
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CAODPP

Ofício n.º 112/2018-CAODPP/PGJ/CE

Fortaleza, 06 de junho de 2018.

Ao Exmo (a). Sr.
SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO CEARÁ – TCE/CE
Dr. Raimir Holanda Filho
e-mail: raimir@tce.ce.gov.br

Ass.: Inspeção mensal do TCE/CE nos municípios
Ref.: Indicações Promotorias – Dados compilados 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Controle Externo,

 CAODPP – Centro de Apoio Operacional da Defesa do Patrimônio

Público  e  da  Moralidade  Administrativa  –  CAODPP vem,  por  meio  deste,

encaminhar a Vossa Excelência, conforme previamente acordado, a relação

dos dados compilados referente a fiscalização dos munícios pelo TCE/CE. 

Esclarecemos que todas as Promotorias de Justiça com atribuição

na  tutela  da  moralidade  administrativa  já  foram  informadas  da  nova

sistemática. Este CAODPP irá, todas as últimas sextas-feiras do mês informar

acerca dos municípios selecionados para inspeção. Até a primeira quarta-feira

do  mês  da  fiscalização  (durante  a  semana  de  planejamento  desse  C.

TCE/CE),  prestará  a  essa  prestigiosa  Secretaria  de  Controle  Externo  as

informação compilada das representações remetidas pelas respectivas Pjs –

para que sejam agregadas aos pontos a serem examinados pelos inspetores.

Os dados abaixo foram fornecidos pelas  respectivas Promotorias.

Os documentos enviados, relativos a alguns dos casos, seguem anexados.
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COMARCAS ITENS DE FISCALIZAÇÃO ANEXOS

1.  TAUÁ 1.1 Licitações  realizadas  (ou  ausência  delas)  e/ou
celebração/execução  de  contratos  pela
Municipalidade. 

Não

1.2 Aquisição de combustíveis, transporte escolar, locação
de prédios públicos e contratação de assessoria  de
contabilidade. 

2. BELA CRUZ 2.1 Fiscalização  do  Procedimento  Licitatório  n°
PP.001/2018-FME/2018  –  Serviço  de  Transporte
Escolar (consta denúncia que as crianças estão sendo
levadas à escola em veículo modeloF1000).

Não

2.2 Fiscalização do Procedimento Licitatório n° 001/2018-
SIE/2018 – Contratação de Empresa para Locação de
Veículos  destinados  à  Execução  do  Serviço  de
Limpeza  Urbana  do  Município  de  Bela  Cruz-CE.  (a
coleta do lixo não está sendo realizada). 

2.3 Fiscalização  do  processo  de  inelegibilidade  de
licitação  n.º  001/2018-FME  (aplicação  irregular  de
recursos do FUNDEB para pagamento de honorários
advocatícios).

2.4 Fiscalização  de  contratação  de  servidores  sem
concurso público.

2.5 Folha de Pagamento e contrato dos servidores. 

2.6 Fiscalização  do  contrato  de  locação  do  ônibus
utilizado para levar os Universitários ao município de
Sobral. 

2.7 Visita  as escolas para fiscalização da aplicação dos
recursos do FNDE 

3.  IPAUMIRIM 3.1 Limpeza  Urbana,  observa-se  valor  alto  para  a
prestação realizada, indícios de que a empresa não é
a detentora do maquinário e profissionais, mas, sim,
verdadeira intermediária na consecução do serviço; 

Não

3.2 Falta  de  materiais  de  expediente  no  hospital,  bem
como de repasse  de medicamentos  a  população,  a
Promotoria  tem  recebido  algumas  denúncias  de
precariedade esse aspecto; 

3.3 Atraso no Salário dos Servidores e Desrespeito a Lei
de Responsabilidade Fiscal (limite prudencial)– a partir
de agosto de 2017, o salário dos servidores passou a

CAODPP  - Centro de Apoio do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa
Avenida Antônio Sales, 1740 – Dionísio Torres – Fortaleza - Ceará – (85) 3265-1928 – caodpp@mpce.mp.br



CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA – CAODPP

ser  pago  com atrasos.  No  tocante  aos  efetivos,  os
salários foram pagos com atraso, mas dentro do mês
de  pagamento.  Foram  realizadas  várias  tratativas,
sendo firmado TAC que culminou com a apresentação
de cronograma de pagamento de todas as categorias.
Atualmente  os  salários  não  estão  atrasados,  mas
chama a atenção o fato de que, nos últimos meses do
ano  de  2017,  praticamente  toda  a  receita  recebida
pelo  município  foi  revertida  exclusivamente  para
pagamento de salários. 

3.4 Transporte Escolar – licitação e contratos 

3.5 Merenda  Escolar-  licitação,  contrato,  qualidade  da
prestação. 

3.6 Obras da gestão anterior, notadamente em relação ao
hospital  municipal  (sede)  e  ao  ginásio  (situado  no
Distrito de Felizardo) com possível descumprimento e
superfaturamento. 

Finalmente,  informamos  que  não  houve  reclamos  das  demais

Promotorias.

Esperando que a nova sistemática, a ser aperfeiçoada, gere frutos

em prol do bem público.

Sempre à disposição para colaboração

Atenciosamente,

Élder Ximenes Filho
Promotor de Justiça

Coordenador do CAODPP
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