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PROCESSO:     TCE/RJ Nº 265.382-2/15 

ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS 

ASSUNTO:  RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL 

– INSPEÇÃO ORDINÁRIA 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  25.05.15 A 29.05.15 

PERÍODO ABRANGIDO:   JANEIRO DE 2011 A MAIO DE 2015 

 

 

RELATÓRIO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL.  INSPEÇÃO 

ORDINÁRIA. VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE OBRAS 

PÚBLICAS CONCLUÍDAS E NO PRAZO DE GARANTIA 

LEGAL. MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DA GESTÃO 

ADMINISTRATIVA, TENDO COMO PARÂMETRO INSPEÇÃO 

REALIZADA NO ANO DE 2013. APURAÇÃO DE 

IMPERFEIÇÕES E DEFEITOS EM OBRAS ENTREGUES AO 

MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 

 

 

Versam os autos sobre relatório de auditoria governamental, que materializa achados 

de inspeção ordinária, realizada na Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. A auditoria teve 

por escopo a verificação da qualidade de obras públicas concluídas e que ainda estejam 

no período de garantia legal, visando à apuração e correção de vícios ou defeitos 

construtivos, mediante a adoção de medidas de controle por parte dos jurisdicionados. 

O relatório de auditoria ora abordado apresenta, igualmente, o monitoramento da 

evolução da gestão e fiscalização das obras públicas no município, tendo como parâmetro 

inspeção anterior efetivada por esta Corte (Processo TCE-RJ nº 227.194-5/13), verificação da 

qual resultou um amplo conjunto de determinações ao Prefeito de Rio das Ostras. 
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Conforme relatou o corpo técnico, as atividades de inspeção foram desenvolvidas em 

três fases: planejamento, execução e relatório. O trabalho de campo, compreendido na fase 

de execução da auditoria, envolveu, entre outras atividades, a utilização de relatórios 

fotográficos, termos de entrevista, termos de visita e questionários de auditoria.  

Após um trabalho de pré-seleção, quatro obras, descritas às fls. 09/11 do relatório de 

auditoria, foram escolhidas para exame. O corpo técnico pontuou os seguintes os achados: 

 

Achado 1:  

Descumprimento de determinação plenária por não acionar a empresa Contratada 
para correção de patologias em obras que estão no período de garantia legal. 

Achado 2:  

Descumprimento de Determinação Plenária decorrente da ausência de vistorias 
periódicas após o recebimento definitivo do objeto contratado e durante o período 
de garantia legal. 

 

O processo retorna ao Plenário pela terceira vez. Relembre-se o conteúdo da decisão 

proferida na sessão de 11.10.2016: 

 

I - pela NOTIFICAÇÃO, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, ao Sr. 
Alcebíades Sabino dos Santos, então Prefeito de Rio das Ostras, para, em 30 (trinta) 
dias, apresentar razões de defesa acerca da situação elencada abaixo, apontada 
pelo corpo instrutivo em seu relatório de inspeção, consubstanciada no achado de 
auditoria, apresentando, se for o caso, documentos e eventual plano de ação: 

a) pelo fato de não ter acionado as sociedades responsáveis pela execução das 
obras examinadas na presente auditoria, na via administrativa ou judicial, exigindo 
a reparação imediata de todas as patologias e/ou defeitos construtivos apurados, 
sem ônus ao erário; 

II - pela CIÊNCIA à SGE, para fins de MONITORAMENTO, das ações corretivas 
que deverão ser realizadas pela administração municipal, de acordo com o item 8.5 
da Seção B do Manual de Auditoria Governamental do TCE-RJ, aprovado pela 
Resolução nº 266, de 10.08.10; e 

III – no retorno dos autos a este corpo deliberativo, pela REMESSA ao Exmo. Sr. 
Conselheiro Relator original do feito. 

 

Não houve atendimento à notificação dirigida ao Sr. Alcebíades Sabino dos Santos, 

ex-Prefeito do Município, sendo emitido o Certificado de Revelia nº 1.363/2016, tendo o 

corpo instrutivo proposto a aplicação de multa ao responsável. 
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O Ministério Público Especial, representado pelo Procurador Vittorio Constantino 

Provenza, concordou com a proposta do corpo instrutivo. 

 

 

É O RELATÓRIO. 

 

 

Como salientado pelo corpo técnico em sua instrução, contata-se o não acionamento 

da empresa contratada, nas vias administrativa e/ou judicial, para imediata correção, às 

suas expensas, de patologias e/ou vícios/defeitos construtivos1 em obras e serviços de 

engenharia que estão dentro do prazo de garantia legal, tendo como amostragem as obras 

relacionadas abaixo (situação nº 1): 

- Obra 01: Contrato nº 001/2012 (R$ 31.213.461,67) – Urbanização, rede de esgoto e 

drenagem no Bairro Nova Esperança – concluída em agosto/2013 (fendas entre 

calçada e meio-fio, trincas com deterioração da calçada e com exposição da 

armadura, etc.);  

- Obra 03: Contrato nº 190/2007 (R$ 9.926.383,27) – Construção da Vila Olímpica no 

Âncora – concluída em maio/2012 (pontos de corrosão na churrasqueira, 

deslocamento do elemento estético e desplacamento do revestimento do ginásio 

poliesportivo, manchas de umidade no prédio da administração, desnível nas 

emendas do pavimento e trincas generalizadas na pista de atletismo); 

- Obra 04: Contrato nº 290/2012 (R$ 5.822.888,16) – Construção do Eixo viário do 

novo acesso de Rio das Ostras – concluída em novembro/2014 (Calçada, meio-fio e 

sarjeta deteriorados, Trincas, deterioração e fendas na calçada e meio-fio). 

Ademais, faz parte do objeto do processo o exame dos aspectos relativos ao 

cumprimento de determinações exaradas em votos anteriores e à observância da legislação 

financeira e administrativa.  

No cenário apresentado, entendo que o jurisdicionado, de fato, deixou de atender à 

notificação deste Tribunal exarada no presente processo, nas quais já havia sido indicado 
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que “o não atendimento injustificado sujeita-o às sanções previstas no inciso IV do art. 63 da Lei 

Complementar 63/1990”. 

Desse modo, vislumbro fundamento para aplicação de multa com base no art. 63, 

incisos II e IV. Com efeito, a conduta reiterada que se revela nos autos diz respeito à falha 

detectada seguidamente pelos técnicos desta Corte na gestão e fiscalização de obras 

públicas2. Portanto, restou configurado o descumprimento reiterado de determinações 

plenárias, o que viabiliza a aplicação de multa com base no art. 63, II, IV e VII, da Lei 

Complementar nº 63/90, considerando, respectivamente, a irregularidade material a que 

se refere à falha encontrada e a irregularidade procedimental decorrente do não 

atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência ou a decisão do 

Tribunal. 

Registro, por fim, que a fixação da multa levou em conta as seguintes circunstâncias: 

(i) o responsável exercia elevado cargo no âmbito municipal (prefeito), com obrigação de 

conhecer a normatização de regência dos procedimentos rotineiros da administração; (ii) as 

obrigações descumpridas decorrem de dever de ofício; (iii) o risco de redução e de 

comprometimento da vida útil da obra; (iv) o prejuízo causado à população beneficiada pela 

obra, cuja utilização foi prejudicada pela ocorrência dos vícios/defeitos construtivos; (v) o 

volume de recursos fiscalizados; e (vi) os custos indevidos à Prefeitura para a realização dos 

reparos e/ou aumento dos custos de manutenção.  

Diante do exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o corpo 

instrutivo e com o Ministério Público Especial. Minha parcial divergência reside no 

fundamento legal da multa a ser aplicada ao jurisdicionado, bem como na ciência ao atual 

Prefeito Municipal, para adoção de providências. Desse modo,  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Evidenciados e detalhados no(s) Relatório(s) Fotográfico(s) e na(s) Lista(s) de Verificação (LVF.CAO.QOP.01.001). 

2 Destaca-se que no Processo TCE-RJ nº 227.194-5/13, o Município de Rio das Ostras já havia sido comunicado por esta Corte 
de Contas, através da Decisão Plenária de 17/12/2013, item A e subitem 6, para: "Exigir, por todo o período de garantia. 
contratual, que todas as patologias existentes em obras e serviços de engenharia, sob a responsabilidade da contratada, sejam 
imediatamente corrigidas às suas expensas”. 
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VOTO: 

 

 

I – pela APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Alcebíades Sabino dos Santos, ex-Prefeito do 

Município de Rio das Ostras, no valor de 10.000 (dez mil) UFIR-RJ, equivalentes, nesta data, 

a R$ 31.999,00, com base no art. 63, II, IV e VII, devendo ser recolhida com recursos próprios 

ao erário estadual, no devido prazo legal, a partir da ciência da decisão, com a respectiva 

comprovação junto a este Tribunal, ficando autorizada, desde já, a cobrança executiva, 

observado o procedimento recursal; 

II - pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Rio das Ostras, nos termos do 

art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que providencie a imediata adoção das 

seguintes medidas junto aos setores competentes da administração municipal, alertando-o 

sobre o disposto no art. 63, IV, da LC nº 63/90, considerando-se, sobretudo, a continuidade 

da atividade de monitoramento desta Corte no município: 

a) acione a empresa contratada, observados os prazos legais cabíveis, nas vias administrativa 

e/ou judicial, quando verificada sua responsabilidade legal, exigindo a reparação 

imediata das patologias e/ou vícios/defeitos construtivos, às suas expensas (Situação 1).  

b) promova a realização de vistorias técnicas periódicas em todas as obras recebidas pela 

Administração que se encontrem no período de garantia legal, visando identificar a 

existência de patologias e/ou vícios/defeitos construtivos e exigir imediatamente da 

contratada os reparos necessários, às suas expensas, tendo como amostragem as obras 

inspecionadas, conforme indicado na (Situação 1).  

 

GC-6, 

 

 

MARIANNA M. WILLEMAN 
RELATORA 
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ACÓRDÃO Nº        /2017 

 

1 - PROCESSO:  TCE  265.382-2/15 

2 - ASSUNTO:  APLICAÇÃO DE MULTA 

3 - RESPONSÁVEL:  ALCEBÍADES SABINO DOS SANTOS 

4 - ORIGEM:  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS 

5 - RELATORA:  CONSELHEIRA MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 

6 - REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO:  VITTORIO CONSTANTINO 

PROVENZA 

7 - ÓRGÃO DE INSTRUÇÃO:  CAO 

8 - ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos referentes relatório de auditoria 

governamental, cujo escopo consistiu na verificação da qualidade de obras públicas 

concluídas e que ainda estejam no período de garantia legal, visando à apuração e correção 

de vícios ou defeitos construtivos, mediante a adoção de medidas de controle por parte dos 

jurisdicionados; 

 

 CONSIDERANDO ter sido constatado o descumprimento de determinação plenária 

decorrente da ausência de vistorias periódicas após o recebimento definitivo do objeto 

contratado e durante o período de garantia legal, em afronta a dispositivos da LF nº 

8.666/93; 

 

 CONSIDERANDO que o Sr. Alcebíades Sabino dos Santos, então Prefeito de Rio das 

Ostras, foi validamente notificado para apresentar razões de defesa quanto ao fato a ele 

atribuído; 

 

 CONSIDERANDO que a impropriedade destacada fora objeto de determinação em 

auditoria realizada pelo Tribunal de Contas em 2013 (Processo TCE-RJ nº 227.194-5/13), sem 

que houvesse sido adotada qualquer medida destinada a solucioná-la desde então, 
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caracterizando a omissão reiterada ao longo dos anos; 

 

CONSIDERANDO que o jurisdicionado restou revel, não tendo sido capaz, 

portanto, de elidir as irregularidades a ele imputadas; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

reunidos em Sessão Plenária Ordinária, em 

 

 aplicar MULTA PESSOAL no valor de 10.000 (dez mil) UFIR-RJ equivalentes, nesta 

data, a R$ 31.999,00, ao Sr. Alcebíades Sabino dos Santos, Prefeito de Rio das Ostras, Prefeito 

de Rio das Ostras à época dos fatos apurados, com fulcro no que dispõe o art. 63, II, IV e VII, 

da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Lei Complementar 

Estadual 63/90, pela irregularidade acima exposta, autorizando-se desde já a COBRANÇA 

JUDICIAL, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 166/92, caso não venha a ser recolhida no 

prazo regimental, observado o procedimento recursal. 

 
 
 

MARIANNA M.  WILLEMAN 
CONSELHEIRA-RELATORA 

PRESIDENTE INTERINA 
 

 

  FUI PRESENTE: 

  REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

ATA Nº:      DATA DA SESSÃO: 


