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APRESENTAÇÃO
O Observatório de Rio Verde - Goiás – ORV, é uma organização não governamental, sem
fins lucrativos e econômicos, sem vinculação político partidária, que tem por missão promover
ações que proporcionem à sociedade a coesão social por meio da vivência da ética e da
cidadania.
Formado pelas entidades: ACIRV, AGINTERP, CDL, Comigo, Maçonaria, SESCON,
SINDILOJAS, Sindicato Rural, Unimed e OAB, visa o acompanhamento dos gastos públicos,
prerrogativa prevista no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal e de acordo
com a Lei de Acesso a Informações nº 12.527/11.

O ORV iniciou suas atividades oficialmente no dia 03 de maio de 2018, quando na Sede
da ACIRV, foi realizada a cerimônia de lançamento, que contou com a presença de várias
autoridades e representantes do Governo Municipal, sendo apresentado à sociedade a sua
estrutura e sua Diretoria.

O ORV conta com dois consultores técnicos que acompanham parte dos gastos públicos
municipais, especialmente da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal e da UNIRV através
dos Portais da Transparência destes órgãos.

Nos processos de acompanhamentos abertos e apurados, foram realizados e
observados os seguintes casos:
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2018
Caso: Portais da Transparência – 15/06/2018
Órgão(s) observado(s): Prefeitura de Rio Verde, Câmara Municipal e UNIRV
Síntese: Foi observado que os Portais da transparência não estavam em conformidade com a
legislação em vigor, Lei 12.527/2011, uma vez que não disponibilizavam todos os gastos
públicos bem como as receitas.
Justificativa apresentada pelo gestor: O Gestor da Prefeitura de Rio Verde, reconheceu as
falhas e providenciou um “Grupo de trabalho”, o qual teve a missão de atender os requisitos
legais, sendo contratada uma empresa especializada em divulgação de informações nos
“Portais de Transparência”. Os gestores da UNIRV e da Câmara não se manifestaram.
Medidas adotadas: O ORV integrou o “Grupo de Trabalho” da Prefeitura de Rio Verde,
sugerindo as alterações e solicitando disponibilizações das informações essenciais. O caso e
todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios Público Estadual - MPE, em razão
das justificativas apresentadas ao ORV por parte da Câmara Municipal, do IPARV e da UNIRV
não atenderem ao solicitado.
Resultados obtidos: A Prefeitura de Rio Verde, contratou uma empresa especializada que fez
várias alterações disponibilizando dados que antes não eram divulgados. A UNIRV e a Câmara
Municipal fizeram uma reformulação em seus respectivos Portais. Os Portais ainda carecem de
informações, principalmente referente as receitas, que devem ser disponibilizadas em tempo
real, conforme a Lei.

Caso: Contratação de serviços de jardinagem - 04/06/2018
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde
Síntese: Foi considerado peculiar, a contratação do serviço, uma vez que a Prefeitura Municipal
de Rio Verde, possui dentro da Secretaria de Ação Urbana e Serviços Públicos, a
Superintendência de Parques e Jardins, que realiza atividades análogas ao licitado, ou seja,
produção de mudas, ajardinamento, manutenções que incluem adubação, reposição de terra e
demais serviços necessários para o paisagismo e que poderia realizar tais serviços para a
Câmara Municipal de Rio Verde. Salienta se que o ajardinamento interno (jardim de inverno)
do prédio da Câmara Municipal de Rio Verde, está composto por adornos e ornamentos
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confeccionados em material sintético e artificial que imita plantas, folhagens e gramas
(plástico). Verificou se, que desde o ano de 2014, o contratado participou dos certames,
apresentou sempre o mesmo valor pelo serviço e sempre foi o vencedor. Nestes processos
licitatórios (carta convite) sempre participaram os mesmos, dois concorrentes, que estão
sediados no mesmo endereço.
Justificativa apresentada pelo gestor: O gestor confirmou todos os pagamentos e justificou que
a vegetação utilizada nos jardins, é composta por plantas ornamentais de várias regiões do
Brasil, de espécies raras e que demandam cuidados diários e diversificado. Quanto ao processo
licitatório, o mesmo, afirmou não se verificar nenhuma irregularidade
Medidas adotadas: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministério Público
Estadual - MPE, em razão das justificativas apresentadas ao ORV não serem consideradas
plausíveis. O MPE abriu procedimento protocolado em 11/12/2018 pela Dra. Renata Dantas
(Promotora de Justiça)
Resultados obtidos: Desde 21/12/2019 os pagamentos foram suspensos. Valor pago
anualmente era de R$ 78.000,00

Caso: Suprimento de Fundos – 20/06/2018
Órgão(s) observado(s): Prefeitura de Rio Verde
Síntese: Foi analisado pagamentos para a empresa “A Prestacional” – Joab Pereira Rocha - CNPJ:
01.339.106/0001-87 que somaram a cifra de R$ 1.988.472,50 (um milhão novecentos e oitenta
e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) através da conta de
suprimentos de fundos, a qual somente pode ser utilizada como adiantamento a servidor, para
atender despesas eventuais e excepcionais de pequeno valor.
Justificativa apresentada pelo gestor: O gestor confirmou todos os pagamentos e justificou que
os lançamentos contábeis foram inseridos no sistema de forma equivocada, sendo utilizado a
conta de suprimentos de fundos.
Medidas adotadas: Envio ofícios solicitando informações, justificativas e as devidas correções
ao respectivos gestor do Órgão.
Resultados obtidos: Os lançamentos contábeis foram devidamente corrigidos nos sistemas e
no Portal da Transparência.
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Caso: Pregão 001/2018 – Material de limpeza 09/07/2018
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde.
Síntese: Foi observado no Edital de pregão presencial 001/2018 – referente a aquisição de
material de limpeza e produção de higienização para manutenção do prédio da Câmara
Municipal de Rio Verde, uma grande distorção de valores especificados no “Termo de
Referência” do respectivo certame em relação aos valores de mercado local. Foi realizada uma
cotação de preços para a constatação da possível irregularidade. O valor total previsto para
aquisição dos produtos era de R$ 261.125,86
Justificativa apresentada pelo gestor: O gestor confirmou que ocorreu um erro nas
especificações dos materiais, nas quantidades e consequentemente nos valores cotados, falhas
estas que foram corrigidas e elaborado um novo termo de referência e levantamento de preços.
Medidas adotadas: Envio ofícios solicitando informações, justificativas e as devidas correções
ao respectivo gestor do Órgão.
Resultados obtidos: Foi publicado novo Edital e novo termo de referência, devidamente
corrigidos nos sistemas e no Portal da Transparência. O novo valor total previsto para aquisição
dos produtos passou a ser de R$ 66.964,99

Caso: Pagamento de diárias – 03/09/2018
Órgão(s) observado(s): Prefeitura de Rio Verde e UNIRV
Síntese: Foi observado grande movimentação de valores pagos para diversos
funcionários/servidores dos respectivos órgãos, principalmente para alguns gestores (Prefeito
e Reitor). Foi realizado pesquisas comparativas com outros níveis da administração pública
(Estadual e Federal) e constatou-se uma discrepância de valores pagos para as diárias, as quais
possuem a finalidade específica de custear despesas de alimentação e hospedagem, para
servidores/funcionários, que se deslocam em viagem para fora da unidade sede, na qual está
lotado.
Justificativa apresentada pelo gestor: Os gestores confirmaram todos os pagamentos e
justificaram que os valores estão de acordo com a legislação em vigor e que estes estão
devidamente atualizados, ao contrário dos valores estipulados pelos outros órgãos, que foram
utilizados para a comparação. Salienta se, que os ordenamentos jurídicos apresentados, foram
expedidos pelos próprios gestores.
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Medidas adotadas: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios Público
Estadual - MPE, em razão das justificativas apresentadas ao ORV não serem consideradas
plausíveis. O MPE abriu procedimento conforme protocolo nº 201600274227 (em andamento).
Resultados obtidos: Os valores individuais das diárias não sofreram alterações, porém houve
uma diminuição da soma dos valores pagos para diárias no ano. Em 2019 foram gastos pela
UNIRV - R$ 765.612,00 e em 2020 R$ 281.555,00

Caso: Despesas com combustíveis – 12/09/2018
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde.
Síntese: Foi observado no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Verde, uma série
de pagamentos descritos com abastecimentos de combustíveis. Salienta-se que através de
análises de vários documentos enviados pela própria Câmara Municipal de Rio Verde, foram
detectados 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 incluíam 04 (quatro) veículos pertencentes a
servidores municipais lotados no próprio Órgão. Dando continuidade nas análises das planilhas
de abastecimentos, constatou-se que, coincidentemente, existia um padrão de média de
consumo de combustível para todos os veículos, onde está registrado o índice de 08 km/L (oito
quilômetros por litro), independentemente dos modelos e das motorizações e, um
deslocamento de 3.000 km (três mil quilômetros) a cada mês. 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. 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. Verificando dados
dos anos anteriores (2015 a 2018), constatou se novamente um padrão, onde anualmente a
Câmara Municipal de Rio Verde pagou a média de R$ 764.651,90 (setecentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) e sempre para o mesmo
fornecedor.
Justificativa apresentada pelo gestor: O gestor confirmou todos os pagamentos e justificou que
os processos ocorreram dentro da mais perfeita ordem obedecendo os princípios legais
“Constitucionais”; que todos os documentos foram enviados ao TCM (Tribunal de contas dos
Municípios) e que não houve nenhuma ilegalidade, irregularidade ou ressalva detectada.
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Medidas adotadas: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios Público
Estadual - MPE, em razão das justificativas apresentadas ao ORV não serem consideradas
plausíveis. O MPE abriu procedimento.
Resultados obtidos: Atendendo sugestionamento do ORV, foi implantado na Câmara Municipal
de Rio Verde, o sistema de gerenciamento de frota, com o abastecimentos através de “Cartão”
individualizado para cada veículo oficial. Os valores pagos com combustível que tinham a média
anual de R$ 764.651,90 (setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais
e noventa centavos) passaram em 2019 para R$ 404.213,43 (quatrocentos e quatro mil,
duzentos e treze reais e quarenta e três centavos); em 2020 para R$ 157.908,45 (cento e
cinquenta e sete mil, novecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos). Em 2021 está
previsto um gasto máximo de R$ 240.505,75 (duzentos e quarenta mil, quinhentos e cinco reais
e setenta e cinco centavos).

Caso: Despesas com manutenção de veículos 22/11/2018
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde.
Síntese: Foi observado no Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Verde, uma série
de pagamentos descritos como despesas com manutenção da frota. Salienta-se que a maioria
dos veículos da Câmara Municipal é locada, encontrava se dentro do período de garantia
técnica do fabricante e possui seguro contra sinistros.
Justificativa apresentada pelo gestor: O gestor confirmou todos os pagamentos e justificou que
estes, eram referentes a franquias de sinistros, uma vez que os veículos haviam se envolvido
em acidentes de trânsito.
Medidas adotadas: Envio de ofícios solicitando informações, justificativas e as devidas
correções ao respectivo gestor do Órgão.
Resultados obtidos: Os lançamentos contábeis foram devidamente corrigidos nos sistemas e
no Portal da Transparência.

6

2019
Caso: Locação de veículos – 29/01/2019
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde
Síntese: Foi analisado um processo licitatório (Pregão Presencial), referente a locação de até 29
veículos, que apresentou valores pagos discrepantes em relação aos valores praticados no
mercado local (superfaturados) à época. Verificou se que, no contrato de locação, o contratado
não teria responsabilidade com a manutenção dos veículos. Foi levantado que o custo pago
pela locação era correspondente, ou seja, similar ao mesmo custo de aquisição dos veículos,
considerando todo o período de locação.
Justificativa apresentada pelo gestor: O gestor confirmou todos os pagamentos e justificou que
o processo licitatório ocorreu dentro da mais perfeita ordem obedecendo os princípios
Constitucionais. Quanto se optar pela locação e não pela aquisição, o gestor afirmou que a
locação é menos dispendiosa, mesmo que o contrato de locação, não contemple as
manutenções dos respectivos veículos.
Medidas adotadas: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios Público
Estadual - MPE, em razão das justificativas apresentadas ao ORV não serem consideradas
plausíveis. O MPE abriu procedimento protocolado em 11/12/2018 pela Dra. Renata Dantas
(Promotora de Justiça).
Resultados obtidos: Os valores das locações permaneceram congelados até o momento. Os
valores continuam sendo pagos. Valor pago em 2020 - R$ 826.318,46

Caso: Acumulação de cargos públicos
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde, Prefeitura de Rio Verde e UNIRV
Síntese: Foram analisadas as folhas de pagamento dos Órgãos públicos municipais e feito um
cruzamento de todos os dados. Foi averiguado a acumulação de cargos por parte de 60
(sessenta) servidores. Diante do fato foi questionado a legalidade das respectivas acumulações.
Justificativa apresentada pelo gestor: Os gestores justificaram que desconheciam algumas
acumulações e apresentaram justificativas de outras, ou seja, acumulações permitidas,
conforme os dispositivos legais existentes.
Medidas adotadas: Envio de ofícios solicitando informações, justificativas e as devidas
correções aos respectivos gestores de cada Órgão.
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Resultados obtidos: As acumulações de cargos ilegais foram regularizadas com as respectivas
exonerações dos servidores irregulares.

Caso: Acumulação de cargos públicos – Médicos – 13/06/2019
Órgão(s) observado(s): Secretarias Municipal de Saúde de Rio Verde e de Santa Helena de
Goiás, Secretaria Estadual de Saúde – GO e UNIRV
Síntese: Conforme verificações junto aos “Portais da Transparência”, bem como solicitação aos
gestores dos respectivos Órgãos, foram localizadas possíveis acumulações ilegais de cargos/funções
públicas por 03 médicos, considerando a legislação em vigor, juntamente com as regulamentações
diversas, uma vez que estes estavam com cargas horárias sobrepostas e concomitantes.

Justificativa apresentada pelo gestor: Os gestores justificaram que desconheciam algumas
acumulações e apresentaram justificativas de outras, ou seja, acumulações permitidas,
conforme os dispositivos legais existentes.
Medidas adotadas: Envio de ofícios solicitando informações, justificativas e as devidas
correções aos respectivos gestores de cada Órgão.
Resultados obtidos: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios
Público Estadual - MPE, em razão de algumas das justificativas apresentadas ao ORV não serem
consideradas plausíveis. O MPE abriu procedimento. Os médicos regularizaram as
irregularidades solicitando as exonerações dos cargos incompatíveis.

Caso: Bolsa de Estudos – Pró-Reitores e Diretores UNIRV – 04/10/2019
Órgão(s) observado(s): UNIRV e Câmara Municipal de Rio Verde.
Síntese: O ORV fez acompanhamentos e realização de estudos técnicos nos “Portais da
Transparência” da UNIRV Universidade de Rio Verde e da Câmara Municipal de Rio Verde,
especificamente ligados aos pagamentos de bolsas para servidores realizarem curso de PósGraduação “Stricto-Sensu” – Doutorado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Conforme o
estudo do ORV, tecnicamente ficou evidenciado a ocupação imprópria dos cargos na Reitoria
da UNIRV, bem como o recebimento indevido de valores referentes as bolsas de estudo para
realização do Curso de Pós-Graduação “Stricto-Sensu”, por parte dos servidores, uma vez que
o Estatuto da UNIRV não permite que os ocupantes dos cargos da Reitoria realizem Curso de
Pós-Graduação “Stricto-Sensu”.
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Justificativa apresentada pelo gestor: O gestor confirmou todos os pagamentos e justificou que
o processo ocorreu dentro da mais perfeita ordem obedecendo os princípios “Constitucionais”,
uma vez que os servidores não se afastaram de suas funções e se encontravam cumprindo a
carga horária legal.

Medidas adotadas: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios Público
Estadual - MPE, em razão das justificativas apresentadas ao ORV não serem consideradas
plausíveis, uma vez que o “Regimento Interno da UNIRV” estava sendo ignorado. O MPE abriu
procedimento e concluiu não ter havido irregularidade.
Resultados obtidos: Os pagamentos dos valores referentes às bolsas cessaram após os
questionamentos do ORV.

Caso: Servidores detentores de CNPJ - 19/10/2019
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde.
Síntese: O ORV executou acompanhamentos e elaborou um “Estudo Técnico” no “Portal da
Transparência” da Câmara Municipal de Rio Verde, bem como no banco de dados da Receita
Federal do Brasil, especificamente ligados a constatação de que servidores lotados na
respectiva “Casa de Leis” são possuidores de empresas comerciais e ou industriais,
configurando “em tese”, transgressão disciplinar, conforme Art. 223 incisos VI e VII da Lei nº
3.968/2000 – que reformulou o regime jurídico do funcionalismo público municipal. Foram
solicitadas algumas informações do Gestor, sendo: Se o mesmo tinha conhecimento dos fatos
descritos no relatório ora encaminhado, especificamente referente aos 08 (oito) servidores que
são possuidores de empresas? Qual era o entendimento da Câmara Municipal com relação as
possíveis irregularidades elencadas? Quais as providências que seriam tomadas e ou
justificativas relacionadas aos fatos?
Justificativa apresentada pelo gestor: O gestor esclareceu que não tinha conhecimento da
possível irregularidade confirmando que o funcionário quando é nomeado, este assina uma
declaração de aptidão onde entre outras informações declara que: não participa da Gerência
ou administração de sociedade privada. A Câmara entende que há de fato uma irregularidade
formal, no entanto, como o servidor cumpre o expediente normalmente, não há irregularidade
material que gere danos ao erário. A partir das informações e questionamentos apresentados
pelo ORV, a Câmara Municipal de Rio Verde solicitou de todos os servidores envolvidos
informações e providências cabíveis.

Medidas adotadas: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios Público
Estadual - MPE, para conhecimento e providencias cabíveis, uma vez que alguns servidores,
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“Em tese”, fizeram falsa declaração em documento público, caracterizando, o crime
de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal, que descreve a conduta
criminosa como sendo o ato de omitir a verdade ou inserir declaração falsa, em documentos
públicos ou particulares, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante..

Resultados obtidos: O MPE abriu procedimento e concluiu não ter havido irregularidade, uma
vez que o “Estatuto dos funcionários Públicos de Rio Verde”, foi alterado durante as oitivas e
diligências de apuração. Os funcionários regularizaram suas situações, deixando de pertencer
aos QSAs das empresas em que configuraram como sócios administradores.

Caso: Reforma administrativa – Câmara Rio Verde – 22/10/2019
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde.
Síntese: O ORV executou acompanhamentos e elaborou um “Estudo Técnico”, com
comparativos de estrutura administrativa, quantitativo de cargos, funções e vencimentos de
Câmaras Municipais de outros Estados e Regiões do Brasil, que pertencem a municípios com
características socioeconômicas análogas às de Rio Verde - GO, e que sugeriu a criação de um
novo Plano de Reestruturação Administrativa para a Câmara Municipal de Rio Verde. Solicitou
junto ao MPE, respaldo jurídico para que a proposta apresentada de redução do quadro de
pessoal, com adequações às necessidades reais administrativas, seguindo os princípios
constitucionais, sem qualquer interesse pessoal e ou político, fosse acatada e implementada
pelos senhores vereadores, cujo propósito, é auxiliar na eficiência dos gastos públicos,
proporcionando à sociedade rioverdense o direito de acompanhar em favor da transparência e
da qualidade a aplicação dos recursos públicos.
Justificativa apresentada pelo gestor: O MPE e o Presidente da Câmara Municipal de Rio Verde
receberam o “Estudo Técnico”, juntamente com as propostas e sugestões de alterações e se
prontificaram em alterar e adequar a estrutura existente.
Medidas adotadas: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios Público
Estadual – MPE e à Câmara Municipal de Rio Verde e aguarda providências.
Resultados obtidos: O projeto está parado nas comissões internas da Câmara Municipal e em
virtude da “Pandemia” não pôde ser votado e implementado.
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2020
Caso: Servidores detentores de CNPJ - 06/02/2020
Órgão(s) observado(s): Prefeitura de Rio Verde e UNIRV.
Síntese: O ORV executou acompanhamentos e elaborou um “Estudo Técnico” no “Portal da
Transparência” da Prefeitura de Rio Verde e da UNIRV, bem como no banco de dados da Receita
Federal do Brasil, especificamente ligados a constatação de que servidores lotados na UNIRV e
na Prefeitura de Rio Verde são possuidores de empresas comerciais e ou industriais,
configurando “em tese”, transgressão disciplinar, conforme Art. 223 incisos VI e VII da Lei nº
3.968/2000 – que reformulou o regime jurídico do funcionalismo público municipal. Foram
solicitadas algumas informações dos Gestores de cada Órgão, sendo: Se os mesmos tinham
conhecimento dos fatos descritos nos relatórios ora encaminhados, especificamente referente
aos 50 (cinquenta) servidores da Prefeitura e dos 56 (cinquenta e seis) que são possuidores de
empresas? Qual era o entendimento de cada Órgão com relação as possíveis irregularidades
elencadas? Quais as providências que seriam tomadas e ou justificativas relacionadas aos fatos?
Justificativa apresentada pelos gestores: Não houve resposta ao ORV.

Medidas adotadas: O caso e todos os documentos, foram encaminhados ao Ministérios Público
Estadual - MPE, para conhecimento e providencias cabíveis, uma vez que não houve
manifestação dos Gestores dentro do prazo legal estipulado pela Lei da Transparência
(12.527/2011).

Resultados obtidos: O MPE abriu procedimento e concluiu não ter havido irregularidade, uma
vez que o “Estatuto dos funcionários Públicos de Rio Verde”, foi alterado durante as oitivas e
diligências de apuração. Alguns funcionários regularizaram suas situações, deixando de
pertencer aos QSAs das empresas em que configuraram como sócios administradores. O
“Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Rio Verde” (Lei 3.968/2000), foi alterado
pela Lei Complementar nº 181/2020 – 06/05/2020, deixando de ser considerado como
transgressão disciplinar o servidor que é possuidor de empresas, se suas atividades não
implicarem em prejuízos ao regular cumprimento da jornada de trabalho do servidor ou, se esta
for incompatível com o exercício do cargo.

Caso: Compra de balas e bombons – Secretaria saúde - 12/03/2020
Órgão(s) observado(s): Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde.
Síntese: O ORV executou acompanhamentos e questionou sobre dois itens referente ao Pregão
Presencial 047/2019, sendo: 1) Qual a justificativa para a aquisição do item 2 – 1.000 (mil)
pacotes de 600g de balas de caramelo; 2) Qual a justificativa para a aquisição do item 6 – 200
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(duzentos) pacotes de 1kg de bombons. Salienta se que estes dois itens representava 17,7%
do valor total do “Termo de referência”, somando aproximadamente R$ 20.688,70 (vinte mil,
seiscentos e oitenta e oito reais). Diante de tal fato o ORV solicitou a fundamentação para
aquisição dos referidos itens, destinação e quantidades.
Justificativa apresentada pelos gestores: O Gestor informou que a quantidade estimada a ser
licitada foi obtida através de levantamento da média de consumo, bem como, nas demandas e
necessidades atuais. Informou ainda que o FMS promove eventos, cursos e palestras e que
durante os respectivos eventos é distribuído os itens questionados. Salientou que a aquisição
se faz na modalidade de “registro de preços”, o que não obriga a “Administração” a comprar o
total licitado. Apesar de ter sido licitado 1.000 (um mil) pacotes de balas, somente foram
adquiridos 210 (duzentos e dez) pacotes.
Medidas adotadas: Envio ofícios solicitando informações, justificativas e dando ciência ao

respectivos gestor do Órgão.
Resultados obtidos: Não houve a continuidade da aquisição dos itens questionados.

Caso: Serviço de publicidade volante - 29/09/2020
Órgão(s) observado(s): Câmara Municipal de Rio Verde
Síntese: O ORV executou acompanhamentos e solicitou informações, documentos e
justificativas derivadas do processo da CARTA CONVITE N°002/2020, para a Contratação de
empresa para prestação serviços de publicidade volante convidando a população para assistir
as sessões ordinárias e os trabalhos do Legislativo, durante o exercício de 2020, ao Gestor da
Câmara Municipal de Rio Verde. Os esclarecimentos e questionamentos, objetivaram deixar
transparente o assunto que é de interesse público e que não está claro no Portal da
Transparência, bem como justificar a motivação para contratação do serviço, uma vez que
devido a “Pandemia COVID-19”, não estava havendo a permissão de presença do público em
geral nas sessões presenciais da Câmara Municipal de Rio Verde, a qual já se utilizava dos meios
de radiodifusão para tal.
Justificativa apresentada pelos gestor: O Gestor da Câmara Municipal informou que mesmo
com a “Pandemia”, as sessões legislativas não deixaram de ser realizadas. Porém os serviços de
publicidade volantes tiveram seus conteúdos modificados no sentido de convidar a população
para assistirem as sessões “on line”.
Medidas adotadas: Envio ofícios solicitando informações, justificativas e dando ciência ao
respectivos gestor do Órgão. O caso foi levado a público através das mídias sociais e através de
programas de rádio da cidade para que a população tenha ciência sobre os valores pagos e
como é feito o serviço de publicidade volante.
Resultados obtidos: Desde 2016 a Câmara Municipal de Rio Verde, gastava em média
R$ 75.000,00 por ano em publicidade volante. Tendo sempre o mesmo prestador de serviço.
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Em 2020 foram gastos R$ 67.440,00; sendo que destes, R$ 22.470,00 foram pagos após os
questionamentos do ORV e em 2021 R$ 14.980,00. Os valores deixaram de ser pagos a partir
de abril de 2021.

Caso: Locação de cadeiras plásticas – Secretaria saúde – 18/11/2020
Órgão(s) observado(s): Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde.
Síntese: O ORV executou acompanhamentos e questionou sobre a Dispensa de Licitação nº
326/2020, que gerou o Contrato nº 0652/2020, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde
e a empresa Central Distribuidora de Carnes e Locação de cadeiras, inscrita no CNPJ sob nº
02.077.603/0001-58, no valor de R$ 11.760,00. Foram feitos os seguintes questionamentos:
1) Qual a justificativa para a locação e não pela aquisição do item – 100 cadeiras plásticas
com encostos e sem braços?
2) Os mesmos dispositivos legais que amparam a locação emergencial e possibilitam o
enquadramento na modalidade “Dispensa”, são os que poderiam ser utilizados para a
aquisição/compra do item locado. Por que então não foram utilizados?
3) Conforme orientação da OMS – Organização Mundial de Saúde, o distanciamento
mínimo se segurança entre um indivíduo e outro é de 1,0m (um metro). Conforme ato
de dispensa, as cadeiras serão utilizadas sob a cobertura de duas tendas com 25m2 cada,
perfazendo um total de 50m2. As 100 cadeiras locadas, dispostas a atenderem as
orientações da OMS, ocupariam um espaço superior a 150m2. Portanto, qual o motivo
de se locar tal quantidade (100 cadeiras)?
O ORV Salientou ainda que os valores pagos até aquela data, referente aos contratos de
locação, conforme o Portal da Transparência, já somavam R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e
quarenta reais), o que já totalizava o mesmo valor de mercado para a aquisição e poderia ter
sido utilizado para a compra das cadeiras e incorporação destas ao patrimônio público
Justificativa apresentada pelos gestor: O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde justificou
que a locação das cadeiras de faz necessário para a recepção dos pacientes que são relocados
na parte externa da Secretaria. Informou que a Secretaria não necessitará destas cadeiras no
futuro, e que devido as suas características não atendem as necessidades diárias, sendo seu uso
é, neste momento de pandemia, emergencial e transitório, razão pela qual não se fez a compra
das mesmas. Justificou ainda que não existe nenhuma ATA vigente para adesão e afirmou que
a locação está mais vantajosa para a administração pública.
Medidas adotadas: Envio ofícios solicitando informações, justificativas e dando ciência ao
respectivos gestor do Órgão. O caso foi levado a público através das mídias sociais e através de
programas de rádio da cidade para que a população tenha ciência sobre os valores pagos e
como são utilizados.
Resultados obtidos: Os pagamentos dos valores referentes às locações cessaram após os
questionamentos do ORV.
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2021
Caso: Licitação de balas e bombons – Secretaria saúde – 04/05/2021
Órgão(s) observado(s): Secretaria Municipal de Saúde de Rio Verde.
Síntese: O ORV executou acompanhamentos e questionou novamente sobre a aquisição de
dois itens referente ao Pregão Presencial 014/2021, sendo novamente sendo licitado para a
aquisição de 1.000 (mil) pacotes de 600g de balas de caramelo e 200 (duzentos) pacotes de 1kg
de bombons. Tais itens somariam um montante de R$ 24.496,70 (vinte e quatro mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos). Durante o questionamento anterior, o
ORV foi informado que tais itens são utilizados durante a promoção de eventos, cursos e
palestras e que durante as respectivas ações ventos é distribuído os itens questionados. Porém,
o município está sob o enfrentamento a “Pandemia – Covid19” e todo e qualquer tipo de evento
que possa promover aglomeração está proibido de ser realizado.
Justificativa apresentada pelos gestor: O Gestor da Secretaria Municipal de Saúde justificou
que houve uma falha no processo, seguindo os dispostos do processo anterior, contemplando
estimativas e parâmetros idênticos, contudo, foi desprezada a atual situação epidemiológica.
Informou que os itens seriam extraídos do processo, ou seja, não seriam licitados.
Medidas adotadas: Envio mensagem notificando o Gestor da Secretaria de Saúde, através de
aplicativo (whatsapp), solicitando informações e justificativas. O caso foi também levado a
público através das mídias sociais e através de programas de rádio da cidade para que a
população tivesse ciência sobre o fato. Salienta se que estas medidas foram tomadas em razão
da intempestividade das ações administrativas e protocolares. A licitação ocorreria na mesma
data dos questionamentos.
Resultados obtidos: Os itens foram excluídos do Pregão Presencial 014/2021.
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