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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 
 

 Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201701038, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual apresentada pelo INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. 

 
1. Introdução 
 
 

 Os trabalhos de campo foram realizados no período de 18/05/2017 a 26/05/2017, 
por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do 
exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade 
auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 
Federal. 

 Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas, consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 

 Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste Relatório foram 
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
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diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

 De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião 
realizada em 25/11/2016, entre a Coordenação-Geral de Auditoria da Áreas de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFC/DE/CGAGR e a Secretaria de Controle 
Externo da Agricultura e Meio Ambiente – SECEXAMB/TCU, foram efetuadas 
avaliações sobre os seguintes itens: 

- Conformidade das Peças que compõem o processo de prestação de contas;  

- Situação das Transferências Voluntárias;  

- Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ;  

- Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU;  

- Cumprimento das Recomendações da CGU;  

 - Utilização do CGU/PAD.  

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao ajuste de escopo realizado entre a CGU e o TCU para este 
item, consideraram-se as seguintes questões de auditoria: A unidade jurisdicionada 
elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União 
para o exercício de 2016? As peças contemplam os formatos e conteúdos estabelecidos 
em normas do TCU? 

A metodologia utilizada consistiu na verificação da compatibilidade dos itens 
que compõem o Rol de Responsáveis e o Relatório de Gestão com as normas do TCU, 
especialmente com as “Orientações para Elaboração do Relatório de Gestão” disponível 
no e-Contas/TCU. 

Em relação ao Rol de Responsáveis, observou-se que o documento está em 
conformidade com os dispositivos da Instrução Normativa – TCU nº 63/2010 e da 
Decisão Normativa – TCU nº 156/2016, bem como com as orientações do Sistema e-
Contas.   

 Quanto ao Relatório de Gestão, embora inicialmente  tenham sido verificados 
itens que não contemplavam os formatos e conteúdos obrigatórios, o Instituto Nacional 
de Meteorologia – INMET providenciou os ajustes necessários em  conformidade com 
as orientações do TCU.  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 
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A fim de atender ao ajuste de escopo realizado entre a CGU e o TCU, 
considerou-se a seguinte questão de auditoria: Os controles mantidos pela Unidade 
garantem um nível adequado de atendimento das recomendações do órgão de controle 
interno decorrentes de exames das transferências voluntárias? 

 
Para tal análise, a metodologia de avaliação considerou o estágio de 

implementação, das principais recomendações da CGU, pela Unidade Prestadora de 
Contas referentes à atividade de transferências. Nesse sentido, apresenta-se a tabela a 
seguir: 

 
Tabela – Situação das Recomendações - Transferências. 

Relatório 
Total de 

recomendações 
Atendidas Revisadas 

Reiteração das 
recomendações 

201601462 1 1 0 0 
201503604 2 0 1 1 

Total 3 1 1 1 

Percentual 33,33% 33,33% 33,33% 

  
 Em que pese o nível de implementação das recomendações da CGU pela 
Unidade ter alcançado 33%, de forma geral, o INMET demonstra ter controles internos 
administrativos adequados, sendo suficientes para garantir razoável atendimento das 
recomendações. Cabe destacar que o nível de atendimento das recomendações foi 
impactado, principalmente, em razão do atendimento parcial de providências 
anteriormente recomendadas pela CGU, tendo em vista que, das 3 recomendações, 2 
foram implementadas parcialmente. 
 ##/Fato## 

As duas recomendações pendentes de implementação, são relacionadas à demora 
na operacionalização de estações meteorológicas adquiridas por meio do Acordo de 
Cooperação com a Organização Meteorológica Mundial (Item 1.2.2.2 do Relatório nº 
201503604), e à necessidade de maior transparência dos gastos efetuados no âmbito do 
Projeto de Cooperação Técnica Internacional nº 06/004 (BRA/IICA/06/004) (Item 
2.1.1.2 do Relatório nº 201503604). 

 De uma forma geral, denota-se que a Unidade está se empenhando em atender às 
recomendações, notadamente no que tange à gestão dos Acordo de Cooperação. Como 
exemplo, cita-se a melhora na análise e ateste dos produtos de consultores, com a 
apresentação dos comprovantes de pagamento referentes aos produtos entregues pelos 
consultores dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional.  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A fim de atender ao ajuste de escopo realizado entre a CGU e o TCU, 
considerou-se a seguinte questão de auditoria: Os controles mantidos pela Unidade 
garantem um nível adequado de atendimento das recomendações do órgão de controle 
interno decorrentes de exames das licitações e dos contratos do Instituto? 

 
A metodologia de avaliação deste item considerou o estágio de implementação, 

das principais recomendações da CGU, pela Unidade Prestadora de Contas referentes à 
atividade de licitações e contratos. 

 
Dos exames realizados, verificou-se o atendimento pleno de 3 recomendações, 

além do atendimento parcial de 3 recomendações, conforme a tabela a seguir:  



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
4 

 
Tabela – Situação das Recomendações – Licitações e Contratos. 

Relatório 
Total de 

recomendações 
Atendidas Revisadas 

Reiteração das 
recomendações 

201601462 2 1 0 1 
201503604 1 0 0 1 
201306059 3 2 0 1 

Total 6 3 0 3 
Percentual 50,00% 00,00% 50,00% 

 
Dentre as recomendações implementadas, destaca-se aquela relacionada ao 

Contrato para aquisição de balões e radiossondas pelo INMET, necessários para 
obtenção de dados meteorológicos. 

 
Dessa forma, embora os controles internos administrativos do INMET possam 

ser aprimorados, são evidenciadas melhorias na gestão de aquisições de bens e 
contratação de serviços, consubstanciados em procedimentos definidos pelo seu Sistema 
de Gestão da Qualidade, regramentos constantes no seu Regimento Interno e, ainda, em 
manuais e modelos de documentos disponíveis na Intranet do Órgão. 

 
Ademais, observou-se boa organização dos processos de pagamentos, tendo em 

vista que são abertos processos mensais, uma boa prática que facilita a organização e a 
recuperação da informação no processo. 

 
 Esta avaliação está corroborada pelo nível de implementação de recomendações 
da CGU que chegou a 50%, deixando de atingir melhor índice, principalmente, em 
razão do atendimento parcial de 3 recomendações da CGU.  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

O Órgão de Controle Interno optou por incluir a avaliação do cumprimento dos 
Acórdãos para a UPC considerando a seguinte questão de auditoria: Caso haja 
determinação específica do TCU à CGU para ser acompanhada junto à UPC, ela foi 
atendida?  

A metodologia consistiu no levantamento dos Acórdãos em que haja 
determinação para o INMET e para os quais tenha havido indicação expressa do TCU 
para acompanhamento pelo Controle Interno.  

 Desta forma, em consulta à página do Tribunal de Contas da União - TCU, em 
04 de maio de 2017, verificou-se que não houve Acórdão para cumprimento por parte 
da UPC, durante o exercício de 2016, com determinação expressa para que este Órgão 
de Controle Interno se manifeste nas Contas da Unidade.  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

A fim de atender ao ajuste de escopo definido entre a CGU e o TCU, 
consideraram-se as seguintes questões de auditoria: A Unidade Prestadora de Contas - 
UPC mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento das recomendações da 
CGU? Existem recomendações pendentes de atendimento e que impactam a gestão da 
unidade? 
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A metodologia consistiu na verificação da existência de recomendações 
pendentes de atendimento pela Unidade, analisando as eventuais justificativas de sua 
não implementação, bem como as providências adotadas, principalmente quanto às 
recomendações que tenham maior impacto na gestão da unidade. 

De acordo com informações registradas no Plano de Providências Permanente - 
PPP, no Relatório de Gestão, e com aquelas prestadas durante os trabalhos de campo da 
auditoria, verificou-se que a Unidade mantém rotina de monitoramento das 
recomendações, contudo as providências adotadas não foram suficientes para sanar 
todas as falhas apontadas. 

Dentre as recomendações pendentes de implementação destaca-se a relacionada 
a demora na operacionalização de estações meteorológicas adquiridas por meio do 
convênio com a Organização Meteorológica Mundial (Item 1.2.2.2 do Relatório nº 
201503604), a necessidade de maior transparência dos gastos efetuados no âmbito do 
Projeto de Cooperação Técnica Internacional nº 06/004 (BRA/IICA/06/004) (Item 
2.1.1.2 do Relatório nº 201503604) e à atualização e implementação do Plano Diretor de 
TI – PDTI (Item 3.1.1.1 do Relatório nº 201306059). Neste caso, estima-se que a 
conclusão do PDTI 2017-2018/INMET ocorrerá até julho/2017. 

 De uma forma geral, denota-se que a Unidade está se empenhando em atender às 
recomendações, notadamente no que tange à apresentação dos comprovantes de 
pagamento referentes aos produtos entregues pelos consultores dos Projetos de 
Cooperação Técnica Internacional e à aquisição de balões e radiossondas em quantidade 
suficiente para o bom cumprimento das atribuições institucionais do INMET.  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação do CGU/PAD 

O Órgão de Controle Interno optou por incluir a avaliação da utilização do 
Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD considerando a seguinte 
questão de auditoria: A UPC está registrando as informações referentes aos 
procedimentos disciplinares instaurados no Sistema CGU-PAD? 

A metodologia consistiu na verificação da compatibilidade das informações do 
Sistema CGU-PAD comparativamente àquelas prestadas pela Unidade. 

Dessa forma, solicitou-se à Unidade relacionar os Processos Administrativos 
Disciplinares – PAD e/ou Sindicâncias instaurados pelo Instituto Nacional de 
Meteorologia – INMET no exercício de 2016. Nesse sentido, verificou-se que não 
houve abertura de PAD ou Sindicância no exercício de 2016 no âmbito do INMET. 

 Assim, ao confrontar a lista de processos do relatório extraído do CGU-PAD 
com as informações apresentadas pelo INMET, observou-se que os registros no referido 
Sistema estão de acordo com o que preceitua a Portaria CGU nº 1.043/2007, não sendo 
verificada nenhuma inconsistência.  
##/Fato## 

 
 
 
2. 7 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
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3. Conclusão 
 
 

 De modo geral, foram verificadas melhorias na gestão do INMET, notadamente 
no que tange à implementação de recomendações na área de transferências voluntárias e 
licitações e contratos. Ressalta-se, todavia, que foi verificado o atendimento parcial de 
recomendações anteriores da CGU. 

 As providências corretivas a serem adotadas para as recomendações, 
apresentadas na parte de “Achados de Auditoria” deste Relatório, serão incluídas no 
Plano de Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle 
Interno. Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, 
submetemos o presente Relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a 
emissão do competente Certificado de Auditoria. 

 

 
Brasília/DF. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201701038 
 
1 Agropecuária Sustentável 

1.1 Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas  

1.1.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão  

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Informação básica da Ação de Governo 2161 - Produção e Divulgação de 
Informações Meteorológicas e Climatológicas. 
 
Fato 

 

Trata-se da Ação 2161 - Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas 
e Climatológicas, que tem por objetivo aperfeiçoar o monitoramento meteorológico e 
climático e os sistemas de previsão de tempo e clima, com ênfase na disponibilidade dos 
dados históricos e em tempo real. 

Nesse sentido, as atividades desenvolvidas no âmbito da Ação 2161 envolvem a 
coleta de dados, produção e divulgação de boletins e alertas, contendo as informações 
meteorológicas e climatológicas, bem como a operacionalização do Instituto Nacional 
de Meteorologia e a digitalização do acervo histórico dos dados meteorológicos, com o 
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intuito de prover os tomadores de decisão na área de agropecuária e afins, no âmbito 
governamental ou privado, e a sociedade de modo geral, de informações sobre o 
comportamento observado e previsto do tempo e do clima, bem como outras 
informações e produtos derivados, subsidiando ações que minimizem os impactos de 
eventos meteorológicos extremos, variabilidade e mudanças climáticas.   

A implementação da Ação se dá de forma direta pela UG, por meio da produção 
e divulgação de informações pela equipe técnica do Instituto.  

 Esta Ação representou 93,61% do total das despesas (R$ 26.985.521,03) 
executadas pelo INMET no contexto do Programa de Governo 2077 - Agropecuária 
Sustentável, que por sua vez corresponde a 88,15% do total das despesas do INMET em 
2016, de acordo com o Tesouro Gerencial.  
##/Fato## 

1.1.2 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ  

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Ausência de acompanhamento e fiscalização dos contratos de serviços 
administrativos de vigilância, limpeza, brigadista e copeiragem, celebrados pelo 
MAPA, por Fiscal do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, onde tais 
serviços são prestados. 
 
Fato 

 

 Em análise aos contratos de serviços administrativos de vigilância, limpeza, 
brigadista e copeiragem, celebrados pelo MAPA, mas com prestação de parte dos 
serviços no INMET, foram constatadas fragilidades na rotina de acompanhamento e de 
fiscalização, tendo em vista que não há responsável do Inmet designado para 
acompanhar a execução do contrato no Instituto, sendo tal competência exercida por 
servidor do MAPA.  

 Como não foi possível evidenciar rotina específica de acompanhamento da 
execução contratual, solicitou-se à Unidade que detalhasse as rotinas e os 
procedimentos de inspeção periódica e de verificações prévias ao ateste das Notas 
Fiscais, realizados pelos fiscais dos contratos referentes à prestação dos referidos 
serviços.  
##/Fato## 

Causa 

 
 Não designação de Fiscal próprio do INMET para apoiar as rotinas de 
fiscalização periódica relativas aos contratos de serviços administrativos de brigadistas, 
limpeza, segurança e copeiragem.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 

 A Unidade, conforme informações constantes do Processo SEI nº 
00190.104512/2017-19, por meio da INFO nº 06/2017, de 08 de junho de 2017, 
manifestou-se nos seguintes termos: 

“A chefia do Serviço Administrativo - SEAD/CGAO comunica que seguem nos Anexos 
I, II (junho/2016) e III (abril/2017) os procedimentos de fiscalização 
definidos/executados pelo Instituto para o contrato de apoio administrativo e 
operacional com a empresa PLANSUL.”  
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“Quanto aos Contratos de Vigilância, Limpeza, Brigadista e Copeiragem estes são 
acompanhados exclusivamente por fiscais designados pelo MAPA, devido ao fato 
destas licitações e respectivos contratos terem sidos realizados e firmados diretamente 
pelo Ministério.”  

“Esta SEAD/CGAO encaminhará e-mail ao CGRLSG/MAPA dando conhecimento da 
respectiva Solicitação de Auditoria solicitando ação no sentido de designar um fiscal 
do próprio INMET para apoiar as rotinas de inspeção periódica/prévias destes 
Contratos, naquilo que couber ao Instituto.” 
 
 Posteriormente, após Reunião de Busca Conjunta de Soluções, realizada em 03 
de julho de 2017, a Unidade se manifestou nos seguintes termos: 

“A SEAD/INMET informa que em 21/09/2016 notificou formalmente o Sr. 
Coordenador-Geral de Recursos Logísticos e Serviços Gerais – CGRL/DGI/SE/MAPA 
por meio de Despacho/SEI Processo nº 21000.045488/2016-40 solicitando que fossem 
formalmente designados via Portaria dois servidores do INMET então indicados para 
fiscais do Contrato, bem como, emitiu nova solicitação em 30/06/2017 ao Sr. 
Coordenador de Atividades Gerais/CGRL/SE/MAPA por meio do Despacho/SEI 
Processo nº 21160.000270/2017-12, no sentido de designar servidor/INMET como 
fiscal de Contrato, para auxiliar “in loco” nos procedimentos de fiscalização e controle 
do contrato de serviços administrativos de vigilância, limpeza, brigadista e copeiragem 
celebrado pelo MAPA.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 

 A Unidade apresentou Relatório relativo à “Rotina que Antecede o Ateste da 
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Terceirizados” e Relatório das Folhas de Ponto 
dos meses de janeiro a março de 2017, ambos referentes à Empresa PLANSUL. Assim, 
verificou-se que para o Contrato nº 13/2014 há rotina de fiscalização definida 
diretamente pelo INMET. 

 Todavia, no que tange aos contratos de serviços administrativos relativos à 
vigilância, limpeza, brigadista e copeiragem, não há fiscalização específica por parte do 
INMET, pois tais contratos foram celebrados diretamente pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Logo, a responsabilidade pela 
fiscalização é centralizada neste Ministério. 

 Portanto, aguarda-se a designação de Fiscal do INMET para o acompanhamento 
desses contratos, com o propósito de que o Órgão possua mais autonomia e segurança 
na prestação e fiscalização dos serviços.eInterno# 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Solicitar ao MAPA (Contratante) a designação de Fiscal próprio do 
INMET para apoiar as rotinas de fiscalização periódica relativas aos contratos de 
serviços de vigilância, limpeza, brigadista e copeiragem. 
 
 
2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 Composição do Relatório de Auditoria  

2.1.1 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU  
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2.1.1.1 INFORMAÇÃO 

 
Monitoramento das recomendações efetuadas pela CGU ao Instituto Nacional de 
Meteorologia - INMET. 
 
Fato 

 
 Em monitoramento às providências adotadas pela Unidade com relação às 
recomendações efetuadas nos Relatórios nº 201601462 e 201503604, referente à 
Auditoria Anual de Contas dos exercícios de 2015 e 2014 do Instituto, foram 
verificadas as seguintes situações: 

Relatório nº 201601462 (Exercício 2015) 

1.1.2.1 - Ausência de comprovantes de pagamento referentes aos produtos entregues 
pelos consultores dos Projetos de Cooperação Técnica Internacional. 

Recomendação: Manter junto aos processos de pagamento comprovantes com a 
descrição dos serviços prestados, seja comprovantes de depósito e/ou Notas Fiscais 
emitidas em nome dos Projetos de Cooperação Técnica, com o objetivo de certificar que 
a despesa foi efetivamente paga, para segurança dos partícipes do referido Projeto. 

Providência INMET em 30/05/2017: “Seguem no Anexo III e Anexo IV os recibos dos 
pagamentos aos consultores contratados no âmbito do PCT INMET/OMM referentes 
aos Produtos elaborados nos meses de Novembro e Dezembro/2016, respectivamente.” 

Análise CGU: Solicitou-se ao Gestor disponibilizar os recibos de pagamento dos 
Produtos elaborados pelos Consultores do Projeto BRA/OMM/011/001, referentes aos 
meses de novembro e dezembro de 2016, de modo a evidenciar o atendimento da 
recomendação. Nesse sentido, foram apresentados 13 recibos, com a descrição dos 
Produtos elaborados e valor pago em moeda estrangeira, devidamente assinados pelos 
Consultores. 

Assim, tendo em vista as providências adotadas pelo Gestor, verificou-se a 
efetiva implementação da recomendação. 

Situação: Atendida. 

1.1.3.1 - Riscos para previsão meteorológica em razão da falta de aquisição de balões e 
radiossondas pelo INMET, necessários para obtenção de dados meteorológicos. 

Recomendação: Comunicar às autoridades ministeriais, sobre os riscos à população, da 
redução da produção das informações meteorológicas, pleiteando os recursos 
necessários para a aquisição de balões e radiossondas em quantidade suficiente para o 
bom cumprimento das atribuições institucionais do INMET. 

Providência INMET em 14/03/2017: “Após a solicitação da auditoria, a partir do 
mês de maio de 2016 foi inserido no procedimento de pagamento do PCT INMET/OMM 
a emissão de recibo pelos Consultores e de despesas nacionais, conforme modelo em 
anexo enviado anteriormente.” 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
10 

Providência INMET em 14/03/2017: “Comunicamos que os esforços envidados junto 
ao MAPA surtiram resultados parciais positivos tendo sido disponibilizado recurso 
financeiro no programa/atividade 22101.20.545.2077.2161.0001 PI's INFORMET e 
OPERAMET da ordem de R$ 1.784.208,48, já empenhado (emp. nº 2016NE800331 de 
R$ 61.840,80 + 2016NE800330 de R$ 1.722.367,68) junto à empresa HOBECO 
Sudamericana Ltda, o que permitiu que o processo administrativo nº 
21160.000339/2015-38 que tem por objeto a "contratação de empresa especializada 
para fornecimento de material de consumo - com sistema para realização de previsões 
meteorológicas, composto de Radiossondas Modelo Digicora III modelo RS92-SGP e 
balão meteorológico modelos TA 350, na quantidade de 4.400 Radiossondas e 4.400 
Balões" encaminha para a aquisição parcial de 2.532 kit´s (balão e radiossonda) - dos 
4.400 previstos - o que garantirá para o Instituto o retorno das atividades das 08 
estações meteorológicas de altitude pelo período de 345 dias ininterruptos. Informamos 
ainda que o Instituto permanecerá envidando esforços junto ao MAPA ainda em 2017 
para que novas aquisições sejam efetivadas o quanto antes para garantir que tal 
atividade não ocorra nova interrupção.” 

Providência INMET em 25/05/2017: “O Serviço de Gerência de Rede – 
SEGER/INMET informa que na Matriz de Distribuição (anexo I) consta o consumo 
anual de cada Estação de Altitude (radiossonda) e a quantidade de Kit’s (Balão e 
radiossonda) recentemente enviadas. Com base nestas informações, é formalizado e 
efetuado o controle dos prazos e quantitativos para o envio de material às unidades 
(Anexo III). Também os Distritos de Meteorologia sempre nos atualizam sobre o 
estoque de radiossonda e balões para maior controle dos períodos de novo envio 
(Anexo II). Ressalta-se que em meados de 2016 todas as Estações de Altitude tiveram 
suas atividades suspensas por falta de kit’s, assim, o estoque inicial para 2017 estava 
zerado.” 

Análise CGU: Solicitou-se ao Gestor disponibilizar as respectivas Ordens de Serviço 
em conjunto com a Matriz de Distribuição referentes ao fornecimento de material de 
consumo com sistema para realização de previsões meteorológicas, compostos de 
Radiossondas modelo DigiCORA III RS92-SGPD e Balão Meteorológico Modelo 
TA350, adquiridos por meio das Ordens Bancárias 2017OB800001 e 2017OB800002 
de 10 de janeiro de 2017. 

Assim, foi apresentada a Matriz de Distribuição de Sonda e Balões/Exercício 
2017, onde foram adquiridos 3619 itens e enviados 720, restando saldo de 2899. E 
ainda, foi apresentado o Memorando nº 033/INMET/CSC/SEGER/SESUC, o qual 
solicitou o transporte de 240 itens de sondas e balões para a estação de radiossonda de 
Petrolina – PE. 

Dessa forma, tendo em vista as providências adotadas pelo Gestor no sentido de 
adquirir balões e radiossondas em quantidade suficiente para o bom cumprimento das 
atribuições institucionais do INMET, verifica-se a efetiva implementação da 
recomendação. 

Situação: Atendida. 
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2.1.2.1 - Inexistência de rampas e elevadores que habilitem o acesso de pessoas 
portadoras de necessidades especiais às dependências do Instituto. 

Recomendação: Envidar esforços junto ao MAPA para obter os recursos necessários 
para a construção de rampas e elevadores adaptáveis a pessoas portadoras de 
necessidades especiais, tendo em vista o preconizado pela legislação que trata da 
acessibilidade na Administração Pública. 

Providência INMET em 18/05/2017: “Comunicamos que foram envidados esforços 
junto ao MAPA pelo que foi disponibilizado recurso financeiro no programa/atividade 
22.101.20;545.2077.2161.0001 para os PI's INFORMET e OPERAMET. Por meio do 
processo administrativo nº 21160.000113/2015-37 foi publicado em 16/12/2016 no 
ComprasNet o Edital nº 02/2016 cujo objeto tratou da contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação da plataforma de elevação vertical 
(elevador), enclausurada com acionamento hidráulico, visando promover a 
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, nas 
dependências do Edifício sede do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, 
conforme especificações constantes do Termo de referência e seus Anexos. Sagrou-se 
vencedora do certame a empresa ThyssemKrupp cuja execução de atividades foi 
concluída em abril/2017, de acordo com os prazos e contrato estabelecido, tendo sido o 
equipamento vistoriado e recebido, desde então disponível para utilização normal.” 

Análise CGU: O Elevador foi instalado e encontra-se em funcionamento. Todavia, a 
rampa de acessibilidade na portaria principal do INMET não foi construída, conforme 
evidenciado nas fotos a seguir: 

 

Foto – Elevador fechado, Brasília (DF), 26 de maio de 2016. 
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Foto – Elevador aberto, Brasília (DF), 26 de maio de 2016. 

 

Foto – Elevador (visão traseira), Brasília (DF), 26 de maio de 2016. 
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Fotos – Ausência de rampa de acessibilidade na portaria principal do Edifício do 
Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, Brasília (DF), 26 de maio de 2016. 

Dessa forma, verificou-se a implementação parcial da recomendação. 

Situação: Reiteração da recomendação em razão da implementação parcial. 

 

Relatório nº 201503604 (Exercício 2014) 

1.1.3.1 - Execução de itens do contrato de digitação de documentos, no valor de R$ 20,7 
milhões, em proporção distinta da composição licitada, influenciando o equilíbrio 
econômico-financeiro da execução contratual. 

Recomendação: Monitorar as providências para equalização do fluxo financeiro e do 
equilíbrio da execução contratual, com vistas a assegurar a proporcionalidade de 
realização dos itens contratados, em cumprimento à previsão de cronograma para 
digitação dos Livros M1. 

Análise CGU em 19/07/2016: A Unidade estabeleceu plano de produção considerando 
a normalização do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, com metas de produção 
para cada exercício, incluindo eventuais contingências. Nesse sentido, a proporção de 
produção de cadernetas/livros em 2015 foi de 7,2 (9,6*), em comparação ao exercício 
de 2014, no qual foi de 59,94 (88,9*), denotando que a relação está mais equilibrada 
quando comparada à proporção inicial de 13,6. Dessa forma, considera-se atendida a 
presente recomendação. E ainda, em visita à Empresa Flexdoc em 18/04/2016 foi 
verificado o fluxo de digitação das cadernetas e livros, observando-se controles 
gerenciais, através de sistemas integrados, para todas as fases do processo de produção, 
com instâncias de revisão e controle dos trabalhos de digitação. Em seguida, realizou-se 
uma inspeção física onde, por meio de uma amostra aleatória, localizaram-se 
fisicamente no acerco do INMET cadernetas e livros em seu estado original, e, após 
isso, localizaram-se no sistema do Banco de Dados do INMET esses registros. 
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* novo cálculo da proporção. 

Análise CGU: Embora a recomendação acerca da execução de itens do contrato de 
digitação de documentos tenha sido considerada atendida na AAC – 2015, propõe-se o 
acompanhamento da evolução das providências para equalização do fluxo financeiro e 
do equilíbrio da execução contratual, com vistas a assegurar a proporcionalidade de 
realização dos itens contratados, conforme a tabela a seguir: 

Tabela – Proporcionalidade da Produção de Cadernetas e Livros M1, referentes aos exercícios de 2014, 
2015 e 2016 –  Empresa Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda. 

Flexdoc - Proposta Inicial Pagamentos - Previsão Inicial 
Proporção de Pagamentos - 

Previsão Inicial 

Caderneta R$     5,34 2.720.000 R$                           14.524.800,00 70% 

Livros M1 R$   31,02 200.000 R$                              6.204.000,00 30% 

Flexdoc - Produção 2014 Pagamentos - 2014 
Proporção de Pagamentos - 

2014 

Caderneta R$     5,34 1.560.623 R$                              8.333.726,82 94% 

Livros M1 R$   31,02 17.550 R$                                 544.401,00 6% 

Flexdoc - Produção 2015 Pagamentos - 2015 
Proporção de Pagamentos - 

2015 

Caderneta R$     5,34 567.800 R$                              3.032.052,00 62% 

Livros M1 R$   31,02 59.343 R$                              1.840.819,86 38% 

Flexdoc - Produção 2016 Pagamentos - 2016 
Proporção de Pagamentos - 

2016 
Caderneta R$     5,34 220.864 R$                              1.179.413,76 43% 

Livros M1 R$   31,02 51.100 R$                              1.585.122,00 57% 

Flexdoc - Produção Total Pagamentos - Total 
Proporção de Pagamentos - 

Total 
Caderneta R$     5,34 2.349.287 R$                           12.545.192,58 76% 

Livros M1 R$   31,02 127.993 R$                              3.970.342,86 24% 

Fonte: Ordens de Serviço e respectivas Notas Fiscais, relativas aos exercícios de 2014, 2015 e 2016. 

Observa-se na Tabela acima que a proporção de pagamentos totais de 
Cadernetas e Livros M1 está mais equilibrada em relação à proposta inicial, o que 
demonstra o comprometimento da Unidade para o atendimento à recomendação. 
Entretanto, como ainda há divergências da proporção de pagamento em relação à 
previsão, e não foi apresentada fundamentação para eventuais alterações na referida 
proporção, faz-se necessário acompanhar a execução contratual com o intuito de 
verificar a proporção final de pagamentos. Por esta razão, considera-se a implementação 
parcial da recomendação. 

Situação: Reiteração da recomendação em razão da implementação parcial. 

 

1.2.2.2 - Demora na operacionalização de estações meteorológicas adquiridas por meio 
do convênio com a Organização Meteorológica Mundial. 

Recomendação: Antecipar os contatos para realizar os acordos necessários à instalação 
das estações meteorológicas, estabelecendo mecanismo de priorização para assegurar o 
cumprimento do cronograma apresentado na Informação/INMET nº 14/2015, de modo 
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que os equipamentos disponíveis sejam aproveitados tempestivamente para o 
cumprimento das atribuições do INMET. 

Providência INMET em 14/03/2017: “Ações de antecipação de contatos para 
realização de acordos de cooperação técnica - ACT - necessários à instalação das 
estações meteorológicas e estabelecendo mecanismo de priorização para assegurar o 
cumprimento dos novos cronogramas de instalação para o período de 2017/2018 têm 
sido efetuados de modo que os equipamentos disponíveis serão aproveitados 
tempestivamente para o cumprimento das atribuições do INMET. Exemplo disto foi a 
instalação de 32 unidades no exercício de 2016.” 

Providência INMET em 30/05/2017: “O Serviço de Gerência de Rede – 
SEGER/INMET informa que o Instituto permanece empenhado no processo de 
instalação das novas Estações Meteorológicas Automáticas – EMA’s adquiridas em 
2014 dentro de nossas disponibilidades de pessoal (a mesma equipe é responsável pelas 
manutenções das mais de 500 estações instaladas) e na medida que os Acordos de 
Cooperação Técnica – ACT’s vão sendo fechados pelos Distritos de Meteorologia. Há 
grande dificuldade em encontrar locais adequados para as instalações das EMA’s e 
fechar parcerias que queiram hospedar e se responsabilizar pelo equipamento 
(segurança), limpeza da área e outras cláusulas de responsabilidade do Acordo de 
Cooperação. A atual situação financeira dos parceiros estão impedindo até mesmo a 
manutenção dos atuais acordos, levando o INMET a um trabalho extra de 
convencimento dos mesmos no sentido das prorrogações. 

 Não se deve instalar uma estação via ACT com um mínimo de garantia e mesmo 
considerando todos os cuidados já inseridos no processo atual, ainda assim, ocorrem 
casos localizados de vandalismo. Isto torna o processo de instalação mais lento, porém, 
já se atingiu a meta inicial de 500 estações operantes até 2015 e agora temos o novo 
desafio: 700 unidades até 2019. 

 O objetivo de ter uma estação instalada num determinado ponto é mantê-la 
funcionando indefinidamente naquele local, para garantir a série histórica de seus 
dados, daí as precauções que devem ser tomadas antes da decisão de assinar um ACT, 
para minimizar o risco.” 

Providência INMET em 05/07/2017: “A Direção do INMET informa já ter efetuado o 
mapeamento das dificuldades relativas à questão, as quais já foram externadas para a 
equipe/CGU, à saber: 

1 – a enorme dificuldade de Celebração de novos ACT’s com entidades parceiras, e 

2 – o recurso financeiro disponibilizado para as ações de manutenção da atual rede 
meteorológica nacional é insuficiente para o cumprimento do planejamento 
preventivo/corretivo anual, o que dirá para uma rede com previsão de instalação de 
mais de 100 novas estações. Embora se tenha previsto em orçamento os recursos 
mínimos para esta atividade, já de modo deficitário, os recursos não são repassados 
pelo governo federal na medida de suas necessidades e neste sentido, o aumento do 
número de unidades instaladas na rede só complicará proporcionalmente a ausência 
dos recursos necessários para sua manutenção. 
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O INMET se compromete a executar, na medida de suas possibilidades, o planejamento 
revisado de ampliação da rede meteorológica nacional, para a instalação das unidades 
automáticas já adquiridas.” 

Análise CGU: Solicitou-se ao Gestor informar acerca do cumprimento do cronograma 
de instalação das 118 estações automáticas. Por consequência, foi apresentada a “Matriz 
de Distribuição” das EMA’s adquiridas em 2014, das quais, já estarão instaladas 57 
estações até junho/2017. A previsão de conclusão de instalação é para final de 2018. 

 Portanto, o Gestor adotou providências no sentido de realizar os acordos 
necessários à instalação das estações meteorológicas. Todavia, verificou-se a 
implementação parcial da recomendação, tendo em vista que houve atraso em relação 
ao Cronograma de Instalação apresentado na Informação/INMET nº 14/2015. É 
importante que o INMET passe a estabelecer mecanismos de gestão de riscos 
relacionados com a aquisição e instalação das EMA’s, de modo a estabelecer respostas a 
eventuais riscos que possam comprometer a adequada instalação das Estações. Além 
disso, conforme o Cronograma original, as estações deveriam ter sido instaladas até 
dezembro de 2016, contudo, ainda não foram instaladas em sua totalidade até a data de 
conclusão deste Relatório.  

Situação: Revisão da recomendação. 
 
Nova recomendação: realizar mapeamento dos eventos que possam comprometer o 
cumprimento do cronograma de instalação das EMA’s, de modo a definir respostas 
adequadas aos riscos de insucesso na operacionalização das estações meteorológicas. 
 
2.1.1.2 - Falta de transparência quanto aos gastos efetuados no âmbito do Projeto de 
Cooperação Técnica Internacional nº 06/004 (BRA/IICA/06/004). 

Recomendação 1: Aprimorar os controles sobre os gastos, identificando os reais 
favorecidos pelos pagamentos, realizando a correta associação entre os gastos e os 
resultados e evitando pagar à terceirizada para realizar atribuição que estrategicamente 
devem ser realizadas pela Agência Executora em parceria com o Organismo 
Internacional. 

Análise CGU em 19/07/2016: Tendo em vista que a Unidade apresentou os 
comprovantes do referido Projeto, foi realizada a comparação dos recibos com os 
valores dos Relatórios de Progresso Anual relativos ao exercício de 2015. Deste 
comparativo constatou-se que houve aprimoramento em relação ao Relatório de 
Progresso referente a 2014. De fato, foram identificados os consultores favorecidos 
pelos pagamentos e também se evitou efetuar pagamentos às empresas terceirizadas 
para realizar atribuições do INMET. No entanto, no que tange ao item 3 – “Valor 
Financeiro executado e respectivo Índice de Realização Técnica – por Resultado” a 
associação entre os gastos e os resultados ainda demanda melhoria, sendo necessária 
divisão mais completa e precisa dos valores dos pagamentos atribuídos a cada resultado 
em consonância com os percentuais dos Índices de Realização Técnica. 

Providência INMET em 16/12/2016: “Conforme informado anteriormente, o PCT 
BRA IICA/06/004 foi celebrado em 2006 e o SIGAP foi implantado após 2010, quando 
o PCT encontrava-se com mais de 50% de sua execução, sendo que os dados globais de 
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planejamento do Projeto de Cooperação Técnica INMET/IICA originais foram 
lançados, à época, na base de dados do SIGAP pela Equipe de apoio técnico da 
ABC/MRE, bem como os dados das duas revisões ocorridas. Mensalmente, todos os 
dados financeiros de execução encaminhados pelo IICA são devidamente conferidos, 
ajustados e lançados no SIGAP da forma que é possível, para registrar o cumprimento 
dos seus objetivos. Além disto, semestralmente, os Diretores dos Projetos - ou os 
responsáveis credenciados - acessam no SIGAP o módulo RPE - Relatório de 
Progresso Eletrônico e efetua o lançamento dos progressos físicos de cada atividade 
desenvolvida no período, bem como, das dificuldades encontradas e formas de 
contorno. Ocorre que o SIGAP não foi metodologicamente preparado para receber os 
dados do PCT INMET/IICA da forma como foi celebrado em 2006, o que tornou muito 
“artesanal” a tarefa de lançamento dos valores Financeiros executados mensalmente 
de modo a obter os Índices de Realização Técnica esperados. Exemplificando, para 
associar gastos a resultados, chega-se ao ponto de dividir o valor de uma única Nota 
fiscal/atividade de execução em mais de três tipos de lançamentos - Objetivos e 
Resultados – diferentes na busca de fazer refletir os percentuais dos Índices de 
Realização Técnica planejados. Enfim, entendemos que a metodologia de concepção e 
operação do SIGAP conflita com a forma de como o PCT BRA IICA/06/004 foi 
concebido em 2006, tornando complicada a tarefa de lançar os dados de execução e 
obter na integra os percentuais e Índices de Realização planejados. O PCT em curso 
encerra-se em 15/12/2016. A elaboração de novo PCT encontra-se em andamento e 
certamente sua concepção será efetuada de acordo com a metodologia do SIGAP, o 
que certamente permitirá uma associação de gastos a resultados de forma adequada 
para fazer refletir corretamente os percentuais dos Índices de Realização Técnica então 
planejados.” 

Providência INMET em 30/05/2017: “O Projeto BRA/OMM/011/001 foi assinado em 
7/6/2011 por período de 60 meses e prorrogado em dez/2015 por 24 meses, possuindo, 
portanto, vigência até 7/6/2018 conforme foi formalmente celebrado entre INMET e 
OMM. De acordo com o Relatório de Progresso Anual 2016/SIGAP, os itens 1.2, 1.3, 
1.5, 1.9, 1.12, 1.15, 1.17, 1.18 encontram-se com índice de realização técnica em 0,00% 
devido ao fato de que ao Diretor Nacional do Projeto e o Diretor do INMET, à época, 
coube decidir não executá-los por não serem considerados itens prioritários.”  

Análise CGU: Não obstante a decisão da Diretoria anterior de não executar os itens 
considerados não prioritários, faz-se necessário que o INMET possua maior controle 
sobre os gastos realizados no Projeto BRA/OMM/011/001, pois, no Relatório de 
Progresso Anual 2016, não há nenhum tipo de associação entre gastos e resultados, 
inclusive nos itens cuja execução foi “100,00%”.  

 Ressalte-se que o referido Projeto encontra-se em vigência desde 07 de junho de 
2011, com previsão de término em 07 de junho de 2018. 

 Portanto, reitera-se a recomendação no sentido de que sejam estabelecidos 
mecanismos que permitam vincular as despesas do Projeto com os resultados, 
evidenciando tal vinculação no Relatório de Progresso Anual, em consonância com os 
percentuais dos Índices de Realização Técnica. 

Situação: Reiteração da recomendação. 
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 Em relação à implementação de recomendações efetuadas em exercícios 
precedentes, as providências analisadas foram registradas na Nota Técnica nº 860/2015, 
a qual foi encaminhada à Unidade por meio do Ofício nº 12.355, de 27/05/2015. Dentre 
essas recomendações cabe destacar as seguintes: 

3.1.1.1 do Relatório nº 201306059 - Não implantação de Planejamento Estratégico 
Institucional - PEI para o INMET e não atualização do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação - PDTI para os exercícios de 2012/2013. Não formalização das atribuições 
do Comitê Gestor de TI do Instituto. 

Recomendação: Atualizar e implementar o PDTI para os exercícios de 2013-2014, 
certificando-se de que englobe o conteúdo mínimo exposto no Modelo de Referência 
elaborado pela SLTI/MPOG, e ainda contenha sessão específica sobre a política de 
aquisição e substituição de equipamentos, em conformidade ao parágrafo 2º do art. 7º da 
IN nº 01/SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010. 

Providência INMET em 14/03/2017: “O INMET solicita prorrogação de 4 meses 
para conclusão da presente demanda.” 

Providência INMET em 31/05/2017: “O Coordenador-Geral de Sistemas de 
Comunicação e Informação – CGSCI/INMET informa que o PDTI está em fase de 
elaboração com 90% do seu conteúdo finalizado. O documento ainda não foi concluído 
devido à necessidade de adaptá-lo ao orçamento 2017/2018 priorizando os recursos 
para manter os contratos administrativos e as operações de custeio que sustentam o 
atual modelo de negócio do Instituto. Todos os novos projetos previstos anteriormente 
foram cancelados e o documento está sendo revisado para atender a esta nova 
realidade. Estimamos que a conclusão/divulgação do PDTI 2017-2018/INMET 
ocorrerá até julho/2017.” 

Análise CGU: De acordo com a Unidade o documento ainda não foi concluído até a 
data de encerramento deste Relatório, dessa forma reitera-se a presente recomendação. 

Situação: Reiteração da recomendação. 

 

3.1.1.2 do Relatório nº 201306059 - Fragilidades na gestão da Política de Segurança da 
Informação do INMET. 

Recomendação: Incluir cláusulas garantidoras da segurança da informação em todos os 
contratos administrativos firmados que envolvam a manipulação de informações ou 
ativos de informática do órgão. 

Providência INMET em 14/03/2017: “A recomendação já vem sendo atendida 
conforme cláusulas garantidoras de segurança da informação que já vem sendo 
inseridas em contratos firmados pelo Instituto que envolvam a manipulação de 
informações ou ativos de informática.” 

Análise CGU: Verificou-se no Contrato nº 11/2014, celebrado entre o INMET – 
Instituto Nacional de Meteorologia e a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A 
Embratel (Claro S.A), as seguintes Cláusulas: 
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• CLÁUSULA SEXTA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO 
DE BENS – GRUPO 1 – 6.6 – Requisitos de Segurança da Informação: 
“6.6.1. A CONTRATADA deverá manter sob sigilo as informações e 
comunicações de que tiver conhecimento, abstendo-se de divulga-las, 
garantindo o sigilo e a inviolabilidade dos dados trafegados por meio dos 
enlaces eventualmente utilizados na execução das atividades, respeitando as 
hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de 
telecomunicações.” 

• CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE DAS 
INFORMAÇÕES: 
“17.1. A CONTRATADA deverá manter sob sigilo, não divulgando dados, 
informações, documentos e processos aos quais tiver acesso em decorrência da 
execução do contrato” 

“17.2. A CONTRATADA deverá abster-se de veicular publicidade ou qualquer 
outra informação acerca da prestação do serviço ou fornecimento dos produtos 
associados ao contrato, sem prévia autorização do INMET.” 

 Dessa forma, tendo em vista as providências adotadas pelo Gestor, verificou-se a 
efetiva implementação da recomendação. 

Situação: Atendimento. 
 
3.1.1.4 do Relatório nº 201306059 - Não aplicação de metodologia de desenvolvimento 
de sistemas no exercício de 2012. Não comprovação de gestão de níveis de serviço das 
soluções de TI desenvolvidas internamente ou contratadas. 

Recomendação: Incluir em todos os contratos de soluções de TI, doravante firmados, 
cláusulas determinando os padrões mínimos aceitáveis, de forma a permitir o posterior 
monitoramento da qualidade do serviço prestado pelas empresas contratadas. 

Providência INMET em 14/03/2017: “A recomendação já vem sendo atendida 
conforme cláusulas inseridas em contratos determinando os padrões mínimos 
aceitáveis, de forma a permitir o posterior monitoramento da qualidade do serviço 
prestado pelas empresas contratadas.” 

Análise CGU: Observou-se no Contrato nº 11/2014, celebrado entre o INMET – 
Instituto Nacional de Meteorologia e a Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A 
Embratel (Claro S.A), as seguintes Cláusulas: 

• CLÁUSULA QUARTA – DA ESPECIFICAÇÃO E DO MODELO DE 
EXECUÇÃO DO OBJETO: 
“4.1. Todos os itens/objetos constantes da solução devem atender às seguintes 
especificações: 

 4.1.1 Requisitos de Arquitetura Tecnológica: (...)” 

• CLÁUSULA QUINTA – DO ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO: 
“5.1. O “Acordo de Nível de Serviço” representa critério objetivo e mensurável 
estabelecido pela CONTRATANTE com a finalidade de aferir e avaliar o fator 
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de disponibilidade. Para tal critério, será estabelecida meta quantificável a ser 
cumprida pela CONTRATADA.” 

“5.2. O indicador utilizado no “Acordo de Nível de Serviço” será o “Índice de 
Disponibilidade Mensal” (IDM). Sua finalidade será a de permitir que a gestão 
contratual afira objetivamente e de forma periódica o nível de disponibilidade 
do serviço prestado pela CONTRATADA.” 

• CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 
“14.10 - O principal instrumento para verificação da adequação dos serviços é 
o Acordo de Nível de Serviço (ANS), estabelecido entre o INMET e a 
CONTRATADA. Durante a execução do contrato, a CONTRATANTE, sempre 
que julgar conveniente e oportuno, revisará os padrões mínimos de qualidade, 
com o objetivo de adequá-los à realidade da execução contratual.” 

Portanto, tendo em vista as providências adotadas pelo Gestor, verificou-se a 
efetiva implementação da recomendação. 

Situação: Atendida. 
 
3.1.1.5 do Relatório nº 201306059 - Fragilidades na fase de planejamento das 
contratações e na formalização dos contratos de bens e serviços de TI no INMET. 

Recomendação: Incluir em contrato, em todas as aquisições de soluções de TI que 
requeiram conhecimento específico para manutenção ou manipulação, indicação de 
transferência de conhecimentos técnicos pertinentes, e, quando aplicável, transferência 
de propriedade. 

Providência INMET em 14/03/2017: “A recomendação já vem sendo atendida 
conforme cláusulas garantidoras de transferência de conhecimentos técnicos 
pertinentes, e, quando aplicável, transferência de propriedade.” 

Providência INMET em 31/05/2017: “A chefia do Serviço Administrativo – 
SEAD/CGAO informa que no exercício de 2016, devido à limitação de recursos 
orçamentários disponibilizados, não foi possível efetuar contratação/aquisição de 
produtos e serviços de TI programados pelo INMET. O contrato com a empresa Claro 
S.A teve por objeto a contratação de serviços de comunicação de dados, considerado 
contrato de TI, porém, no qual não cabe a inserção de cláusula em contrato de 
“transferência de conhecimentos técnicos pertinentes, e, quando aplicável, 
transferência de propriedade”. Evidência de que o assunto foi inserido nos 
procedimentos da SEAD pode ser exemplificada por meio da revisão das listas de 
verificação de processos de contratação de serviços e aquisição de soluções efetuada 
em janeiro/2017, que podem envolver TI.” 

Análise CGU: Embora o Gestor tenha informado inicialmente que foram adotadas 
providências no sentido do atendimento da recomendação, e na Lista de Verificação nº 
02 (Anexa à manifestação), referente ao Pregão Eletrônico para Contratações de 
Soluções de Tecnologia da Informação do INMET, conste item específico (20.1): 
“Verificar pertinência de inclusão de Cláusula relativa à transferência de 
conhecimentos técnicos e de propriedade”, não foi possível verificar a sua efetiva 
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implementação considerando a ausência de contratação/aquisição de produtos e serviços 
de TI informada pela Unidade. Dessa forma, a recomendação continuará sendo 
monitorada até que seja possível verificar o seu atendimento. 

Situação: Reiteração da recomendação. 

 Diante das providências, o quadro geral de atendimento de recomendações é o 
seguinte:  

Tabela – Situação das Recomendações - Geral. 

Relatório 
Total de 

recomendações 
Atendidas Revisadas 

Reiteração das 
recomendações 

201601462 3 2 0 1 

201503604 3 0 1 2 
201306059 4 2 0 2 

Total 10 4 1 5 

Percentual 40,00% 10,00% 50,00% 

  
##/Fato## 

 



 
Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 201701038 

Unidade Auditada: Instituto Nacional de Meteorologia - INMET 

Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

Município/UF: Brasília/DF 

Exercício: 2016 

Autoridade Supervisora: Blairo Borges Maggi   

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2016, 

do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão 

com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

Os resultados finalísticos alcançados, associados às políticas públicas executadas pelo 

INMET estão relacionados, principalmente, à Ação de Governo 2161 – “Produção e divulgação de 

informações meteorológicas e climatológicas”. No âmbito da Unidade, de acordo com informações 

extraídas do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2016, a execução das metas física e 

financeira da referida Ação foi de 96,78% e 99,07%, respectivamente. A execução da meta física está 

associada, principalmente, à emissão de Boletins Meteorológicos. Ressalta-se que a pequena diferença 

entre os percentuais reflete, entre outros aspectos, o atraso no cumprimento do cronograma de 

instalação das Estações Meteorológicas Automáticas – EMA’s. 

Sobre o Plano de Providências Permanente, verificou-se que 40% das recomendações mais 

relevantes, mencionadas no Relatório de Auditoria, foram implementadas. Ocorre que, embora a 

Unidade mantenha rotina de monitoramento das recomendações, o efetivo atendimento tem sido 

prejudicado, principalmente, em razão da insuficiência de recursos orçamentários, cuja distribuição 

ocorre de forma limitada para cumprimento de todas as competências do INMET, notadamente no que 

tange à instalação das EMA’s e contratação de produtos e serviços de TI. 

Com relação à qualidade e suficiência dos controles internos, de modo geral, foram 

verificadas melhorias na gestão do INMET, notadamente no que tange à área de transferências 

voluntárias e licitações e contratos, em que pese ainda permanecerem recomendações da CGU sobre 

os referidos temas pendentes de implementação. 



Sobre práticas administrativas positivas realizadas pelo INMET, destaca-se a organização 

dos processos de pagamentos, tendo em vista que são abertos processos mensais, o que facilita a 

recuperação de informações dos processos; a busca da acessibilidade às instalações de portadores de 

necessidades especiais; e a condução sem maiores prejuízos das competências do Instituto, diante do 

quadro limitado de recursos humanos, orçamentários e financeiros. Nesse aspecto, convém alertar 

quanto aos riscos iminentes para a meteorologia nacional, caso a escassez de recursos perdure. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 

63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de 

Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a 

responsabilidade da CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do 

Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal 

de Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

Brasília/DF, 24 de julho de 2017. 

 
 

   

 



Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 
Certificado: 201701038 
Unidade Auditada: Instituto Nacional de Meteorologia - INMET 

Ministério Supervisor: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2016 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2016 e 31/12/2016 

pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 

Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de 

controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada. 

3. Diante do exposto, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes 

do Rol de Responsáveis seja pela regularidade. 

 

Brasília/DF, 20 de julho de 2017. 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 


