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RELATÓRIO CONCLUSIVO DE AUDITORIA INTERNA 

 

AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE PAGAMENTOS REFERENTES À EXAMES 

LABORATORIAIS CUSTEADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

  

 

DATA: 08 de dezembro de 2020 

 

RELATÓRIO CONCLUSIVO COAUDI (Comissão de 

Auditoria Interna): 007/2020 

PROCESSO PMB Nº: 0002800/2020. 

ASSUNTO:     Projeto de Auditoria Especial determinada por Autoridade Superior, (P.A.E), nos 

processos de pagamentos referentes à exames laboratoriais custeados pelo Fundo Municipal 

de Saúde do Município de Brejetuba-ES. 

OBJETIVO:  Tem por objetivo certificar-se da regularidade quanto aos pagamentos dos 

exames laboratoriais custeados pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Brejetuba-ES, 

junto aos laboratórios credenciados. 

AVALIAÇÃO DE RISCO: Risco de efetivo dano ao erário com a cobrança de exames não abrangidos 

pela tabela SUS, cobrança de valores superiores ao estipulado na Tabela SUS; cobrança de exames 

não requisitados e/ou realizados, superfaturamento do serviço, ou qualquer outra vantagem 

econômica ilícita que possa causar prejuízo ao erário. 

RESULTADOS ESPERADOS: Garantir a regularidade na execução do serviço e nos pagamentos de 

exames laboratoriais custeados pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Brejetuba-ES, 

nos termos contratuais firmados com as empresas credenciadas. 

METODOLOGIA DE TRABALHO: Considerando solicitação do Chefe do Poder Executivo; o cálculo 

de horas de trabalho dos servidores desta Unidade Central de Controle Interno; o quantitativo de 

servidores; as atividades em andamento previstas no PAAINT 2020; as obrigações já assumidas 

pela UCCI até o encerramento deste exercício e a universalidade dos processos de pagamentos 

de exames laboratoriais, foram auditados os processos por amostragem aleatória, assim definida:  

mês de junho de 2019  e os meses de março e maio  de 2020, compreendendo todos os 

laboratórios credenciados neste período, com a verificação física dos processos, de acordo com 

questionário constante na matriz de planejamento desta Unidade Central de Controle Interno. 
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AUDITOR RESPONSÁVEL: Cristiano Vieira Petronetto – matrícula 4854, Portaria 1186/2017.  

Supervisão: Rithielli dos Santos Uliana – Controlador Geral. 

BASE LEGAL: Lei Municipal 602/2013; Decreto Municipal 029/2013, e suas alterações; IN SCI 

002/2013, versão 02; Plano Anual de Auditoria Interna – PAAINT/2020; Lei Federal 8.666/93. 

PERÍODO: Outubro/Novembro de 2020. 

 

INTRODUÇÃO 

O Município de Brejetuba-ES, promove a realização de exames laboratoriais, através de 

credenciamento de laboratórios, junto ao Município, via procedimento de licitação competente, 

cujo edital, prevê as regras para a prestação dos referidos serviços. Neste ponto, o Município 

adotou como principais pontos, a realização dos serviços conforme tabela SUS, e a separação dos 

exames de Urgência, estes compreendidos os realizados das 17:00 horas e até às 07:00 horas da 

manhã e aos sábados, domingos e feriados,  acrescidos de 30% do valor da Tabela SUS, desde 

que na autorização, conste dia, horário e autorização médica. Assim sendo, esta Auditoria 

promoveu a verificação por amostragem aleatória dos processos de pagamento, objetivando 

verificar se todos os exames laboratoriais realizados constam na tabela SUS; Se os preços pagos 

estão de acordo com a tabela SUS; se os exames realizados estão fidedignos com as requisições 

médicas; Se os faturamentos estão corretos; Se os exames foram requisitados por servidor 

competente, bem como se é possível diferenciar as requisições dos exames de Urgência dos 

demais. Após conclusões preliminares, foi dada vista a Secretária de Saúde e aos laboratórios 

credenciados, para manifestação, justificativas e ou esclarecimentos que entendessem 

necessários, sendo, por fim, obtidos os resultados conforme os Achados de Auditoria que seguem 

abaixo:  

 

ACHADOS DE AUDITORIA: 

1- REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS 

1.1 - Bilirrubina Total e Frações 

A DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES É ÚTIL NA AVALIAÇÃO DE HEPATOPATIAS E DE 

QUADROS HEMOLÍTICOS, EM PARTICULAR, NA AVALIAÇÃO DA ICTERÍCIA DO RECÉM-NASCIDO. 

De acordo com a descrição, entende-se que bilirrubina total e frações deve ser cobrada apenas 

uma vez, visto que o código da tabela SIGTAP já contempla as frações. 
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Após análise das amostras selecionadas, observou-se que o exame de Bilirrubina constante na 

tabela SUS, se refere unicamente à um procedimento com um código específico, qual seja: 

0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES, no valor de R$ 2,01. 

Verificou-se que as requisições do referido exame, compreendem a Bilirrubina Total e Frações, 

conforme consta no faturamento das empresas contratadas, à Exceção da empresa LAB MED. 

Análises Clínicas Eirelli, referência das amostras de Março e Maio de 2020, a qual insere a 

realização e cobrança de exames de “Bilirrubina Direta” e “Bilirrubina Indireta”, incidindo tríplice 

cobrança do valor atribuído ao exame, ou seja, superior ao valor da tabela SUS em R$ 4,02 a cada 

realização de exames de Bilirrubina. 

Na amostra selecionada no mês de maio, constatou-se por exemplo a realização de 07 exames de 

bilirrubina, sendo cobrados para cada exame, um a mais referente a “Bilirrubina Direta” e outro 

a mais referente a “Bilirrubina Indireta”, ou seja, 14 exames a mais pagos no valor de R$ 2.01 

cada, totalizando um valor excedente de cobrança de R$ 29,40. A amostra selecionada indica que 

pode haver a habitualidade do Achado de Auditoria, nas demais cobranças mensais, pela 

referida empresa. 

Após dada vista aos laboratórios credenciados e a Secretária de Saúde, constata-se que o Próprio 

Laboratório constante do achado, qual seja “LAB MED. Análises Clínicas Eirelli”, reconheceu que 

“foram incluídos na digitação por parte dos digitadores as bilirrubinas totais e as frações e estas 

foram cobradas separadamente e consequente de forma errônea”, aquiescendo inclusive quanto 

à devolução dos valores (conforme se vê no expediente protocolado sob o nº 3204/2020), que 

devem ser calculados e conferidos pela administração a fim de que sejam ressarcidos aos cofres 

públicos . 
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1.2 – PSA LIVRE 

PSA Total: CONSISTE NA DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECIFICO (PSA), QUE É UMA 

PROTEASE PRODUZIDA QUASE EXCLUSIVAMENTE PELAS CÉLULAS EPITELIAIS DO TECIDO 

PROSTÁTICO. UTILIZADO NA AVALIAÇÃO DO CÂNCER DE PRÓSTATA, NA HIPERTROFIA 

PROSTÁTICA BENIGNA E NA PROSTATITE. 

De acordo com esta descrição o PSA Livre não consta na tabela SUS.  Dessa forma, entende-se 

que o laboratório não poderá cobrar pelo exame por ausência de previsão contratual. A cobrança 

duplicada é indevida. 

 

As amostras selecionadas demonstraram que que todas as empresas cobram o Exame de 

DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) – código SUS 0202030105, identificando 

em seus faturamentos apenas uma vez, à exceção da empresa “S.L Análises Clínicas LTDA”, que 

efetua o faturamento de 02 exames de PSA, para a mesma requisição, sendo cobrados “PSA 

TOTAL” e “PSA LIVRE”, conforme amostra de referência do mês de junho de 2019. 

Na amostra selecionada no mês de junho de 2019, constatou-se por exemplo a realização de 01 

exame de PSA LIVRE excedente, sendo cobrado o valor indevido de R$ 16,42. A amostra 

selecionada indica que pode haver a habitualidade do Achado de Auditoria, nas cobranças 

mensais, pela referida empresa. 

Após dada vista aos laboratórios credenciados e a Secretária de Saúde, constata-se que o Próprio 

Laboratório constante do achado, qual seja “LAB MED. Análises Clínicas Eirelli”, reconheceu que  

foi cobrado indevidamente “pois não existe código para PSA LIVRE”, aquiescendo inclusive quanto 

à devolução dos valores (conforme se vê no expediente protocolado sob o nº 3204/2020), que 
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devem ser calculados e conferidos pela administração a fim de que sejam ressarcidos aos cofres 

públicos. 

Evidências: 
Planilha apresentada pela empresa para faturamento, contendo a cobrança dos referidos exames, 

em confronto com a tabela SUS. 

Causa:  

Inobservância das regras contratuais e da Tabela SUS e ausência por parte da empresa 

credenciada e ausência de efetiva fiscalização do Contrato pela Administração, junto às faturas 

antes do pagamento, evitando-se dano ao erário. 

 

Efeito: 

O efeito decorrente é o risco de realização e pagamento de serviços não previstos 

contratualmente e consequentes pagamentos indevidos por falta de previsão contratual. 

 

Benefícios: 

O correto cumprimento contratual, evitará a realização de exames superiores aos contratados, 

reduzindo as despesas derivadas do presente contrato e faturamento indevido pela empresa 

credenciada. 

RECOMENDAÇÕES: 

- Que sejam estritamente observados os exames contemplados na Tabela SUS, através do seu 

código;  

- Que sejam efetivamente verificados pela administração a planilha de faturamento das empresas 

credenciadas, antes de efetivar o pagamento, a fim de evitar descumprimento contratual e 

pagamentos indevidos; 

- Que os valores referentes aos exames acima apontados quais sejam: “Bilirrubina Direta”, 

“Bilirrubina Indireta” e “PSA LIVRE”, os quais não constam na tabela SUS, sejam calculados e 

conferidos mês a mês, durante o período contratual em relação às referidas empresas 

identificadas no presente achado de Auditoria, quais sejam: LAB MED. Análises Clínicas Eirelli e 

S.L Análises Clínicas LTDA  e sejam ressarcidos os cofres públicos os valores apurados pagos 

indevidamente. 

 

2- PREÇO DE EXAMES REALIZADOS EM DESACORDO COM O VALOR ESTIPULADO NA TABELA SUS 

Nos termos contratuais celebrados entre o Município e as empresas credenciadas, os exames 

devem ser cobrados, conforme os preços discriminados na Tabela SUS. Em análise junto aos 

processos objeto de amostragem, constatou-se que os preços lançados, estão em conformidade 
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com a referida Tabela, à Exceção de um exame, denominado “CARIOTIPO PERIFERICO C TÉCNICA 

DE BANDAS”, Código 0202100030, cujo valor na Tabela SUS é de R$ 32,48, enquanto o valor 

faturado pelo mesmo, através da empresa S.L Análises Clínicas LTDA-ME – referência junho de 

2019, atribuiu o valor de R$ 160,00. 

Após dada vista aos laboratórios credenciados e a Secretária de Saúde, constatou-se que na 

Tabela SIGTAP – SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, 

MEDICAMENTOS E OPM DO SUS, publicada pelo Ministério da Saúde, acessível através do link: 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-

unificada/app/sec/procedimento/exibir/0202100030/11/2020 , de fato consta o valor de R$ 

160,00, consoante se demonstra abaixo: 

 

Por estas razões, esta Comissão de Auditoria acata as justificativas constantes no expediente 

protocolado sob o nº 3204/2020, quanto a este achado, a fim de excluí-lo deste Relatório. 

 

3- REALIZAÇAO DE EXAMES NÃO FIDEDIGNOS COM AS REQUISIÇÕES 

Na análise das amostras verificou-se que as requisições divergiam dos exames efetivamente 

realizados e apresentados nas respectivas faturas, conforme abaixo discriminamos: 

3.1 – Contagem de Plaquetas: 

Hemograma: CONSISTE NA CONTAGEM DE: ERITROCITOS, LEUCOCITOS (GLOBAL E DIFERENCIAL), 

PLAQUETAS, DOSAGEM DE HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, DETERMINACAO DOS INDICES 

HEMATIMETRICOS E AVALIACAO DE ESFREGACO SANGUINEO. 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0202100030/11/2020
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0202100030/11/2020
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Dessa forma, entende-se por indevida a cobrança do exame de contagem de plaquetas quando 

já está sendo cobrado hemograma, sem requisição específica para tanto. 

 

Constatou-se que as requisições solicitavam a realização de exame de  “HEMOGRAMA COMPLETO 

– código 0202020380”, que pela tabela SUS, equivale ao preço de R$ 4,11. A análise demonstrou 

que das empresas credenciadas, a Empresa LAB MED, ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI, referência 

março e maio de 2020, efetuou a realização e cobrança de 01 exame à mais denominado  

CONTAGEM DE PLAQUETAS – código 0202020029, para cada requisição de “HEMOGRAMA 

COMPLETO”. Portanto, a referida empresa em sua fatura apresentava a cobrança do exame de 

Hemograma completo mais o exame de Contagem de Plaquetas, ou seja R$ 4,11 somados à R$ 

2,73. Nesse aspecto, a título de exemplo, amostra selecionada referente ao mês de março de 

2020, computou  a realização de 114 exames de Contagem de Plaquetas – código 0202020029, 

no valor de R$ 2,73, cada, totalizando o valor de R$ 311,22, a maior, neste mês de referência. De 

igual modo, constatou-se a cobrança deste exame também na fatura do mês de maio de 2020, o 

que indica sua habitualidade nas cobranças mensais, pela referida empresa, devendo ser 

apurado o quantitativo. 

Após dada vista aos laboratórios credenciados e a Secretária de Saúde, constatou-se que a 

empresa LAB MED, ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI, reconhece através do expediente protocolado sob 

o nº 3204/2020, a realização indevida do exame aduzindo que “como o contrato não fala sobre o 

assunto, foi recalculado valores para a devolução – sic”, aquiescendo inclusive quanto a devolução 

dos valores pagos indevidamente, que deverão ser calculados e conferidos pela Administração, 

a fim de que sejam ressarcidos aos cofres públicos. 

3.2 – Antibiograma:   
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Antibiograma é realizado mediante positivação na cultura de urina para verificar resistência ou 

sensibilidade a determinado antibiótico. Conclui-se, para esta análise, que deve estar escrito na 

requisição médica para ser cobrado.  

 

Urocultura: É realizado para verificar presença de bactéria na urina. Para tanto, considera-se 

que deve ser cobrado mediante requisição médica. 

 

 

Nas amostras selecionadas, constatou-se à existência de requisições que continham apenas a 

solicitação do exame de CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO - código 0202080080, que 

pela tabela SUS, equivale ao preço de R$ 5,62. Todavia, junto aos faturamentos, verificou-se que 

foram realizados e consequentemente cobrados, o exame de  ANTIBIOGRAMA – código 

0202080013, no valor de R$ 4,98, junto ao Exame de Cultura de Bactérias P/ Identificação , 

embora sem requisição específica, o que demonstra a possibilidade de habitualidade da inclusão 

de Antibiograma não requisitado, junto as faturas das empresas. A título de exemplo, no mês de 

Março de 2020, pela empresa LAB MED, ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI, constatou-se a realização e 

cobrança sem requisição de 36 exames de Antibiograma ao preço de R$ 4,98, totalizando R$ 

179,28.De igual forma, constatou-se que a Empresa CLININTEST LABORATÓRIOS LTDA, referência 

– março de 2020, realizou e cobrou sem requisição específica 07 exames de antibiograma, no 

valor de R$ 4,98, cada, totalizando R$ 34,86.  

Ressalte-se, que demais requisições de Cultura de Bactéria P/ Identificação, contemplavam 

conjuntamente o pedido de realização do exame de antibiograma, razão pela qual, sua não 

solicitação, havia sido considerada preliminarmente como um achado de Auditoria neste caso 

específico. 
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Após dada vista aos laboratórios credenciados e a Secretária de Saúde, constatou-se que é de 

praxe de todos os laboratórios credenciados a realização do antibiograma junto com a cultura, 

visando ter agilidade e rapidez no diagnóstico, vez que a Cultura identifica a bactéria e o 

antibiograma testa a sensibilidade dos antibióticos para combater a bactéria. Tal afirmação 

merece ser acolhida, vez que na prática mostraria ser inviável ao usuário do sistema colher uma 

primeira amostra, para depois solicitar nova coleta. Portanto, esta Comissão de Auditoria acata 

parcialmente a justificativa/esclarecimento, constante no expediente protocolado sob o nº 

3204/2020, vez que os exames realizados, embora não fidedignos na requisição, são 

complementares aqueles lá constantes, recomendando-se, portanto, a adequação e  

aprimoramento das requisições médicas neste sentido. 

3.3 – Triglicerídeos 

Considera-se Colesterol Total e frações a cobrança de acordo com a requisição médica. Para 

tanto, computamos a cobrança de triglicerídeos somente se estiver escrita na requisição, ao 

contrário entende-se ser possível apenas como cobrar colesterol total, HDL, LDL. 
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Desta forma, nas amostras selecionadas, constatou-se a existência de requisições que continham 

apenas a solicitação do exame de  DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL – 0202010295, DOSAGEM 

DE COLESTEROL LDL – código 0202010287 e DOSAGEM DE COLESTEROL HDL – código 

0202010279. Todavia, junto aos faturamentos, verificou-se a realização e cobrança do exame de 

DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS – código 0202010678, pelo valor da Tabela SUS de R$ 3,51, sem 

requisição específica. A título de exemplo, citamos a amostra da empresa CLININTEST 

LABORATÓRIOS LTDA, referência – março de 2020, que efetuou a realização de 10 exames de 

Triglicerídeos, sem requisição específica. 

Após dada vista aos laboratórios credenciados e a Secretária de Saúde, constatou-se justificativa 

apresentada alegando que que o fato de ser de praxe a realização de  exames de triglicerídeos 

junto ao exame de Colesterol Total e Frações (HDL e LDL), mesmo quando não constante 

especificamente na requisição, dá-se em razão de que “para o cálculo das frações do colesterol é 

indispensável a execução do colesterol e do triglicerídeo, pois sem este resultado é impossível 

calcular as frações” (expediente protocolado sob o nº 3204/2020). Assim, não obstante a 

divergência nas opiniões técnicas apresentadas e o acolhimento preliminar desta Auditoria no 

sentido da constatação de irregularidade, tem-se que haverá por bem de ser acolhida a 

justificativa apresentada, vez que mostra-se de fato necessária a realização do exame de 

triglicerídeos para verificação dos níveis de colesterol total e suas frações, os quais há de se 

ressaltar que efetivamente foram realizados em favor do usuário. Neste caso, recomenda-se a 

adequação e aprimoramento das requisições médicas neste sentido, a fim de que constem 

devidamente todos os exames necessários. 
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3.4 – Cobrança de exames sem requisição  

Nos termos contatuais celebrados entre o Município de Brejetuba-ES e as empresas credenciadas, 

o pagamento será efetuado com a emissão de nota fiscal e a relação de pacientes atendidos 

(Cláusula 5º, item 5.1). Desta forma, foram verificados os faturamentos das empresas em 

confronto com as requisições efetivamente apresentadas. Todavia, constatou-se junto ao 

laboratório Credenciado Brejetuba Análises Clínicas LTDA-ME – referência Maio de 2020, a 

cobrança de uma bateria de exames de 07 usuários, sem as respectivas requisições, 

computando-se um valor total de R$ 100,50. 

Após dada vista aos laboratórios credenciados e a Secretária de Saúde, o laboratório Brejetuba 

Análises Clínicas LTDA-ME, alegou que “tais requisições podem podem ter sido perdidas no 

ambiente da SESA/PMB”, alegando que faz conferência minuciosa antes da entrega de faturas, 

solicitando inclusive que a conferência dos usuários seja feita conforme registros da Secretaria e 

Unidades de Saúde. 

Diante dos argumentos, considerando-se a universalidade dos usuários atendidos por mês 

(aproximadamente 400 – amostra junho de 2019) e a ínfima quantidade de requisições não 

encontradas, quais sejam (07 usuários), sem indicativos de habitualidade e repetições nas demais 

amostras da referida empresa em outros meses, bem como a plausibilidade de extravio interno 

das requisições, esta Comissão de Auditoria decide por acolher a justificativa apresentada, 

recomendando aprimoramento e zelo na conferência das faturas apresentadas e o devido 

ressarcimento dos valores objeto da amostra. 

Evidências: 

As evidências dos achados, encontram-se na ausência das requisições de exames laboratoriais 

dos pacientes objeto de amostra, em confronto com as planilhas de faturamento apresentadas 

por paciente. 

 

Causa: 

Possível rotina/costume advinda dos profissionais da saúde, tanto dos requisitantes, quanto dos 

executores dos serviços, que nos exames de Cultura de bactérias e Colesterol Total e Frações, se 

inserem automática e respectivamente, os exames de Antibiograma e Triglicerídeos, para sua 

completude; Ausência de fiscalização no faturamento dos exames; Ausência de maior rigor nas 

requisições. 

 

Efeito: 

O efeito decorrente deste Achado é a efetiva possibilidade de cobranças a maior do que os 

exames efetivamente requisitados, com uma rotina sem base legal, muito embora, tenham sido 

efetivamente realizados em benefício da população. 

 

Benefícios: 
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Melhoria no sistema de prestação de serviços de exames laboratoriais, com emissão de 

requisições claras e precisas dos exames necessários, a fim de que sejam fidedignamente 

compatíveis com os exames realizados, que por fim resultam na planilha de faturamento 

apresentada para pagamento, obtendo com isto, um adequado controle dos gastos realizados 

com tais serviços, evitando-se assim, despesas além das previstas e a possibilidade de prejuízo e 

dano ao erário. 

RECOMENDAÇÕES 

- Que as requisições sejam claras e precisas quanto aos exames necessários; 

- Que a realização dos exames pelas empresas credenciadas, se atenham estritamente aqueles 

solicitados na requisição; 

- Que haja efetiva atuação do fiscal de contratos, com a verificação da compatibilidade entre 

planilha de faturamento por paciente e as requisições emitidas, glosando aqueles exames 

realizados incompatíveis com as requisições, antes de seu pagamento;  

- Que haja a devida cautela quanto às requisições, inibindo perdas e/ou extravios que possam 

comprometer o pagamento devido das faturas. 

- Que sejam devidamente apurados, quantificados e calculados os exames CONTAGEM DE 

PLAQUETAS – código 0202020029, efetuados sem requisição médica e pagos indevidamente, a 

fim de que sejam ressarcidos aos cofres públicos. 

- Que sejam ressarcidos os valores pagos sem requisições médicas (item 3.4). 

 

4- COBRANÇA INDEVIDA POR FATURAMENTOS À MAIOR 

Em análise dos processos objeto de amostragem, constatou-se que as empresas credenciadas, 

emitem a nota fiscal dos serviços prestados, anexando planilha física por elas confeccionadas, 

discriminando a relação de pacientes e os exames realizados. 

Todavia, nas amostras selecionadas, verificou-se que a empresa LAB MED, ANÁLISES CLÍNICAS 

EIRELI, referência Maio de 2020, apresentou uma planilha de exames realizados por requisição 

do P.S.F  totalizando o valor de  R$ 7.307,52, enquanto a efetiva soma dos valores apresentados, 

constante na própria planilha, totaliza o valor de R$ 6.285,96, computando-se uma diferença de 

R$ 1.021,56 à maior, referente apenas à soma dos valores. 

De igual modo, na amostra selecionada, verificou-se que a empresa S.L Análises Clínicas LTDA-

ME, referência junho de 2019, apresentou uma planilha de exames realizados por requisição do 

PSF, totalizando o valor de R$ 8.787,38, enquanto a somatória da planilha de exames 
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apresentados, constante de 26 folhas, constatou um total de R$ 7.396,17, computando-se uma 

diferença à maior de R$ 1.391,21, referente apenas à somatória dos valores. 

Portanto, tanto a Empresa LAB MED, Análises Clínicas EIRELLI, quanto a Empresa S.L Análises 

Clínicas LTDA-ME, dentro das amostras selecionadas, efetuaram a cobrança de valores à maior 

do que a fatura efetivamente apresentada, ocasionando efetivo dano ao erário. Desta forma, 

diante da possibilidade da habitualidade, necessário se faz a apuração de todos os pagamentos 

realizados a tais empresas, conferindo-se todas as somas das faturas apresentadas e o devido 

ressarcimento ao final dos valores apurados. 

Após dada vista ao laboratório credenciado e a Secretária de Saúde, o laboratório LAB MED, 

Análises Clínicas EIRELLI, o mesmo reconheceu o pagamento indevido, aquiescendo inclusive 

quanto a restituição dos valores, que deverão ser calculados e conferidos pela Administração, a 

fim de que sejam ressarcidos aos cofres públicos. 

Evidências: 

As planilhas de faturamento, por paciente, apresentadas junto à Nota Fiscal, constantes nos 

processos objeto de amostragem. 

 

Causa: 

Erro grosseiro de cálculo, ausência de fiscalização da Secretaria no ateste dos serviços prestados. 

 

Efeito:  

Efetivo dano ao erário, evidenciado no pagamento à maior, por serviços não executados. 

Vantagem indevida por parte das empresas beneficiadas pelo pagamento a maior. 

 

Benefícios: 

Obstar o pagamento indevido de valores por serviço não realizado, com o devido ressarcimento 

ao erário, a fim de que os recursos públicos, sejam efetivamente direcionados aos serviços 

prestados em prol dos usuários do sistema. 

RECOMENDAÇÕES: 

- Que seja promovida a efetiva conferencia, por parte do fiscal de contratos, quanto às faturas 

apresentadas; 

- Que a Secretaria promova estudos a fim de estabelecer mecanismos que possibilitem maior 

fiscalização das planilhas, por meio eletrônico ou outro capaz de inibir erros de cálculo, tais como 

sistemas informatizados, tendo por base boas práticas realizadas por outros entes da 

administração, a fim de aprimorar seus mecanismos internos de controle; 
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- Que sejam calculadas e conferidas todas as faturas apresentadas pelas referidas empresas, 

visando apurar a existência de outros valores pagos à maior, a fim de que sejam restituídos aos 

cofres públicos bem como sejam apuradas eventuais responsabilidades das empresas envolvidas; 

5 – COBRANÇA DE 30% SOBRE TODOS OS EXAMES REALIZADOS A PARTIR DE REQUISIÇOES 

EMITIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO EM DISCORDÂNCIA COM O CONTRATO 

O contrato firmado pelos laboratórios de análises clínicas em decorrência do procedimento 

licitatório de CREDENCIAMENTO estabelece em sua cláusula 3º, item 3.4, que, pelos serviços de 

exames laboratoriais de urgência, compreendidos os realizados das 17h às 7h e aos sábados, 

domingos e feridos será pago o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor dos exames 

laboratoriais previstos da tabela SUS, sendo este o valor normal para os exames requisitados pelas 

equipes de PSF e no próprio Pronto Atendimento-PA, no horário normal compreendido de dias 

úteis de 7h às 17h. 

As amostras LAB MED. ANÁLISES CLÍNICAS EIRELLI – referência março e maio de 2020; 

CLININTEST LABORATÓRIOS LTDA, referência junho de 2019 e maio e junho de 2020 e S.L 

ANÁLISES CLÍNICAS LTDA ME, referência junho de 2019  demonstraram que as empresas  não 

promovem a separação dos exames conforme determinado em contrato, apresentando fatura 

em que todas as requisições definidas como sendo expedidas pelo PA – Pronto Atendimento são 

acrescidas do percentual  previsto no contrato (30%). 

Conforme análise das amostras foram verificados diversos usuários do sistema de saúde que 

deram entrada e saída do PA – Pronto Atendimento dentro do horário compreendido entre as 7h 

e 17h dos dias úteis, e portanto, não poderiam ser pagos com acréscimo de 30%. 

Somente a empresa Brejetuba Análises Clínicas LTDA-ME, apresentou fatura relacionada ao PA 

com separação de requisições que seriam de pacientes atendidos nos horários acima 

mencionados, cobrando, supostamente, apenas pelos exames realizados nos horários de 17h às 

7h e nos sábados, domingos e feriados.    

Desta forma, consolida-se a verificação de que todas as demais empresas contratadas promovem 

a cobrança integral dos exames realizados a partir de requisições expedidas pelo Pronto 

Atendimento com acréscimo de 30% e que a empresa Brejetuba Análises Clínicas LTDA-ME 

promove a separação das requisições que se referem aos atendimentos em dias úteis e período 

diurno. 

Considerando que na amostra da empresa Brejetuba Analises Clínicas LTDA, referência março de 

2020, foram realizados diversos exames de 86 pacientes pelo Pronto Atendimento Municipal, 

sendo que destes, 58 pacientes teriam realizados seus exames em dias úteis em período diurno, 

e 28 pacientes realizaram exames em períodos noturnos e/ou finais de semana ou feriados e que 

de sua fatura apresentada no valor de R$ 2.096,96, foram pagos R$ 1.580,79, por exames 

realizados no Pronto atendimento em dias úteis e horários diurnos, sem o acréscimo de 30%,  e 
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foram pagos R$ 516,17, por exames que teriam sido realizados em período noturno e/ou finais 

de semana e feriados, com acréscimo de 30%.  

Podemos concluir assim, que da amostra 75,39% dos exames realizados no Pronto Atendimento, 

foram efetuados em dias úteis no horário diurno, e que apenas 24,61% dos exames, foram 

realizados em período noturno e/ou finais de semana e feriados. 

Portanto, teremos que, certamente, os valores pagos a título de acréscimo de 30% por mês para 

as demais empresas credenciadas, não sejam devidos em sua integralidade com acréscimo 

contratual de 30%, eis que, conforme análise junto aos BAU’s, por amostragem, ficou comprovada 

a realização de exames em dias úteis dentro do horário de 7h às 17h. 

Observou-se que as requisições não permitem a identificação quando ao seu local de expedição 

e que são separadas pela própria empresa ao encaminhar a planilha de faturamento, devendo a 

Administração tomar imediata medida que vise a identificação do local, data e hora da expedição 

da requisição de exame. 

Assim sendo, constata-se que houve efetiva cobrança indevida do percentual de 30% (trinta por 

cento), pela integralidade dos exames de urgência, devendo ser devidamente apurados quais 

exames foram efetivamente requisitados através do PA – Pronto Atendimento, confrontando-os 

com os Boletins de Atendimento de Urgência – BAU’s, onde pode ser constatada a data de entrada 

e saída dos usuários,  calculando todas as faturas apresentadas pelas empresas contratadas 

apurando os valores pagos indevidamente a serem restituídos aos cofres públicos. 

 

 

Evidências: 

As evidências, constituem-se nas requisições de exames, planilhas de Faturamentos e Boletins de 

Atendimento Medico – BAU’s, constantes nos papéis de trabalho. 

 

Causa: 

Ausência de controle na expedição das requisições, com a correta identificação da origem da 

requisição; ausência de fiscalização do faturamento; Ausência de controle da secretaria quanto 

aos processos de pagamento. 

 

Efeito: 

Pagamento indevido com possibilidade de vantagem econômica às empresas credenciadas. 

 

Benefícios:  

Melhorias no sistema de controle dos gastos públicos, evitando vantagem indevida por parte do 

fornecedor e consequentemente lesão ao erário. 

 

RECOMENDAÇÕES:  
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 - Que sejam implementados mecanismos de controle na emissão das requisições, discriminando 

sua origem, local, data e hora, inclusive da realização do exame, a fim de que a secretaria tenha 

o efetivo controle na ocasião de seu faturamento; 

 

- Que os Laboratórios credenciados, promovam a devida separação e cobrança dos exames de 

urgência (30%), dos demais nos estritos termos contratuais; 

 

- Que sejam devidamente apurados quais exames foram efetivamente requisitados através do– 

Pronto Atendimento em períodos noturnos, finais de semana e/ou feriados, confrontando-os com 

os Boletins de Atendimento de Urgência – BAU’s, a fim de que sejam constatadas as datas de 

entrada e saída dos usuários,  calculando todas as faturas apresentadas pelas empresas 

contratadas apurando os valores pagos indevidamente a serem restituídos aos cofres públicos. 

 

 

6 – ERRO DE CÁLCULO NO ACRÉSCIMO DE 30% RELACIONADO AOS EXAMES DE URGÊNCIA. 

 

Nos termos contratuais celebrados entre o Município de Brejetuba-ES, através do Fundo 

Municipal de Saúde e as empresas credenciadas, constatou-se em sua Cláusula 3º , item 3.4, que 

“Os exames realizados após às 17:00 horas até as 07:00 horas da manhã, e aos sábados, domingos 

e feriados serão acrescidos 30% sobre o valor do exame estabelecido na Tabela SUS, desde que 

na autorização conste o dia, horário e a autorização médica. 

Todavia, nas amostras selecionadas, constatou-se que a empresa BREJETUBA ANÁLISES CLÍNICAS 

LTDA-ME, computa um valor superior a 30% em suas faturas. 

A título de exemplo, citamos a amostra referente ao mês de março de 2020, onde fora cobrado 

por um exame de HEMOGRAMA COMPLETO, em caráter de Urgência o valor correspondente à 

R$ 5,48, ocorre que o preço do referido exame na Tabela SUS, é de R$ 4,11, desta forma, seu 

acréscimo corresponderia à R$ 5,34.  

Continuamente, constatou-se que todas as amostras da referida empresa, no que tange à 

realização de exames laboratoriais em caráter de Urgência foram calculadas em percentual acima 

de 30%, portanto, em desconformidade com a Clausula 3º, item 3.4 dos contratos Administrativos 

001/2015 e seus aditivos e 005/2019 e seus aditivos. 

Após dada vista a empresa credenciada BREJETUBA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-ME, a mesma 

reconheceu que “a programação foi feita com base em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três 

por cento), levando a um cálculo com valor final inadequado ao que está no contrato”, 

aquiescendo inclusive com o ressarcimento dos valores, que deverão ser apurados e confrontados 

pela administração. 
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Evidências: 

As evidências do achado encontram-se constantes nas planilhas de faturamento discriminadas 

por paciente, concernente aos exames realizados em caráter de Urgência, via P.A. 

 

Causa: 

Erro de cálculo quanto ao percentual a ser agregado junto aos exames de Urgência por parte da 

empresa e ausência de fiscalização da Secretaria, via Fiscal de Contratos. 

 

Efeito: 

Pagamento superior ao serviço efetivamente prestado. 

 

Benefício: 

Cumprimento das cláusulas contratuais, regularidade nos pagamentos devidos. 

 

RECOMENDAÇÕES: 

- Que os exames realizados em caráter de Urgência, sejam acrescidos estritamente em 30% dos 

valores apurados da Tabela SUS, conforme Cláusula 3º, item 3.4 dos contratos administrativos 

celebrados entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa Credenciada; 

- Que seja promovida a efetiva conferencia, por parte do fiscal de contratos, quanto às faturas 

apresentadas antes de seu pagamento, glosando aqueles incompatíveis com as cláusulas 

contratuais; 

- Que sejam apurados os valores pagos à maior, em todas as faturas apresentadas pela empresa 

credenciada, a fim de que sejam ressarcidos aos cofres públicos; 

 

07 –  AUSÊNCIA DE CONTRATOS PARA  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 

Em análise desta Unidade nas amostras selecionadas, constatou-se que o procedimento 

Licitatório para realização de exames laboratoriais do Município de Brejetuba-ES, ocorre na 

modalidade Credenciamento.  

 

Para tanto, segundo consta nos documentos verificados, fora publicado Edital de 

Credenciamento, na modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015, que originou os 

contratos de credenciamento das empresas e seus aditivos com vigência verificada até 

31/12/2018.  

 

Ocorre que Somente nas datas de  02 e 06 de agosto de 2019, foram celebrados novos contratos 

administrativos para realização de exames laboratoriais, inexistindo contratos e/ou aditivos 
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contratuais, para prestação de tais serviços durante este período, qual seja: 01 de janeiro de 2019 

à 01 de agosto de 2019.  

 

Evidências: 

Editais de Credenciamento e Contratos Administrativos e seus aditivos celebrados pela 

Administração com as Empresas Credenciadas, bem como informações prestadas pelo setor de 

Compras, Licitações e Contratos do Município. 

 

Causa: 

Inobservância dos prazos contratuais pelo gestor de contratos; ausência de controle e 

planejamento dos contratos administrativos. 

 

Efeito: 

Comprometimento de todos os atos administrativos pertinentes à realização dos serviços 

prestados, por inexistência contratual. 

 

Benefícios: 

Cumprimento das leis que é uma prática obrigatória por parte da administração, evitando-se 

assim novas ocorrências da mesma natureza. 

 

RECOMENDAÇÕES 

- Que não sejam realizadas em nenhuma hipótese a prestação de serviços sem preceder do 

regular processo licitatório e a devida formalização contratual; 

 

- Que sejam rigorosamente observados por parte do gestor de contratos os prazos contratuais e 

seu planejamento para atender as necessidades dos usuários, a fim de evitar a paralização do 

serviço ou de que sua prestação se torne irregular, por ausência de formalidade. 

 

- Que sejam instaurados os competentes procedimentos administrativos destinados à apuração 

de responsabilidades e a mensuração da gravidade na irregularidade apontada. 

 

 

RESUMO DOS ACHADOS DE AUDITORIA 

REFERÊNCIA:  ITEM 1: REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NÃO CONSTAM NA TABELA SUS 

1.1 - Bilirrubina Total e Frações 

Após análise das amostras selecionadas, observou-se que o exame de Bilirrubina constante na 

tabela SUS, se refere unicamente à um procedimento com um código específico, qual seja: 

0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES, no valor de R$ 2,01, e que as 
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requisições do referido exame, compreendem a Bilirrubina Total e Frações, conforme consta no 

faturamento das empresas contratadas.   Todavia, a empresa LAB MED. Análises Clínicas Eirelli 

insere a realização e cobrança de exames de “Bilirrubina Direta” e “Bilirrubina Indireta”, incidindo 

tríplice cobrança do valor atribuído ao exame, ou seja, superior ao valor da tabela SUS em R$ 4,02 

a cada realização de exames de Bilirrubina. 

1.2 – PSA LIVRE 

As amostras selecionadas demonstraram que todas as empresas cobram o Exame de DOSAGEM 

DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) – código SUS 0202030105, identificando em seus 

faturamentos apenas uma vez, à exceção da empresa “S.L Análises Clínicas LTDA”, que efetua o 

faturamento de 02 exames de PSA, para a mesma requisição, sendo cobrados “PSA TOTAL” e “PSA 

LIVRE”, ou seja, sendo cobrado o valor indevido de R$ 16,42.  

RECOMENDAÇÕES: 

- Que sejam estritamente observados os exames contemplados na Tabela SUS, através do seu 

código;  

- Que sejam efetivamente verificados pela administração a planilha de faturamento das empresas 

credenciadas, antes de efetivar o pagamento, a fim de evitar descumprimento contratual e 

pagamentos indevidos; 

- Que os valores referentes aos exames acima apontados quais sejam: “Bilirrubina Direta”, 

“Bilirrubina Indireta” e “PSA LIVRE”, os quais não constam na tabela SUS, sejam calculados e 

conferidos mês a mês, durante o período contratual em relação às referidas empresas 

identificadas no presente achado de Auditoria, quais sejam: LAB MED. Análises Clínicas Eirelli e 

S.L Análises Clínicas LTDA  e sejam ressarcidos os cofres públicos os valores apurados pagos 

indevidamente. 

REFERÊNCIA – ITEM 3 -  REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO FIDEDIGNOS COM AS REQUISIÇÕES 

Na análise das amostras verificou-se que as requisições divergiam dos exames efetivamente 

realizados e apresentados nas respectivas faturas, conforme abaixo discriminamos: 

3.1 – Contagem de Plaquetas: 

Constatou-se que as requisições solicitavam a realização de exame de  “HEMOGRAMA COMPLETO 

– código 0202020380”, que pela tabela SUS, equivale ao preço de R$ 4,11. A análise demonstrou 

que das empresas credenciadas, a Empresa LAB MED, ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI, referência março 

e maio de 2020, efetuou a realização e cobrança de 01 exame à mais denominado  CONTAGEM 

DE PLAQUETAS – código 0202020029, para cada requisição de “HEMOGRAMA COMPLETO”. 

Portanto, a referida empresa em sua fatura apresentava a cobrança indevida do exame de 

Hemograma completo + o exame de Contagem de Plaquetas, ou seja, R$ 4,11 somados à R$ 2,73. 
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3.4 – Cobrança de exames sem requisições 

Constatou-se junto ao laboratório Credenciado Brejetuba Análises Clínicas LTDA-ME – referência 

Maio de 2020, a cobrança de uma bateria de exames de 07 usuários, sem as respectivas 

requisições, computando-se um valor total de R$ 100,50. 

RECOMENDAÇÕES: 

- Que as requisições sejam claras e precisas quanto aos exames necessários; 

- Que a realização dos exames pelas empresas credenciadas, se atenham estritamente aqueles 

solicitados na requisição; 

- Que haja efetiva atuação do fiscal de contratos, com a verificação da compatibilidade entre 

planilha de faturamento por paciente e as requisições emitidas, glosando aqueles exames 

realizados incompatíveis com as requisições, antes de seu pagamento;  

- Que haja a devida cautela quanto às requisições, inibindo perdas e/ou extravios que possam 

comprometer o pagamento devido das faturas. 

- Que sejam devidamente apurados, quantificados e calculados os exames CONTAGEM DE 

PLAQUETAS – código 0202020029, efetuados sem requisição médica e pagos indevidamente, a 

fim de que sejam ressarcidos aos cofres públicos. 

- Que sejam ressarcidos os valores pagos sem requisições médicas (item 3.4). 

 

REFERÊNCIA: ITEM 4- COBRANÇA INDEVIDA POR FATURAMENTOS À MAIOR 

Em análise dos processos objeto de amostragem, constatou-se que as empresas credenciadas, 

emitem a nota fiscal dos serviços prestados, anexando planilha (excel) por elas confeccionadas, 

discriminando a relação de pacientes e os exames realizados. Todavia, nas amostras selecionadas, 

verificou-se que a empresa LAB MED, ANÁLISES CLÍNICAS EIRELI, referência Maio de 2020, 

apresentou uma planilha de exames realizados por requisição do PSF  totalizando o valor de  R$ 

7.307,52, enquanto a efetiva soma dos valores apresentados, constante na própria planilha, 

totaliza o valor de R$ 6.285,96, computando-se uma diferença de R$ 1.021,56 à maior, referente 

apenas à soma dos valores. 

De igual modo, na amostra selecionada, verificou-se que a empresa S.L Análises Clínicas LTDA-

ME, referência junho de 2019, apresentou uma planilha de exames realizados por requisição do 

PSF, totalizando o valor de R$ 8.787,38, enquanto a somatória da planilha de exames 

apresentados, constante de 26 folhas, constatou um total de R$ 7.396,17, computando-se uma 

diferença à maior de R$ 1.391,21, referente apenas à soma dos valores. 
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RECOMENDAÇÕES 

- Que seja promovida a efetiva conferencia, por parte do fiscal de contratos, quanto às faturas 

apresentadas; 

- Que a Secretaria promova estudos a fim de estabelecer mecanismos que possibilitem maior 

fiscalização das planilhas, por meio eletrônico ou outro capaz de inibir erros de cálculo, tais como 

sistemas informatizados, tendo por base boas práticas realizadas por outros entes da 

administração, a fim de aprimorar seus mecanismos internos de controle; 

- Que sejam calculadas e conferidas todas as faturas apresentadas pelas referidas empresas, 

visando apurar a existência de outros valores pagos à maior, a fim de que sejam restituídos aos 

cofres públicos bem como sejam apuradas eventuais responsabilidades das empresas envolvidas; 

 

REFERÊNCIA: ITEM 5 – COBRANÇA DE 30% SOBRE TODOS OS EXAMES REALIZADAS A PARTIR DE 

REQUISIÇOES EMITIDAS NO PRONTO ATENDIMENTO EM DISCORDÂNCIA COM O CONTRATO 

As amostras LAB MED. ANÁLISES CLÍNICAS EIRELLI – referência março e maio de 2020; CLININTEST 

LABORATÓRIOS LTDA, referência junho de 2019 e maio e junho de 2020 e S.L ANÁLISES CLÍNICAS 

LTDA ME, referência junho de 2019  demonstraram que as empresas  não promovem a separação 

dos exames conforme os dias e horários de sua realização (uteis em horário diurno ou feriados e 

horário noturno), apresentando fatura em que todas as requisições definidas como sendo 

expedidas pelo PA – Pronto Atendimento são acrescidas do percentual  previsto no contrato. 

Somente a empresa Brejetuba Análises Clínicas LTDA-ME, apresentou fatura relacionada ao PA 

com separação de requisições que seriam de pacientes atendidos nos horários acima 

mencionados, cobrando, supostamente, apenas pelos exames realizados nos horários de 17h às 

7h e nos sábados, domingos e feriados, todavia, observou-se que as requisições não permitem a 

identificação quanto ao seu local de expedição e que são separadas pela própria empresa ao 

encaminhar a planilha de faturamento, devendo a Administração tomar imediata medida que vise 

a identificação do local, data e hora da expedição da requisição de exame. 

RECOMENDAÇÕES 

 - Que sejam implementados mecanismos de controle na emissão das requisições, discriminando 

sua origem, local, data e hora, inclusive da realização do exame, a fim de que a secretaria tenha 

o efetivo controle na ocasião de seu faturamento; 

 

- Que os Laboratórios credenciados, promovam a devida separação e cobrança dos exames de 

urgência (30%), dos demais nos estritos termos contratuais; 

 

- Que sejam devidamente apurados quais exames foram efetivamente requisitados através do– 

Pronto Atendimento em períodos noturnos, finais de semana e/ou feriados, confrontando-os com 
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os Boletins de Atendimento de Urgência – BAU’s, a fim de que sejam constatadas as datas de 

entrada e saída dos usuários,  calculando todas as faturas apresentadas pelas empresas 

contratadas apurando os valores pagos indevidamente a serem restituídos aos cofres públicos. 

 

 

REFERÊNCIA: ITEM 6 – ERRO DE CÁLCULO NO ACRÉSCIMO DE 30% RELACIONADO AOS EXAMES 

DE URGÊNCIA. 

Nas amostras selecionadas, constatou-se que a empresa BREJETUBA ANÁLISES CLÍNICAS LTDA-

ME, incide um valor superior a 30% em suas faturas, tendo como exemplo o exame de 

HEMOGRAMA COMPLETO, em caráter de urgência com o valor correspondente à R$ 5,48, ocorre 

que o preço do referido exame na Tabela SUS, é de R$ 4,11, desta forma, seu acréscimo 

corresponderia à R$ 5,34.  

RECOMENDAÇÕES 

- Que os exames realizados em caráter de Urgência, sejam acrescidos estritamente em 30% dos 

valores apurados da Tabela SUS, conforme Cláusula 3º, item 3.4 dos contratos administrativos 

celebrados entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa Credenciada; 

- Que seja promovida a efetiva conferencia, por parte do fiscal de contratos, quanto às faturas 

apresentadas antes de seu pagamento, glosando aqueles incompatíveis com as cláusulas 

contratuais; 

- Que sejam apurados os valores pagos à maior, em todas as faturas apresentadas pela empresa 

credenciada, a fim de que sejam ressarcidos aos cofres públicos; 

 

 

07 –  AUSÊNCIA DE CONTRATOS PARA  A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

 

Em análise desta Unidade nas amostras selecionadas, constatou-se que o procedimento 

Licitatório para realização de exames laboratoriais do Município de Brejetuba-ES, ocorre na 

modalidade Credenciamento. Para tanto, segundo consta nos documentos verificados, fora 

publicado Edital de Credenciamento, na modalidade Inexigibilidade de Licitação nº 001/2015, que 

originou os contratos de credenciamento das empresas e seus aditivos com vigência verificada 

até 31/12/2018. Ocorre que somente em 02 e 06 de agosto de 2019, foram celebrados novos 

contratos administrativos para realização de exames laboratoriais, inexistindo contrato ou aditivo 

contratual, para prestação de tais serviços durante este período (01 de janeiro de 2019 à 01 de 

agosto de 2019).  

 

RECOMENDAÇÕES 

- Que não sejam realizadas em nenhuma hipótese a prestação de serviços sem preceder do 

regular processo licitatório e a devida formalização contratual; 
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- Que sejam rigorosamente observados por parte do gestor de contratos os prazos contratuais e 

seu planejamento para atender as necessidades dos usuários, a fim de evitar a paralização do 

serviço ou de que sua prestação se torne irregular, por ausência de formalidade. 

 

- Que sejam instaurados os competentes procedimentos administrativos destinados à apuração 

de responsabilidades e a mensuração da gravidade nas irregularidades apontadas 

 

CONCLUSÃO 

Portanto, estas são as conclusões subsidiadas nas análises dos processos de pagamento dos 

exames laboratoriais, efetuadas por amostragem, que entendemos pertinentes, dentro da matriz 

de risco e suas delimitações definidas pela equipe de Auditoria, sem prejuízo de demais achados 

por ventura existentes, as quais encaminhamos à Secretária Municipal de Saúde e ao Prefeito 

Municipal para ciência e adoção de providências e verificação de responsabilidades e sua 

mensuração, a fim de que apresentem dentro de 30 (trinta) dias, plano de ação e adoção de 

medidas para cumprimento das recomendações, consoante Manual de Auditoria Interna (IN SCI 

002/2013, versão 002), deste órgão. 

Publique-se, com as devidas cautelas.  

Brejetuba-ES  08 de dezembro de 2020. 

 

CRISTIANO VIEIRA PETRONETTO 
Auditor Público Interno Municipal 

 

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA 
Controlador Geral 

 

 

 


