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NOTIFICAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Nº. 17/2021 
 
Notificado: Ramon de A. Pereira 
Função: Representante da Empresa RP Auditoria e Consultoria Pública ME CNPJ 
26.653.031/0001-35, Avenida Cristóvão Colombo, nº 519 – Loja 1301, Bairro Savassi, 
Belo Horizonte.  
Finalidade da Notificação: Garantir o direito de manifestação sobre a ausência de 
relatório de auditoria nos arquivos municipais, objeto do Contrato Administrativo nº 
24/2017, celebrado em 28 de março de 2017, com o Município de São Félix de Minas, 
cujo objeto é “prestação de serviços de acompanhamento técnico de todos os atos do 
governo anterior, mediante auditoria jurídica do legado nos documentos do Município 
referente aos dois últimos anos de gestão pública”, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). 
Data: 13 de maio de 2021. 
 
A Controladoria Geral do Município de São Félix de Minas, após ser acionada pela 
Procuradoria Jurídica do Município e no uso de suas atribuições legais, em especial ao 
disposto nos artigos 31, 74 e 75 da Constituição Federal; art. 59 da Lei Complementar 
nº.101/2000; art. 74 da Constituição do Estado de Minas Gerais; conjugados com o 
disposto no art. 113 da Lei nº 8.666/93 e na Lei nº. 4.320/64, Lei Complementar nº 36, 
de 24 de setembro de 2019 e na Lei Orgânica Municipal, por intermédio de seu 
Controlador Geral Prof. Milton Mendes Botelho, vem notificar administrativamente os 
responsáveis sobre o cumprimento do objeto do contrato administrativo nº 24/2017, 
celebrado em 28 de março de 2017, com o Município de São Félix de Minas, cujo 
objeto é “prestação de serviços de acompanhamento técnico de todos os atos do 
governo anterior, mediante auditoria jurídica do legado nos documentos do Município 
referente aos dois últimos anos de gestão pública”, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). 
 
O contrato foi celebrado após homologação do Processo Licitatório nº 10/2017, na 
modalidade convite nº 06/2017, que está em fase de análise pela Controladoria Geral 
do Município. Não consta no processo nenhuma prova de sua execução, ou seja, cópia 
do relatório de auditoria jurídica mencionada na cláusula primeira do mencionado 
contrato. A Controladoria do Município, solicitou averiguação nos arquivos do Município 
e não foi encontrado nenhuma pasta ou arquivo constando o relatório de auditoria ou 
papel de trabalho ou qualquer outro levantamento de auditagem de atos municipais. 
 
Embora não seja do conhecimento da atual administração a existência do relatório de 
auditoria jurídica proferido pela empresa RP Auditoria e Consultoria Pública ME CNPJ 
26.653.031/0001-35, foi citado várias vezes na transição de governo pelo ex-prefeito e 
a assessora jurídica da época. Algumas pessoas que mantinham contratos com o 
Poder Executivo Municipal, no período que abrange o objeto da auditoria contratado, 
estão recebendo ameaças de denúncias de terceiros, alegando que estão em posse de 
cópia de um relatório de auditoria, supostamente o mesmo que foi contratado pelo 
Município, objeto do Contrato Administrativo nº 24/2017. 
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No item 7.1.5, da Cláusula sétima, que menciona as obrigações da contratada, traz que 
o contratado deverá “apresentar sempre que solicitado pelo Município de São Félix de 
Minas, explicações pormenorizadas dos assuntos apontados em seus pareceres”. O 
Município efetuou todos os pagamentos ao contratado de forma regular, conforme 
comprovantes apurados. 
 
Este é o relatório. 
 
Fundamento 
 
Estamos em busca de uma comprovação do cumprimento do objeto da contratação, 
pois não se encontra no processo e nos arquivos do Município. A inexecução do 
contrato pode resultar de um ato ou omissão do contratado, agindo a parte com 
negligência, imprudência e imperícia, ou seja, uma inadimplência contratual com 
culpa do agente contratado. Como não constam no processo nenhuma causa 
justificada da inexecução, deve ser justificado ou apresentado prova da auditoria 
contratada. A inexecução do contrato está prevista no art. 77 da Lei de licitações 
8.666/93: 

Art. 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

 
No caso da inexecução total, ou seja, o contratado não cumpriu com o objeto do 
contrato. Essa situação pode ensejar responsabilidade para o inadimplente, 
ocasionando sanções contratuais e legais proporcionais à falta cometida pelo 
inadimplente, estas sanções variam desde as multas, a revisão ou a rescisão do 
contrato. 
 
Nossos ensinamentos quanto a auditoria na administração pública, é competência da 
unidade de Controle Interno, exercendo a função de comprovar a legalidade, a 
avaliação dos resultados, quanto aos aspectos da economicidade, eficácia e eficiência 
da gestão pública. No contexto moderno a auditoria interna assume um relevante papel 
social, quando a missão de analisar resultados e trabalha no sentido de dá publicidade 
aos atos dos gestores públicos, prestando informações de elevada utilidade à 
sociedade e que sua ação resulta na agregação de qualidade à gestão pública.  
 
A finalidade básica da auditoria é comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e 
fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de 
eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, 
operacional, contábil e finalística das unidades e das entidades da administração 
pública. As auditorias  na administração pública se classificam: 
1 - Auditoria de Avaliação da Gestão: Certificar a regularidade das contas, a execução 
de atos administrativos e a regular aplicação dos recursos públicos; 
2 - Auditoria de Acompanhamento da Gestão: Realizada ao longo dos processos de 
gestão, com o objetivo de se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos 
positivos do órgão; 
3 - Auditoria Contábil: Proceder as análises dos registros contábeis e fidedignidades 
dos documentos que lhe deu origem e coletas de informações do ativo e do passivo e 
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obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(NBCASP); 
5 - Auditoria Especial: Análise de fatos ou situações consideradas relevantes, de 
natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação 
expressa de autoridade competente. 
 
As auditorias possuem duas naturezas. A primeira é a Auditoria de Regularidade, que 
objetiva examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis, 
quanto aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial. Compõem as 
auditorias de regularidade as auditorias de conformidade e as auditorias contábeis. A 
segunda é a Auditoria Operacional, que objetiva examinar a economicidade, eficiência, 
eficácia e efetividade de organizações, programas e atividades governamentais, com a 
finalidade de avaliar o seu desempenho e de promover o aperfeiçoamento da gestão 
pública. 
 
As auditorias de regularidade e operacional, possuem caráter preventivo e corretivo. 
Assim os relatórios de análise dos atos e procedimentos administrativos, devem 
demonstrar a comprovação dos aspectos legais, jurídicos, econômicos e financeiros, 
relativos aos atos analisados. Nos termos do § 1º do art. 74 da Constituição Federal o 
Controlador Geral, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, 
notificará o agente responsável para prestar esclarecimentos ou justificar no prazo 
definido, não prestando esclarecimentos ou não apresentar provas que vier a sanar as 
ocorrências, deverá dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade 
solidária. Quando se tratar de processo administrativo de licitação, além de informar ao 
Tribunal de Contas jurisdicionado, remeterá cópias dos autos ao Ministério Público, 
para efeito de denúncia, nos termos do art. 102 da lei nº 8.666/93, embora revogado 
pela lei nº 14.133/221, estava em vigência na época da contratação. 
 
Notificação 

 
Assim, fica notificado a Empresa RP Auditoria e Consultoria Pública ME CNPJ 
26.653.031/0001-35, na pessoa do Sr. Ramon de Almeida Pereira, endereço Avenida 
Cristóvão Colombo, nº 519 – Loja 1301, Bairro Savassi, Belo Horizonte, com a 
finalidade de Garantir o direito de manifestação sobre a ausência de relatório de 
auditoria nos arquivos municipais ou prova de sua existência, objeto do Contrato 
Administrativo nº 24/2017, celebrado em 28 de março de 2017, com o Município de 
São Félix de Minas, cujo objeto é “prestação de serviços de acompanhamento técnico 
de todos os atos do governo anterior, mediante auditoria jurídica do legado nos 
documentos do Município referente aos dois últimos anos de gestão pública”, no valor 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
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O notificado deverá apresentar cópia do relatório de auditoria acompanhado dos papeis 
de trabalho utilizados pelos auditores e qualificação técnica dos mesmos e prova de 
entrega durante a vigência do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias de recebimento 
desta notificação, sob pena de serem denunciados juntamente com os demais 
responsáveis aos órgãos competentes, por inexecução de objeto contratado. 
 
Em questões de via judicial, caberá a Procuradoria Municipal tomar as providências 
judiciais no sentido de atender determinações das autoridades competentes. 
 
 
 
 

Prof. MILTON MENDES BOTELHO 
Controlador Geral do Município 
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MANIFESTAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

 
A Controladoria Geral do Município no exercício de sua função, procedeu analise do 
processo de contratação da Empresa RP Auditoria e Consultoria Pública ME CNPJ 
26.653.031/0001-35, Avenida Cristóvão Colombo, nº 519 – Loja 1301, Bairro Savassi, 
Belo Horizonte.  
 
Após análise do processo e não foi encontrado nenhum relatório de auditoria (objeto da 
contratação) nem mesmo prova de que o mesmo havia sido elaborado, procedeu a 
notificação no sentido de garantir o direito de manifestação sobre a ausência de 
relatório de auditoria nos arquivos municipais, objeto do Contrato Administrativo nº 
24/2017, celebrado em 28 de março de 2017, com o Município de São Félix de Minas, 
cujo objeto é “prestação de serviços de acompanhamento técnico de todos os atos do 
governo anterior, mediante auditoria jurídica do legado nos documentos do Município 
referente aos dois últimos anos de gestão pública”, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). 
 
Após ter sido identificado os endereços para proceder a notificação 
administrativamente nos endereços de  
Avenida Cristóvão Colombo, 519 – Loja 1301 – Savassi – Belo Horizonte – MG, 
conforme nota fiscal apresentada no processo. Bem como o endereço constante no 
cartão CNPJ Avenida Primeiro de junho, 420 – sala 916 – centro de Divinópolis – MG e 
ainda o e-mail pedro.oliveira_adv@autlook.com. Sendo as correspondências 
retornando ao remetente e o e-mail dando como inválido. Desta forma não foram 
recebidas e nem atendida em tempo hábil a notificação. 
 
Assim permaneceu a ausência de comprovação da execução do objeto, ou seja,  não 
foi encontrada nenhuma cópia do relatório de auditoria jurídica mencionada na cláusula 
primeira do mencionado contrato.  
 
O relatório de auditoria foi citado várias vezes pelo ex-prefeito e a assessora jurídica da 
época em momento de transição. Em uma dessas conversas o Sr. Cleudison Luiz da 
Silva mencionou que o relatório de auditoria foi guardado por ele mesmo dentro do 
cofre que está sem chave na Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento, que ele 
tomou a decisão de arquivá-lo, que não sabia onde se encontrava a chave. 
 
Após verificar que a notificado a Empresa RP Auditoria e Consultoria Pública ME CNPJ 
26.653.031/0001-35, na pessoa do Sr. Ramon de Almeida Pereira, já havia sida dada a 
chance de garantir o direito de manifestação sobre a ausência de relatório de auditoria 
nos arquivos municipais ou prova de sua existência. A Controladoria determinou o Sr. 
Jubert Cezar de Carvalho (mecânico local) que procedesse a abertura forçada do cofre 
no dia 19 de julho de 2021, onde foi encontrado o então relatório de auditoria, contendo 
235 páginas, com data de 13 de novembro de 2017, embora tenha sido pago na sua 
integralidade até julho de 2017. 
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O objeto do contrato é “prestação de serviços de acompanhamento técnico de todos os 
atos do governo anterior, mediante auditoria jurídica do legado nos documentos do 
Município referente aos dois últimos anos de gestão pública”. A princípio o que se 
percebe que não ocorreu uma auditoria que considerou as normas de auditoria. 
 
No que se refere a auditoria jurídica que deve envolver a verificação dos 
procedimentos de controle de legalidade, feita a partir de levantamento de dados e 
por auditores habilitados e cumprindo um plano de auditoria e adotando papel de 
auditoria. O trabalho deve ser executado com base no direito administrativo, conforme 
universo aditável a ser definido. 
  
A auditoria jurídica terá início com a averiguação dos processos, procedimentos e 
atribuições de todos as unidades administrativas da Prefeitura. Com base nesse 
levantamento, serão elaborados relatórios e pareceres jurídicos. Utilizando o  
cruzamento de dados e informações e o levantamento de autos processuais o que 
pode fazer prova que houve afronto as normas e as leis que regem a Administração 
Pública. 
 
A auditoria jurídica é trabalho a ser desempenhado unicamente por advogado no 
regular exercício da profissão, mediante contratação escrita, dentro dos cometimentos 
conferidos por lei. A sociedade de advogados, no entanto, não poderá prestar 
serviços pertinentes a outros ramos que não a advocacia. A sociedade de advogados 
somente pode ser multidisciplinar no que toca aos vários ramos da ciência do direito 
e não de forma a abranger serviços não jurídicos e/ou que cabem privativamente a 
outras profissões regulamentadas, na forma do art. 16 do Estatuto da AOAB.  
 
A empresa contratada em seu ramo de atividade conforme descrição de atividade 
econômica secundária menciona Auditoria e Consultoria Atuarial, não condizente 
com o objeto do contrato celebrado. O relatório apresentado apresenta os seguintes 
tópicos: 
1 - página 04 – Relatório Final de Auditoria no Setor de Licitações, a pesar de 
existir vários processos, o foco da auditoria resumiu-se às seguintes empresas: 

1.1 – Logus Assessoria e Consultoria Pública Ltda; 
1.2 – Logus Contabilidade Ltda 
1.3 – E & L Produção de Software Ltda; 
1.4 – Julio Cesar Rodrigues Comercial; 
1.5 – Construminas Materiais de Construção; 
1.6 – Material de Construção e Pre Moldados Barbosa Ltda; 
1.7 – WA Produções Ltda; 
1.8 - Sergio Gomes Machado; 
1.9 - M & S Construtora Ltda; 
1.10 – M & M Construtora Ltda; 
1.11 – Anderson Ferreiras Mathias Ltda; 
1.12 – Logus Consultoria e Assessoria Pública Ltda; 
1.13 – Exatus Assessoria e Consultoria Pública Ltda; 
1.14 – Martins Silva Assessoria Ltda; 
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2 -  página 113 – Ausência de Designação de Representante da Administração para 
a Fiscalização do Contrato; 
3 – página 152 – Auditoria no Setor de Pessoal; 
4 – página 191 - Mal funcionamento do Portal da Transparência; 
5 – página 196 – Concessão de Adiantamento para as de viagem; 
6 – Página 201 – Convênios celebrados com entidades sem fins lucrativos; 
7 – página 204 – Auditoria no Setor Contábil: 

7.1 – Controle Interno; 
7.2 – Balanço Orçamentário; 
7.3 – Balanço Financeiro; 
7.4 – Movimentação Financeira 
7.5 – Balanço Patrimonial; 
7.6 – Demonstração das Variações Patrimoniais; 
7.7 – Demonstração dos Fluxos de Caixa; 

 
A conclusão do relatório final não apresenta conclusão dos auditores que são/; 
 
1 – Fernando Dominani (OAB/MG 121.027) – Auditoria em Licitações; 
2 – Orlando Pereira Junior (OAB/MG 156.568) Auditor de Recursos Humanos; 
3 – Thais Gracielli Carvalho Silveira (OAB/MG 152.4200 Auditora de Convênios; 
4 – Sirlei Vinicius Resende (CRC/MG 70.129) Auditor Contábil; 
5 – Pedro Victos O. Rosa – Gestor de Contratos; 
6 – Ramon de A. Pereira – (OAB/MG 101.659) Auditor Chefe. 
 
Nenhum dos “supostos Auditores” assim como a empresa comprovam habilitação 
para exercerem e procederem “AUDITORIA”. Trata-se de uma fraude em forma de 
auditoria, sendo a amostragem do objeto da auditoria, para atender interesses 
partidários do Prefeito, considerando que o alvo era o Grupo Logus de empresas de 
assessoria, certamente por vingança de terem trabalhado desde a emancipação do 
Município, desta forma se tornando alvo de perseguição do chefe do Executivo e de 
sua equipe de consultores.  
 
Diferente da equipe de auditores desqualificados e praticando exercício ilegal da 
profissão, como no caso do Sr. Sirlei Vinicius Resende (CRC/MG 70.129) que se 
apresenta assinando o relatório como “Auditor Contábil” é Técnico Contábil, conforme 
consta seu Registro no CRCMG, nos termos da Resolução CFC Nº 560, de 28 de 
outubro de 1983, que Regulamentação da Profissão de Contador - Dispõe sobre as 
PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS de que trata o artigo 25 do Decreto-Lei nº 
9.295,de 27 de maio de 1946.  Atividade de auditor contábil  é  privativa de nível 
superior conforme descrito  na referida resolução, itens 33 e 34.Essa definição  consta 
nos §§ 1º e 2º do art. 3° e caput do art. 4º ambos da Resolução CFC mencionado, in 
verbis: 
 

Art.3º São atribuições privativas dos profissionais da contabilidade: 
... 
34) - auditoria externa independente; 
... 

http://www.portaldecontabilidade.com.br/legislacao/decretolei9295.htm
http://www.portaldecontabilidade.com.br/legislacao/decretolei9295.htm
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§ 1º São atribuições privativas dos contadores, observado o disposto no § 2º, as 
enunciadas neste artigo, sob os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 43, além dos 44 e 45, quando se referirem a nível 
superior.  
 

§ 2º Os serviços mencionados neste artigo sob os números 5, 6, 22, 25, 30, 
somente poderão ser executados pelos Técnicos em Contabilidade da qual sejam 
titulares. 
 
Art. 4º O contabilista deverá apor sua assinatura, categoria profissional e número 
de registro no CRC respectivo, em todo e qualquer trabalho realizado. 

 
O profissional está sujeito a responder processo de ética e disciplina no CRCMG, sob 
pena de  multa e perda do registro profissional de técnico em contabilidade. 
 
Conclusão 
 
Sem adentrar no mérito do então relatório nulo de pleno direito, considerando que fere 
o princípio da legalidade e legitimidade, por ter sido elaborado por profissionais não 
habilitados à realizar auditoria, inclusive demonstrando exercício ilegal da profissão, 
ainda por ser este Controlador sócio de empresa citada no escopo do relatório, não 
contestaremos os fatos por não termos citados ou denunciados.  
 
Desta forma concluímos, em linhas gerais, por um ato que fere o princípio da 
legalidade e legitimidade, com efeitos nulos. Assim, à medida em que Direito e Moral 
tornam-se mais e mais inseparáveis um do outro, legitimidade e moralidade também se 
unem na formação e consecução das atividades da Administração Pública, 
aproximando o princípio da legalidade do conceito moderno daquilo que é tido por 
legítimo, ou seja, correto sob o ponto de vista da lei e do direito. 
 
Determinamos o arquivamento e a nulidade do relatório, citando a procuradoria, caso 
entenda cabível, representar contra os profissionais e o antigo gestor por inercia e 
contratação irregular e lesiva ao erário municipal. 
 
São Félix de Minas – MG, 26 de julho de 2021. 
 
 
 
 

MILTON MENDES BOTELHO 
Controlador Geral do Município 
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