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1.  Introdução 

 

 

Este Relatório trata do resultado de ação de controle desenvolvida em função de situações 

presumidamente irregulares, ocorridas em FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE 

MASSAPE DO PIAUI, apontadas ao Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-Geral da União, que deram origem ao Processo nº 00216.100099/2017-70. 

 

A fiscalização teve como objetivo analisar a aquisição e instalação de equipamentos para seis 

postos de saúde do município de Massapê, objeto da Proposta 12606.896000/1140, referente 

a emenda parlamentar, no valor de R$ 450.000,00. 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 19/11/2018 a 23/11/2018 sobre a 

aplicação de recursos federais do programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) / 8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde no 

município de Massapê do Piauí/PI. 

 

Os exames foram realizados em estrita observância às normas de fiscalização aplicáveis ao 

Serviço Público Federal, tendo sido utilizadas, dentre outras, técnicas de inspeção física e 

registros fotográficos, análise documental, realização de entrevistas e aplicação de 

questionários.    

 

Os executores dos recursos federais foram previamente informados sobre os fatos relatados, 

tendo se manifestado em 26/04/2019, cabendo ao Ministério supervisor, nos casos 



 

 

pertinentes, adotar as providências corretivas visando à consecução das políticas públicas, 

bem como à apuração das responsabilidades. 

 

 

 

 

1.1. Informações sobre a Ação de Controle 

 

 

Ordem de Serviço: 201802034 

Número do Processo: 00216.100099/2017-70 

Município/UF: Massapê do Piauí/PI 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSAPE DO PIAUI 

Montante de Recursos Financeiros: R$ 450.000,00 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito responsável pela 

tomada de providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela 

existência de monitoramento a ser realizada por este Ministério.   

 

2.1 Parte 1 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja dos gestores federais. 

2.2 Parte 2 

 

Nesta parte, a competência primária para adoção de medidas corretivas dos fatos 

apresentados a seguir pertence ao executor do recurso federal descentralizado. Esclarece-

se que as situações relatadas são decorrentes de levantamentos necessários à adequada 

contextualização das constatações relatadas na primeira parte. 

Dessa forma, compõem o relatório para conhecimento dos Ministérios repassadores de 

recursos federais, embora não exijam providências corretivas isoladas por parte das pastas 

ministeriais. Destinam-se, ainda, para ciência dos Órgãos de Defesa do Estado com vistas à 

tomada de providências no âmbito das respectivas competências. Este Ministério não 

realizará o monitoramento isolado das providências saneadoras relacionadas a estas 

constatações. 

2.2.1. Informações sobre a Proposta para aquisição de equipamentos. 
 



 

 

Fato 
 

Por meio da Portaria 1.159/2014, de 27 de maio de 2014, o Ministério da Saúde habilitou a 

Proposta 12606.896000/1140 da Prefeitura Municipal de Massapê do Piauí, referente a 

emenda parlamentar, no valor de R$ 450.000,00, cujo objeto é a aquisição de equipamentos 

e material permanente para as seguintes Unidades Básicas de Saúde: 

• PS das Porteiras 

• PS Jacob Gomes 

• PS Lagoa Grande 

• PS Massapê do Piauí 

• PS Nelson Farias da Silva 

• PS Peixe 

• PS São Francisco 

Esse valor foi repassado integralmente à Prefeitura, por meio da Ordem Bancária 

2015OB848670, de 19 de novembro de 2015. Para aquisição dos equipamentos, a prefeitura 

realizou o Pregão 016/2016, de 01 de fevereiro de 2016, estabelecendo a data de 22 de 

fevereiro de 2016 para abertura das propostas. Apenas a empresa Dimensão Distribuidora de 

Medicamentos Ltda., CNPJ 02956130/0001-28 apresentou proposta de preços no valor de 

R$ 450.000,00, sagrando-se vencedora do processo licitatório, firmando o Contrato 

016/2016 com a Prefeitura. 

 

Em cumprimento a esse contrato, a Prefeitura realizou os seguintes pagamentos à Dimensão 

Distribuidora de Medicamentos Ltda.: 

 
Tabela – Pagamentos Realizados 

UBS NOTA FISCAL DATA NF DATA PAGAMENTO VALOR (R$) 

PS Nelson Farias 22202 09/05/2016 19/05/2016 85,00 

PS Lagoa Grande 22200 09/05/2016 19/05/2016 33.600,00 

PS Jacob Gomes 22199 09/05/2016 19/05/2016 46.685,00 

PS Porteiras 22203 09/05/2016 20/05/2016 43.995,00 

PS Baixio do Deca 22197 09/05/2016 20/05/2016 50.025,00 

PS Peixe 22198 09/05/2016 19/05/2016 26.445,00 

PS Massapê do Piauí 22201 09/05/2016 20/05/2016 60.730,00 

PS São Francisco 22204 09/05/2016 25/05/2016 92.435,00 

Veículo 24682 06/07/2016 07/07/2016 96.000,00 

TOTAL 450.000,00 

Fonte: Balancetes e extratos bancários do ano de 2016 

 

E segundo extrato de novembro/2018 da Conta de Investimentos do Banco do Brasil, CNPJs 

Público Supremo, da Conta Corrente 19068-3, Agência 2203-9, ainda restava o saldo de R$ 

23.046,26. 

  
##/Fato## 

 

2.2.2. Informações do Processo Licitatório. 
 

Fato 
 

A Prefeitura Municipal realizou o Pregão Presencial 16/2016, para aquisição de 

equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do município e de um veículo para a 



 

 

Secretaria Municipal de Saúde, conforme Proposta 12606.896000/1140, com edital datado 

de 01 de fevereiro de 2016. 

 

O pregão foi divulgado por meio de publicação de aviso de licitação no Diário Oficial dos 

Municípios, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado e no Jornal O Dia, 

todos datados de 02 de fevereiro de 2016. 

 

Na data de abertura das propostas prevista no edital, de 22 de fevereiro de 2016, somente a 

empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Ltda. compareceu, apresentando sua 

proposta de preços no valor de R$ 450.000,00, com os valores dos itens iguais aos indicados 

na Proposta 12606.896000/1140, sendo assim declarada vencedora do certame. 

 

Após homologação e adjudicação do processo licitatório pelo Prefeito Municipal, foi 

firmado o Contrato nº 016/2016 com a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos 

Ltda. 

  
##/Fato## 

 

2.2.3. Equipamentos adquiridos não localizados nas Unidades Básicas de Saúde. 
 

Fato 
 

A Prefeitura de Massapê do Piauí realizou a aquisição dos equipamentos previstos na 

Proposta 12606.896000/1140, junto à empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos 

Ltda. 

Contudo, após inspeção física nas Unidades Básicas de Saúde - UBSs a serem beneficiadas 

com os devidos equipamentos, verificou-se que alguns equipamentos não se encontravam 

nas UBSs a que estavam destinadas, conforme estabelecido na Proposta 

12606.896000/1140, e descritos nos quadros abaixo: 

 
Quadro – Equipamentos não localizados na UBS de São Francisco 

Equipamento Quantidade 

Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros), digital, câmara de esterilização , aço 

inoxidável, terminal para micromotor. 

01 

Compressor odontológico 01 

Computador (desktop básico), processador no mínimo inter core I3 ou A10, memória 

RAM 4gb, DDR3, 1600MHZ, Disco 500 GB. 

01 

Articulador odontológico, guia condilica plana, guia condilica e ângulo de Bennet fixo, 

distância intercondililar fixa. 

04 

Balde a pedal/lixeira aço inoxidável 13 

Mesa para escritório, base aço/ferro 04 

Cadeira aço/ferro pintado, sem rodízios, sem braço, com regulagem de altura, 

assento/encosto estofado courvin. 

06 

Mesa de exames aço/ferro pintado, posição do leito móvel 02 

Mesa de exames aço/ferro pintado, posição do leito móvel com suporte para papel 01 

Suporte de soro aço/ferro, pedestal altura fica 05 

Escada com 2 degraus, aço/ferro pintado. 02 

Armário dimensão mínimo 1,80x0,75cm, aço. 07 

Estante em aço, possui reforço mínimo 20kg, com 6 prateleiras. 05 

Estante em aço, possui reforço mínimo 50kg, com 6 prateleiras 01 

Geladeira/Refrigerador, 200 litros. 01 

Carro para material de limpeza, polipropileno, balde espremedor, dit c/mops líquido e 

pó, placa de sinalização e pá. 

01 

Biombo, aço/ferro pintado, com rodízios, tamanho triplo. 02 

Biombo, aço/ferro pintado, sem rodízios, tamanho triplo. 02 



 

 

Braçadeira para injeção, aço inoxidável, apoio do braço cromado, tipo pedestal, altura 

regulável. 

01 

Mesa para computador, base aço/ferro pintado, material de confecção madeira, com 01 a 

02 gavetas. 

02 

Ventilador de teto, 3 paletas. 01 

Carro maca simples, aço/ferro pintado, grades laterais, colchonete. 01 

Arquivo aço, com 4 gavetas para pastas suspensa, deslizamento da gaveta rolamento 

plástico. 

02 

Impressora laser comum, monocromática, memória 16 MB, Resolução 600x600, 

velocidade 33POM, capacidade 100 páginas. 

01 

Mesa para impressora, aço/ferro pintado, 50x40x70cm, tampo madeira. 01 

Bebedouro/purificador refrigerado, tipo garrafão coluna. 01 

Seladora tipo manual/pedal, aplicação convencional, controle de temperatura analógico. 01 

Nebulizador portátil, tipo compressor, 01 saída simultânea. 01 

  

 
Quadro – Equipamentos não localizados na Posto de Saúde de Porteiras 

Equipamento Quantidade 

Mesa de exames, aço/ferro pintado, posição do leito fixo, com suporte para papel, 

gabinete com porta e gavetas. 

03 

Carro curativo aço inoxidável, balde e bacia. 01 

Ar condicionado splits 12.000BTU. 03 

No Break para computador, potência 1 KVA de tensão, entrada/saída: Bivolt Alarmes 

audiovisual, bateria interna. 

02 

Armário vitrine, com 2 portas, aço/ferro pintado, sem laterais de vidro. 01 

Mesa para impressora, aço/ferro pintado, 80x60x70cm, tampo madeira.  

Computador (desktop básico), processador no mínimo intel core I3 ou A10, memória 

RAM 4gb, DDR3, 1600MHZ, Disco 500 GB. 

03 

Impressora Laser Multifuncional, copiadora, scanner e fax, padrão de cor 

monocromática, memória 64MB, resolução 600x600. 

01 

Geladeira/refrigerador vertical 300litros 02 

Carro para material de limpeza, polipropileno, balde espremedor, dit c/mops líquido e 

pó, placa de sinalização e pá. 

01 

Biombo, aço/ferro pintado, com rodízios, tamanho duplo. 02 

Ar condicionado Splits de 18.000 BTU 01 

Cadeira aço/ferro pintado, com rodízios, sem braço, sem regulagem de altura, 

assento/encosto estofado. 

01 

Impressora Laser Comum, monocromática, memória 16MB, Resolução 600x600, 

velocidade 33PPM, capacidade 100 páginas. 

01 

Televisor de 32”, conversor digital, tipo led, entrada HDMI, portas USB, FULL HD. 01 

Longarinas de 5 lugares, assento/encosto estofado 06 

Estetoscópio infantil, tipo simples, auscultador aço inoxidável. 01 

Laringoscópio adulto, composição 3 lâminas cromadas. 01 

Laringoscópio infantil, composição 2 lâminas cromadas. 01 

Reanimador pulmonar manual adulto (ambu), reservatório material de confecção vinil. 02 

Suporte de soro, aço/ferro pintado, pedestal com altura fixa. 01 

Central de nebulização, mínimo de 08 saídas simultâneas, potência mínima de 1/3 de 

HP, com suporte, com rodízios. 

01 

 

 
Quadro – Equipamentos não localizados na Posto de Saúde de Lagoa Grande 

Equipamento Quantidade 

Ar Condicionado Splits de 12.000 BTU. 04 

Ar Condicionado Splits de 18.000 BTU 01 

Carro curativo com balde e bacia inox, com rodízios 01 

No Break (para computador), potência  1kva tensão, entrada/saída: bivolt, alarmes 

audiovisual, bateria interna. 

02 

Computador  (Desktop-básico), processador no mínimo intel core13 ou AMD A10, 02 



 

 

memória RAM 4GB, DDR3, 1600 MHZ. 

Impressora laser comum, monocromática, memória 16MB, resolução 600x600, 

velocidade 33PPM, capacidade 100 páginas. 

01 

Laringoscópio adulto, composição 3 lâminas cromadas. 01 

Laringoscópio infantil, composição 2 lâminas cromadas. 01 

Central de nebulização com 8 saídas simultâneas, potência mínima de 1/3 de HP, com 

suporte, com rodízios. 

01 

 

 
Quadro – Equipamentos não localizados na Posto de Saúde de Peixe 

Equipamento Quantidade 

Destilador de água capacidade entre 3 a 5 litros/hora. 01 

Compressor odontológico. 01 

 
Quadro – Equipamentos não localizados na Posto de Saúde Jacob Gomes 

Equipamento Quantidade 

Ar Condicionado Splits de 12.000 BTUs. 04 

Balde a pedal/lixeira, aço inoxidável de 15 litros. 04 

Carro curativo, aço inoxidável, balde e bacia. 01 

Mesa de exames, aço/ferro pintado, posição do leito fixo, suporte para papel, gabinete 

com porta e gavetas. 

02 

No Break para computador, potência de 1kva, tensão entrada/saída: bivolt, alarmes 

audiovisuais, bateria interna. 

03 

Mesa para impressora, aço/ferro pinado, mínimo de 80x60x70cm, tampo de madeira. 01 

Geladeira/refrigerador, mínimo de 300 litros. 02 

Armário vitrine 2 portas, aço/ferro pintado, sem laterais de vidro. 01 

Impressora laser multifuncional, copiadora, scanner e fax, padrão de cor monocromática, 

memória 64MB, resolução 600x600. 

01 

Computador desktop-básico, processador no mínimo intel core I3 ou A10, memória 

RAM 4GB, DDR3, 1600MHZ, 500 GB. 

03 

Biombo, aço/ferro pintado, sem rodízios, tamanho triplo. 01 

Geladeira para conservação de vacinas de 280 litros, 01 

Televisor de 32” , conversor digital, tipo led, entrada HDMI, portas USB, FULL HD. 01 

Ar condicionado splits de 18.000 BTU. 01 

Longarinas de 5 lugares, aço/ferro pintado, assento/encosto estofado. 04 

Cadeira de rodas adulto, aço/ferro pintado, braço fixo, pés fixos, com elevação de pernas 

e suporte para soro. 

01 

Impressora laser comum, monocromática, memória 16MB, resolução 600x600, 

velocidade 33PPM, capacidade 100 páginas. 

01 

Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros), digital câmara de esterilização, aço 

inoxidável, mínimo de 30 litros. 

01 

Biombo, aço/ferro pintado, com rodízios, tamanho duplo. 01 

Laringoscópio adulto, composição 3 lâminas cromadas. 01 

Laringoscópio infantil, composição 2 lâminas cromadas. 01 

Reanimador pulmonar manual adulto, reservatório material de confecção vinil. 02 

Carro maca simples, aço/ferro pintado, grades laterais, colchonete. 01 

Central de nebulização com 8 saídas simultâneas, potência mínima de 1/3 de HP, com 

suporte e com rodízios. 

01 

Nebulizador portátil tipo ultrassônico com 1 saída simultânea. 01 

 

 
Quadro – Equipamentos não localizados na Posto de Saúde de Baixio do Deca 

Equipamento Quantidade 

Escada com 2 degraus, aço/ferro pintado. 01 

Armário dimensão mínimo de 1,50x0,70m, confecção material aço. 06 

Mesa de exames, aço/ferro pintado, posição do leito fixo, suporte para papel, gabinete 

com portas e gavetas. 

03 



 

 

Ar Condicionado Splits de 12.000 BTUs. 04 

Cadeira aço/ferro pintado, com rodízios, sem braço, sem regulagem de altura, 

assento/encosto estofado. 

06 

Carro curativo, aço inoxidável, balde e bacia. 01 

Suporte para soro, aço/ferro pintado, pedestal altura fixa. 02 

Computador (desktop-básico) processador no mínimo Intel Core I3 ou A10, memória 

RAM 4GB DDR3 1600 MHZ, 500GB. 

03 

Mesa para escritório, base aço/ferro pintado, 01 a 02 gavetas, material de confecção 

madeira. 

03 

Geladeira/refrigerador mínimo de 300 litros. 02 

No Break (para computador), potência 1kva, tensão entrada/saída: bivolt, alarme 

audiovisuais, bateria interna. 

03 

Armário vitrine com 2 portas com vidro, aço/ferro pintado, sem laterais de vidro. 01 

Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax), padrão de cor 

monocromática, memória 64MB, resolução 600x600. 

01 

Mesa para impressora, aço/ferro pintado, mínimo de 80x60x70cm, tampo de madeira. 01 

Balde a pedal/lixeira, aço inoxidável, capacidade mínimo de 15 litros. 05 

Ar Condicionado Splits de 18.000 BTUs. 03 

Geladeira para conservação de vacinas (1 porta, 280 litros). 01 

Impressora Laser Comum, monocromática, memória 16MB, resolução 600x600, 

velocidade 33PPM, capacidade 100 páginas. 

01 

Bebedouro/purificador refrigerado pressão, coluna simples aço inoxidável. 01 

Televisor de 32”, conversor digital tipo LED, entrada HDMI, portas USB, FULL HD. 01 

Longarinas de 5 lugares, assento/encosto estofado. 06 

Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros), digital, câmara de esterilização, aço 

inoxidável, mínimo de 30 litros. 

01 

Estetoscópio adulto tipo duplo, auscultador aço inoxidável. 02 

Esfigmomanômetro adulto, nylon, feixe velcro. 02 

Estetoscópio infantil tipo simples, auscultador aço inoxidável. 01 

Esfigmomanômetro infantil, nylon, feixe velcro. 01 

Laringoscópio adulto, composição 3 lâminas cromadas. 01 

Laringoscópio infantil, composição 2 lâminas cromadas. 01 

Braçadeira para injeção, aço inoxidável, apoio do braço cromado, tipo pedestal, altura 

regulável. 

01 

Foco refletor ambulatorial, iluminação halogênio, haste flexível. 01 

Biombo, aço/ferro pintado, com rodízios, tamanho duplo. 01 

Reanimador pulmonar manual adulto, reservatório material de confecção vinil. 02 

Central de nebulização com 8 saídas simultâneas, potência mínima de 1/3 de HP, com 

suporte e com rodízios. 

01 

Nebulizador portátil tipo ultrassônico com 1 saída simultânea. 01 

 

 
Quadro – Equipamentos não localizados na Unidade Básica de Saúde José Joaquim de Moraes  

Equipamento Quantidade 

Compressor odontológico, mínimo de 50 litros, potência 2HP 01 

Cadeira aço/ferro pintado, com rodízios, com braço, com regulagem de altura, 

assento/encosto estofado courvin. 

02 

Computador (desktop-básico) processador no mínimo Intel Core I3 ou A10, memória 

HAM 4GB DDR3 1600MHZ 500GB. 

01 

Ventilador de teto, 3 paletas. 01 

Mesa para computador base aço/ferro pintado, com 01 a 02 gavetas, material de 

confecção madeira. 

01 

Mesa para impressora, aço/ferro pintado, mínimo de 80x60x70cm, tampo de madeira 01 

Longarinas de 5 lugares, assento/encosto estofado. 11 

Ar Condicionado Splits de 12.000 BTUs 03 

Detector fetal de mesa digital. 02 

Mesa ginecológica, aço inoxidável, posição do leito fixo. 02 

  
##/Fato## 



 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 52/2019-GAB, de 26 de abril de 2019, a Prefeitura Municipal de 

Massapê do Piauí/PI, apresentou a seguinte manifestação: 

“Os equipamentos em análise foram adquiridos para serem utilizados nos Postos de Saúde 

especificados. Parte dos referidos equipamentos foram instalados, sendo que os demais 

ainda estão no depósito do Município, bem organizados, arrumados e em ótimo estado de 

conservação, tendo em vista que são necessárias modificações nas estruturas dos Postos de 

Saúde para serem instalados os referidos equipamentos. 

 

O supracitado depósito está localizado na Rua Aristides Ramos, s/nº, Centro, Massapê do 

Piauí-Piauí (em frente ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social). 

 

Ressalta-se, por oportuno, que o Município de Massapê do Piauí está envidando esforços no 

sentido de providenciar a estruturação necessária nos prédios para que no mais curto espaço 

de tempo disponível seja posto todo o material adquirido por esta Municipalidade.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A prefeitura confirmou que existem equipamentos que não foram instalados, sendo 

armazenados no depósito da rua Aristides Ramos, o que foi constatado pela equipe de 

fiscalização, bem como informou que está providenciando a estrutura nos prédios para 

instalação dos referidos equipamentos. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

2.2.4. Não utilização pelas Unidades Básicas de Saúde dos equipamentos adquiridos 

com recursos do Ministério da Saúde. 
 

Fato 
 

Após inspeção física nas Unidades Básicas de Saúde do município, e da verificação de que 

alguns equipamentos previstos não estavam nas UBSs, procedeu-se à inspeção física em um 

depósito da prefeitura onde os equipamentos não localizados estavam armazenados, 

conforme informações obtidas na Secretaria de Saúde. 

 

Segundo levantamento realizado pela equipe de fiscalização, os seguintes equipamentos 

estavam armazenados no depósito: 

 
Quadro – Equipamentos armazenados no depósito da Prefeitura 

Equipamento Quantidade 

Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros), digital, câmara de esterilização, 

aço inoxidável, mínimo de 30 litros. 

02 

Equipo Cart Odontológico, seringa tríplice autoclavável, terminal de alta e 

baixa rotação, terminal para micromotor. 

02 

Compressor odontológico, mínimo de 30 litros, potência de 1HP. 04 

Ar Condicionado Splits de 12.000 BTUs 15 

Computador (desktop-básico) processador no mínimo Intel Core I3 ou AMD 

A10 memória RAM 4GB, DDR3 1600MHZ disco 500GB. 

09 

No Break (para computador) potência 1kva , tensão entrada/saída: bivolt, 

alarmes audiovisual, bateria interna. 

04 

Mesa para computador base aço/ferro pintado, material de confecção madeira, 

com 01 a 02 gavetas. 

 



 

 

Cadeira odontológica completa, (equipo/sugador/refletor), 3 terminais, 

cabeceira biarticulada, comando base botão. 

01 

Foco refletor ambulatorial, iluminação halogênio, haste flexível. 05 

Jato de bicarbonato, base metálica para estabilidade, caneta, desumidificador, 

filtro de ar com drenagem automática. 

01 

Articulador odontológico, guia condilica plana, guia condilica e ângulo de 

Bennet fixo, distancia intercondilar fixa. 

01 

Ultrassom odontológico jato de bicarbonato integrado analógico, 

caneta/transdutor do ultra-som autoclavável. 

01 

Balde a pedal/lixeira, aço inoxidável, capacidade mínimo de 5 litros 08 

Cadeira aço/ferro pintado com rodízios, com braço e com regulagem de altura, 

assento/encosto estofado courvin. 

10 

Cadeira aço/ferro pintado com rodízios, sem braço e com regulagem de altura, 

assento/encosto estofado courvin. 

06 

Carro curativo aço inoxidável, balde e bacia. 02 

Mesa para exames, aço/ferro pintado, posição leito fixo com suporte para papel 

e gabinete com porta e gavetas. 

13 

Suporte de soro, aço/ferro pintado, pedestal altura fixa. 02 

Escada de 2 degraus, aço/ferro pintado. 04 

Armário dimensão, mínimo 1,80 x 0,75m, aço. 02 

Estante de aço, mínimo 20kg, com 6 prateleiras. 05 

Estante de aço, mínimo 50kg, com 6 prateleiras. 01 

Geladeira/refrigerador, mínimo de 200 litros. 01 

Armário vitrine de 2 portas, aço/ferro pintado, laterais de vidro 02 

Geladeira/refrigerador, mínimo de 280 litros. 01 

Carro para material de limpeza, polipropileno, balde espremedor, kit c/mops 

líquido e pó, placa de sinalização e pá. 

02 

Geladeira para conservação de vacinas, capacidade 280 litros. 01 

Biombo aço/ferro pintado, com rodízios, tamanho triplo. 02 

Biombo aço/ferro pintado, sem rodízios, tamanho triplo. 02 

Braçadeira para injeção, aço inoxidável, apoio do braço cromado, tipo pedestal 

altura regulável. 

03 

Mesa para computador base aço/ferro pintado, material de confecção madeira, 

com 01 a 02 gavetas. 

02 

Ventilador de teto, 3 paletas. 02 

Carro maca simples, aço/ferro pintado, grades laterais, colchonete. 04 

Impressora Laser Comum, monocromática, memória 16MB, resolução 

600x600, velocidade 33PPM, capacidade 100 páginas. 

04 

Ar Condicionado climatizado apenas frio, tipo janela, mínimo de 12.000BTUs. 02 

Mesa para impressora, aço/ferro pintado, mínimo de 50x40x70cm, tampo 

madeira. 

01 

No Break para computador, potência 1kva, tensão entrada/saída: bivolt, alarmes 

audiovisual, bateria interna. 

04 

Televisor de 32”, tipo LED, conversor digital, full hd. 03 

Bebedouro/purificador refrigerado, tipo garrafão, de coluna. 01 

Cadeira de rodas adulto, pés removível, material de confecção aço/ferro 

pintado, braços fixos e elevação de pernas. 

01 

Longarinas de 3 lugares, aço/ferro pintado, assento/encosto estofado. 04 

Seladora tipo manual/pedal aplicação convencional controle de temperatura 

analógico. 

01 

Otoscópio composição mínimo de 5 espéculos reusáveis, bateria convencional. 01 

Mesa ginecológica aço/ferro pintado, leito fixo. 01 

Balança antropométrica para obeso, modo de operação digital. 01 

Balança antropométrica infantil, modo de operação digital. 01 

Balança antropométrica adulto, modo de operação digital. 01 

Biombo aço/ferro pintado, com rodízios, tamanho duplo. 02 

Mesa de exames, aço/ferro pintado, posição leito fixo. 01 

Central de nebulização, número de saídas simultâneas 2, potência mínimo de 01 



 

 

1/3 de HP. 

Nebulizador portátil, tipo compressor. 04 

 

Esse fato denota a ausência de planejamento da gestão municipal quanto à necessidade de 

aquisição de equipamentos, uma vez que estes equipamentos estão armazenados há mais de 

24 meses, sem a utilização devida, sujeitos a se deteriorarem ou se tornarem obsoletos com o 

tempo e a falta de uso.  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 52/2019-GAB, de 26 de abril de 2019, a Prefeitura Municipal de 

Massapê do Piauí/PI, apresentou a seguinte manifestação: 

“[...] o Município de Massapê está envidando esforços no sentido de providenciar a 

estruturação necessária nos prédios para que no mais curto espaço de tempo possível seja 

posto todo o material adquirido por esta Municipalidade. 

 

Seguem em anexo documentos e fotografias que comprovam as regulares compras e 

recebimentos.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A prefeitura informou que está providenciando a estrutura necessária nos postos de saúde, e 

anexou documentos da execução da compra, mas não demonstrou as providências que estão 

sendo adotadas, nem o prazo para que esses equipamentos sejam instalados. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

3. Consolidação de Resultados 

 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais.  

 

Verificou-se que a demanda é procedente, pois existem equipamentos que não foram 

instalados nos postos de saúde para os quais foram adquiridos, sendo estes equipamentos 

armazenados em um depósito da Prefeitura Municipal de Massapê do Piauí. 

 

Destacam-se, a seguir, as situações de maior relevância quanto aos impactos sobre a 

efetividade do Programa/Ação fiscalizado: 

a) Equipamentos adquiridos não localizados nas Unidades Básicas de Saúde; 

b) Não utilização pelas Unidades Básicas de Saúde dos equipamentos adquiridos com 

recursos do Ministério da Saúde. 

 

 

 


