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RECOMENDAÇÃO Nº 20 DE 26 DE OUTUBRO 2020. 

 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

Luciano Pedro da Silva – Secretário Municipal de Obras, Serviços e Viação 

 

ASSUNTO: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

DE VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E 

VIAÇÃO. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

Considerando o artigo 70 da Constituição Federal que traz no contexto da 

administração pública municipal, o princípio da eficiência e economicidade. 

 

 Considerando que dentre as funções do Controlador Interno Municipal, está a tarefa 

de realizar acompanhamento, da execução da despesa municipal, recomenda-se ao prefeito 

municipal e ao gestor da Secretaria Municipal de Educação o seguinte: 

1. Realizar com apoio de equipe técnica especializada, juntamente com servidores 

da própria pasta, responsáveis pelas manutenções dos veículos oficias, uma 

avaliação sobre o estado de conservação dos veículos utilizados  na prestação 

de serviços a população. Tal medida é recomendada devido ao elevado valor 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br dispendido no ano de 2020, até a presente data, com o custeio e manutenção de 

veículos nessa pasta, conforme pode ser visto na tabela e nos gráficos abaixo: 

Mês 
Valor com Aquisição de 

Peças. 

Valor com serviços de 

manutenção. 

Janeiro R$ 6.067,47 R$ 10.405,61 

Fevereiro R$ 43.934,25 R$ 11.049,46 

Março R$ 20.528,56 R$ 0,00 

Abril R$ 17.693,33 R$ 13.011,05 

Maio R$ 16.170,87 R$ 7.769,75 

Junho R$ 13.731,06 R$ 29.392,89 

Julho R$ 24.365,66 R$ 15.877,98 

Agosto R$ 41.900,09 R$ 32.663,99 

Setembro R$ 18.528,92 R$ 12.197,38 

Outubro R$ 51.588,50 R$ 12.010,32 

Valor Total R$ 254.508,71 R$ 147.611,99 
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Diante do constatado nos registros de empenhos com a despesa da frota municipal da 

Secretaria de Obras, Serviços e Viação, chegou-se a um montante de R$ 402.120,70 

(Quatrocentos e dois mil e cento e vinte reais e setenta centavos), uma média de R$ R$ 

40.212,07 ( quarenta mil duzentos e doze reais e sete centavos por mês no período avaliado). 

Todo esse valor se mostra muito expressivo, ainda mais no contexto de pandemia 

onde atualmente vivemos, onde a prestação de serviços em alguns meses do ano tiveram seu 

ritmo desacelerado. 

Nesse contexto, faz se necessária avaliar a viabilidade de tais manutenções, se as 

mesmas estão sendo resolutivas, verificando a qualidade dos serviços prestados e se os 

mesmos têm um valor adequado. 

Deve-se verificar individualmente se os custos com a manutenção dos veículos estão 

representando um valor muito significativo do seu valor de mercado, bem como quantidade 

de ocorrências de falhas mecânicas, números de dias em funcionamento no ano, e 

quilometragem realizada, dentre outros aspectos importantes. 

Caso o veículo apresente elevado custo de manutenção, sendo inviável a sua 

utilização pela gestão, recomenda-se que seja feito uma avaliação para fins de leilão, onde o 

mesmo possa ser vendido de acordo com legislação. 

A todo tempo o gestor precisa ficar atento  as mudanças no patrimônio, aos gastos 

com a manutenção da sua pasta ou órgão, verificando seus os princípios legais estão sendo 

cumpridos, realizando intervenções quando necessárias, zelando assim, pela eficiência na 
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 E-mail:  controleinterno@pmmariluz.com.br prestação de serviços e pelo equilíbrio entre as receitas e despesa, bem como a economicidade 

e eficiência de cada ato de gestão. 

 

2. CONCLUSÃO 

        Diante dos apontamentos levantados, recomendo ao gestor que se atente ao 

conteúdo desse documento, que visa unicamente contribuir para a boa gestão dos recursos 

públicos e evitar a ocorrência de irregularidades. 

 Que o quanto antes realize estudo sobre as condições dos veículos da Secretaria 

Municipal de Obras, Serviços e Viação, fazendo um planejamento e acompanhamento de cada 

solicitação de reparo e manutenção, avaliando se as mesmas são viáveis ou não, analisando 

qualidade dos serviços prestados e o seu custo-benefício.  

Fica muito evidente que o valor dispendido com a frota municipal no órgão 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Viação, no ano de 2020 são volumosos, 

compreendendo uma porcentagem expressiva dos gastos dessa Secretaria nesse exercício, e 

que é necessário de forma urgente a realização de medidas que visem conter tais despesas, 

sem deixar de “mão” da qualidade e eficiência que são devidos na prestação dos serviços 

públicos a comunidade. 

 

 

Mariluz, 26 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 

CRA/PR 20305.13 
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