RELATÓRIO Nº 006/2018

Órgão Observado: Câmara Municipal de Rio Verde - GO
Objetos Observados: Veículos/combustíveis

30/08/2018

RELATÓRIO Nº 006/2018

Consultores Técnicos: Frank Borges de Almeida e Ezicleide de Cássia R. A. Petry
Órgão (s) Observado (s): Câmara Municipal de Rio Verde – Goiás

Pontos Abordados:
1. Veículos locados, cedidos e próprios;
2. Consumo de combustíveis;
3. Conclusão;
4. Questionamentos.

1. Veículos
1.1. Conforme publicação e relatório extraído do “Portal da Transparência” da Câmara Municipal
de Rio Verde, a seguir, verificou-se que o poder legislativo municipal conta com uma frota
própria de 18 veículos, diferentemente como consta no Oficio resposta nº 119/2018 PGCN de
10/07/2018, onde o Senhor Presidente da Câmara Municipal, afirma não possuir frota própria.

Tabela 1 – Fonte: Portal da Transparência
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1.2 Conforme contrato de prestação de serviços de locação de veículos nº 22/2017, de 24 de
março de 2017 e em seu “Primeiro Termo Aditivo de Prazo”, de 30 de dezembro de 2017,
disciplinam que a empresa contratada, Abobrão Locadora Ltda, deverá fornecer à Câmara
Municipal de Rio Verde, até 29 (vinte e nove) veículos com motor 1.0 e um veículo sedã
motor 1.6 até 31 de dezembro de 2018. Porém destes, efetivamente, estão sendo utilizados
pela Câmara apenas 26 (vinte e seis) veículos 1.0, totalizando 27 (vinte e sete) ao todo.
Após a solicitação de destinação, identificação e dos respectivos responsáveis por cada
veículo, este Observatório recebeu como resposta, todos os termos de responsabilidade de
utilização dos veículos locados, dos quais foram extraídos os dados no quadro a seguir:
Nº

MARCA

TIPO

PLACA

RESPONSÁVEL

CARGO

1

VW Gol

locado

PRB-3242

Márcio Antônio Paraguassu

Ass Tesouraria

2

VW Gol

locado

*PRB-2082

Fátima Gomes de Faria

Diretora Adm

3

VW Gol

locado

*PRB-3112

Fátima Gomes de Faria

Diretora Adm

4

VW Gol

locado

*PRB-4232

Fátima Gomes de Faria

Diretora Adm

5

VW Gol

locado

PRB-4252

Marcio Vieira Cruvinel

Motorista

6

VW Gol

locado

PRB-2052

Leonardo Freitas Fonseca

Vereador

7

VW Gol

locado

PRB-2062

Orestes Ferreira Pereira

Vereador

8

VW Gol

locado

PRB-2072

Iran Mendonça Cabral

Vereador

9

VW Gol

locado

PRB-2092

Lindomar Euripedes das Neves

Vereador

10 VW Voyage 1.6

locado

PRB-2102

Lucivaldo Tavares Medeiros

Vereador

11 VW Gol

locado

PRB-2122

José Henrique de Freitas

Vereador

12 VW Gol

locado

PRB-2132

Luciano Perpétuo Garcia

Vereador

13 VW Gol

locado

PRB-3012

Ronaldo Cruvinel

Vereador

14 VW Gol G6

locado

PRB-3302

Elvis Castro Silva

Vereador

15 VW Gol

locado

PRB-3352

José Antônio Pacheco Pereira

Vereador

16 VW Gol

locado

PRB-3372

Ubiratan Pereira Gouveia

Vereador

17 VW Gol

locado

PRB-3412

Marlos Marques Pereira

Vereador

18 VW Gol

locado

**PRB-3422 Elecir Casagrande P. Garcia

Vereador

19 VW Gol

locado

**PRB-7032 Elecir Casagrande P. Garcia

Vereador

20 VW Gol

locado

PRB-3452

Idelson Mendes

Vereador

21 VW Gol

locado

PRB-3772

Luiz Alves de Oliveira

Vereador

22 VW Gol

locado

PRB-3832

Manoel M. Pereira dos Santos

Vereador

23 VW Gol

locado

PRB-4282

Fernando Aguiar Nunes

Vereador

24 VW Gol

locado

PRB-4292

Francisco Nunes de Morais

Vereador

25 VW Gol

locado

PRB-2952

Marussa Boldrin

Vereadora

26 VW Gol

locado

PRB-3062

Lúcia Batista

Vereadora

Andresa de Souza Martins

Vereadora

27 VW Gol Geração 6
locado
PRB-4202
Tabela 2 – Fonte: Termos de responsabilidade

1.3
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Analisando o demonstrativo de distribuição de veículos locados, destaca-se:
 *03 veículos disponibilizados para um único responsável, uma servidora comissionada,
ocupante de função administrativa;
 **02 veículos disponibilizados para um único responsável, um agente político, ocupante de
função legislativa.

1.4

Fundamentado no Oficio resposta nº 119/2018 PGCN de 10/07/2018 e no “Portal da
Transparência”, conclui-se que Câmara Municipal de Rio Verde encontra-se com 45
(quarenta e cinco) veículos à disposição do seu quadro de pessoal para executar
exclusivamente as atividades institucionais no exercício do mandato, sendo que destes,
27 (vinte e sete) são veículos locados e 18 (dezoito) são próprios.

2. Consumo de Combustíveis
2.1.

No Oficio resposta nº 119/2018 PGCN de 10/07/2018, o Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Rio Verde, afirma no item 2.1.3, que a Câmara Municipal faz o controle interno
mensal de combustível/quilometragem de sua frota, sendo registrado em planilhas os
quilômetros e as quantidades de litros consumidos por cada veículo e, que após
conferidas, são emitidas as N.F.s (notas fiscais) pelo fornecedor e estes dados enviados,
através de programa próprio, ao TCM - Tribunal de Contas dos Municípios.

2.2.

Corroborado pelo “Portal da Transparência”, os pagamentos efetuados em 2018 ao
fornecedor, Posto Abobrão Rio Verde Ltda., foram registrados conforme segue:

Tabela 3 – Fonte: Portal da Transparência

2.3.
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Após análise de todos os relatórios mensais discriminativos de consumo de combustíveis e
extratos de lançamentos geral enviados ao TCM, entre os meses de janeiro/2018 a
maio/2018, foram efetivados pagamentos somando um valor de R$ 313.363,64 (trezentos
e treze mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

2.4.

Analisando todos os abastecimentos derivados das planilhas obtêm se o seguinte quadro:

Tabela 4 – Fonte: Oficio resposta nº 119/2018 PGCN

2.5

Diante do detalhamento de abastecimentos efetuados entre janeiro/2018 a maio/2018
demonstrados na tabela acima, constata-se que a Câmara Municipal de Rio Verde efetuou
os seguintes pagamentos:
a) R$ 18.398,28 (dezoito mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)
referente aos abastecimentos de 02 (dois) veículos próprios;
b) R$ 225.729,61 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e nove reais e
sessenta e um centavos) referente aos abastecimentos dos 27 (vinte e sete)
veículos locados e;
c) R$ 69.233,22 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e dois
centavos) referente aos abastecimentos de 13 (treze) veículos, os quais
estranhamente, estão em nome de terceiros.
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2.6

Após realização de consulta dos veículos abastecidos, que são de propriedade de
terceiros, verificou-se que alguns são pertencentes a servidores municipais lotados na
Câmara Municipal e em outros setores da Prefeitura Municipal de Rio Verde, a seguir:

VEÍCULO

PLACA

PROPRIETÁRIO

CPF

LOTAÇÃO

MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Toyota Corola

NWI-7200 ARTUR ALVES FRANCA

Chevrolet Onix

PQZ-7186 CARLOS VENANCIO GUIMARAES FILHO 590051731-49 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE

DIRETOR DE CPD

Chevrolet Onix

PRF-0751 MARIA INEZ GUIMARAES SALVO

CHEFE GABINETE DA PRESIDENCIA

Sandero Auth 1.0 PQH-9389 ITANIA PEREIRA PIRES CRUVINEL

349394581-72 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CARGO

033765216-38 CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE

377771221-34 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO PROFESSOR PEB III

Tabela 5 – Fonte: Portal da Transparência

2.7

Dando continuidade nas análises das planilhas de abastecimentos, constata-se que,
coincidentemente, existe um padrão de média de consumo de combustível, onde está
registrado o índice de 08 km/L (oito quilômetros por litro), independentemente das
motorizações de cada veículo, para todos;

2.8

Outro padrão observado nas respectivas planilhas de abastecimentos, é a quantidade de
litros consumidos, que se mantém em pouco mais de 18.000 litros/mês;

3. Conclusões

3.1.

Considerando todas as informações disponibilizadas no Portal da Transparência, no Oficio
resposta nº 119/2018 PGCN, bem como nos documentos anexos a este, constata-se uma
discrepância de dados, uma vez que o senhor presidente da Câmara Municipal, afirma e
justifica que o respectivo órgão público, não possuir veículos próprios, razão pela qual
optou pela locação de veículos para a execução das atividades no legislativo municipal. No
entanto está registrado no próprio portal da Câmara Municipal de Rio Verde a existência de
18 (dezoito) veículos, conforme demonstrado na Tabela 1, do presente relatório.

3.2.

Considerando que a Câmara Municipal de Rio Verde faz a utilização de 27 (vinte e sete)
veículos locados, possui outros 18 (dezoito) veículos próprios e ainda utiliza outros 13
(treze) veículos de terceiros, os quais estão sendo abastecidos periodicamente, conclui-se
que estão a serviço do órgão um total de 58 (cinquenta e oito) automóveis.

3.3.

Diante das análises das planilhas de abastecimentos de combustíveis, constata-se que
existe um padrão de preenchimento, onde todos os veículos possuem um mesmo índice de
média de consumo de combustível (8km/l), bem como a mesma média de quilometragem
trafegada (3.000 km/mês), o que gera a suspeição das mesmas serem preenchidas de
forma não condizente com a real utilização destes veículos, inclusive dos 13 (treze)
veículos pertencentes a terceiros.

3.4.

Todos os valores de média de consumo, bem como de média de trafegabilidade,
demonstram a utilização de padronização com o objetivo de atingir um determinado valor
para atender um objetivo maior, gerar mensalmente pagamentos periódicos ao fornecedor
contratado, com a cifra média de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), derivados do
consumo de 18.000 (dezoito mil) litros de combustível. Adicionalmente, objetivando o
fechamento das Notas Fiscais mensais, é imprescindível a apresentação de todos os
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cupons fiscais individuais, ordens de abastecimentos assinadas/autorizadas pelo
Presidente da Câmara, que venham compor o valor total pago para cada Nota Fiscal. Está
demonstrado e registrado claramente nos relatórios de consumo de combustível, que
terceiros, além de servidores municipais, estão sendo beneficiados com abastecimentos,
uma vez que o combustível que é de uso exclusivo da Câmara Municipal, está sendo
utilizado em veículos particulares registrados nos nomes de seus proprietários.

4. Questionamentos

4.1

Quantos e quais os veículos que realmente desempenham atividades únicas e exclusivas
para fins de exercícios das atividades institucionais à Câmara Municipal de Rio Verde?

4.2

Quais as justificativas para a realização de abastecimentos, no período de janeiro/2018 a
maio/2018, de 16.763 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e três) litros de combustível,
que totalizam, aproximadamente, a quantia de R$ 69.233,22 (sessenta e nove mil,
duzentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) em veículos pertencentes a terceiros,
os quais incluem 04 (quatro) veículos pertencentes a servidores municipais? Tabela 5

4.3

Qual a justificativa de 05 (cinco) dos 27 (vinte e sete) veículos locados, estarem sendo
utilizados e sob a responsabilidade de um agente político e uma servidora administrativa?
conforme “Termos de responsabilidade,” demonstrado na Tabela 2
Onde estão e quem são, os responsáveis pelos 18 (dezoito) veículos que constam no
“Portal da Transparência” da Câmara Municipal como sendo de propriedade do Órgão,
conforme Tabela 01?

4.4

4.5

Qual é a quilometragem atual de todos os veículos locados e se há a possibilidade de
conferência do ORV, “in loco”, dos odômetros destes?

Rio Verde- GO, 30 de agosto de 2018.

Frank Borges de Almeida
Consultor técnico
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Ezicleide de Cássia Ribeiro Alves Petry
Consultora técnica

