 5 do MAG/TCE-RJ) 
 

Os combustíveis e lubrificantes são fornecidos pela empresa Mataruna 

Auto Posto Ltda. Assim, foram estabelecidos os procedimentos necessários à 

realização da auditoria, considerando os recursos humanos, os recursos 

materiais e o tempo disponível, a pesquisa inicial para a realização do presente 

trabalho foi efetuada, basicamente, nos documentos apresentados pelo 

Jurisdicionado. 

1.3.1 Das fontes internas e externas (itens 71 ao 74 do MAG/TCE-RJ) 

Buscando fontes internas e externas para o maior conhecimento do 

órgão auditado, formalizaram-se as seguintes pesquisas: 

Fontes Internas (item 72 do MAG/TCE-RJ): 
 
1. Consulta ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos – 

SCAP do TCE-RJ; 

 
2. Consulta ao SIGFIS.  
 
Fontes Externas (item 74 do MAG/TCE-RJ): 

 
Foi requerida a documentação necessária a uma apreciação inicial do 

assunto por meio de termo de solicitação de documentos à Câmara Municipal 

de Araruama.  
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Foram ainda realizados procedimentos importantes no que tange a 

presente auditoria, a saber: 

1. Análise dos processos de compra e de pagamento dos fornecedores 

de combustíveis e lubrificantes da Câmara Municipal de Araruama, e 

respectivos documentos e informações constantes daqueles autos com vistas 

ao exame de tais despesas; 

 

2. Entrevista com o fiscal formalmente designado para acompanhar a 

execução do contrato de fornecimento de combustíveis e lubrificantes, 

acompanhado dos servidores que atestaram as Notas Fiscais emitidas pelo 

credor, confirmando a regularidade dos valores a serem pagos pela Câmara 

Municipal de Araruama. 

O desenvolvimento do planejamento objetivou a obtenção e análise das 

informações disponíveis e necessárias sore o objeto anotado com vistas a 

utilização de papéis de trabalho, que dessem maior agilidade à auditoria e 

permitissem obter evidências, que substanciassem as situações irregulares 

formais ou de execução vistas in loco. 

 

1.3.2. Questões de Auditoria (item 77.4 do MAG/TCE-RJ) 
 
 
1.3.2.1 Componente – 1 -  Execução dos instrumentos contratuais 

 

1. A Câmara Municipal de Araruama observou os ditames legais quando 

da execução dos contratos celebrados para a aquisição de combustíveis e 

lubrificantes, no período auditado no contrato do fornecedor de Combustíveis e 

Lubrificantes para atender a frota? 

 

1.3.2.2 Componente – 2 - Fiscalização Contratual 
 

1. Os procedimentos de fiscalização contratual do fornecimento de 
combustíveis e lubrificantes no exercício de 2017 são capazes de atestar a 
entrega do bem ou a prestação do serviço? 
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1.3.2.3 Componente – 3 - Execução da Despesa 
 

1. Os procedimentos de empenhamento, liquidação e pagamento das 
despesas obedecem à regulamentação legal? 
 

 

1.3.3 Dos Papéis de Trabalho (Seção “B” do MAG/TCE-RJ) 

 

As técnicas de auditoria abrangeram, conforme o caso, exames físicos, 
exame da documentação original, conferência de somas e cálculos, entrevista, 
exame de registros auxiliares, correlação das informações obtidas e 
observação direta das atividades. 

 
Na execução da auditoria foram utilizados os seguintes papéis de 

trabalho, os quais contemplaram todos os procedimentos adotados: 
 

 

Papel 

 

Procedimento 

 

LVF.SUM. CMG 

CONTRATO 01.01 

 

 

Verificar a conformidade do Termo de Contrato n.º 

01/2017 celebrado entre a Câmara Municipal de Araruama 

e o Auto Posto Mataruna Ltda. 

 

LVF.SUM. CMG PGT 

01.01 

 

 

Analisar os procedimentos formais de Empenho, liquidação 

e pagamento das despesas referente ao Contrato n.º 

01/2017. 

 

LVF.SUM. CMG LIC 

01.01 

 

 

Analisa os procedimentos que formalizaram a T P 01/2016 

que deu origem ao Contrato n.º 01/2017 no valor de R$ 

483.613,20 

 

 

 

 

Termo de 

Entrevista 

TEV .01 

 

 

Verificar a execução contratual referente ao Contrato n.º 

01/2017 no valor de R$ 483.613,20 

 

 
 

Ressaltamos por fim que a ordem e indicação dos papéis de trabalho no 

Relatório de Auditoria seguiu a metodologia abaixo indicada, inclusive para fins 

de anexação ao presente processo: 
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1 – Matriz de Planejamento (PT 01); 
2 – Ofício e TSID (PT 02) 
3 – Papéis de Trabalho (PT 03) 
4 – Evidências (PT 04) 
5 – Matriz de Responsabilização (PT 05) 
6 – Matriz de Achados (PT 06) 
 
1.3.4 Das Técnicas de Auditoria (itens 47.7 e 62.4 do MAG/TCE-RJ) 

 
Foram empregadas as seguintes técnicas de auditoria: 

 
1. Exames físicos; 

 Existência física; 

 Autenticidade; 

 Quantidade; 

2. Exame da documentação original; 

3. Exame dos lançamentos contábeis; 

4. Entrevista; 

5. Amostragem 

 Amostragem por Julgamento (não probabilística) 

 

Foram ainda realizados procedimentos importantes no que tange a 

presente auditoria, a saber: 

1. Análise dos processos de compra e de pagamento dos fornecedores 

de combustíveis, lubrificantes e respectivos documentos e informações 

constantes daqueles autos com vistas ao exame de tais despesas; 

2. Entrevista com os fiscais de contrato dos fornecedores de 
combustíveis e lubrificantes acompanhado dos responsáveis pela atestação 
das Notas Fiscais; 

 

1.3.4.1 Da Amostra (itens 47.7 e 62.4 do MAG/TCE-RJ) 

A equipe de auditoria adotou a Amostragem por Julgamento (não 

probabilística), realizou  entrevista com o intuito de verificar os procedimentos 

realizados com vistas ao controle do serviço de fornecimento de combustível, 

tais como: dias e horários de abastecimento; acompanhamento do 

abastecimento pelo fiscal;  atestação; e demais controles pertinentes. Também 
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foram verificados os controles sobre a frota de veículos oficiais  com o 

propósito de se observar a possibilidade de uso das viaturas de forma indevida. 

Foram solicitados os processos de licitação e pagamentos do exercício 

de 2017 relativos ao fornecedor de combustíveis e lubrificantes, bem como, 

toda a documentação afeta ao controle, planejamento e fiscalização, consoante 

consignado nos termos de solicitação de documentos emitidos pela equipe de 

auditoria e mediante papel de trabalho elaborado para tanto. 

1.4. Limitação da Auditoria 

Devido às limitações inerentes da auditoria, há um risco inevitável de 

que algumas distorções não tenham sido detectadas, apesar de a auditoria ser 

adequadamente planejada e executada em conformidade com as normas de 

auditoria (NBC TA 200, item 51). Portanto, a descoberta posterior de uma 

distorção relevante, resultante de fraude ou erro, não indica por si só, uma 

falha na condução de uma auditoria em conformidade com as normas 

inerentes.  

Não obstante, os achados apontados no presente relatório apresentam 

suficiente fundamentação em suas evidências, critérios e demais componentes, 

de forma a permitir o encaminhamento de proposições. 

Durante os trabalhos de campo enfrentamos uma grande limitação, de certo 

que, o descontrole e a ausência de comprovação da despesa a ser paga não 

permitiram a verificação quanto à existência ou não de valores referentes a 

combustíveis e lubrificantes pagos indevidamente. 

 

1.5 – Antecedentes 

 

Verificamos que não houve na Câmara Municipal de Araruama, a realização de 

Auditoria Governamental que abordasse a prestação de serviço de 

fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de viaturas 

oficiais. 
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2. RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO 

 
Componente – 1 -  Execução dos instrumentos contratuais 
Achado 01 
 
Nos autos não há elementos com condão de comprovar a necessidade de 
adquirir a quantidade de combustível contratada. 
 

a) Situação Encontrada. 
 

 Segundo o processo administrativo n.º 2126/16, a quantidade contratada 

foi estimada com base no consumo do ano de 2016. Não consta nos autos 

nenhuma comprovação técnica que justifique a contratação para o consumo 

anual de 124.140 litros de gasolina e 513 litros de óleo sintético. A frota da 

Câmara Municipal de Araruama possui 21 (vinte e um) viaturas composta de 14 

(quatorze) Renault Logan e 07 (sete) Fiat Uno.  

 O funcionamento das atividades da Câmara Municipal se divide nos 

períodos: (02 de fevereiro a 17 de julho) e (01 de agosto a 22 de dezembro). 

Observe que, o ano de 2017 possui um total de 252 (duzentos e cinquenta e 

dois) dias úteis.  

 Tendo em vista, os períodos de recesso parlamentar o ano Legislativo 

possui um total de 207 (duzentos e sete) dias úteis. 

 Conforme abaixo demonstrado, a quantidade de combustível contratada 

é suficiente para abastecer toda frota da Câmara Municipal com 28,56 (vinte e 

oito litros e 560 ml) de gasolina durante todos os 207 (duzentos e sete) dias de 

funcionamento do Legislativo Municipal ininterruptamente. 

Quantidade contratada 

em Litros ( A )
Total de dias úteis ( B ) Quantidade contratada/Dia útil ( A/B=C ) C para cada Viatura (C/21 = D )

124.140 207 599,71                                                       28,56                                                   

 

 De acordo com as respectivas fichas técnicas, um veículo Renault Logan 

possui relação de consumo média 11,9 km/l, e o Fiat Uno possui média de 

consumo em 12,6 Km/l.  

 Desta forma, para consumir todo combustível que foi contratado é 

necessário que cada Renault Logan circule por 339,86 Km e cada Fiat Uno 
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circule por 359,86 Km por todos os dias de funcionamento da Casa Legislativa 

Municipal de Araruama de forma ininterrupta. 

 Vale lembrar que, o Vereador é a pessoa eleita pelo povo para cuidar do 

bem e dos negócios do povo em relação à administração pública, ditando as 

leis necessárias para esse objetivo, sem, contudo, ter nenhum poder de 

execução administrativa. 

 Os Vereadores têm quatro funções principais: 

1. Função Legislativa: consiste em elaborar as leis que são de 

competência do Município, discutir e votar os projetos que serão 

transformados em Leis, buscando organizar a vida da comunidade. 

 

2. Função Fiscalizadora: o Vereador tem o poder e o dever de 

fiscalizar a administração, cuidar da aplicação dos recursos, a 

observância do orçamento. Também fiscaliza através do pedido de 

informações. 
 

3. Função de Assessoramento ao Executivo: esta função é aplicada 

às atividades parlamentares de apoio e de discussão das políticas 

públicas a serem implantadas por programas governamentais, via 

plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária 

anual (poder de emendar, participação da sociedade e a realização 

de audiências públicas). 

 

4. Função Julgadora: a Câmara tem a função de apreciação das 

contas públicas dos administradores e da apuração de infrações 

político-administrativas por parte do Prefeito e dos Vereadores. 
 

Destarte, não encontramos elementos que justifiquem a quantidade de 

combustível contratada. 

 

b. Critérios: 
 

Artigos 3º e 40 ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Artigo 70 da 

Constituição Federal de 1988. 
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c. Evidências: 
 

Edital de Licitação por Tomada de Preços n.º 001/2016 e Contrato n.º 

001/2017 ambos acostados aos autos do processo administrativo n.º 

2126/2016 PT 04, fls.146 

 
d. Efeitos: 
 

Risco elevado da Câmara Municipal de Araruama realizar despesa com 

combustível para atender interesses particulares dos Vereadores e seus 

Assessores. 

 

e. Ação: 
 

I - NOTIFICAÇÃO ao Sr. Carlos Alberto S. da Silva, Presidente da 

Câmara Municipal de Araruama, nos termos do art. 6º, § 2º da Deliberação 

TCE-RJ n.º 204/96, para que, em prazo a ser fixado pelo Egrégio Plenário, 

apresente razões de defesa quanto aos seguintes aspectos: 

Ausência de comprovação técnica que justifique a contratação para o 

consumo anual de 124.140 litros de gasolina e 513 litros de óleo sintético em 

detrimento dos Artigos 3º e 40 ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Artigo 70 

da Constituição Federal de 1988. 

 

f) Da identificação dos responsáveis 
 

Após detida análise de toda a documentação fornecida pelo 

jurisdicionado, o responsável pela irregularidade constatada neste achado 1 – 

Carlos Alberto Siqueira da Silva, (CPF: 936.010.697-68) Presidente da Câmara 

Municipal de Araruama – bem como os aspectos levados em consideração 

pela equipe de auditoria para a indicação ora apresentada, encontra-se na 

Matriz de Responsabilização em anexo. 
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Achado 02 
Uso indevido de Viatura Oficial 

a. Situação Encontrada. 
 

De acordo com Ofício GP/CMA/N.º 316/2017 de 27 de junho de 2017, as 

viaturas oficiais pertencentes à Câmara Municipal de Araruama, permanecem 

sob a guarda dos Vereadores durante 24/dia inclusive nos finais de semana, 

feriados e períodos de recesso parlamentar, sem qualquer justificativa. 

Com base no processo administrativo 321/17 verificamos que, o uso 

indevido das viaturas oficiais ocorreu inclusive durante o mês de janeiro de 

2017, em pleno período de recesso parlamentar.  

A justificativa para o uso das viaturas oficiais é imposta pelo princípio da 

indisponibilidade do interesse público, posto que, toda atuação dos Vereadores 

deve ser pautada pelo interesse público, cuja determinação deve ser extraída 

da Constituição e das leis. 

Os princípios administrativos aparecem, seja de maneira implícita ou explícita, 

em diversas leis, das quais destacamos a Constituição Federal de 1988, no 

caput de seu art. 37.  

É de suma importância destacar que os princípios constitucionais são de 

observância obrigatória para todos os Poderes, quando estiverem no exercício 

de funções administrativas, e para todos os entes federados (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios), alcançando a Administração Direta e a Indireta. 

Ainda sobre os princípios da administração pública, é interessante acrescentar 

que não existe hierarquia entre implícitos e explícitos, todos possuem a mesma 

importância para o Direito. Prova disso são os princípios basilares do regime 

jurídico-administrativo, que se manifestam de maneira implícita no 

ordenamento jurídico. 

Para corroborar a afirmativa do parágrafo anterior, utilizaremos das 

palavras do Ministro Marco Aurélio Mello, segundo o qual “os princípios podem 

estar ou não explicitados em normas. Normalmente, sequer constam de texto 

regrado. Defluem no todo do ordenamento jurídico. Encontram-se ínsitos, 
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implícitos no sistema, permeando as diversas normas regedoras de 

determinada matéria. O só fato de um princípio não figurar no texto 

constitucional, não significa que nunca teve relevância de princípio” (STF – 2ªT. – RE 

nº 160.381-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Mello. RTJ 153/1.030) 

Cumpre esclarecer que, com o uso injustificado das viaturas os 

Vereadores relacionados abaixo podem incorrer em crime de peculato previsto 

no artigo 312 do Código Penal Brasileiro: “Apropriar-se o funcionário público de 

dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse 

em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: Pena - 

reclusão, de dois a doze anos, e multa.” 

Grifamos. 

 

PLACA 

 

VEREADOR 

LUN 6265 ARIDIO MARTINS VIEIRA FILHO 

KVS 4687 JOSÉ RODOLFO SILVA DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 

LRP 7152 CIRALDO FERNANDES DA SILVA 

LLR 4371 CLÁUDIO NORBERTO GONÇALVES 

KWE 8145 GABRIEL VARGAS DOS SANTOS 

LQZ 8933 HELENIO FELIZARDO BASTOS 

LQZ8917 JULIO CESAR DOS SANTOS COUTINHO 

KWE 8152 JOSÉ MAGNO MARTINS 

LKZ 7683 NELSON LUIZ SIQUEIRA BARBOSA 

KPR 7850 MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 

KQU 5370 PAULO ROBERTO CORREA JUNIOR 

KQK 6335 MARIA DA PENHA BERNARDES 

KPR 7867 RONI ROSSY DA SILVEIRA ABREU 

KPR 7864 VALÉRIA CRISTINA TAVARES DO AMARAL 

LQH 7579 WALMIR BELCHIOR 

LQA 9778 JOSÉ ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA 

MAURÍCIO PINTO DE MELLO  CPF: 51972620797 ( EXERCE O MANDATO EM 

DECORRENCIA DA LICENÇA DE PAULO ROBERTO CORREA JUNIOR. 

 

Não encontramos motivos que justifique a disponibilidade em tempo 

integral, (inclusive nos finais de semana, feriados e períodos de recesso 

parlamentar), das Viaturas Oficiais para desenvolvimento das funções dos 

Edis.  



 
 

 

 

 

 

01/08/2017 07:09:15 PM 

TCE-RJ 
Processo nº 213.318-1/2017 
Rubrica       Fls. 14 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO  
SUBSECRETARIA DE CONTROLE MUNICIPAL  
COORDENADORIA MUNICIPAL DE AUDITORIA 
GOVERNAMENTAL 

b. Critérios: 
Artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 

 

c. Evidências: 

Ofício GP/CMA/N.º 316/2017 de 27 de junho de 2017. PT 04, fls. 01. 

Processo Administrativo n.º 321/17. PT 04, fls. 12. 

 
d. Efeito: 
O uso indevido das viaturas oficiais da Câmara Municipal de Araruama risco 

elevado de danos ao Erário Público. 

 
e. Ação: 
 

I - Notificação nos termos do art. 6º, § 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 

204/96, aos Vereadores elencados no quadro abaixo e ao Senhor Carlos 

Alberto Siqueira Presidente da Câmara Municipal de Araruama, para que, em 

prazo a ser fixado pelo Egrégio Plenário apresentem razões de defesa quanto 

ao uso indevido das viaturas oficiais da Câmara Municipal de Araruama 

durante 24horas/dia (inclusive finais de semana, feriados e períodos de 

recesso parlamentar). 

 

VEREADOR 

ARIDIO MARTINS VIEIRA FILHO 

JOSÉ RODOLFO SILVA DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA 

CIRALDO FERNANDES DA SILVA 

CLÁUDIO NORBERTO GONÇALVES 

GABRIEL VARGAS DOS SANTOS 

HELENIO FELIZARDO BASTOS 

JULIO CESAR DOS SANTOS COUTINHO 

JOSÉ MAGNO MARTINS 

NELSON LUIZ SIQUEIRA BARBOSA 

MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA 

PAULO ROBERTO CORREA JUNIOR 

MARIA DA PENHA BERNARDES 

RONI ROSSY DA SILVEIRA ABREU 

VALÉRIA CRISTINA TAVARES DO AMARAL 
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VEREADOR 

WALMIR BELCHIOR 

JOSÉ ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA 

MAURÍCIO PINTO DE MELLO  

 
 
f) Da identificação dos responsáveis 
 

Após detida análise de toda a documentação fornecida pelo 

jurisdicionado, os responsáveis pela irregularidade constatada neste achado 2 

– Carlos Alberto Siqueira da Silva, (CPF: 936.010.697-68) Presidente da 

Câmara Municipal de Araruama, e todos os demais Vereadores acima 

relacionados – bem como os aspectos levados em consideração pela equipe 

de auditoria para a indicação ora apresentada, encontra-se na Matriz de 

Responsabilização em anexo. 

 
Componente – 2 - Fiscalização Contratual 
 
Achado 03 
 

O Fiscal formalmente designado não realiza o acompanhamento da 
execução do Contrato 01/2017  
 

a. Situação Encontrada. 
 

Não há controle quanto à qualidade e quantidade de combustível 

fornecida para Câmara Municipal, pois o abastecimento não é acompanhado 

por fiscal, nem por qualquer meio eletrônico. 

A dinâmica do abastecimento e pagamento é a seguinte: cada Vereador 

possui blocos de talões de requisição de abastecimento (em duas vias uma 

para o posto de gasolina e outra para ser entregue no Setor de Coordenação 

Geral da Câmara Municipal) e o próprio Vereador autoriza o abastecimento da 

viatura a sua disposição, sem qualquer acompanhamento ou fiscalização que 

exerça algum controle sobre os dias e horários de abastecimento, itinerários 

percorridos, quilometragens inicial e final, quantidade de combustível 

abastecida, finalidade do uso da viatura, ainda se, o veículo abastecido trata de 

fato de viatura da frota oficial da Câmara Municipal. 
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Após os fornecimentos realizados sem qualquer tipo de controle, o 

fornecedor emite mensalmente uma Nota Fiscal e o Servidor André Domingues 

Ramos – Responsável pelo Departamento de Administração Geral, abre o 

processo administrativo e encaminha para Presidência. 

A Presidência solicita informações sobre os valores e quantidades ao 

Setor de Coordenação Geral que se encontra sob a responsabilidade do 

Servidor Thiago Silva Pinheiro, que em resposta, encaminha para Presidência 

os talões de requisição de abastecimento, emitidos pelos Vereadores. 

O procedimento administrativo é encaminhado ao Setor de Controle 

Interno para análise do Fiscal do Contrato, Servidor Fabiano Costa da Silva e 

elaboração do seu relatório que é utilizado para subsidiar a atestação das 

Notas Fiscais que é efetuada pelos Servidores André Domingues Ramos – 

Responsável pelo Departamento de Administração Geral e Thiago Silva 

Pinheiro – Responsável pelo Setor de Coordenação Geral. Ato contínuo, o 

processo é remetido para os procedimentos dos Setores de Contabilidade e 

Tesouraria. 

Ressaltamos que o descaso com a coisa pública e o desprezo pelo 

controle são de tal ordem que nos processos de pagamentos do exercício de 

2017 requisições de combustíveis foram utilizadas para comprovar o 

pagamento de despesas com aquisição de óleo lubrificante. 

 

b. Critérios: 
Alínea “a” do Item 04 do Edital de Tomada de Preços n.º 01/2016. 

Artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

c. Evidências: 
Termo de Entrevista TEV.01. PT 03, fls. 01. 

Ofício GP/CMA/N.º 316/2017 de 27 de junho de 2017. PT 04, fls. 01 

Processos de pagamento: 321/2017, 1334/2017 998/2017, PT 04 

respectivamente às fls. 12, 56 e 100. 
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d. Efeitos: 
1 - O uso indevido das viaturas oficiais da Câmara Municipal de Araruama. 

2 – Risco elevado da Câmara Municipal de Araruama realizar despesas com 

gasolina comum e óleo lubrificante para abastecimento de veículos não oficiais. 

 

e. Ação: 
I - Notificação nos termos do art. 6º, § 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 

204/96, ao Senhor: Fabiano Costa da Silva – Fiscal do Contrato nº 01/2017, 

nomeado através da Portaria n.º 85 de 17/01/2017. Para que, em prazo a ser 

fixado pelo Egrégio Plenário apresente razões de defesa quanto a ausência de 

fiscalização e acompanhamento da execução do Termo de Contrato 01/2017. 

 

Considerando que, a Câmara Municipal de Araruama não exerce gestão 

e/ou controle efetivo sobre o uso da frota de veículos oficiais, propomos ainda a 

Comunicação nos termos do art. 6º, § 1º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, ao 

atual Presidente da Câmara Municipal de Araruama, para que tome ciência das 

RECOMENDAÇÕES abaixo: 

Quanto à utilização e Abastecimento dos veículos oficiais. 

Adote Normas que estabeleçam rotinas de controle sobre o uso e 

abastecimento da frota de veículos oficiais atendendo no mínimo os critérios 

elencados abaixo, que foram observados no Processo TCE-RJ n.º 218.486-

3/14 no item: “CONTROLES SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS” 

 

UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS 

a) Sempre deverá ser apresentada a justificativa e/ou motivação para o uso 

das viaturas; 

b) Autorizações para: retirada de viatura e fornecimento de combustíveis 

válidos somente se previamente assinadas por responsável pelo setor de 

transporte ou substituto na ausência deste; 
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c) Registro das quilometragens inicial (saída) e final (chegada) verificadas 

no odômetro das viaturas; 

d) Registro dos motoristas e usuários previamente identificados; 

e) Registro dos dias e horários de saída e chegada de cada viatura; 

f) Registro dos roteiros percorridos por todas as viaturas indicando: (dias e 

horários de saída e chegada / quilometragem inicial e final) em cada 

ponto intermediário do itinerário inclusive o destino final; 

g) O motorista efetuará registro de todas as eventuais ocorrências 

observadas durante o uso da viatura inclusive problemas referentes ao 

pleno funcionamento da mesma; 

h) Registro do motorista, independente do fiscal, dos dias e horários de 

abastecimento da viatura em uso indicando ainda, as quantidades 

fornecidas. 

i) Mapa (planilha de preferência em Excel) consolidando no que couber, as 

informações elencadas acima. 

 

QUANTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES. 

 

j) O Fiscal formalmente nomeado acompanhará todos os fornecimentos de 

combustíveis e lubrificantes e anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. As 

falhas que ultrapassarem sua competência serão levadas ao 

conhecimento de seus superiores; 

k) O controle do fornecimento de combustível deverá demonstrar os valores 

inicial e final marcados no odômetro de modo a identificar a 

quilometragem percorrida por cada uma das viaturas (entre um 

abastecimento e outro); 

l) O controle de fornecimento de combustível deverá demonstrar a 

quantidade fornecida individualmente a cada viatura, de forma a 
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identificar a média Km percorrido/unidade de combustível fornecido para 

cada uma das viaturas entre um abastecimento e outro; 

m) O controle do abastecimento das viaturas deverá identificar o condutor, e 

o usuário de cada viatura abastecida; 

n) O controle deverá apontar os dias e horários de cada abastecimento 

realizado; 

o) O controle deverá utilizar mapa (preferencialmente em planilha Excel) 

com o intuito de consolidar no que couberem as informações acima e o 

quantitativo referente aos lubrificantes e combustíveis fornecidos. 

 

f) Da identificação dos responsáveis 
 

Após detida análise de toda a documentação fornecida pelo 

jurisdicionado, os responsáveis pela irregularidade constatada neste achado 3 

– Senhor: Fabiano Costa da Silva Matrícula: 02311103004044 – Fiscal do 

Contrato nº 01/2017 – bem como os aspectos levados em consideração pela 

equipe de auditoria para a indicação ora apresentada, encontra-se na Matriz de 

Responsabilização em anexo. 

 
Componente – 3 Execução da Despesa 
 
Achado 04 
Procedimentos formais de pagamentos com despesas pagas sem a 

devida comprovação. 

a. Situação Encontrada. 
 

De janeiro a abril de 2017 a Câmara Municipal de Araruama adquiriu 

36.105,031 litros de gasolina comum e 201 litros de óleo lubrificante, tendo 

uma despesa no valor de R$ 119.648,29 (cento e dezenove mil seiscentos e 

quarenta e oito reais e vinte e nove centavos). Essa despesa foi processada 

conforme procedimento descrito no Achado 03. Em análise referente às 

formalidades dos processos de pagamentos verificamos que não constam 

documentos capazes de eximir qualquer dúvida quanto ao fornecimento regular 

do objeto nas quantidades e qualidade contratadas.  
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Como é sabido, na seara pública inverte-se o ônus da prova, ou seja, a 

obrigação do agente público de provar a boa e regular aplicação dos recursos 

públicos que lhe são confiados antecede o ônus da produção de provas de que 

tenha havido desvio de recursos.  

Nos Tribunais de Contas a prova tem como finalidade demonstrar a 

regular aplicação dos recursos públicos, ou seja, comprovar para o órgão de 

controle de que os recursos foram aplicados de acordo com a previsão legal, 

além de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos é uma 

obrigação do Gestor. 

Neste particular reproduzimos trecho do material didático distribuído no 

curso “Jurisprudência e Prática sobre a Responsabilização de Agentes perante 

o TCU”, da lavra do Sr. Marcelo Mattos Scherrer, Auditor Federal de Controle 

Externo do Tribunal de Contas da União: 

“Vale lembrar que a própria Constituição Federal outorgou ao Tribunal de 
Contas competência para imputar responsabilidade, prevendo a aplicação de sanções 
aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, 
entre as quais multa proporcional ao dano causado ao Erário. A responsabilidade é de 
natureza subjetiva, conforme pacificado na jurisprudência do TCU verbis: 

49. A responsabilidade dos administradores de recursos públicos, escorada 
no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal (...) segue a regra geral da 
responsabilidade civil. Quer dizer, trata-se de responsabilidade subjetiva. O fato de 
o ônus de provar a correta aplicação dos recursos cabe ao administrador público não 
faz com que a responsabilidade deixe de ser subjetiva e torne-se objetiva. Esta, vale 
frisar, é responsabilidade excepcional, a exemplo do que ocorre com os danos 
causados pelo Estado em sua interação com particulares – art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal. 

50. A responsabilidade subjetiva, vale dizer, possui como um dos seus 
pressupostos a existência do elemento culpa.” (Acórdão nº 246/2010 – Plenário)”.  

 

(Trechos em negrito no original). 

 

Imperioso ressaltar que todas as despesas devem estar suportadas por 

controles e registros documentais apropriados e permanentes, não só para fins 

de permitir a rastreabilidade da aplicação do recurso viabilizando o processo de 

fiscalização, mas, principalmente, considerando o fato de que a ausência de 

tais controles importa na falta de lastro na elaboração das prestações de 

contas. 
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b. Critérios: 

Artigos 60, 61, 63, 64 todos da Lei Federal n.º 4.320/64. 

Artigo 70 e 71 ambos da Constituição Federal de 1988. 

 

c. Evidências: 

Termo de Entrevista TEV.01. PT 03, fls. 01 

Ofício GP/CMA/N.º 316/2017 de 27 de junho de 2017. PT 04, fls. 01 

Processos de pagamento: 321/2017, 1334/2017 998/2017, PT 04 

respectivamente às fls. 12, 56 e 100. 

 

d. Efeitos: 

1 - Limitação dos trabalhos da Equipe deste Tribunal de Contas, uma 

vez que, o descontrole e a ausência de comprovação da despesa a ser paga 

não permitiu a verificação quanto a existência ou não de valores referentes a 

combustíveis e lubrificantes pagos indevidamente. 

2 – Risco elevado de haver pagamento efetuado por bem que não foi 

efetivamente fornecido. 

 

e. Ação: 
 

I - Notificação nos termos do art. 6º, § 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 204/96, 

aos Senhores: Carlos Alberto S. da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 

Araruama, André Domingues Ramos – Responsável pelo Departamento de 

Administração Geral e Thiago Silva Pinheiro – Responsável pelo Setor de 

Coordenação Geral. Para que, em prazo a ser fixado pelo Egrégio Plenário 

apresentem razões de defesa quanto: 

a) Realização de pagamentos com base em Notas Fiscais subscritas sem 

constar nos processos de pagamentos documentos capazes de eximir 

qualquer dúvida quanto ao fornecimento regular dos 36.105,031 litros de 

gasolina comum e 201 litros de óleo lubrificante. 
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f) Da identificação dos responsáveis 
 

Após detida análise de toda a documentação fornecida pelo jurisdicionado, 

os responsáveis pela irregularidade constatada neste achado 4 – Senhores: 

André Domingues Ramos – Responsável pelo Departamento de Administração 

Geral e Thiago Silva Pinheiro – Responsável pelo Setor de Coordenação Geral 

bem como os aspectos levados em consideração pela equipe de auditoria para 

a indicação ora apresentada, encontra-se na Matriz de Responsabilização em 

anexo. 

 
3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

 
Pelo exposto, sugerimos a esta Corte de Contas, independentemente de 

outras providências que julgar convenientes, a seguinte proposta: 

 

3.1. NOTIFICAÇÃO ao Sr. Carlos Alberto S. da Silva, Presidente da 

Câmara Municipal de Araruama, nos termos do art. 6º, § 2º da Deliberação 

TCE-RJ  

n.º 204/96, para que, apresente razões de defesa quanto a ausência de 

comprovação técnica que justifique a contratação para o consumo anual de 

124.140 litros de gasolina e 513 litros de óleo sintético em detrimento dos 

Artigos 3º e 40 ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c Artigo 70 da Constituição 

Federal de 1988. (ACHADO 01) 

 

3.2. NOTIFICAÇÃO nos termos do art. 6º, § 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 

204/96, aos Vereadores elencados no quadro abaixo e ao Senhor Carlos 

Alberto Siqueira Presidente da Câmara Municipal de Araruama, para que, 

apresentem razões de defesa quanto ao uso indevido das viaturas oficiais da 

Câmara Municipal de Araruama durante 24horas/dia (inclusive finais de 

semana, feriados e períodos de recesso parlamentar). (ACHADO 02) 
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VEREADOR 

ARIDIO MARTINS VIEIRA FILHO   CPF: 81003471749 

JOSÉ RODOLFO SILVA DE SIQUEIRA DE OLIVEIRA   CPF 07968808758 

CIRALDO FERNANDES DA SILVA   CPF: 80620302704 

CLÁUDIO NORBERTO GONÇALVES   CPF: 03764935774 

GABRIEL VARGAS DOS SANTOS   CPF: 13047476705 

HELENIO FELIZARDO BASTOS   CPF:07800280748 

JULIO CESAR DOS SANTOS COUTINHO   CPF: 1008858782 

JOSÉ MAGNO MARTINS   CPF: 02355799717 

NELSON LUIZ SIQUEIRA BARBOSA   CPF: 02077257194 

MARCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA   CPF: 00651323789 

PAULO ROBERTO CORREA JUNIOR   CPF: 10549207708 

MARIA DA PENHA BERNARDES   CPF: 09083862739 

RONE ROSSY DA SILVEIRA ABREU   CPF: 01219965731 

VALÉRIA CRISTINA TAVARES DO AMARAL   CPF: 97104787704 

WALMIR DE OLIVEIRA BELCHIOR   CPF: 68770634734 

JOSÉ ANTONIO BARROSO OLIVEIRA BATISTA   CPF: 05646190789 

MAURÍCIO PINTO DE MELLO  CPF: 51972620797 

 

3.3. NOTIFICAÇÃO nos termos do art. 6º, § 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 

204/96, ao Senhor: Fabiano Costa da Silva – Fiscal do Contrato nº 01/2017, 

nomeado através da Portaria n.º 85 de 17/01/2017. Para que, em prazo a ser 

fixado pelo Egrégio Plenário apresente razões de defesa quanto a ausência de 

fiscalização e acompanhamento da execução do Termo de Contrato 01/2017. 

(ACHADO 03) 

 

3.4. NOTIFICAÇÃO nos termos do art. 6º, § 2º da Deliberação TCE-RJ n.º 

204/96, aos Senhores: Carlos Alberto S. da Silva, Presidente da Câmara 

Municipal de Araruama, André Domingues Ramos – Responsável pelo 

Departamento de Administração Geral e Thiago Silva Pinheiro – Responsável 

pelo Setor de Coordenação Geral. Para que, em prazo a ser fixado pelo 

Egrégio Plenário apresentem razões de defesa quanto: 

 

a) Subscrição das Notas Fiscais sem constar nos autos dos processos de 

pagamentos documentos capazes de eximir qualquer dúvida quanto ao 
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fornecimento regular para frota de veículos oficiais de gasolina comum e 

óleo lubrificante. 

(ACHADO 04) 

 

3.5. Considerando que a Câmara Municipal de Araruama não exerce 

gestão e/ou controle efetivo sobre o uso da frota de veículos oficiais, propomos 

ainda a COMUNICAÇÃO nos termos do art. 6º, § 1º da Deliberação TCE-RJ 

n.º 204/96, ao atual Presidente da Câmara Municipal de Araruama, para que 

tome ciência das RECOMENDAÇÕES abaixo, os itens recomendados foram 

pontos de controle no Processo TCE-RJ n.º 218.486-3/14 no item: 

“CONTROLES SOBRE A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS” 

 

Quanto à utilização e Abastecimento dos veículos oficiais. 

Adote Normas que estabeleçam rotinas de controle sobre o uso e 

abastecimento da frota de veículos oficiais atendendo no mínimo os critérios 

elencados abaixo. 

UTILIZAÇÃO DAS VIATURAS 

a) Sempre deverá ser apresentada a justificativa e/ou motivação para o uso 

das viaturas; 

b) Autorizações para: retirada de viatura e fornecimento de combustíveis 

válidos somente se previamente assinadas por responsável pelo setor de 

transporte ou substituto na ausência deste; 

c) Registro das quilometragens inicial (saída) e final (chegada) verificadas 

no odômetro das viaturas; 

d) Registro dos motoristas e usuários previamente identificados; 

e) Registro dos dias e horários de saída e chegada de cada viatura; 

f) Registro dos roteiros percorridos por todas as viaturas indicando: (dias e 

horários de saída e chegada / quilometragem inicial e final) em cada 

ponto intermediário do itinerário inclusive o destino final; 
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g) O motorista efetuará registro de todas as eventuais ocorrências 

observadas durante o uso da viatura inclusive problemas referentes ao 

estado pleno de funcionamento da mesma; 

h) Registro do motorista, independente do fiscal, dos dias e horários de 

abastecimento da viatura em uso indicando ainda, as quantidades 

fornecidas. 

i) Mapa (planilha de preferência em Excel) consolidando no que couber, as 

informações elencadas acima. 

 

QUANTO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES. 

a) O Fiscal formalmente nomeado acompanhará todos os fornecimentos 

de combustíveis e lubrificantes e anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 

o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados. As falhas que ultrapassarem sua competência serão 

levadas ao conhecimento de seus superiores; 

b) O controle do fornecimento de combustível deverá demonstrar os 

valores inicial e final marcados no odômetro de modo a identificar a 

quilometragem percorrida por cada uma das viaturas (entre um 

abastecimento e outro); 

c) O controle de fornecimento de combustível deverá demonstrar a 

quantidade fornecida individualmente a cada viatura, de forma a 

identificar a média entre Km percorrido/unidade de combustível 

fornecido para cada uma das viaturas entre um abastecimento e 

outro; 

d) O controle do abastecimento das viaturas deverá identificar o 

condutor, e o usuário de cada viatura abastecida; 

e) O controle deverá apontar os dias e horários de cada abastecimento 

realizado; 

f) O controle deverá utilizar mapa (preferencialmente em planilha Excel) 

com o intuito de consolidar no que couberem as informações acima e 
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os quantitativos referentes aos lubrificantes e combustíveis 

fornecidos. 

 

CMG, 01/08/2017 
 

JOSE RICARDO DA SILVA VIEGAS 
Assistente 

 Matrícula  02/004311 
 
 

JOSÉ LUÍS ALVES FONTES 
Assistente 

 Matrícula  02/003142 
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Senhor Coordenador,  

 

Tendo supervisionado a auditoria em tela, com a finalidade estabelecida no 

item 19 da Seção C, do Capítulo 3, do Manual de Auditoria Governamental do 

TCE-RJ, aprovado pela Resolução nº 266, de 10.08.10, manifesto-me de 

acordo e submeto o presente relatório à sua consideração.  

 
 

CMG, 01/08/2017 
 
 

ERIVALDO PEREIRA DE PAULA 
Assessor 

Matrícula 02/002992 
 

 
Senhor Subsecretário-Adjunto da SUM, 
 
 

Em face da análise procedida por esta Coordenadoria e 

concordando com a sugestão constante da conclusão, encaminho-lhe o 

presente processo, em prosseguimento.  

 
CMG, 01/08/2017 

 

ALEXANDRE AZEVEDO GAMA 
Coordenador-Geral 
Matrícula 02/003649 

 

 
À consideração do Colendo Tribunal, ouvido previamente o Douto 

Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ. 

 
 

SUM, 01/08/2017 
 

ANA CLAUDIA WILLNER GUEDES CAMPOS 
Subsecretária-Adjunta 

Matrícula 02/003547 
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