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DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI 
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA GESTÃO MUNICIPAL II – DEAGM  II 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL  VI - DIAGM VI 
 
 

Processo TC Nº 00214/18 
Natureza  Acompanhamento 
Jurisdicionado Município de Paulista 
Responsável Valmar Arruda de Oliveira - Prefeito Municipal. 
Competência  2017/2018 
Data do Relatório  31/10/2018 

 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente relatório apresenta uma lista de todas as obras com pendências, no sistema 
GeoPB, para o município Paulista. 
 
 
 
2. PENDÊNCIAS 
 

OBRAS COM PENDÊNCIAS  
JURISDICIONADO NÚMERO 

DA OBRA 
DATA DE 

INÍCIO 
DESCRIÇÃO PENDÊNCIAS 

 
Prefeitura 

Municipal de 
Paulista 

00012017   27/01/2017 CONTRATACAO DE 
EMPRESA PARA 
EXECUCAO DE 

SERVICO DE REFORMA 
DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS NO 
MUNICIPIO DE 
PAULISTA/PB 

 
• Dimensão da obra é inválida 

(valor nulo ou igual a zero) 
 

• O número do ART é inválido 
(ART não segue o padrão) 

 
• A planilha contratada é 

inválida (Não possui 
nenhuma extensão válida 
(xlsx, xls ou csv)) 

 
• Projeto básico é inválido 

(não possui um projeto 
básico) 

 
• O acompanhamento final é 

inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 
• O total de medições corretas 

é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 
• O número de fotos por 

medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
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por medição ou não existem 
medições) 

 
• Número de fotos por 

acompanhamento é inválido 
(Não possuem no mínimo 
uma foto por 
acompanhamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 
• O georreferenciamento é 

inválido (Não contém 
georreferenciamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 
• A data de conclusão da obra 

é incerta (Não possui 
informações de andamento 
ou não conclusão) 

 
• A data de recebimento da 

obra é incerta 
 

• A estimativa da obra é 
inválida (Desatualizada) 

 
• A georreferência da obra é 

inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Paulista 

00012017   27/01/2017 Contratação de empresa 
para execução de serviço 
de reforma das Escolas 
municipais no Município 

de Paulista/PB 

 
• O total de medições corretas 

é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 
• O número de fotos por 

medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 
• A georreferência da obra é 

inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Paulista 

00152017   17/02/2017 Contratação de empresa 
para Construção de uma 
Escola 06 Salas no Alto 

da Boa Vista no Município 
de Paulista/PB 

 
• O acompanhamento inicial é 

inválido (não possui um 
acompanhamento inicial) 
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• O acompanhamento final é 
inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 
• O total de medições é 

inválido (não possui 
medições) 

 
• O total de medições corretas 

é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 
• O número de fotos por 

medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 
• Número de fotos por 

acompanhamento é inválido 
(Não possuem no mínimo 
uma foto por 
acompanhamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 
• O georreferenciamento é 

inválido (Não contém 
georreferenciamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 
• A georreferência da obra é 

inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Paulista 

00112017   15/05/2017 Contratação de empresa 
para execução de Obra 
de Pavimentação em 

Paralelepípedo em Via 
Pública Urbana no 

Município de 
PAULISTA/PB, DISTRITO 

MIMOSO 

 
• O acompanhamento final é 

inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 
• O total de medições corretas 

é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 
• O número de fotos por 

medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 
• A georreferência da obra é 

inválida (a obra está fora do 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por convidado em 05/11/2018 10:09. Validação: 9BB2.D8B0.94D7.B39F.6B43.7993.763D.642E. 

Relatório de Acompanhamento (Outros). Proc. 00214/18. Data: 31/10/2018 12:38. Responsável: Jairo A. Rampcke.

433

433



 
 
 

 
 

Relatório de pendências de obra no GeoPB 

 

- 4/7 - 

município ou não existem 
acompanhamentos) 

 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Paulista 

00102017   17/08/2017 Contratação de empresa 
para reforma dos postos 

de saúde do André e 
Impueira no Município de 

Paulista/PB 

 
• Projeto básico é inválido 

(não possui um projeto 
básico) 

 
• O acompanhamento final é 

inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 
• O total de medições corretas 

é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 
• O número de fotos por 

medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 
• A data de conclusão da obra 

é incerta (Não possui 
informações de andamento 
ou não conclusão) 

 
• A data de recebimento da 

obra é incerta 
 

• A estimativa da obra é 
inválida (Desatualizada) 

 
• A georreferência da obra é 

inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Paulista 

00012018   06/03/2018 Contratação de empresa 
para execução de serviço 
de pavimentação da Rua 
Projetada localizada no 

Distrito Mimoso Minicipio 
de Paulista/PB 

 
• A planilha contratada é 

inválida (Não possui 
nenhuma extensão válida 
(xlsx, xls ou csv)) 

 
• O total de medições corretas 

é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 
• O número de fotos por 

medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 
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• Número de fotos por 

acompanhamento é inválido 
(Não possuem no mínimo 
uma foto por 
acompanhamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 
• O georreferenciamento é 

inválido (Não contém 
georreferenciamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 
• A georreferência da obra é 

inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Paulista 

00022018   06/04/2018 Contratação de empresa 
para execução de serviço 

de Reforma da Escola 
Municipal Pedro Marques 
de Medeiros no Município 

de Paulista 

 
• Projeto básico é inválido 

(não possui um projeto 
básico) 

 
• O acompanhamento final é 

inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 
• O total de medições corretas 

é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 

 
• O número de fotos por 

medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 
 

Prefeitura 
Municipal de 

Paulista 

00032018   25/06/2018 CONTRATAÇÃO 
EMERGENCIAL DE 
EMPRESA PARA 
CONCLUSÃO DE 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA NO MUNICÍPIO 

DE PAULISTA-PB COM 
PERFURAÇÃO DE 

POÇO TUBULARES EM 
DIVERSAS LOCALIDADE 

NO MUNICIPIO 

 
• O acompanhamento inicial é 

inválido (não possui um 
acompanhamento inicial) 

 
• O acompanhamento final é 

inválido (não possui um 
acompanhamento final) 

 
• O total de medições é 

inválido (não possui 
medições) 

 
• O total de medições corretas 

é inválido (menos de 80% 
dos arquivos são validos ou 
não existem medições) 
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• O número de fotos por 

medição é inválido (Não 
contém no mínimo uma foto 
por medição ou não existem 
medições) 

 
• Número de fotos por 

acompanhamento é inválido 
(Não possuem no mínimo 
uma foto por 
acompanhamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 
• O georreferenciamento é 

inválido (Não contém 
georreferenciamento ou não 
existem acompanhamentos) 

 
• A georreferência da obra é 

inválida (a obra está fora do 
município ou não existem 
acompanhamentos) 

 
 
3. NOTA EXPLICATIVA 
 

Tipos de Pendências da Obra no GeoPB: 
• Cadastro Incompleto (Georreferenciamento) 

Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes 
informações da obra: 

  1. Dimensão Inicial da Obra (campo obrigatório) 
  2. Georreferenciamento Inicial da Obra (campo obrigatório) 

• Medição 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a(s) 
medição(ões) da obra. 

• Dados da Obra Concluída 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes 
informações da obra: 
1. Descrição Sucinta (campo obrigatório) 
2. População Beneficiada (campo obrigatório) 
3. Foto da Obra (campo obrigatório) 
4. Dimensão Final da Obra (campo obrigatório) 
5. Georreferenciamento Final da Obra (campo obrigatório) 

• Dados da Obra em Execução 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a seguinte 
informação da obra: 
1. ARTs – CREA 

• Licitação 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, a seguinte 
informação da licitação da obra: 
1. Regime de Execução 

• Contrato 
Significa que o jurisdicionado não enviou, através do GeoPB, as seguintes 
informações do contrato da obra: 
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1. Ordem de Serviço 
2. Data de Recebimento 
3. Planilha de Contrato da Vencedora 

 
 
 
4. CONCLUSÃO: 

 
Considerando-se as pendências de informações arroladas na planilha constante do item 2 deste 

relatório, esta equipe técnica sugere a EMISSÃO DE ALERTA ao Sr. Valmar Arruda de Oliveira - 

Prefeito Municipal, no sentido de corrigir as pendências sob pena de aplicação da MULTA prevista no art. 

201, inc. IX, Regimento Interno deste Tribunal, por ocorrência não corrigida. 

 
 

É o Relatório. 
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Assinado em Assinado em

Jairo Almeida Rampcke
Mat. 3704025

31 de Outubro de 2018

Marcos Antônio Mendes de Araújo
Mat. 3704939

31 de Outubro de 2018

TÉCNICO DE CONTAS PÚBLICAS CHEFE DE DIVISÃO
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