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RELATÓRIO 
 
 
Ilmo. Sr. SECRETÁRIO DE FINANÇAS 
 
 
   A Comissão de Sindicância designada por V. Sa. Para apurar 
irregularidades aos atos e fatos referentes à ALTERAÇÃO CADASRAL 

IMOBILIÁRIA, do imóvel situado no Loteamento Ponta Ville, Ponta de Areia – 
116 - Quadra 04, com o fito e identificar o servidor responsável e se constatado 
procedente a irregularidade, corrigi-la, vem apresentar o respectivo relatório, 
após a realização das seguintes diligências: 
 
1 – Antecedentes 
 
   Vieram os fatos ao conhecimento de V.Sa., irregularidades aos atos 
e fatos referentes à ALTERAÇÃO CADASRAL IMOBILIÁRIA, do imóvel 
situado no Loteamento Ponta Ville, Ponta de Areia – 116 - Quadra 04. Ao tomar 
conhecimento do ocorrido o V.Sªa, a fim de apurar a veracidade das 
insinuações, emitiu a Portaria nº 01/2014, determinando a apuração na forma 
da Lei.  
 
   Após designação por V.S.ª dos membros para compor a comissão 
de SINDICÂNCIA, iniciamos os trabalhos conforme ata as fls 06. Designando o 
secretário às fls. 08. 
 
   Dando prosseguimento, foram notificados os chefes do Setor de 
Arrecadação e do Setor de Cadastro para  prestar informações no prazo de lei. 
 
  No mesmo sentido, foram notificados o Sr. HELCIO MAMEDE 
DE SOUZA, e a Sr.ª MARCELA RITA DE ALMEIDA SILVA para prestarem 
informações a respeito da aquisição do imóvel; indicar qual o servidor que 
realizou a alteração cadastral; documentos que comprovem a posse ou 
propriedade do imóvel e querendo, apresentar argumentos em defesa do 
procedimento realizado. 
 
   Após o recebimento das respostas e da realização das diligências a 
seguir especificadas, concluímos com o relatório final. 
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É a síntese dos antecedentes, prosseguimos com a demonstração das diligencias 
realizadas, e com análise das informações prestadas pelos envolvidos. 
  
2 - Das Diligências  
 
   Após as informações esta comissão promoveu as seguintes 
diligências: 
 

a) As fls. 09 e 10 promovemos a notificação dos chefes dos setores de 
arrecadação e de cadastro para que prestassem informações; 

b) As fls. 40 e 51 promovemos a notificação de MARCELA RITA DE 
ALMEIDA SILVA e HELCIO MAMEDE DE SOUZA 

 
 
3 – Informações prestadas pelos Envolvidos 
 
    Das informações acostadas aos autos, cumpre fazer os seguintes 
comentários, para efeito, principalmente, de confrontá-los com as informações 
de irregularidades na referida alteração cadastral imobiliária: 
 
 

I) O Chefe do Setor de Arrecadação ADELINO MEDEIROS 
DE SOUZA, em síntese, informa que na data 11/07/2014, 
recebeu no setor de Tributos a senhora de nome Cristina 
Corretora e Procuradora do Sr. HELCIO MAMEDE DE 
SOUZA, procurando informações a respeito de débitos 
imobiliários para o imóvel em questão.  

II) Que foi informada pela Servidora Cassimélia Alcântara que 
o referido imóvel não se encontrava em nome do Sr. Helcio, 
mas sim da Srª Marcela Rita de Almeida Sivla 

III) Que a Srª Cistina foi orientada a se dirigir ao setor de 
Cadastro Imobiliário; 

IV) Que conforme “print” das telas de histórico de alterações 
do sistema de gerenciamento de tributos, em 11/07/2014 
de acordo com o processo 2553/2014 (revisão cadastral) foi 
alterada a titularidade para o nome do Sr. Helcio e em 
21/07/2014 através de parecer da procuradoria jurídica foi 
alterada a titularidade de IPTU novamente para a Srªa 
Marcela. 
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V) Que foi solicitado à administração do Sistema de Tributos 
E&L Sistemas/Infocraf uma auditoria na base de dados 
para que fosse identificada a irregularidade e o servidor 
que lançou a Srª Marcela como titular do IPTU.  

VI) Que foi informado através de e-mail que nada foi 
encontrado na base de dados atual e nem na base de dados 
migrada, indicando que é provável que a alteração tenha 
sido realizada pelo menos no fim de 2012 quando operava 
outro sistema no município. 

 
  

I) O Chefe do Setor de Cadastro ROBENILSON 
CONCEIÇÃO LARANJEIRA, em síntese, informa as fls. 
13/39, que na data de 11/07/2014, compareceu ao Setor o Sr. 
ANDRÉ LUIZ DA CURZ NASCIMENTO, esposo da Srªa 
MARCELA RITA DE LAMEIDA SILVA; 

II)  Que foi solicitada revisão cadastral e demarcação dos lotes 
01,11 e 12 da Q.04 do Loteamento Ponta Ville, ao qual não 
foi apresentado documento de compra e venda ou cessão 
de posse, só contando no processo certidão negativa de 
débito datado de 03/04/2013, e um DAM de dívida ativa 
dos anos de 2009 a 2013 no valor de R$ 14.200,79; 

III) Que no mesmo dia compareceu a Sr.ª Cristina procuradora 
do Sr. HELCIO, solicitando revisão do mesmo imóvel e 
mudança de nome, pois o mesmo estava cadastrado com a 
área de toda a quadra e uma dívida ativa de R$ 14.200, 79 e 
em nome da Srª MARCELA RITA DE ALMEIDA SILVA; 

IV) Considerando a regularidade de toda documentação 
apresentada, procedeu a revisão cadastral e mudança de 
nome, ao qual em seguida requereu parecer da 
procuradoria jurídica, que opinou em retornar para o nome 
da Srª MARCELA RITA DE ALMEIDA SILVA, orientando 
para abertura de sindicância para só a partir daí efetuar 
qualquer alteração cadastral; 

V) Que desconhece quem foi o servidor que fez a primeira 
alteração cadastral do nome de HELCIO para o nome de 
MARCELA; Que é muito provável que essa alteração tenha 
ocorrido entre os anos de 2012 e 2013 e que não era o 
responsável do setor. 
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I) MARCELA RITA DE ALMEIDA SILVA, em síntese, 

informa as fls 42/50 que em 2009, por estar na posse do 
imóvel, de maneira pacífica e sem oposição de quem quer 
que seja, dependendo somente do justo título, solicitou 
junto a Prefeitura, no setor de cadastro, inscrição para 
pagamento do IPTU, cuja autorização se deu através do 
servidor público Lelê. 

II) A notificada anexa a sua defesa: Certidão de Registro de 
Imóvel, Documento de Arrecadação Municipal – DAM, 
parecer jurídico da Procuradoria do Município.  

 
    
 

I) HELCIO M. DE SOUZA, em síntese, informa as fls. 53/45, 
que o imóvel em questão foi adquirido pelo declarante no 
ano de 1990 junto a Empresa Loteart, conforme contrato de 
compra e venda; 

II) Para comprovar o período aquisitivo do imóvel, junta 
cópias de Notas promissórias desde o exercício de 1990 e 
Declaração de quitação de 1993; 

III) Que em julho deste ano sob protocolo nº 2553, o declarante 
solicitou revisão cadastral e Mudança de nome ao Setor de 
Cadastro, e foi informado que o IPTU constava em seu 
nome foi transferido para outra pessoa. 

IV) Que o servidor responsável pela alteração foi o senhor 
Robenilson; 

V) Informa ainda que o Setor de Cadastro, ignorando a 
propriedade direta, titularidade e posse dos lotes aqui 
referenciados, transferiu de nome o imóvel em tela para 
pessoa não detentora dos direitos civis consubstanciados. 
Alega por fim que o direito de dispor e requerer é 
exclusivamente do proprietário direto. 

VI) Para comprovar a titularidade do imóvel junta os seguintes 
documentos: Procuração; compromisso de compra e venda; 
notas promissórias, comprovantes de pagamento de IPTU 
em nome do requerente de 2005 a 2012; fotos do imóvel. 
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4 – Conclusões 
 
   Após análise dos fatos e da manifestações, chegamos à seguinte 
conclusão: 
 
1 - Que Segundo informa a Senhora Marcela o responsável pela Alteração 
Cadastral foi o Servidor de nome Antônio Purificação Sacramento (Lelê), 
entretanto o servidor informado já é falecido.  
 
2 - Em referência as alegações da Senhora Marcela, concluímos que não existem 
documentos que comprovem estar a requerente na posse do imóvel desde o ano 
de 2009. Ademais a inscrição cadastral apenas pela posse é exceção. 
 
3 – Em referencia as alegações do Senhor Hélcio, concluímos que o requerente 
apresenta toda documentação que sinaliza ser o verdadeiro proprietário do 
imóvel, entretanto o comprovante de compra e venda apresenta inconsistências 
posto que consta como data da aquisição 08/07/2014, em contraposição as 
alegações do declarante. 
4- Ressalte-se que o cadastro antes de ter sido transferido para o nome de 
MARCELA encontrava-se me nome do Sr. HÉLCIO. 
 
   Assim, levando-se em consideração os elementos probatórios, que 
motivam esta decisão, com base nas informações apresentadas pelo Chefe do 
Setor de Cadastro e Chefe do Setor de Arrecadação, além da Certidão 
Imobiliária que informa que o imóvel encontra-se registrado em cartório em 
nome da LOTEART CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, concluímos 
pela realização de nova ALTRAÇÃO CADASTRAL, para que o imóvel fique 
cadastrado em NOME DA LOTEART CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS.  
 
 
 
Itaparica, 25 de agosto de 2014. 
 
 
REGINA LÚCIA DE SANTANA BRITO  

SORAYA DA SILVA SOARES 

CLAUDETE SANTOS DE SOUZA MOREIRA  

 
ATOS OFICIAIS – RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE SINDICÂNCIA 
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Ref. SINDICÂNCIA nº 001/2014. 

 

JULGAMENTO 

  Vistos e examinados os autos da presente SINDICÂNCIA que instaurei 

para apuração de irregularidade de alteração cadastral imobiliária, do imóvel 

situado no Loteamento Ponta Ville, Ponta de Areia – 116 - Quadra 04, com o fito 

e identificar o servidor responsável e se constatado procedente a irregularidade, 

corrigi-la.  Verifiquei após apreciar circunstancialmente os fatos e fundamentos 

da apuração, que, embora existam indícios de ter sido o Servidor Antônio 

Purificação Sacramento (Lelê), o responsável pela Alteração Cadastral em 

apuração, não será possível abertura de processo administrativo para apuração, 

posto que, o servidor já é falecido. 

  No que se refere à Alteração Cadastral realizada, (de HELCIO para o 

nome de MARCELA), entendemos que não poderia ter sido realizada sem 

obediência a apresentação da documentação exigida pela Lei. 

  Do mesmo modo, o cancelamento da inscrição em nome de MARCELA 

não poderia ter sido realizado sem obediência a um processo administrativo 

específico que possibilitasse ofertar a Srª. MARCELA o direito ao Contraditório. 

 Quanto à documentação apresentada pelo Sr. Hélcio, embora o imóvel 

antes da alteração estivesse em seu nome, foram encontradas inconsistências no 

contrato de compra e venda apresentado.  

  Por tais razões, por estar à Alteração Cadastral realizada em confronto 

com a legislação, e a esse respeito o interesse público prejudicado, acolho as 

conclusões expostas no RELATÓRIO CONCLUSIVO da Comissão de 

inquérito, reiterando a fundamentação contida, para determinar nova 

alteração cadastral para o nome da LOTEART CONSTRUÇÕES E  
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EMPREENDIMENTOS, tendo em vista a certidão do cartório de registro de 

imóveis. 

 Registre-se que esta decisão não trará prejuízos aos envolvidos que de 

posse da documentação regular poderão requerer novamente a mudança 

cadastral, desde que cumprida às exigências legais. Registre-se ainda que a 

inscrição municipal do IPTU, não é documento hábil a comprovar a 

propriedade do imóvel, devendo esta, ser adquirida no caso em apreço, após a 

averbação do documento de compra e venda no respectivo registro de imóveis. 

  Por fim, cumpre destacar que qualquer decisão referente à Alteração 

Cadastral Imobiliária poderá ser realizada de oficio por este órgão, todavia, por 

se tratar de fato controverso, e, acima de tudo de Interesse Público, tendo em 

vista as informações de ocorrência de fraude na Administração Tributária, 

procedemos em obediência aos princípios que regem a Administração Pública, 

à abertura do presente processo, com o fito de assegurar maior transparência 

nas decisões tomadas por este órgão.  

Itaparica 26 de Agosto de 2014 
 
 
CRISTIANO ANDRADE SOUZA 
Secretário de Finanças  
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RESUMO DE CONTRATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPARICA 
CNPJ N° 13.882.949/0001-04 

 
CONTRATO Nº 0158/2014 
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE 
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 052/2014 
AMPARO LEGAL:LEIS FEDERAIS N° 8.742/93 E ART. 24, II DA LEI 
N°8.666/93. 
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 13.688.838/0001-25 
CONTRATADO: MARIA PIEDADE SILVA 
CNPJ/CPF: 15.182.206/0001-57 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE LANCHES E QUENTINHAS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DE TRABALHO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 
MUNICIPIO.  
VALOR GLOBAL:R$ 7.900,00 (sete mil novecentos reais). 
VIGÊNCIA: entrega imediata. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
ÓRGÃO:1102 – Secretaria Municipal de Saúde 
PROJ./ATIV: 2039 – Gestão das ações do Fundo Municipal de Saúde/ 2043 – 
Gestão do Programa – PSF/ 2047 – Gestão das Ações de Vigilância 
Epidemiologia e Endemias/ 2051 – Gestão dos Programas dos Agentes 
Comunitários PCS/2/ 2046 – Gestão das Ações de Vigilância Sanitária 
Ambiental e Saúde do Trabalhador. 
ELEMENTO: 33.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 
FONTE DE RECURSO: 002 – Receita e impostos e transferência de impostos 
saúde 15% / 42 – Royalties/014 – Transferência de Recurso do Sistema único 
de Saúde SUS. 
DATA DA ASSINATURA: 29 de agosto de 2014. 
 
 
 
 

Raimundo Nonato da Hora Filho 
Prefeito Municipal 
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Ratificação de Dispensa de Licitação 
 
Ratifico a Dispensa de Licitação n° 052/2014 da Comissão Permanente de 
Licitação, nos autos do Processo Administrativo n° 59/2014, com fundamento 
no Art. 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
objetivando a contratação da empresa Maria da Piedade Silva 25799096568, 
CNPJ: 15.182.206/0001-57, no valor total de R$ 7.900,00 (sete mil novecentos 
reais), referente à da contratação de empresa especializada em fornecimento 
de lanches e quentinhas, para atender a demanda de trabalho da Secretaria de 
Saúde deste Município. DETERMINO que sejam adotados os procedimentos 
necessários à contratação da empresa acima mencionada. 
 
 
 

Itaparica, 29 de agosto de 2014. 
 
 
 

Raimundo Nonato da Hora Filho 
Prefeito Municipal de Itaparica 
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