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_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Superintendente da CGU-Regional/AM,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201700838, 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 pela Fundação Universidade Federal - Amazonas. 

 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 10/04/2017 a 20/10/2017, 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, 
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respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 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 de 30 de novembro 

de 2016, entre Secretaria de Educação, da Cultura e do Desporto – Secex Educação, do Tribunal 

de Contas da União e as Coordenações-Gerais de Auditoria da Área de Educação Superior e 

Profissionalizante; e Educação Básica da CGU, foram efetuadas as seguintes análises: 

 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Considera-se que, após os ajustes efetuados no Rol de Responsáveis, decorrentes de correções 

solicitadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e CGU, a Unidade Prestadora de Contas – 

UPC – apresenta conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do artigo 13 da Instrução 

Normativa do TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010 – e com as normas e orientações que 

regem a elaboração de tais peças. 

  
##/Fato## 

 

 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

No âmbito da UFAM, além dos regramentos de convívio, têm-se os instrumentos de gestão, 

destacando-se o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2016-2025), no qual estão 

declaradas a Missão e a Visão Institucional, os Valores e os Princípios da entidade. 

O PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional é uma peça de planejamento institucional que 

permite aos gestores saber exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer e também 

acompanhar o desenvolvimento deste planejamento. Esse documento contempla o cronograma 

e a metodologia de implementação dos objetivos, metas, observando a coerência e a articulação 

entre as diversas ações, a manutenção dos padrões de qualidade e, quando pertinente, o 

orçamento, assim como, o PDI agrega elementos diversos, inclusive alguns relativos a uma 

peça de planejamento estratégico propriamente dita.  

O PDI 2016-2025 contém ainda os objetivos estratégicos e seu alinhamento com as perspectivas 

do Balanced Scorecard (BSC), que permitiu construir o mapa estratégico e os indicadores 

balanceados de desempenho para suporte da gestão do planejamento e seus projetos durante o 

período de 2016 a 2025. 

Conforme informado no Relatório de Gestão, na condução do Planejamento Estratégico da 

UFAM, desenvolveu-se amplo e complexo diálogo para a proposição de objetivos estratégicos, 

alinhados aos vetores estratégicos, de forma que se produzissem diversas propostas de 

iniciativas/planos de ação, que ajustadas, permitiram uma visão do atendimento completo do 

Planejamento Estratégico, sendo os objetivos e iniciativas configurados em 

programas/projetos/subprojetos, ou seja, os Projetos de Desenvolvimento Estratégico 

devidamente priorizados. 

De forma geral, o Planejamento Estratégico da UFAM, para atender a evolução planejada para 

o período de 2016 a 2025, estabeleceu 65 programas/projetos que foram iniciados a partir de 
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janeiro de 2016. Salienta-se que de forma implícita o Plano Estratégico da UFAM, o qual se 

encontra atrelado ao Plano Plurianual (PPA), posto que a execução orçamentária, envolvendo 

as atividades nele previstas, ocorre por meio dos Programas de Governo e Ações Orçamentárias 

integrantes da Lei Orçamentária Anual (LOA). 

Descrição sintética dos objetivos do exercício 

Os objetivos perquiridos no exercício encontram-se alinhados aos vetores e temas estratégicos 

contidos no PDI 2016 a 2025, os quais estão configurados em Projetos de 

Desenvolvimento Estratégico, devidamente priorizados, os quais se sintetizam abaixo: 

i. Ensino de Graduação 

No vetor Ensino de Graduação há 2 (dois) Temas Estratégicos, com os respectivos 

Objetivos e Projetos. 

ii. Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação 

No vetor Pesquisa e Ensino de Pós-Graduação há 1 (um) Tema Estratégico, com os respectivos 

Objetivos e Projetos. 

iii. Extensão 

No vetor Extensão há 2 (dois) Temas Estratégicos com os respectivos Objetivos e 

Projetos. 

iv. Inovação 

No vetor Inovação há 2 (dois) Temas Estratégicos, com os respectivos Objetivos e 

Projetos. 

v. Assistência Estudantil 

No vetor Assistência Estudantil há 1 (um) Tema Estratégico, com os respectivos 

Objetivos e Projetos. 

vi. Gestão de Pessoas 

No vetor Gestão de Pessoas há 2 (dois) Temas Estratégicos, com os respectivos Objetivos e 

Projetos. 

vii. Planejamento e Gestão 

No vetor Gestão de Pessoas há 2 (dois) Temas Estratégicos, com os respectivos Objetivos e 

Projetos. 

viii. Infraestrutura e tecnologia da informação 

No vetor Infraestrutura e tecnologia da informação há 5 (cinco) Temas Estratégicos, com os 

respectivos Objetivos e Projetos. 

ix. Comunicação 

No vetor Comunicação há 1 (um) Tema Estratégico, com os respectivos Objetivos e 

Projetos. 

x. Ambiente e sustentabilidade 

No vetor Ambiente e sustentabilidade há 1 (um) Tema Estratégico, com o respectivo 

Objetivo e Projeto. 

Estágio de implementação do planejamento estratégico 

Em 2016 iniciou-se o novo ciclo de implementação do planejamento estratégico da UFAM que 

abarca o período de 2016-2025, o qual contempla: a revisão dos direcionadores estratégicos; as 

macro estratégias; a definição de objetivos estratégicos (objetivos, estratégias associadas, 

metas, indicadores de alcance e executores – desenvolvimento, priorização e aprovação básica); 

o Mapa estratégico BSC; Indicadores do BSC (de controle e de gestão); plano estratégico 

(projetos e processos de alinhamento orçamentário). 

Para atender a evolução planejada para o período de 2016 a 2025, o Planejamento 

Estratégico da UFAM, estabeleceu 65 objetivos/projetos a serem iniciados a partir de janeiro 

de 2016, alguns com resultados a serem obtidos a partir do primeiro semestre do referido 

exercício, conforme cronograma constante do PDI, no qual são definidas e detalhadas 

minuciosamente as atividades a serem executadas durante um período estimado, pertinente a 

cada vetor e tema estratégico. 
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Assim, considerando os cronogramas apresentados, do total de 65 objetivos/projetos, 43 têm 

ações e resultados parciais, os quais estão descritos na seção 4.4 – Desempenho Operacional do 

Relatório de Gestão. 

Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos 

Ao planejamento estratégico da UFAM tem-se alinhadas as diretrizes contidas no Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) da UFAM e do Plano de Gestão institucional. O PPI estabelece 

a linha pedagógica da Instituição, descrevendo a sua inserção regional, os princípios filosóficos 

e técnico-metodológicos gerais que norteiam as suas práticas acadêmicas, bem como a 

organização didático-pedagógica da instituição, contendo o plano para atendimento às diretrizes 

pedagógicas, com os critérios gerais para definição de: 

a) Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos 

componentes curriculares; 

b) Oportunidades diferenciadas de integralização curricular; 

c) Atividades práticas e estágio; 

d) Desenvolvimento de materiais pedagógicos; 

e) Incorporação de avanços tecnológicos. 

Adicionalmente, este instrumento expõe as Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e de 

Gestão. Também aborda a Responsabilidade Social da IES, enfatizando a sua contribuição à 

inclusão social e ao desenvolvimento econômico e social da região. 

Já o Plano de Gestão contém os princípios, as diretrizes, as premissas e os compromissos 

firmados pela gestão em exercício, sendo composto pelos eixos temáticos, a saber: a) Pesquisa, 

Pós- Graduação e Inovação Tecnológica; b) Política Cultural e Esportiva; c) Meio Ambiente e 

Relações Institucionais; c) Política de Assistência Estudantil; d) Estrutura e Infraestrutura; e) 

Política de Fortalecimento dos Campi do Interior; f) Extensão Universitária; g) Políticas 

Administrativas; h) Políticas de Recursos Humanos; i) Políticas Comunitárias. Este instrumento 

encontra-se alinhado com o PDI, foi submetido à apreciação da comunidade universitária, que 

aprovou a proposta elegendo a atual gestão superior, além de ter sido referendado pelo seu 

Conselho Superior. 

O conteúdo dos documentos citados acima está contido no PDI da UFAM, o qual fundamenta-

se na Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, no Decreto nº 5.773/06 e demais legislações vigentes. Tem 

como propósito expressar a proposta de trabalho da Instituição, utilizando como fator norteador 

o Planejamento Estratégico, fundamentado na missão e visão institucional, nos princípios e nos 

vetores estratégicos que orientam o desenvolvimento das ações e projetos da Universidade, por 

meio de suas unidades acadêmicas e administrativas. 

O referido instrumento traduz as atividades finalísticas da instituição, quais sejam, 

“produzir e difundir saberes, com excelência acadêmica, nas diversas áreas do conhecimento, 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão", em consonância com o disposto no Artigo 207 

da Constituição Federal, com as metas dos Planos Nacionais de Educação, com seu estatuto, 

mantendo a concepção de planejamento como processo permanente de reflexão e ação, 

buscando conhecer os cenários externos e internos para propor estratégias que minimizem suas 

fragilidades e potencializem seus pontos fortes, de forma a evoluir nos resultados para que seu 

objetivo de assegurar a expansão da educação superior gratuita de qualidade e no Estado do 

Amazonas seja mantido. 

Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos 

O monitoramento do alcance dos objetivos e metas declarados nos planos institucionais foi 

efetuado por meio de reuniões e Seminário de Avaliação da Estratégia, envolvendo os 

Servidores integrantes das Pró-Reitorias, Assessorias, Órgãos Suplementares e integrantes das 

Unidades Acadêmicas. Tais eventos objetivaram avaliar o desempenho institucional, no alcance 

dos objetivos e metas estabelecidos para cada área temática, em consonância com o Plano de 

Gestão 2013-2017 e o PDI 2016-2025. Nesses eventos, foram apresentadas as ações realizadas, 
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a análise dos resultados alcançados no período, bem como as ações futuras a serem 

implementadas para o pleno alcance dos objetivos formulados. 

Em adição, o CTIC/UFAM efetuou a customização do software Redmine, através do qual foi 

efetuado o cadastramento de todos os projetos constantes do Planejamento Estratégico, o que 

permitirá o gerenciamento das ações executas para o alcance dos objetivos e metas formulados. 

O mencionado sistema permite o acompanhamento da execução dos projetos, possibilitando a 

visualização da implementação das ações, o nível de prioridade e o alcance de cada objetivo 

em termos de percentuais. Permite ainda, a redefinição das ações, deixando registrados os 

históricos de como estas haviam sido definidas anteriormente e os motivos que levaram a 

redefinição das mesmas. 

O acompanhamento dos planos institucionais também se dá através do processo da avaliação 

interna, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), criada na UFAM por meio da 

Portaria nº 938/2004 e que tem como principais objetivos: 
Produzir conhecimentos; 

Pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição; 

Identificar as causas dos seus problemas e deficiências; 

Aperfeiçoar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e técnico-administrativo; 

Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais; 

Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com as comunidades local e acadêmica; 

Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos; e, além de prestar contas à 

sociedade, acompanhar as mudanças indicadas pelo novo PNE. 

Por meio do processo supracitado, foi efetuada a avaliação institucional envolvendo aspectos 

como: critérios de acesso dos docentes e técnico-administrativos a programas de capacitação; 

assistência à saúde do servidor e grau de satisfação do servidor com as condições de trabalho, 

recursos e outros aspectos. Também foram avaliadas as atuações do Gabinete do Reitor – GR, 

das Pró-Reitorias e Direções de Unidades. 

Em adição, foram avaliadas as atuações das Coordenações de Curso de Graduação e Pós-

Graduação; da Biblioteca; da Prefeitura do Campus Universitário (PCU); da Editora da 

Universidade (EDUA); do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP); e da Comissão Permanente de 

Pessoal Docente (CPPD). 

Também foi avaliada por parte dos servidores a gestão do orçamento; a infraestrutura (incluindo 

salas de aula, espaço físico para PET, PIBIC, PIBEX, PIBID, Monitoria, laboratório de ensino, 

laboratório de pesquisa e equipamentos didático-pedagógicos); as condições de mobilidade e 

acessibilidade; os serviços terceirizados de manutenção, limpeza e segurança dos Campi; os 

serviços de restaurante universitário; além da atualização do acervo da biblioteca. 

Por meio de Solicitação de Auditoria nº 201700838/02, solicitou-se que o gestor responsável 

encaminhasse as evidências documentais que confirmasse a implementação e acompanhamento 

do PDI, pelo que fomos atendidos, corroborando, assim, a resposta do gestor. 

  
##/Fato## 

 

2.3 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A presente avaliação objetivou verificar se os controles internos administrativos adotados pela 

Unidade na Gestão de Pessoas são consistentes e estão em efetivo funcionamento, assegurando 

o atingimento dos seus objetivos. 

Para tanto foi estabelecido como escopo de trabalho: 

a) a observância da legislação sobre remuneração, em especial ao pagamento de vantagens, 

vencimento básico, assistência pré-escolar, fundamento de aposentadoria, adiantamento de 

férias, pagamentos em duplicidade, remuneração superior ao teto, pagamento de pensão em 

duplicidade, entre outros; 

b) a conformidade da concessão de adicional de retribuição por titulação previsto na Lei nº 

12.772/2012; 
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c) conformidade da regulação e concessão de flexibilização da jornada de trabalho para 30 

horas, considerando o estabelecido no Decreto nº 1590/1995; 

d) consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas, 

principalmente em relação aos três aspectos indicados acima. 

 

Assim, foi verificado que cabe a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP)  “assessorar a 

Reitoria na definição das políticas de gestão de pessoas e assistência estudantil, planejando, 

supervisionando, coordenando e executando e avaliando programas e ações, visando o bem-

estar da comunidade universitária e o oferecimento de um serviço público profissionalizado, 

responsável, eficiente, eficaz e democrático, capaz de atender a missão da UFAM e as 

expectativas de seus servidores e discentes” (Relatório de Gestão/2016-UFAM). 

 

A Unidade efetua planejamento da sua gestão de pessoas, aprovando e publicando seus 

objetivos, metas e indicadores de desempenho, conforme consta no Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da UFAM, elaborado para o período de 2016 a 2025. 

 

Identificou-se ainda que em 2016 estava em realização, pela Pró-Reitoria de Planejamento 

(PROPLAN), a elaboração de um Manual de Procedimentos da PROGESP, contendo o fluxo 

de procedimentos e atividades realizadas por todos os setores vinculados a essa Pró-Reitoria. A 

citada atividade foi finalizada em 2017, com a aprovação do referido Manual por meio da 

Portaria nº 0877/2017, de 03 de maio de 2017. 

 

Em relação aos pagamentos relacionados a folha de pessoal da UFAM foi encaminhado para a 

Unidade diversas desconformidades identificadas pela CGU. O gestor da Unidade realizou as 

análises devidas e apresentou suas justificativas, corrigindo a maioria das falhas apontadas, 

contudo após análise identificou-se algumas situações  ainda pendentes de regularização, seja 

por falta de atualização do cadastro dos servidores, seja por falta da devida reposição ao erário, 

no valor de R$125.705,37.  

As desconformidades encontradas nos pagamentos efetuados pela Ufam aos seus servidores e 

pensionistas estão detalhadas em item específico desse Relatório e podemos citar como 

principais: servidores com devolução ao Erário interrompida; pagamento de Gratificação 

Natalina aos servidores em valor maior que o devido; servidores com devolução de 

adiantamento de férias em valor menor do que o recebido por eles.  

Identificou-se ainda que foi procedida a exclusão da rubrica de  ressarcimento ao Erário para 

uma pensionista da Unidade, em cumprimento a Mandado de Segurança, no valor de 

R$129.892,20. 

A ausência de uma sistemática de revisão desses pagamentos pode ser considerado como maior 

causa para as falhas encontradas. 

 

Quanto à jornada de trabalho realizada na Unidade, o gestor não flexibilizou o horário de 30 

horas semanais para todos os servidores da Ufam. Foram realizados dois estudos sobre a 

flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos-administrativos para 30 horas, sendo 

concluido que somente fazem jus a esse regime de trabalho aqueles servidores que realizam 

atividades contínuas em regime de turnos ou escalas em período igual ou superior a doze horas 

ininterruptas.   

 

Os casos excepcionais identificados se referem apenas a servidores lotados no Hospital 

Universitário Getúlio Vargas  - HUGV, por força dos cargos que ocupam, uma vez que estes 

possuem jornada de trabalho e legislação específica amparando a categoria. Considerando 
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informação encaminhada pela Unidade, são 320 servidores que realizam jornada de trabalho de 

30 horas. Verificou-se ainda que não houve na Unidade emissão de Portaria flexibilizando a 

jornada de trabalho de 30 horas para esses servidores. 

 

Ressalte-se que em 2013 a UFAM celebrou contrato com a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares – EBSERH, passando a  ela a responsabilidade pela Gestão do HUGV e por meio 

da Portaria/GR/UFAM nº 0863/2016, de 22 de março de 2016, a Reitora manteve em exercício 

no HUGV os servidores técnico-administrativos da Ufam, que ali estavam desempenhando suas 

atividades, colocando-os sob a gestão da Empresa EBSERH. 

 

Quanto à concessão do Adicional de Retribuição de Titulação,  verificou-se que no exercício 

em exame foram realizadas 86 concessões do referido benefício. Usando como referência o mês 

de dezembro de 2016, apurou-se que o referido adicional foi pago para 2005 docentes da Ufam, 

totalizando R$ 7.613.951,30.  Entre esses docentes 1533 (76%) são servidores ativos, 400 

(20%) são aposentados, 62 (3%) são instituidores de pensão e 10 (1%) estão cedidos. Foram 

analisadas 64 concessões (equivalente a R$232.958,74 pago no mês), incluindo sete realizadas 

no exercício de 2016. 

 

Do total analisado, identificamos pagamento efetuado a 22 servidores que não apresentaram o 

diploma de conclusão do curso de mestrado, doutorado ou especialização, inobservando o 

determinado na Lei nº 12.772/2012. 

 

A Unidade ainda falha nos seus controles internos, especialmente porque mesmo após o 

Ministério do Planejamento encaminhar Ofício Circular, em dezembro de 2016, confirmando a 

obrigatoriedade da apresentação do diploma por parte dos servidores das IFES para obtenção 

do referido benefício, não houve qualquer ação realizada na Unidade com vistas a revisar os 

benefícios até então concedidos pela Ufam, para confirmar se todos os servidores beneficiados 

tinham cumprido esse pré-requisito. Essa ação foi adotada quando o gestor foi instado pela 

equipe da CGU para apresentar os referidos diplomas.  

 

Em virtude das análises realizadas junto ao gestor da Unidade, identificou-se que as atividades 

de controle adotadas pelo Órgão não são suficientes para garantir a regularidade das ações de 

gestão de pessoas.  

 /Fato## 

 

2.4 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A fim de avaliar a gestão de compras e contratações no que diz respeito à regularidade dos 

processos licitatórios relacionados ao macroprocesso “Compras e Contratações” no exercício 

sob exame, foram analisados os processos e dados de contratações disponibilizados pela 

Unidade e sintetizados nos quadros a seguir apresentados: 

 

 

Quadro A – Licitações avaliadas: 

Descrição Quantidade de processos Valor envolvido R$ * 

Processos licitatórios 137 52.724.764,00 

Processos avaliados 01 4.839.805,20 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade* 

0 0 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente a existência 

de prejuízos. 
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Quadro B – Dispensa de licitação avaliada: 

Descrição Quantidade de processos Valor envolvido R$ * 

Processos de dispensa 107 6.521.749,00 

Processo avaliado 01 1.906.890,00 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade* 

0 0 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente a existência 

de prejuízos. 

Quadro C – Inexigibilidade de licitação avaliada: 

Descrição Quantidade de processos Valor envolvido R$ * 

Processos de inexigibilidade 24 1.808.703,00 

Processo avaliado 01 15.980,00 

Processos em que foi detectada 

alguma desconformidade* 

0 0 

* O valor mencionado na última linha corresponde ao total das aquisições e não indica necessariamente a existência 

de prejuízos. 

As análises referentes aos processos citados acima foram realizadas nos tópicos 

correspondentes desse relatório. 

Assim, verificou-se que os processos de compras e aquisições analisados estavam regulares. 

Análise dos Controles Internos Administrativos 

A análise dos Controles Internos Administrativos adotados pela UPC em Nível de Entidade tem 

como objetivo avaliar a qualidade e suficiência dos controles instituídos pela Unidade com 

vistas a garantir que seus objetivos estratégicos sejam atingidos. 

Nesse contexto, solicitou-se, que o gestor responsável diretamente pelos processos de compra 

respondesse ao Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI) disponibilizado, 

encaminhando as evidências da existência do controle.  

Considerou-se os Controles Internos como o conjunto de atividades, planos, métodos, 

indicadores e procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos 

atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades 

jurisdicionadas sejam alcançados. (IN 63/10, art. 1º, inc. X). 

Avaliar controles internos em nível de atividades significa avaliar controles no nível das 

operações, isto é, no nível dos processos organizacionais da instituição. 

Verificou-se que a Unidade apesar de possuir Estatuto, Ouvidoria e Regimento Geral, ainda 

necessita aprimorar o nível de comprometimento dos servidores para uma maior participação 

em palestras e treinamentos relacionados à conduta e ética visando um ambiente de trabalho 

comprometido com o uso adequado do bem público. Verificou-se não dispor ainda de uma 

Comissão de Ética ou órgão equivalente que efetivamente desenvolva o papel de promover a 

ética e conduzir a sua gestão, nos termos do art. 2º e parágrafo único do Dec. 1.171/94 e inciso 

XVI de seu anexo e arts. 5º e 8º, II do Dec. 6.029/2007. 

A UFAM realizou diversos treinamentos, sendo que foram apresentados cursos aos servidores 

sobre temas relacionados a conluio e fraude em licitação, no qual participaram 15 servidores 

em dezembro de 2015, bem como, o curso de capacitação anual de fiscalização de contratos, 

no qual participaram 36 servidores em novembro de 2015. 

Quanto a outros itens específicos tais como: conduta ética nos negócios e na realização e 

acompanhamento de contratações; prevenção da ocorrência de conflitos de interesse; 

relacionamento com os demais agentes públicos; corrupção ativa e passiva; gestão de riscos e 
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de fraude; utilização do canal de denúncias, dentre outros, não foram realizados treinamentos 

para o público interno nessas áreas nos últimos dois exercícios, com a finalidade de analisar o 

comprometimento da entidade com o assunto. 

- Avaliação de Riscos: 

Avaliar riscos significa identificar eventos que possam impactar os objetivos da entidade, 

mensurar a probabilidade e o impacto de sua ocorrência e o tratamento ou resposta adequada a 

esses riscos. 

A Unidade executa processo de planejamento estratégico organizacional aprovado e publicado 

contendo a visão, a missão e os objetivos organizacionais de curto e longo prazo com seus 

indicadores e metas. Contempla, seus objetivos, suas atividades e os indicadores e metas 

pactuadas e alcançadas para a organização. Verifica-se que o planejamento foi elaborado com 

participação de representantes de diversos setores da organização e aprovado pela mais alta 

autoridade, porém, há aprimoramentos necessários a serem feitos pelo gestor, como exemplo 

podemos citar: a análise dos riscos nos níveis da entidade áreas funcionais relevantes à 

realização dos objetivos; a identificação, análise e avaliação dos riscos de fraudes e corrupção 

tais como aqueles relacionados a possíveis perdas de ativos; a análise do surgimento dos riscos 

decorrentes de mudanças no ambiente regulatório, econômico e físico nos quais opera. 

- Atividades de Controle: 

As atividades de controle se referem a procedimentos instituídos por uma organização para 

ajudar a garantir o cumprimento das diretrizes determinadas pela administração, visando 

mitigar os riscos à realização dos objetivos estabelecidos.  

Na UFAM identificou-se a execução de procedimentos de controle interno, visando garantir a 

efetiva realização dos objetivos definidos pela Alta Administração. Ressalta-se, que há uma 

manualização desses procedimentos.   

A consolidação geral dos ambientes analisados da Unidade, segue abaixo: 

Consolidação Geral Avaliação do Gestor Avaliação OCI Interpretação 

Controles Internos 79,7% 72,1% Aprimorado 

Avaliação de Riscos 40,6% 40,0% Intermediário 
Atividades de Controle 43,4% 42,3% Intermediário 

 

Descrição Autoavaliação Pontuação OCI 

Pontuação geral de todos os 

princípios 

80% 72% 

Resultado da avaliação dos 

princípios 

Intermediário Intermediário 

 

Assim, pode-se concluir que há princípios e padrões documentados, e treinamento 

intermediário sobre controles internos. 

 
##/Fato## 
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2.5 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

A Controladoria-Geral da União (CGU) não foi instada, em decisão do Tribunal de Contas da 

União - TCU, a tratar de deliberação dirigida à Unidade Prestadora de Contas na auditoria anual 

sobre as contas do exercício de 2016. 

  
##/Fato## 

 

2.6 Avaliação - Ouvidoria 

As informações provenientes da Ouvidoria são utilizadas pela gestão da Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM) na revisão de sua tomada de decisão, ou seja, na melhoria dos processos 

e procedimentos internos. 

 

O relatório produzido pela Ouvidoria em 2016 detectou alguns problemas internos da UFAM e 

que foram adotadas providências, em caso de, entre outros, promoção/progressão de docentes, 

horário especial para servidores com necessidades especiais, procedimentos padrões em alguns 

setores.  

 

As comunicações com as Unidades Acadêmicas do interior do Estado do Amazonas são 

precárias, uma vez que os serviços de telefonia e internet são insuficientes, gerando assim 

dificuldades de atuação da Ouvidoria. 

  
##/Fato## 

 

2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Com base nas informações registradas no Plano de Providências Permanente e no Relatório de 

Gestão – RG – da Unidade Prestadora de Contas - UPC, verificou-se que a UPC mantém um 

nível satisfatório no acompanhamento das recomendações emitidas pela Controladoria-Geral 

da União – CGU. 

  
##/Fato## 

 

2.8 Avaliação do CGU/PAD 

Considera-se que a Unidade Prestadora de Contas - UPC - está registrando as informações 

referentes aos procedimentos disciplinares instaurados no Sistema de Gestão de Processos 

Disciplinares - CGU-PAD, de acordo com a norma que rege a matéria.  

 

Observou-se que a partir de julho de 2017, com a nova gestão da UPC, que os procedimentos 

disciplinares seguem o que estipula a Portaria da CGU n° 1.043, de 24 de julho de 2007, artigo 

lº, § 3º, quanto ao prazo de trinta dias para inserção no Sistema CGU-PAD - das informações 

relativas aos procedimentos disciplinares, a contar da ocorrência do fato ou ato de que tratam. 

  
##/Fato## 

2.9 Avaliação da Qualidade e Suficiência dos Controles Internos Administrativos 

Instituídos Pela Universidade em Relação à Gestão dos Instrumentos Firmados com as 

Fundações de Apoio 

Tratou-se de demonstrar anteriormente a avaliação da gestão da unidade quanto aos 

macroprocessos referentes à ligação com a Fundação de Apoio e os resultados atingidos na 

Fundação Universidade do Amazonas. O resultado desse trabalho consta do Relatório de 

Auditoria 201505840, que segue anexo a esse Relatório de Avaliação da Gestão de 2016 da 

UFAM. 
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A abordagem que foi adotada pela CGU objetivou responder à época às seguintes questões de 

auditoria: 

1.Em que medida os normativos sobre o relacionamento entre IFES e as fundações; sobre a 

participação de servidores nas atividades desenvolvidas pelas fundações no âmbito dos 

projetos; e sobre as bolsas a serem pagas pelas fundações aos servidores das IFES atendem aos 

dispositivos legais previstos na Lei nº. 8.958/1994 e Decreto nº. 7.423/2010? 

Verificou-se a inexistência de norma que trata das hipóteses de concessão de bolsas aos 

beneficiários, nos projetos desenvolvidos com a participação da fundação de apoio, conforme 

§1° do artigo 7º do Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 

2.A fundação de apoio contratada/convenente está registrada e credenciada no Ministério da 

Educação e no Ministério da Ciência e Tecnologia? Em caso positivo, está dentro da validade 

de dois anos? 

A Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (UNISOL) está com o credenciamento 

vigente como fundação de apoio à Universidade Federal do Amazonas - UFAM, pelo período 

de dois anos, por meio da Portaria Conjunta 45, do Secretário de Educação Superior do 

Ministério da Educação e o Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento 

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, de 5 de julho de 2016, 

publicada no Diário Oficial da União, seção 1, de 6 de julho de 2016. Conforme inciso III do 

artigo 2º da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

3.Em que medida os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes estabelecidas pela 

Lei nº. 8.958/94, bem como nos seus regulamentos? 

 

Os contratos/convênios são firmados a partir das diretrizes estabelecidas pela Lei 8.958/94, bem 

como nos seus regulamentos. 

 

4.Há anuência expressa da IFES para que a fundação de apoio capte e receba diretamente 

recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com base nos artigos 1º-A e 1º-

B da Lei nº 8.958/94? 

 

Há anuência expressa individual da universidade para que a fundação de apoio capte e receba 

diretamente recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro, com base nos artigos 

1º-A e 1º-B da Lei nº 8.958/94. 

 

5.Em que grau os elementos determinados pela Lei nº. 8.958/94, bem como pelos seus 

regulamentos, no que tange à transparência, acompanhamento e controle dos 

contratos/convênios estão sendo seguidos tanto pela IFES quanto pelas fundações de apoio?  

 

A UFAM não possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos projetos e 

não há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet, contrariando o § 2º 

do artigo 12 do Decreto 7423, de 31 de dezembro de 2010.   

 

A UFAM possui controle frágil no sentido de monitorar se a UNISOL divulga em site próprio 

as informações constantes no artigo 4º-A da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 
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Não há rotina estabelecida em relação ao monitoramento dos ressarcimentos realizados pela 

UNISOL à Universidade Federal do Amazonas pelo uso de seus bens e serviços. 

 

A UFAM não implementou controles internos suficientes no sentido de garantir o 

acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira da situação de cada projeto. 

 

Nesse contexto, concluiu-se, em trabalho anterior, para que a unidade cumpra adequadamente 

a sua missão institucional, seria necessário: 

 

1. Disciplinar as hipóteses de concessão de bolsas, estabelecendo um cronograma de atividades 

em que o resultado final será a norma editada e aprovada, nos projetos desenvolvidos com a 

participação da fundação de apoio, de acordo com §1° do artigo 7º do Decreto 7.423, de 31 de 

dezembro de 2010; 

 

2. Implementar a plataforma que atenderá os trâmites do § 2º do artigo 12 do Decreto 7423, de 

31 de dezembro de 2010; 

 

3. Regulamentar o relacionamento da UFAM com fundações de apoio, estabelecendo 

competências, diretrizes, responsabilidades, atores, áreas envolvidas, instâncias de controle, 

etc. 

 

4. Adotar uma rotina de verificação do site da UNISOL a fim de cumprir os itens estipulados 

no artigo 4º-A da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994; 

 

5. Implantar rotinas quanto ao monitoramento dos ressarcimentos realizados pela fundação de 

apoio à universidade pelo uso de seus bens e serviços, conforme artigo 6° da Lei 8.958, de 20 

de dezembro de 1994; 

 

6. Apurar as prestações de contas e relatórios finais de avaliação dos contratos 28/2015 e 

33/2015 entre a UFAM e a UNISOL, movimentação financeira, com relação de pagamentos a 

fornecedores e prestadores de serviços e extratos bancários, demonstrativos de receitas e 

despesas, documentos fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos com as respectivas 

cargas horárias dos seus beneficiários, cópias de guias de recolhimento e atas de licitação, 

atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho, a relação de bens adquiridos no 

âmbito dos projetos e o atestado, pela UFAM, acerca da regularidade das despesas realizadas 

pela fundação de apoio, conforme parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 11 do Decreto nº 7423, de 31 

de dezembro de 2010; 

 

7. Implementar controles internos suficientes no sentido de garantir o acompanhamento em 

tempo real da execução físico-financeira da situação de cada projeto, conforme § 1º do artigo 

11 do Decreto nº 7423, de 31 de dezembro de 2010.  

 

O trabalho anterior de avaliação dos resultados da gestão foi finalizado, mas as recomendações 

acima ainda estão pendentes de implementação.   
##/Fato## 
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2.10 Avaliação Sobre a Execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil - 

PNAES 

Para avaliar a gestão da Unidade foi definido como escopo do trabalho a avaliação da Ação 

4002 - Assistência ao Estudante de Ensino Superior, por estar estreitamente relacionada à 

missão institucional da unidade, qual seja “Produzir e difundir saberes, com excelência 

acadêmica, nas diversas áreas do conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, contribuindo para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento da Amazônia”. 

A referida análise objetivou avaliar se o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) 

tem atingido seu principal objetivo, que é o de contribuir para a permanência dos estudantes de 

graduação presencial nas IFES. 

Os trabalhos foram realizados na sede da Unidade, sobre os atos e fatos de gestão 

compreendidos no período de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016 e o resultado da 

avaliação realizada está descrita no Relatório 201505836, que segue anexo a esse Relatório de 

Avaliação de Gestão.  

A abordagem adotada objetivou responder as seguintes questões de auditoria: 

Quadro - Questões de Auditoria para o PNAES 

Tema Questões 

PNAES 

1. Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, execução, 

controle e avaliação, no âmbito do setor responsável pela gestão do PNAES, estão adequados? 

2. A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do PNAES está de acordo com as 

modalidades previstas no Decreto 7.234/2010 e foram fundamentadas em estudos e análises 

relativas à demanda social? 

3. A divulgação do programa é eficiente, atingindo o público alvo da política? 

4. Os critérios de seleção estão adequados, atendendo aos princípios estabelecidos no Decreto 

nº 7.234/2010, em particular quanto ao critério renda? 

5. IFES realiza avaliação quanto ao resultado do programa? 

6. Existem critérios de contrapartida, estabelecidos pela IFES, para a manutenção do benefício? 

 

Constatou-se que o Programa PNAES não foi institucionalizado na Ufam. Contudo, foi 

identificada a elaboração de Minuta do Projeto de Política de Assistência Estudantil para a 

Ufam, que se encontra em fase bem inicial.  Em análise a minuta do PAEST constatou-se que 

não há definição de prazos para conclusão de cada etapa do processo a ser realizado, bem como 

para a finalização do Projeto em si. 

Por meio dos exames realizados, identificou-se que a escolha das áreas de atuação para 

aplicação dos recursos do PNAES, não decorreu de estudos acerca da demanda do corpo 

discente da Instituição, objetivou precipuamente atender ao disposto no Decreto nº 7.234/2010. 

Apesar da situação verificada, relatada no parágrafo anterior, a fim de atender às determinações 

do  Decreto nº 7.234/2010, o gestor procedeu à concessão de diversos benefícios aos estudantes 

da Ufam, que foram pagos com os recursos orçamentários e financeiros provenientes da Ação 

4002 – Assistência Estudantil, como informado no quadro a seguir: 
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Quadro - Ações desenvolvidas pela Ufam em atendimento ao Decreto nº 7.234/2010. 

Áreas de atuação indicadas 

pelo Decreto nº 7.234/2010 

Ações Desenvolvidas pela 

Ufam 

Valor do benefício ao aluno 

1 – Moradia estudantil Auxílio Moradia(1) R$ 300,00/mês  

2 - Alimentação Restaurante Universitário(2) R$ 0,30 (desjejum)  

R$1,20 (almoço/jantar) 

Auxílio Acadêmico (1) 300,00/mês 

3- Transporte Auxílio Acadêmico (1) 300,00/mês 

4 – Atenção à Saúde Projeto atividade física e 

saúde 

R$ 0,00 

5 - Cultura Festival Folclórico R$ 0,00 

 Festa Junina R$ 0,00 

6 - Esporte Jogos Universitários da 

Universidade Federal do 

Amazonas – Juufam 

R$ 0,00 

 Projeto treinamento/jogos 

universitários 

R$ 0,00 

 Corrida de acolhida aos 

calouros 

R$ 0,00 

7 – Apoio Pedagógico Auxílio Acadêmico (1) R$ 300,00/mês 

Programa PROMISAES (1) R$ 622,00/mês 

Programa PIAP (1) R$1.100,00 (Professor Coordenador) 

R$ 400,00 (aluno bolsista) 

8 – Acesso, participação e 

aprendizagem de estudantes com 

deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação. 

Programa EUAPOIO (1) R$424,00 

(1) Envolve repasse de auxílio financeiro aos beneficiários do Programa. 
(2) O valor da refeição é subsidiada pela Ufam aos seus alunos. O valor integral contratado é de R$ 3,00 (desjejum) 

e R$ 7,00 (almoço/jantar). 

 

As ações de planejamento, execução, controle e avaliação da Política de Assistência Estudantil 

na Ufam estão atribuídas para o Departamento de Assistência Estudantil (DAEST) da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), conforme previsto no Manual de Procedimentos 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, aprovado pela Portaria GR/UFAM nº 0877/2017, de 03 

de maio de 2017. 

 

Contudo, em função das ações desenvolvidas, além do DAEST, os seguintes setores também 

executam a coordenação e acompanhamento de programas ofertados pela Ufam, financiados 

com recursos da Assistência Estudantil: Departamento de Programas Acadêmicos (DPA), 

Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (ARII) e Núcleo de Acessibilidade 

EUAPOIO. 

 

Os mecanismos de controles internos administrativos nas fases de planejamento, execução, 

controle e avaliação, no âmbito dos setores citados, necessitam de aprimoramento. Identificou-

se que efetivamente cada setor executa o programa pelo qual é responsável sem que haja 

aproximação com o DAEST, que deveria gerenciar o Programa PNAES.   

 

A escolha das áreas de atuação e aplicação dos recursos do PNAES atende as finalidades dos 

programas instituídos e em sua maioria está de acordo com as modalidades previstas no Decreto 

nº 7.234/2010, com exceção do Programa Bolsa Trabalho que não encontra amparo legal no 

referido normativo.  
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O Bolsa Trabalho é um Programa instituído pela Portaria nº 387/2007 e alterado pela Portaria 

nº 598/2010, ambas do Gabinete da Reitoria, e se propõe a apoiar as atividades meio da 

instituição, ao mesmo tempo que proporciona auxílio financeiro aos discentes regularmente 

matriculados em curso de graduação da Universidade, prioritariamente aqueles que se 

encontram em situação socioeconômica vulnerável.  

 

A divulgação do programa PNAES não existe, o que se verificou foi a publicação das ações 

pontuais instituídas pela Ufam, como Auxílio Acadêmico e Auxílio Moradia, Bolsa Trabalho e 

PROMISAES.  A divulgação desses benefícios é realizada por meio da internet, redes sociais, 

cartazes, folders aos calouros quando entram na Instituição, porém essas ações se mostraram 

ineficientes e não atingiram o público alvo do Programa PNAES, que são os estudantes 

regularmente matriculados em cursos de graduação presencial com renda per capita até um 

salário mínimo e meio.  

 

Os critérios de seleção atendem parcialmente aos princípios estabelecidos no Decreto nº 7.234, 

de 19 de julho de 2010, em particular quanto ao critério renda,. Os benefícios concedidos na 

área de saúde, esporte e cultura não possuem critérios de seleção e os Programas PIAP, Projeto 

EUAPOIO, o Restaurante Universitário não observam o critério renda. 

 

A avaliação do PNAES na Instituição não é realizada, assim como não existem indicadores 

criados com o objetivo de proporcionar essa avaliação.  

 

Uma boa prática verificada foi o estabelecimento pela Ufam de critérios de contrapartida para 

os alunos, objetivando avaliar a manutenção do benefício concedido. 

 ##/Fato## 

 

2. 11 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada ocorrência de 

dano ao erário são as seguintes:  

 

1.1.1.1 

 

Pagamentos realizados indevidamente para os servidores da UFAM, no valor de R$125.705,37. 

 

 

 

3. Conclusão 

 

Os resultados dos trabalhos apontam, em síntese, para os seguintes itens: 

-Gestão de Pessoas. 

Pagamentos indevidos realizados para os servidores da UFAM, no valor de R$125.705,37. 

Pagamento de Retribuição de Titulação efetuado sem que o servidor tenha apresentado o 

diploma de conclusão de curso 

Controles internos da Unidade relativa a gestão de pessoas são deficientes e necessitam de 

aprimoramento. 
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-Ouvidoria. 

As informações provenientes da Ouvidoria são utilizadas pela gestão da Universidade Federal 

do Amazonas (UFAM) na revisão de sua tomada de decisão, ou seja, na melhoria dos processos 

e procedimentos internos. 

 

-Licitação. 

 

Verificou-se, dentro do escopo definido de licitação, dispensa e inexigibilidade, que não foi 

detectada irregularidade/impropriedade. 

 

-Conformidade das Peças. 

 

A Unidade Prestadora de Contas – UPC – apresenta conformidade das peças. 

 

-Cumprimento das Recomendações da CGU. 

 

A UPC mantém um nível satisfatório no acompanhamento das recomendações emitidas pela 

CGU. 

 

-Sistema CGU-PAD. 

 

A UPC está registrando as informações referentes aos procedimentos disciplinares instaurados 

no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares - CGU-PAD. 

 

-Relacionamento da UFAM e a fundação de apoio. 

 

Inexistência de norma que trata das hipóteses de concessão de bolsas aos beneficiários. 

A UFAM não possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos projetos e 

não há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet.  

A UFAM possui controle frágil no sentido de monitorar se a fundação de apoio divulga em site 

próprio as informações constantes no artigo 4º-A da Lei nº 8.958/94. 

Não há rotina estabelecida em relação ao monitoramento dos ressarcimentos realizados pela 

fundação de apoio à universidade pelo uso de seus bens e serviços. 

A Universidade Federal do Amazonas não encaminhou as prestações de contas e relatórios 

finais de avaliação solicitados.                                                    

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. 

-Avaliação da execução do Programa PNAES na UFAM. 

Ausência de normatização pela Ufam de regras e diretrizes gerais que definam e consolidem a 

forma de execução da Política de Assistência Estudantil na Unidade. 

Desconhecimento da efetiva demanda por assistência estudantil na Ufam. 
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Os critérios de seleção definidos pelo gestor para os Programas ofertados pela Ufam são 

adequados à sua finalidade, porém alguns deles não atendem a determinação do Decreto nº 

7.234/2010, de priorização do critério renda. 

Controles Internos sobre a execução do PNAES na Ufam são deficientes e necessitam de 

aprimoramento. 

Pagamento de auxílio aos estudantes em modalidade estranha ao previsto no Decreto nº 

7.234/2010. 

Recursos humanos insuficientes para prestar atendimento satisfatório aos alunos beneficiários 

da assistência estudantil.    

 

Manaus/AM, 06 de novembro de 2017. 

 

 

Nome:  

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo: AUDITOR FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo: TÉCNICO FEDERAL DE FINANÇAS E CONTROLE 

 

Assinatura:  

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201700838 

 

1 Educação de qualidade para todos 

1.1 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior  

1.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamentos realizados indevidamente para os servidores da UFAM, no valor de 

R$125.705,37. 

 

Fato 
 
No tocante ao cumprimento da legislação aplicável à remuneração, cessão, requisição de pessoal e 

concessão de aposentadorias e pensões, foi realizada análise comparativa dos dados extraídos do 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, relativa à folha de 

pagamento da UFAM, com vistas a avaliar a gestão de pessoas, por meio da observância à 

legislação sobre remuneração, cessão, requisição de pessoal, bem como sobre a concessão de 

aposentadorias, reformas e pensões.  

Assim, por intermédio da aplicação dos exames pela equipe, foram encontradas diversas 

ocorrências, para as quais o gestor apresentou justificativa ou buscou regularizar a situação, 

porém ao final dos exames realizados na sede da Unidade, apurou-se que nem todas as 

ocorrências foram sanadas,  conforme disposto no quadro a seguir: 

 

Quadro - Ocorrências relacionadas à remuneração de pessoal 

Descrição da ocorrência  Servidores 

relacionados 

Situações 

solucionadas 

integralmente 

Situações 

solucionadas 

parcialmente 

Situações 

pendentes 

Valor 

apurado (R$) 

Faltas – Desconto na Folha sem 

Registro no Cadastro 
13 06 01 06 0,00 

Faltas - Registro no Cadastro 

sem Desconto na Folha 
02 00 00 02 0,00 

Servidores que recebem 

devolução de faltas 

anteriormente descontadas 

02 01 00 01 0,00 

Servidores com Parcela de 

Devolução ao Erário 

Interrompida (1 Ano Anterior) 

03 03 00 03 4.733,29 

Servidores com Parcela de 

Devolução ao Erário 

Interrompida - Pensão (1 Ano 

Anterior) 

01 01 00 00  (1) 

Servidor Ativo - com Idade 

Maior de 70 Anos 
05 04 00 01 0,00 

Aposentadoria - Proporcional 

com Proventos Integrais 
02 02 00 00 0,00 

Quintos e Decimos Recebidos 

por quem Ingressou depois de 

25/11/95 

02 02 00 00 0,00 

Servidor Requisitado - Sem 

Informação de Valores Extra-

SIAPE 

06 06 00 00 0,00 
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Pensão - Concedida após 

19/02/2004 Com Tipo Menor 

que 52 

18 16 00 02 0,00 

Servidores que Recebem 

Quintos/Décimos concomitante 

com pagamento Judicial para o 

mesmo objeto 

01 01 00 00 0,00 

Servidores com Devolução do 

Adiantamento de Férias no 

Último Ano em valor inferior ao 

recebido (1 ano anterior) 

06 01 00 05 12.209,17 

Servidores que Recebem 

Vencimento Básico com Valor 

Informado em concomitância 

com o valor calculado pelo 

sistema 

03 00 00 03 8.272,03 

Aposentados com Fundamentos 

EC 41 em diante com vantagens 

do Art. 192 e 193 (Lei 8112) e 

Art. 184 (Lei 1.711) 

02 00 00 02 3.762,27 

Servidores que Recebem 

Assistência Pré-Escolar fora do 

módulo de dependentes 

01 00 00 01 1782,00 

Instituidores de Pensão sem 

Pensionista ou com pensionista 

excluído 

04 04 00 00 0,00 

Pagamento de Grat. Natalina/13 

Salario a maior (1 Ano Anterior) 
80 55 00 25 89.126,12 

Serv. que Obtiveram Devol. de 

Falta com os Val. Maiores do 

que o Desc.  (1 Ano Anterior) 

05 00 00 05 5.820,49 

Contratos Temporários de 

Professor e Pesquisador 

Visitante Estrangeiro em prazo 

superior ao legal 

03 01 00 02 0,00 

Fonte: Sistema SIAPE. 

(1) O Ressarcimento ao erário foi excluído em cumprimento a Mandado de Segurança. Valor do ressarcimento: R$129.892,20. 

 

As informações constantes do Quadro “Ocorrências relacionadas à remuneração de pessoal” 

apresentam as pendências identificadas pela equipe em relação à atualização do cadastro dos 

servidores da UFAM e seus dados de pagamento no sistema SIAPE. Da mesma forma apresenta o 

valor apurado pela equipe, pendente de devolução ao Erário, pago indevidamente pela UFAM a 

seus servidores.     
##/Fato## 

 

Causa 
 

 Para as ocorrências verificadas na Folha de Pagamento, apurou-se como causa as 

inconsistências nos registros realizados no SIAPE, pela falta de rotina de atualização dos dados 

cadastrais dos servidores naquele sistema,  aliado à ausência de revisão dos valores registrados 

no SIAPE para pagamento dos servidores da Ufam. De acordo com o Manual de Organização 

Administrativa da UFAM, cabe ao Diretor do Departamento de Administração de Pessoal 

“Coordenar e supervisionar a elaboração da folha de pagamento. ”       
##/Causa## 

 

 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

O gestor apresentou suas manifestações em relação a todas as ocorrências identificadas na folha 

de pagamento da Ufam pelo Sistema Trilhas de Pessoal da CGU. Reconheceu várias 

impropriedades/irregularidades, informando suas ações para regularizá-las ou procedendo a sua 
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regularização e apresentou justificativas para aquelas ocorrências que entendia não serem 

indevidas.    

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Apesar da atuação do gestor no sentido de regularizar as ocorrências apontadas na folha de 

pagamento da Ufam, algumas situações foram consideradas ainda pendentes de regularização 

pela equipe, seja pela falta de documentação comprovando a justificativa apresentada pelo 

gestor, seja por providências não adotadas pelo gestor ou ainda não realizadas integralmente, 

como as situações referentes ao ressarcimento ao Erário. 

 

Existe no Manual de Procedimentos da PROGESP um fluxo de procedimentos para os 

lançamentos a serem efetuados na Folha de Pagamento pelo servidor do Departamento de 

Administração de Pessoal, contudo a única revisão determinada nesse fluxo de procedimentos 

se refere ao caso de aparecer no SIAPE algum servidor com seu salário líquido negativo. É 

importante que seja estabelecida rotina para revisar os registros efetuados no sistema SIAPE 

antes da homologação da Folha para que situações como as apresentadas nesse subitem não 

venham a se repetir.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabelecer rotina de revisão periódica dos dados cadastrais dos servidores 

da Unidade constantes do Sistema SIAPE. 

 

Recomendação 2: Providenciar o ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente aos 

servidores da Instituição, informados nesse subitem do Relatório. 

 

 

 

1.2 Assistência ao Estudante de Ensino Superior  

1.2.1 Avaliação dos resultados  

1.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Ausência de normatização pela Ufam de regras e diretrizes gerais que definam e 

consolidem a forma de execução da Política de Assistência Estudantil na Unidade. 

 

Fato 
 

Apesar dos benefícios concedidos pela Universidade, identificou-se que não há normatização 

instituída na Ufam, definindo a forma de execução da Política de Assistência Estudantil, como 

um todo, na Unidade. Não houve estudo realizado na Unidade a partir do macroprocesso 

“Assistência Estudantil” para definição das ações a realizar para atingimento do objetivo do 

PNAES.  

 

A partir da edição do Decreto nº 7.234/2010, o ideal seria a elaboração de um normativo onde 

estivessem clara e objetivamente definidas as diretrizes e regras gerais a serem adotadas pela 

Instituição quanto à execução do Programa.  O que se observou na prática foi a publicação de 

vários normativos internos, específicos para cada auxílio concedido, que fazem referência ao 

PNAES, e apresentam regras para execução desse benefício específico, como é o caso dos 

Programas Auxílio Moradia, Auxílio Acadêmico e Bolsa Trabalho, e também concessão de 
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benefícios sem normatização e definição de critérios de seleção e forma de avaliação, como as 

atividades realizadas nas áreas de saúde, esporte e cultura.  

  

Não foi disponibilizada à equipe documentação que comprovasse as  diretrizes e regras gerais 

estabelecidas pela Alta Administração da Ufam a serem observadas na execução do Programa,  

como a definição das áreas de atuação do PNAES, os tipos de auxílio a serem concedidos 

(financeiro, pedagógico, etc.), o setor responsável direto pela coordenação do Programa 

(planejamento, execução e avaliação), o quantitativo estimado de servidores/colaboradores 

necessários para acompanhamento e atendimento do Programa, os indicadores a serem 

utilizados para avaliar o resultado do Programa, por exemplo. 

 

Não houve disponibilização de informações pelo gestor que apresentassem as ações realizadas 

junto aos estudantes, no âmbito de duas áreas especificadas no Decreto nº 7.234/2010, de 19 de 

julho de 2010: “inclusão digital” e “creche”, entretanto, constatou-se a realização das seguintes 

ações concedidas pela Ufam, a título de Assistência Estudantil: 

1. Moradia estudantil: 

1.1. Auxílio Moradia:  

Executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estudantil (CDE) da PROGESP/UFAM: 

destina-se a apoiar discente que se encontre em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 

especialmente oriundo de outras cidades do interior do Estado do Amazonas, que comprove, 

até a data de inscrição do processo seletivo de ingresso na Ufam, não residir na cidade do 

campus onde irá cursar a graduação. 

1.2. Auxílio Moradia - (ex-aluno da casa do estudante): Executado pela Coordenação de 

Desenvolvimento Estudantil (CDE) da PROGESP/UFAM. Objetiva oferecer auxílio moradia, 

em caráter especial, aos estudantes de graduação ex-moradores da Casa do Estudante em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica oriundos do interior do estado do Amazonas e de 

outros estados do Brasil, a fím de assegurar sua permanência e a conclusão do seu curso em 

tempo hábil. 

Valor do Auxílio-Moradia: R$300,00/mês. 

 

2. Alimentação:  

A Divisão de RU da Unidade Campus tem por objetivo assegurar o fornecimento ininterrupto 

de alimentação subsidiada de boa qualidade a comunidade estudantil do setor norte e sul do 

campus universitário Arthur Virgílio Filho, a fim de assegurar a permanência e conclusão do 

curso. 

Em relação a esse benefício, observa-se que não há ação realizada no sentido de priorizar os 

discentes socioeconomicamente vulneráveis, podemos citar como exemplo a gratuidade da 

refeição para o público alvo do programa PNAES. 

Valor da refeição para o aluno: R$ 0,30 (desjejum) e R$1,20 (almoço/jantar) 

 

3. Auxílio Financeiro e Pedagógico: 

3.1. Bolsa Trabalho: 

Executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estudantil (CDE) da PROGESP/UFAM. O 

Programa foi instituído por meio da Portaria Nº 387/2007, de 26 de fevereiro de 2007 e, alterado 

e consolidado pela Portaria 598/2010 de 17 de março de 2010 com a finalidade de proporcionar 

auxílio financeiro aos alunos regularmente matriculados em curso de graduação dessa 

Universidade, principalmente aqueles em situação socioeconômica vulnerável. 

Em que pese o atendimento ao objetivo de proporcionar a retenção do discente até a conclusão 

do seu curso, e tenha a “renda” como critério de seleção, o pagamento do Bolsa-Trabalho não 

encontra amparo legal nos normativos que regem o PNAES, em virtude da contraprestação de 

serviço durante 20h semanais, em troca do benefício.  
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Cabe ressaltar, como já mencionado anteriormente, que esse programa já era realizado pela 

Ufam antes da edição do Decreto nº 7.234/2010 que instituiu o PNAES. 

O valor da Bolsa Trabalho para o ano de 2016 foi de R$ 364,00/mês, acrescido do auxílio 

transporte no valor de R$ 60,50. 

 

3.2. Auxílio Acadêmico: 

Executado pela Coordenação de Desenvolvimento Estudantil (CDE) da PROGESP/UFAM. O 

Programa Auxílio Acadêmico visa conceder auxílio financeiro a discentes regularmente 

matriculados em cursos de graduação presencial da Ufam, em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica, com o objetivo de custear despesas com alimentação, transporte e material 

didático-pedagógico, visando à promoção de sua permanência na Ufam. Além da concessão do 

apoio financeiro o programa busca também ampliar as possibilidades de formação acadêmica 

de seus discentes por meio da participação em projetos de pesquisa, ensino, 

extensão e inovação. 

Esse benefício era pago antes de 2016 com o nome de Bolsa Acadêmica, e o primeiro normativo 

que previu esse pagamento aos alunos foi o Edital/PROCOMUN  nº 001/2014, de 30 de abril 

de 2014. 

Valor do Auxílio-Acadêmico: R$300,00/mês. 

 

3.3. Programa Institucional de Apoio Pedagógico (PIAP):  

De acordo com a Resolução nº 052/2012 da Câmara de Ensino de Graduação (CEG), esse 

programa  objetiva possibilitar maiores condições de desempenho acadêmico dos alunos com 

deficiência de aprendizado. Esse programa é coordenado e monitorado pelo Departamento de 

Programas Acadêmicos (DPA) da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PROEG) e a execução 

das ações vinculadas a esse programa orientadas por eixos definidos no Projeto Pedagógico 

Institucional da Ufam. 

Não obstante a definição conceitual do Programa no seu normativo de criação identificou-se 

que o PIAP busca também reduzir o alto índice de retenção e evasão dos alunos em disciplinas 

ministradas nos cursos oferecidos pela Universidade. 

Os editais do PIAP buscam selecionar os participantes para o Programa, que são professores, 

para atuarem como coordenadores das disciplinas, e alunos, para auxiliarem os professores 

coordenadores e o público alvo do programa. O valor das bolsas para os professores é de R$ 

1.100,00 e para os alunos, R$400,00.  

Identificou-se que o critério “renda” não é utilizado para seleção dos participantes do programa, 

tanto em relação aos alunos bolsistas (que acompanha os alunos com problemas de 

aprendizado), quanto aos alunos beneficiados com o acompanhamento realizado pelos bolsistas 

(docentes e alunos) do PIAP. Da mesma forma não menção aos alunos em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica no normativo de criação do PIAP. 

 

3.4. Programa Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior (PROMISAES): 

Os benefícios deste programa são destinados aos estudantes que tiveram ingresso na 
Universidade através do Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G) do MEC e 

MRE, cujo principal objetivo é a concessão a esses estudantes de auxílio financeiro em moeda 

corrente brasileira.  

A gestão do PROMISAES é feita pela ARII, que executa as ações do Programa por meio de 

processo de seleção através de edital específico.  

Para a Ufam foi autorizada pelo MEC a concessão de 12 bolsas do PROMISAES por ano.  

O valor da bolsa é de R$622,00/mês, pago diretamente ao aluno. 

 

4. Atenção à saúde, cultura e esporte:  

4.1. Saúde e Esporte: 
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Atividades coordenadas pela Divisão de Esporte, Lazer e Cultura, criada a partir da Resolução 

nº. 046/2014, Art. 8º, § 11, e que tem como objeto promover atividades de esporte, cultura e 

lazer, destinadas à população da Universidade Federal do Amazonas (acadêmicos, servidores e 

dependentes). Seu objetivo é proporcionar à população universitária atividades continua de 

cunho esportivo, cultural e de lazer, a fim de promover saúde física e mental a comunidade 

universitária. 

Atualmente estão definidas para realização as seguintes atividades: 

a) Projeto atividade física e saúde; 

b) Projeto jogos universitários da Universidade Federal do Amazonas - JuUfam 

c) Projeto treinamento /jogos universitários 

d) Corrida de acolhida aos calouros. 

4.2. Cultural: 

a) Festival folclórico. 

Cabe ressaltar que em análise às despesas realizadas com recursos da Assistência Estudantil em 

2015 e 2016 não se identificou gastos com as ações realizadas nas áreas de saúde e cultura, 

porém o gestor da Ufam, por meio do Ofício nº 37/2016/GR/UFAM, de 24 de janeiro de 2017, 

apresentou essas atividades como ações em curso na Unidade para atendimento ao determinado 

no PNAES. 

Identificou-se que a seleção dos participantes para essas atividades não prioriza o aluno em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme relatado em item específico desse 

Relatório. 

 

5. Plano de promoção de acessibilidade e de atendimento diferenciado a portadores de 

necessidades especiais: 

5.1. Programa EUAPOIO com visão de proporcionar assistência pedagógica e voz a pessoa 

com deficiência no âmbito universitário. 

Atualmente os alunos se beneficiam em diferentes demandas que merecem determinados tipos 

de assistência, os projetos que compõem o programa são: 

5.1.1. Projeto Novas Mentes: uma proposta de formação continuada sobre a questão da 

diversidade dentro da Ufam com servidores e alunos, foram atendidos 224 alunos participantes 

entre cursos Breille, Sorobã, Conceitos de deficiência. Interpretação em Libras e Cursos de 

utilização dos equipamentos adquiridos pelo EUAPOIO; 

5.1.2. Projeto EUInterpreto: é uma iniciativa criada em parceria com o Departamento de Letras 

LIBRAS e tem como principal objetivo dar voz e interpretação de alunos surdos dentro de 

programas de pós-graduação, foram assistidos 6 alunos surdos durante o processo de classe e 

defesa de dissertação; 

5.1.3. Projeto EUProduzo: este projeto possui meta de adaptar todos os itens literários de dentro 

e fora da universidade. Desse modo, até a presente, existe na nuvem digital 1588 livros, 37 

filmes, 210 dissertações de mestrado, 12 teses de doutorado, artigos, imagens e textos diversos. 

O impacto deste serviço, produzido por 8 bolsistas, atinge uma comunidade de 8 deficientes 

visuais, 8 surdos e 4 deficientes físicos: 

5.1.4. Projeto EUApoio Unidades: neste projeto as unidades do interior do estado, Itacoatiara, 

Humaitá, Parintins, Coari, e Benjamin Constant, recebem assistência de bens permanentes e 

consumo para a criação e manutenção das salas avançadas do EUAPOIO. O programa no 

Multicampi atende 22 pessoas com deficiência e 2 com Transtorno Global do Desenvolvimento 

Humano.    

  
##/Fato## 

Causa 
 

A maioria das ações realizadas no âmbito da assistência estudantil foi instituída para alcançar 

toda a comunidade universitária (estudantes e servidores), sem priorizar os estudantes em 
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situação de vulnerabilidade socioeconômica. Essas ações não foram repensadas e/ou 

redefinidas em novos moldes para atender o determinado no Decreto nº 7.234/2010, de 19 de 

julho  de 2010.  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Questionado sobre o assunto, o gestor respondeu: 

“Existe uma minuta de projeto de Política de Assistência Estudantil - PAEST, que necessita ser 

analisada e conhecida pela nova gestão do DAEST. Nesse sentido, será instalada uma 

comissão para fins de análise e providências que se fizerem necessárias, com vistas a promover 

a revisão da citada proposta e encaminhar para as devidas tramitações aos setores 

competentes. Encaminhamos em anexo, cópia da referida minuta (Anexo 001). 

Complementarmente, em resposta aos fatos apontados no Relatório Preliminar de Auditoria nº 

201505836, acrescentou: 

“7. No que se refere à política de assistência estudantil da UFAM, o DAEST retomou os estudos 

e reuniões visando sua implementação.”  

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Entre os normativos apresentados à equipe para análise não foi disponibilizado documento que 

comprovasse a institucionalização do Programa PNAES na Ufam, aliado a esse fato, o gestor 

com sua resposta (e o documento que apresenta anexo a ela) corrobora o entendimento de que 

não foi implantada na Ufam a Política de Assistência Estudantil, ao tempo que indica medidas 

que pretende adotar para sanear essa impropriedade. 

Com a implantação do Programa na Unidade o gestor poderá ter informações completas e 

consolidadas sobre a eficiência, eficácia e efetividade das ações desenvolvidas na Ufam junto 

a seus alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e principalmente se o objetivo do 

PNAES está sendo atingido.  

Quanto ao Restaurante Universitário, o gestor informa as providências que irá adotar para 

verificar uma forma de priorizar o aluno em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Dar andamento ao planejamento já realizado pelo DAEST para implantação 

na Ufam da Política de Assistência Estudantil, a fim de realizar ações com vistas a atender o 

determinado no Decreto nº 7.234/2010, de 19 de julho de 2010, priorizando os alunos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

 

 

1.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Os critérios de seleção definidos pelo gestor para os Programas ofertados pela Ufam são 

adequados à sua finalidade, porém alguns deles não atendem a determinação do Decreto 

nº 7.234/2010, de priorização do critério renda. 

 

Fato 
 

Verificamos que a Universidade Federal do Amazonas-Ufam estabeleceu critérios para a 

seleção dos alunos a serem beneficiados com recursos do PNAES, para os Programas Auxílio 

Acadêmico, Auxílio Moradia, Programa Bolsa Trabalho, Programa PIAP, Programa 

PROMISAES: 
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1 - Auxilio Acadêmico e Auxílio Moradia: Os critérios de seleção para esses Programas estão 

descritos nos editais de seleção do Programa. Para o exercício de 2016, estavam vigentes o 

Edital nº 003/2015-DAEST/PROGESP/UFAM, de 29 de outubro de 2015, e o Edital nº 

001/2016-DAEST/PROGESP/UFAM, de 20 de junho de 2016. 

 

2- Programa Bolsa Trabalho: A metodologia é definida pela Universidade Federal do Amazonas 

para seleção dos alunos a serem beneficiados, conforme critérios estabelecidos nos Editais de 

seleção, publicados anualmente. Para o exercício de 2016 estava vigente o Edital 002/2016-

DAEST/PROGESP/UFAM, de 15 de setembro de 2016. 

 

3-PROMISAES: 

Os critérios de seleção são definidos por edital, publicados semestralmente, e estão adequados 

ao determinado na Portaria/MEC nº 745/2012, de 5 de junho de 2012.  

 

Os candidatos que atenderem os critérios definidos são avaliados pelo Serviço Social da Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) para a determinação de suas condições 

socioeconômicas. A partir do resultado desta análise, os candidatos serão separados em dois 

grupos: os que atendem ao critério da renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, 

vigente em 2016, no valor de R$ 1.320,00 e os que não atendem ao critério da renda familiar 

per capita de até um salário mínimo e meio vigente em 2016.  

 

Os candidatos são selecionados então, por ordem de colocação, dentro do grupo com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio．Caso o número de candidatos 

selecionados neste grupo seja menor do que o número de bolsas, serão selecionados também, 

por ordem de colocação, os candidatos com renda familiar per capita superior a um salário 

mínimo e meio, vigente em 2016 até que o número de bolsas oferecidas seja atingido. 

 

Para o exercício de 2016 estava vigente o Edital nº 003/2016-ARII/REITORIA, de 23 de março 

de 2016. 

 

PIAP 

 

Para execução do PIAP são realizadas duas seleções de bolsistas: uma para professor 

coordenador do Programa; a outra, para aluno, que auxiliará o professor no processo de ensino-

aprendizagem de disciplinas com maiores índices de retenções em suas respectivas unidades 

acadêmicas. 

 

Os critérios de seleção dos professores e alunos bolsistas do PIAP estão definidos em Editais. 

Em 2016 estavam vigentes os seguintes editais: 012/2015 (Professor); 013/2015 (Aluno); 

030/2015 (Professor); 031/2015 (Aluno); 014/2016 (Professor); 015/2016 (Aluno); 034/2016 

(Aluno) e 035/2016 (alunos). 

 

Os projetos planejados e realizados no âmbito do PIAP destinam-se a escolher disciplinas que 

apresentem na Universidade maior retenção de alunos. Qualquer aluno com dificuldade naquela 

disciplina a ser ministrada pode participar do projeto, independente do critério “renda”. 

 

Por outro lado, considerando o auxílio pedagógico que esse programa objetiva, identificou-se 

que não há qualquer iniciativa do DAEST junto a PROEG para que os alunos beneficiários dos 

programas de assistência estudantil, que apresentam rendimento acadêmico abaixo da nota 

mínima exigida como requisito para participação dos programas ofertados pela Ufam, 

participem do PIAP ou alternativamente tenham algum atendimento nesse sentido. 
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Restaurante Universitário:  

Pelos exames realizados, identificou-se que só existe um critério para que se usufrua do 

benefício concedido pela Ufam no Restaurante Universitário: ser da Comunidade Universitária 

(discente, docente ou técnico administrativo da Instituição). Comprovando-se uma dessas 

condições, o estudante e o servidor têm acesso à refeição subsidiada.  

Sendo público visitante, paga pelo valor integral da refeição. 

 

Atenção à Saúde, Cultura e Esporte: 

Em decorrência dos exames realizados, constatou-se que para participação nos eventos 

promovidos pela Ufam, em relação a essas áreas, basta o interessado comprovar que faz parte, 

ou é dependente de quem faz parte, da comunidade universitária (aluno ou servidor), 

independentemente de sua situação socioeconômica financeira.  

 

Nessa situação, e considerando que as vagas para os programas ofertados não são ilimitadas, 

corre o risco de quando o estudante, público alvo do PNAES, procurar realizar sua inscrição, 

não conseguir fazê-lo por estarem todas as vagas ocupadas. 

 

Critério existe apenas para a participação dos estudantes da Ufam nos eventos esportivos em 

caráter nacional, como é o caso do JUBS (Jogos Universitários Brasileiros). Nesse caso, se 

utiliza, para seleção dos estudantes aptos a representarem a UFAM, o rendimento acadêmico, 

o qual é evidenciado através de histórico analítico emitido pela Pró-Reitoria de Ensino de 

Graduação. 

 

Projeto EUAPOIO: 

O gestor da Unidade não apresentou os critérios utilizados para seleção dos alunos para o 

projeto. Verificou-se que participam do projeto os alunos com alguma deficiência, 

independentemente de sua situação socioeconômica.     

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de política de assistência estudantil priorizada para os estudantes em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

O gestor apresentou as principais rotinas e requisitos para seleção de beneficiários dos 

programas instituídos na Unidade, a título de assistência estudantil, e que para aqueles que 

envolvem repasse financeiro a discentes regularmente matriculados em cursos de graduação 

presencial da UFAM, perpassa por critérios acadêmicos e de vulnerabilidade socioeconômico. 

Continua sua manifestação, apresentando os critérios estabelecidos pelos editais de seleção 

elaborados pela Unidade para as ações instituídas para os Programas Auxílio Acadêmico, 

Auxílio Moradia, Bolsa Trabalho, PIAP e PROMISAES. 

 

Informa ainda que os benefícios de assistência estudantil (Auxílio Moradia, Auxílio Acadêmico 

e Bolsa Trabalho) poderão ser acumuláveis desde que a soma total não ultrapasse o valor de 1,5 

salário mínimo (um salário mínimo e meio). 

 

Quanto ao PIAP, o gestor apresentou os editais de seleção dos alunos e professores e as 

seguintes manifestações quanto a execução do PIAP: 
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“[...] 2.1. Informar como são escolhidas as disciplinas que serão objeto de acompanhamento 

por parte dos bolsistas do Programa: 

2.  Em atenção ao quesito 2.1, temos a informar que as Unidades Acadêmicas apresentam 

à PROEG as informações a respeito do alto índice de reprovações em determinadas disciplinas 

e demonstram o interesse para que se realize um PIAP voltado a essa disciplina. Esse 

documento é analisado e, caso haja o deferimento, abre-se o edital para selecionar os 

professores e bolsistas que ficarão responsáveis pelo acompanhamento do PIAP. 

2.2. Informar como se dá a escolha/seleção dos estudantes que serão acompanhados pelos 

bolsistas do PIAP; 

[...] 

3.  No que se refere aos quesitos 2.2, 2.3 e 2.4, informamos que não há critérios unificados 

para escolha/seleção dos alunos que serão acompanhados pelos bolsistas do PIAP. Cada 

Unidade Acadêmica estabelece critérios próprios para atender às demandas desses alunos, 

ficando ao encargo da PROEG somente o pagamento dos professores-coordenadores de cada 

disciplina e dos bolsistas selecionados, condicionada à apresentação de frequência mensal.” 

 

Questionado sobre as ações desenvolvidas na área de saúde, cultura e esporte se há prioridade 

do critério renda o gestor informou: 

“Não há distinção quanto às ações desenvolvidas, todos os alunos participam dos eventos, com 

exceção dos que envolvem eventos esportivos em caráter nacional, como é o caso do JUBS 

(Jogos Universitários Brasileiros) que utiliza para os estudantes aptos a representarem a 

UFAM o rendimento acadêmico, o qual é evidenciado através de histórico analítico emitido 

pela Pró-Reitoria de Ensino e Graduação.” 

 

Quanto ao Restaurante Universitário foram realizadas as seguintes manifestações pelo gestor: 

“ 6.1.  O valor das refeições pagas pelos discentes socioeconomicamente vulneráveis no RU é 

o mesmo pago pelos demais discentes da Ufam que o freqüentam? 

Não há distinção de valores pagos pelos discentes socioeconomicamente vulneráveis dos 

demais discentes. Somente o visitante, que pode ser servidor ou aluno de outra Instituição ou 

mesmo outro tipo de público que não aluno da UFAM, é que paga um valor diferenciado, ou 

seja, paga o valor integral da refeição. 

6.2. Existe algum outro benefício exclusivo, concedido a título de "Alimentação", aos discentes 

em situação socioeconomicamente vulneráveis? Em caso positivo, informar em detalhes o 

benefício concedido (do que se trata, modo de seleção, execução, acompanhamento, etc.). 

Não há qualquer outro benefício exclusivo concedido a título de "Alimentação" aos discentes 

em situação socioeconomicamente vulneráveis.” 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 201505836, acrescentou: 

“9. Por fim, quanto ao Restaurante Universitário, o DAEST iniciou estudos quanto à tabela de 

valores, visando à possibilidade de conferir tratamento diferenciado aos alunos sócio-

economicamente vulneráveis. O resultado desse estudo deverá ser apresentado à 

Administração Superior até o final de novembro deste ano.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

De forma geral, o gestor não apresentou à equipe documentação que demonstrasse que as ações 

em realização na Ufam possuem critérios de seleção bem definidos e priorizam o aluno em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica.  

Ainda em sua manifestação corrobora o entendimento de que não houve priorização das ações 

de saúde, cultura e esporte, informa que todos os alunos participam dos eventos. 

Quanto ao Projeto EU APOIO, não houve manifestação quanto aos critérios de seleção. 
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Quanto ao Restaurante Universitário, o gestor corrobora a informação de que não há seleção 

realizada para a concessão desse benefício. 

Quanto ao PIAP o gestor reconhece que não há critério de seleção de alunos para compor as 

turmas que serão criadas.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adequar todas as ações de assistência estudantil instituídas na Unidade às 

determinações do Decreto nº 7.234/2010, de 19 de julho de 2010, especialmente inserindo a 

"renda" como critério de seleção dos beneficiários dessas ações. 

 

 

1.2.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Controles Internos sobre a execução do PNAES na Ufam são deficientes e necessitam de 

aprimoramento. 

 

Fato 
 

Em relação à adequação dos controles internos do setor responsável pela execução do Programa 

Nacional de Assistência Estudantil - PNAES na Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 

identificamos o que segue: 

 

As principais rotinas e controles administrativos envolvidos no fluxo de pagamento de 

benefícios da Assistência Estudantil estão contidas no Manual de Procedimentos da PROGESP, 

sendo também informado pelo gestor, por meio do Ofício nº 37/20I6/GR/UFAM, de 24 de 

janeiro de 2017, passo a passo, as atividades executadas para pagamento dos Programas Bolsa 

Trabalho, Auxílio Moradia e Auxílio Acadêmico na Sede da Ufam.  

 

Os procedimentos definidos nos citados Manuais preveem ações que garantem o pagamento 

dos benefícios apenas aos alunos selecionados e aptos em receber o referido benefício. São 

utilizados nessa fase de pagamento os sistemas SIAPE (Estagiários/Bolsa Trabalho) e SIAFI. 

 

Não obstante a manifestação do gestor indicar a existência de rotinas de verificação quanto às 

atividades realizadas para controle do pagamento dos Auxílios Moradia e Acadêmico 

concedidos nas Unidades Fora da Sede, não se encontrou no Manual da PROGESP a indicação 

dessas ações. 

 

Quanto aos controles internos realizados junto ao PIAP, o gestor relatou o que segue: 

“No DPA/PROEG tem-se uma servidora de carreira, pedagoga, que gerencia e acompanha o 

programa, mantendo contato com os coordenadores dos projetos e com os alunos bolsistas. 

Realiza o acompanhamento das frequências mensais, pagamento de bolsa e cobrança dos 

relatórios finais e um assistente administrativo que auxilia o DPA na tramitação e 

arquivamento dos documentos pertinentes ao PIAP. “ 

 

Questionou-se sobra a existência de rotina implantada para confirmação da continuidade das 

condições dos alunos beneficiários dos programas durante o período de vigência dos auxílios 

concedidos, ao que o gestor respondeu: 

“ No que se refere a este quesito, o que existe é a avaliação socioeconômica realizada no 

momento da entrevista concernente aos Editais de Auxílios Estudantil e Moradia, e quando há 

necessidade de visitas das assistentes sociais do DAEST, por exemplo: em casos de estudantes 
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que estão faltando às atividades do bolsa Trabalho, é verificado o motivo do impedimento e 

gerado um relatório da visita.” 

 

Nos Manuais da PROGESP e PROEG o fluxo de pagamentos dos Programas se encerra com o 

encaminhamento de processo ao Departamento de Finanças (DEFIN) da Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças (PROADM), e continua no Manual de Procedimentos da PROADM, 

aprovado pela Portaria GR/UFAM nº 1615/2016, de 06 de junho de 2016. 

 

Cabe ressaltar que o gestor da Ufam não apresentou documento que consolide o fluxo de 

procedimentos realizados pela Unidade para execução da Ação de Assistência Estudantil, desde 

a seleção do aluno para recebimento do benefício até o seu pagamento ou pagamento da ação 

que o beneficie.  

 

Quanto ao pagamento do PROMISAES, não há manual definindo o fluxo de procedimentos 

para pagamento do benefício citado aos alunos, entretanto o gestor apresentou a seguinte 

manifestação:  

“Em relação à demanda do presente item a ARII/UFAM se reporta à Pro-Reitoria de 

Administração (PRO-ADM). Mensalmente a ARII/Ufam checa a situação dos alunos 

participantes do Programa PROMISAES e encaminha ofício à PRO-ADM com a relação dos 

alunos bolsistas para pagamento. [...]” 

 

Com relação a rotinas e controles internos que visem mitigar a ocorrência de desvios durante a 

execução do programa identificou-se atuação do gestor junto aos Programas gerenciados pelo 

DAEST e pela ARII, com o acompanhamento mensal das atividades realizadas pelos 

beneficiários por meio do Relatório Acadêmico apresentado por esses alunos e semestralmente 

por meio do relatório de rendimento acadêmico emitido pela plataforma e-campus.  Segundo o 

gestor as denúncias, quando ocorrem são encaminhadas via ouvidoria.  

 

Ainda em relação à ARII/UFAM, foi instituído um canal próprio de comunicação com os alunos 

para esclarecimentos e denúncias através de e-mail institucional. Uma vez registrada a denúncia 

um processo de avaliação preliminar interno é aberto para averiguar os fatos antes que os 

mesmos venham a motivar um processo administrativo. 

 

Quanto ao DPA/PROEG, acompanha a execução das atividades dos bolsistas por meio do 

Relatório Final do Projeto. Não há realização de acompanhamento que venha mitigar eventual 

desvio que possa ocorrer durante a execução do projeto. 

 

Quanto ao controle das refeições consumidas no Restaurante Universitário, o gestor apresentou 

sua manifestação, por meio do Ofício nº 510/2017/GR/UFAM, de 18 de agosto de 2017, 

informando que a Ufam trabalha com um Sistema informatizado, o SISRU, que possui dois 

módulos que controlam a venda e o acesso ao serviço (consumo). A ferramenta introduz a 

leitura do código de barra da Carteira Estudantil para o acesso do aluno ao alimento. A venda 

é realizada pelo Restaurante e que somente o estudante poderá usufruir o benefício, sendo 

necessário, para isso, que apresente sua Carteira Estudantil da UFAM ou a Declaração do RU 

com o código de barras, obrigatoriamente com documento oficial com foto. A declaração do 

RU contendo o código de barras é emitida pelo próprio estudante via portal do aluno.  

Para apuração do consumo, informa: [...]somente o servidor da UFAM, com delegação para 

essa atividade, tem acesso, dessa forma ao final de cada consumo (desjejum, almoço e jantar) 

o servidor confere quanto foi o consumo, realiza as devidas anotações e registros. 

Assim, ao fim de cada mês é computado o valor total consumido e para finalizarmos a nota é 

realizada a conferência pelos: servidor do consumo, o chefe da divisão do restaurante e 

coordenação do restaurante que, após a conferência, repassa o quantitativo à empresa 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
30 

prestadora do serviço e, posteriormente, à Pró-Reitoria de Administração e Finanças - 

PROADM e à Direção do DAEST.” 

 

Quanto ao Projeto EU APOIO identificou-se também que não há manualização dos 

procedimentos realizados para seleção dos beneficiários do Projeto, bem como os pagamentos 

efetuados com os recursos orçamentários e financeiros a eles vinculados.  Além disso, o gestor 

da Ufam não apresentou as rotinas/procedimentos realizados pela coordenação para controle e 

acompanhamento da execução do referido projeto. 

  
Programação orçamentária e respectiva execução do PNAES de 2015 e 2016.  

 

Em que pese os procedimentos apresentados no Manual de procedimentos da PROGESP acerca 

do controle exercido pelo CDE e CBE da PROGESP, ARII e DPA/PROEG e CIA/Projeto EU 

APOIO, não foram apresentados a equipe documentos comprobatórios de ações de 

acompanhamento realizadas por esses setores às despesas executadas nos exercícios analisados, 

o acompanhamento mês a mês (ou de forma rotineira) da execução orçamentária e financeira 

de cada Programa/Auxílio instituído na Ufam, data do pagamento efetuado ao aluno, a evolução 

do custo de cada programa, etc. 

 

Para os exercícios de 2015 e 2016 identificamos a execução dos seguintes valores: 

 

Tabela I – Execução Orçamentária do PNAES na UFAM em 2015 e 2016 

Ação - 

4002 

Dotação 

Inicial  

(R$) 

Dotação 

Atualizada 

 (R$) 

Despesas 

Empenhadas  

(R$) 

Despesas 

Liquidadas 

(R$) 

Despesas 

Pagas  

(R$) 

PNAES 

2015 

21.247.429.00 21.247.429,00 20.489.978,00 15.700.068,06 15.368.151,38 

PNAES 

2016 

23.324.087,00 23.324.087.00 22.840.579,09 19.110.505,11 19.110.505,11 

Fonte: Ofício nº 37/2016/GR/UFAM, de 24 de janeiro de 2017. 

Em relação ao quantitativo de benefícios concedidos e valor executado para cada Ação nos 

exercícios de 2015 e 2016, apuramos o que segue: 

 

Tabela II – Benefícios concedidos e pagos pela Ufam em 2015 e 2016 

AUXÍLIO CONCEDIDO 
2015 2016 

BENEFÍCIOS(1) VALOR (2) BENEFÍCIOS (3) VALOR (2) 

PEDAGOGICO/TRANSPORTE 61 167.600,00 386 0,00 

AUXILIO ACADÊMICO 1.219 3.564.000,00 18.089 5.553.534,16 

AUXÍLIO MORADIA 597 2.027.900,00 7.252 2.353.037,70 

ALIMENTAÇÃO 1.578.667 5.676.609,37 1.357.129 8.167.064,17 

BOLSA TRABALHO 3445 2.440.689,54  4.196 2.111.665,98 

JOGOS UNIVERSITÁRIOS 29 40.600,00 0 0,00 

FESTIVAL FOLCLORICO 0 0,00 1500 10.000,00 

Fonte: (1) Relatório de Gestão/2015 da Ufam; (2) Tesouro Gerencial, em 06 de outubro de 2017; (3) Ofício nº 

628/2017/GR/UFAM, de 10 de outubro de 2017. 

 

Cabe destacar, quanto ao quantitativo de benefícios concedidos pela Universidade em 2015 

apresentados na Tabela II, que se observou divergências de dados nas informações constantes 

das folhas 14 e 90 do respectivo Relatório de Gestão da Ufam (Resultado das Ações de 

Assistência Estudantil versus Comentário constante do ”Quadro 4:  Programa Educação 

Superior”). Para o exercício de 2016, já não foram encontradas divergências em relação a essas 

mesmas informações (fls. 14 e 56 do Relatório de Gestão de 2016 da Ufam). 
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Importante ressaltar que no âmbito do SIAFI existe um instrumento denominado Plano Interno 

(PI), criado para facilitar o acompanhamento da execução orçamentária de determinado Órgão 

ou Unidade Gestora, constituindo-se no detalhamento das suas Subações. Pode ser associado a 

um centro de custo dentro da organização permitindo, dessa forma, acompanhar as despesas 

realizadas por PI, facilitando inclusive o gestor em eventual tomada de decisão quanto aos 

benefícios concedidos aos alunos. 

Em relação aos Plano Internos da Ufam relacionados à Ação 4002, constatou-se que para o 

exercício de 2015 não foi criado Plano Interno que identificasse de forma transparente e 

individual as despesas com o pagamento dos benefícios estudantis concedidos pela 

Universidade.  Para se conseguir identificar o montante das despesas com auxílio moradia, 

auxílio acadêmico, bolsa trabalho, entre outros, foi preciso procurar essa informação no campo 

“observação” de documentos emitidos no SIAFI, como as notas de empenho, ordens bancárias, 

notas de sistema, entre outros tantos documentos ali gerados.  

Em regra, os Planos internos deveriam demonstrar com transparência essas despesas, o que não 

ocorreu para o exercício de 2015, já que os PI’s definidos estavam bem generalizados, como 

pode se verificar no SIAFI: 
M0000G0112N  DESPESAS CUSTEIO ACAO ASSISTENCIA ESTUDANTE 

M0000G0115N  DESPESAS CUSTEIO ACAO PROMISAES 

M0000G2312N  DESPESAS CUSTEIO ACAO ASSISTENCIA ESTUDANTE 

MAC02G0100N VIVER SEM  LIMITE / PROGRAMA INCLUIR 

MAC04G2312N DESPESAS CUSTEIO ACAO ASSISTENCIA ESTUDANTE 

MAC07G0115N DESPESAS CUSTEIO ACAO PROMISAES 
 

Tabela III - Despesas PNAES realizadas em 2015 – Por PI 

PI 
DOTACAO 

INICIAL 

DOTACAO 

ATUALIZADA 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS 

LIQUIDADAS 

DESPESAS 

INSCRITAS EM 

RP NAO 

PROCESSADOS 

DESPESAS 

PAGAS 

-8 
SEM 

INFORMACAO 
110.998,00 110.998,00         

M0000G0112N 

DESPESAS 

CUSTEIO 

ACAO 

ASSISTENCIA 

ESTUDANTE 

0,00 0,00 0,00       

M0000G0115N 

DESPESAS 

CUSTEIO 

ACAO 

PROMISAES 

8.708,00 8.708,00 8.708,00 8.708,00   8.708,00 

M0000G2312N 

DESPESAS 

CUSTEIO 

ACAO 

ASSISTENCIA 

ESTUDANTE 

733.449,45 733.449,45 693.631,34 691.096,36 2.534,98 691.096,36 

MAC02G0100N 

VIVER SEM  

LIMITE / 

PROGRAMA 

INCLUIR 

290.998,00 290.998,00 199.267,06 140.862,86 58.404,20 125.862,86 

MAC04G2312N 

DESPESAS 

CUSTEIO 

ACAO 

ASSISTENCIA 

ESTUDANTE 

20.019.927,55 20.019.927,55 19.505.023,60 14.776.052,84 4.728.970,76 14.459.136,16 

MAC07G0115N 

DESPESAS 

CUSTEIO 

ACAO 

PROMISAES 

83.348,00 83.348,00 83.348,00 83.348,00   83.348,00 

TOTAL 21.247.429,00 21.247.429,00 20.489.978,00 15.700.068,06 4.789.909,94 15.368.151,38 

Fonte: Tesouro Gerencial, em 06 de outubro de 2017. 

Para 2016, contudo, identificou-se ajuste nos PI’s, que passaram a ter a seguinte configuração 

no referido sistema: 
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M02AEG2312N ASSISTENCIA ESTUDANTE OUTRAS DESP. CUSTEIO  

M02AEG2313E PROGRAMA ACAO INCLUIR (EU APOIO) - CUSTEIO  

M4002G1959N  PROMISSAES  

M4002G2312N  ASSISTENCIA AO ESTUDANTE OUTRAS DESPESAS  

M4002G2313E  PROGRAMA ACAO INCLUIR (EU APOIO) - CUSTEIO  

M4002G2380N  PROGESP-BOLSA TRABALHO  

M4002G2382N  PROGESP - AUX. MORADIA ESTUDANTE  

M4002G2383N  PROGESP-AUX. ACADEMICOS - BOLSAS  

M4002G2385N  PROGESP-AUX. JUUFAM/JUBS/JUAS  

M4002G2386N  PROGESP RU  

M4002G2388N  PROEG-PIAP ALUNO  

M4002G4113E  PROGRAMA ACAO INCLUIR (EU APOIO)  

M4002G9913E  PROGRAMA ACAO INCLUIR (EU APOIO) - PERMANENTE  

P4002G1926A  ESCOLA DO CAMPO COMPENSACAO - FACED  
 

 

 

Tabela IV - Despesas PNAES realizadas em 2016 – Por PI 

PI 
DOTACAO 

INICIAL 

DOTACAO 

ATUALIZADA 

DESPESAS 

EMPENHADAS 

DESPESAS 

LIQUIDADAS 

DESPESAS 

INSCRITAS EM 

RP NAO 

PROCESSADOS 

DESPESAS 

PAGAS 

M4002G1959N PROMISSAES 84.000,00 84.000,00 82.104,00 82.104,00   82.104,00 

M4002G2312N 

ASSISTENCIA AO 

ESTUDANTE 

OUTRAS DESPESAS 

595.180,93 595.180,93 516.458,49 445.136,50 71.321,99 445.136,50 

M4002G2313E 

PROGRAMA ACAO 

INCLUIR (EU APOIO) 

- CUSTEIO 

233.898,00 233.898,00 218.682,58 186.762,60 31.919,98 186.762,60 

M4002G2380N 
PROGESP-BOLSA 

TRABALHO 
2.499.340,03 2.499.340,03 2.111.665,98 2.111.665,98   2.111.665,98 

M4002G2382N 

PROGESP - AUX. 

MORADIA 

ESTUDANTE 

2.353.037,70 2.353.037,70 2.353.037,70 2.353.037,70   2.353.037,70 

M4002G2383N 

PROGESP-AUX. 

ACADEMICOS - 

BOLSAS 

5.553.534,16 5.553.534,16 5.553.534,16 5.553.534,16   5.553.534,16 

M4002G2385N 
PROGESP-AUX. 

JUUFAM/JUBS/JUAS 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00   10.000,00 

M4002G2386N PROGESP RU 11.305.424,18 11.305.424,18 11.305.424,18 8.167.064,17 3.138.360,01 8.167.064,17 

M4002G2388N PROEG-PIAP ALUNO 201.200,00 201.200,00 201.200,00 201.200,00   201.200,00 

M4002G4113E 
PROGRAMA ACAO 

INCLUIR (EU APOIO) 
173.672,00 173.672,00 173.672,00   173.672,00   

M4002G9913E 

PROGRAMA ACAO 

INCLUIR (EU APOIO) 

- PERMANENTE 

114.800,00 114.800,00 114.800,00   114.800,00   

P4002G1926A 

ESCOLA DO CAMPO 

COMPENSACAO - 

FACED 

200.000,00 200.000,00 200.000,00   200.000,00   

TOTAL 23.324.087,00 23.324.087,00 22.840.579,09 19.110.505,11 3.730.073,98 19.110.505,11 

Fonte: Tesouro Gerencial, em 06 de outubro de 2017. 

Observa-se que em 2016 o gestor atuou no sentido de melhorar a transparência dos seus gastos, 

apesar desse fato, tais ações não foram suficientes para demonstrar o custo real executado em 

cada Plano Interno.  As despesas ali registradas não refletem com exatidão os valores 

executados relacionados à ação descrita no PI, pois alguns dos pagamentos efetuados utilizaram 

recursos orçamentários e financeiros vinculados a PI diverso ao da despesa realizada, como por 

exemplo:  

PI: M4002G2385N: PROGESP-AUX. JUUFAM/JUBS/JUAS – criado para registrar o 

pagamento de despesas com Jogos Estudantis. Foram pagas despesas com o Festival Folclórico 

realizado em 2016. 
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PI: M4002G2383N: PROGESP-AUX. ACADEMICOS – BOLSAS – criado para registrar o 

pagamento de Auxílio Acadêmico. Foram pagas despesas com auxílio transporte, auxílio 

moradia e outras despesas estudantis, como prática de campo dos estudantes.    

PI: M4002G2312N: ASSISTENCIA AO ESTUDANTE OUTRAS DESPESAS – criado para 

registrar o pagamento de despesas de custeio com ações de assistência ao estudante. Foram 

pagas despesas com Prática de Campo e com programas que já possuíam PI específico criado, 

como PROMISAES, Bolsa Trabalho, Auxílio Acadêmico e Auxílio Moradia. 

 

Pelos motivos já informados nesse Relatório, é importante destacar que os valores informados 

na Tabela IV não apresentam o montante real gasto com cada benefício em 2016, especialmente 

aqueles vinculados a Auxílio Moradia, Auxílio Acadêmico, Assistência Estudante - Outras 

despesas, PROMISAES, RU e AUX. JUUFAM/JUBS/JUAS. 

 

Um planejamento adequado, acompanhado de periódica verificação dos recursos utilizados e a 

utilizar proporcionaria ao gestor da Unidade maior controle orçamentário e financeiro desses 

gastos, auxiliando-o em eventual tomada de decisão (em caso de contingenciamento de 

recursos, por exemplo), reduzindo o risco de registros indevidos das despesas em PI diverso ao 

da despesa ocorrida, como ocorreu nos exercícios de 2015 e 2016 na Ufam. 

 

As situações encontradas, informadas nesse relatório, além de demonstrar a ausência de 

transparência na execução orçamentária e financeira das despesas da Ufam, evidenciam que 

não há na Instituição controle eficiente sobre os benefícios concedidos com recursos da 

Assistência Estudantil. 

 

Quanto à suficiência de recursos orçamentários e financeiros do PNAES para a execução das 

ações de assistência estudantil para o período sob exame, o gestor assim se manifestou:  

“Os recursos orçamentários e financeiros do PNAES são destinados à manutenção dos 

programas existentes, porém insuficientes para novos projetos como: implementação do 

auxílio creche, garantir que todos os discentes ingressantes por meio de cota de 

vulnerabilidade econômica possam ser atendidos, bolsa atleta, ajuda de custo para 

apresentação de trabalhos acadêmicos, ajuda de custo para aquisição de material e 

principalmente aumentar o valor do benefício concedido para moradia e apoio pedagógico. 

 

O recurso (orçamentário e financeiro) do PNAES destinado ao Programa PROMISAES 

não são adequados para atender a o total de alunos PEC-G atualmente cursando graduação 

regular na UFAM. Apenas 12 bolsas são destinadas à UFAM. Desta forma a ARII/UFAM 

suspendeu novos ingressos de alunos pelo Programa PEC-G até que o quantitativo de bolsas 

seja compatível com o número de alunos participantes do programa. Esta política visa diminuir 

o problema de vulnerabilidade socioeconômica daqueles que não podem ter acesso a este 

benefício. Quanto a compatibilidade for atingia um novo processo de seleção deverá ser 

estudado e implementado. [...]”  

  
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de normatização pela Alta Administração da Ufam da forma de acompanhamento da 

execução do Programa PNAES na Instituição, de forma a definir o responsável geral pela 

execução do Programa, o seu relacionamento com as demais Unidades da Ufam que executam 

ações com recursos da Assistência Estudantil e como se dará o acompanhamento e controle 

orçamentário e financeiro do Programa será realizado, o relacionamento entre quem coordena 

o Programa e o Departamento de Finanças (DEFIN) da PROADM/UFAM. 

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria nº 201505836, o gestor apresentou a seguinte 

manifestação:  

“2. Inicialmente, cumpre-nos tecer alguns esclarecimentos quanto à gestão da UFAM: a atual 

diretora do Departamento de Assistência Estudantil - DAEST (unidade responsável pela gestão 

do PNAES no âmbito da UFAM), técnica-administrativa em educação M.C.B.P, faz parte da 

nova gestão da Universidade Federal do Amazonas, a qual tomou posse no dia 06 de julho do 

ano em curso. Desde então, a gestora tem envidado esforços para se apropriar das ações de 

assistência estudantil no âmbito da UFAM, em especial aquelas que utilizam recursos do 

PNAES. 

3. Quanto aos mecanismos de acompanhamento do PNAES, o DAEST está ciente da 

necessidade de implementação de uma sistemática de acompanhamento que forneça 

informações fidedignas quanto à evolução do desempenho acadêmico, destacando dados de 

evasão e retenção e obtenção de sucesso no percurso da trajetória acadêmica dos estudantes 

beneficiários do PNAES. Para tanto, o DAEST tem buscado uma aproximação do Centro de 

Tecnologia da informação e Comunicação - CTIC para fins de aperfeiçoamento do ECAMPUS 

alunos, para que os programas/ações de assistência estudantil sejam registrados com OS 

respectivos dados referentes ao quantitativo de alunos atendidos; casos de suspensão e 

cancelamento de auxílios; visualização do desempenho acadêmico durante o recebimento dos 

benefícios. Também está providenciando a formação de Comissão do Programa PNAES, com 

a participação do CTIC e dos gestores dos demais setores da UFAM que, de algum modo, 

executam ações de assistência estudantil com recursos do PNAES. 

4. Quanto às informações referentes aos recursos do PNAES na UFAM, o DAEST diligenciou 

junto à Pró-Reitoria de Administração e Finanças - PROADM e à Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional - PROPLAN, solicitando 

informações/orientações quanto ao acompanhamento da redistribuição dos recursos oriundos 

do PNAES, a fim de ter conhecimento do processo como um todo.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 Em virtude de consulta ao sítio da Ufam na internet confirmou-se a ausência de manual de 

procedimentos para a ARII, que administra o PROMISAES e para a CIA, que administra o 

Projeto EU APOIO. Na resposta do gestor, encaminhada durante os trabalhos de campo, 

inclusive, não há manifestação quanto a existência de procedimentos manualizados para o setor 

que coordena o Projeto EU APOIO. 

O gestor com a sua afirmação corrobora o entendimento de que há necessidade de melhor 

utilização dos recursos informatizados para controle e acompanhamento da execução dos 

Programas instituídos na Ufam, e para tanto informa as providências adotadas com esse 

objetivo. 

Quanto a execução orçamentária e financeira, o gestor informa suas ações objetivando conhecer 

sua disponibilidade orçamentária e financeira e acompanhar sua execução em tempo real, 

corroborando o entendimento de que esse gerenciamento não estava acontecendo.  

Em relação a execução orçamentária e financeira, cabe destacar a importância da fidedignidade 

dos dados inseridos no SIAFI, primeiro para que os demonstrativos contábeis sejam 

transparentes e reflitam o que de fato foi despendido pela Unidade com os programas 

assistenciais concedidos pela Instituição, segundo porque assim o gestor da Unidade pode 

acompanhar em tempo real a execução efetivamente realizada com os recursos provenientes da 

Assistência Estudantil e avaliar a execução do Programa,  sabendo onde esses recursos estão 

sendo aplicados e se estão sendo eficientes e eficazes para cumprir o disposto no Decreto nº  

7.234/2010. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Após institucionalização das ações do PNAES na UFAM, deve o gestor 

definir as atribuições de todos os setores envolvidos com a execução do Programa, bem como 

o fluxo de procedimentos de cada setor, desde o planejamento das ações a realizar no âmbito 

do PNAES, até ao pagamento efetuado relativo a execução dessa ação. 

 

 

1.2.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Desconhecimento da efetiva demanda por assistência estudantil na Ufam. 

 

Fato 
 

O gestor da Unidade não realizou estudos e análises junto aos estudantes da Ufam, buscando 

identificar a demanda discente por assistência estudantil para definição das áreas de aplicação 

dos recursos do PNAES, inobservando o disposto no Art. 4º, caput, do Decreto nº 7.234/2010, 

de 19 de junho de 2010.  

  
##/Fato## 

Causa 
 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas não realizou ações na Instituição no sentido de levantar 

junto aos alunos as suas reais necessidades quanto à assistência estudantil. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Questionado quanto à escolha das áreas de atuação para a aplicação dos recursos da Assistência 

Estudantil na Unidade, o gestor apresentou a seguinte resposta: 

“Informamos que até o momento não realizamos precisamente estudos acerca da demanda do 

corpo discente por assistência estudantil, no entanto observa-se a existência de uma demanda 

reprimida na ocasião da publicação do edital. No entanto, a UFAM adquiriu o Sistema 

Integrado de Administração Acadêmica - SIGA-A que possibilitará a integração de todos os 

dados administrativos e acadêmicos que poderá auxiliar no cumprimento das ações de 

assistência estudantil. ”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Pelos exames realizados, observa-se que as áreas escolhidas pela Ufam, para aplicação dos recursos 

do PNAES, buscaram apenas atender precipuamente ao determinado no Decreto nº 7.234/2010, 

sem levar em conta a demanda dos seus estudantes e a resposta do gestor corrobora essa afirmação. 

 

Esses estudos e análises junto ao corpo discente da Instituição, além de proporcionar maior 

proximidade entre instituição e aluno, possibilitam ao gestor identificar os principais problemas 

enfrentados por seus alunos para a realização de seus cursos, e a definir estratégias de atuação que 

venham a contribuir com a melhoria do desempenho acadêmico desses alunos, estimulando-os a 

permanecer na Instituição até concluírem sua graduação. 

 

Cabe ressaltar que para atender ao PNAES, esses estudos devem priorizar os estudantes oriundo da 

rede pública de educação básica ou com renda familiar de até um salário mínimo e meio, pois um 

estudo mais abrangente, com todos os alunos da Ufam, pode proporcionar resultados que não 

alcancem o público alvo do Programa. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Estabeleça mecanismos para acompanhamento e aferição da demanda efetiva 

dos alunos da Ufam por benefícios da assistência estudantil. 

 

 

 

 

1.2.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento de auxílio aos estudantes em modalidade estranha ao previsto no Decreto nº 

7.234/2010. 

 

Fato 
 

Em análise às despesas efetuadas pela Ufam em 2016, com recursos da Assistência Estudantil, 

verificou-se o pagamento aos estudantes de auxílio intitulado Bolsa Trabalho. 

 

O Programa Bolsa Trabalho foi instituído na Ufam por meio da Portaria GR/UFAM nº 

387/2007, de 26 de fevereiro de 2007, alterado pela Portaria GR/UFAM nº 598/2010, de 17 de 

março de 2010, ambas do Gabinete da Reitoria, e se propõe a apoiar as atividades meio da 

instituição, ao mesmo tempo que proporciona auxílio financeiro aos discentes regularmente 

matriculados em curso de graduação da Universidade, prioritariamente aqueles que se 

encontram em situação socioeconômica vulnerável. 

 

O valor da Bolsa Trabalho para o ano de 2016 foi de R$ 364,00/mês, acrescido do auxílio 

transporte no valor de R$ 60,50. 

 

Ressalte-se que a Portaria de criação do referido auxílio foi editada antes da publicação do 

Decreto nº 7.234/2010, de 19 de julho de 2010, e apesar da Portaria/GR/UFAM nº 387/2007 

ser alterada em março de 2010, por meio da Portaria GR/UFAM nº 598/2010, em nenhum 

momento, em ambas as Portarias, houve referência ao recurso orçamentário e financeiro que 

financiaria o pagamento das bolsas aos alunos, muito menos que era o recurso da Assistência 

Estudantil. Contudo, os pagamentos foram realizados com os recursos do PNAES.   

 

A resposta da gestora, emitida por meio do Ofício nº 37/2016/GR/UFAM de 24 de janeiro de 

2017, reforça o entendimento de que na Ufam o Programa Bolsa Trabalho se vincula ao 

PNAES: 

“[...] 

As ações de assistência [realizadas] pela UFAM abrange o Art.3" §1° do referido 

decreto tais como: 

[...] 

VI. Programa de apoio Pedagógico: 

a) A UFAM contempla neste item o Programa de Bolsa Trabalho que foi instituído por 

melo da Portaria N° 387/2007 de 26 de fevereiro de 2007 e, alterado e consolidado 

pela Portaria N° 598/2010 de 17 de março de 2010 com a finalidade de proporcionar 

auxílio financeiro aos alunos regularmente matriculados em curso de graduação da 

UFAM, principalmente aqueles em situação socioeconômica vulnerável com [íntuito] 

de auxiliá-los a não evadir da Instituição e concluir seus Cursos de graduação; 

[...]” 
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Além dos fatos relatados, em que pese o atendimento ao objetivo de proporcionar a retenção do 

discente até a conclusão do seu curso, o pagamento do Bolsa-Trabalho não encontra amparo 

legal no normativo que rege o PNAES, especialmente em função da contrapartida obrigatória 

para o aluno, em executar atividades na UFAM, cumprindo jornada de 20h semanais. 

  

 
##/Fato## 

Causa 
 

Desvio de finalidade na execução do PNAES na Ufam, aliado à ausência de indicação nas 

portarias de criação/alteração do Programa Bolsa Trabalho da fonte de financiamento para o 

programa instituído no âmbito da Universidade. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Questionado o gestor da Unidade apresentou a seguinte manifestação: 
“Com a posse da nova gestão, certos questionamentos a respeito do Bolsa Trabalho surgiram no 

âmbito do DAEST. Em um levantamento preliminar e a partir de relatos da equipe do DAEST e 

pesquisas efetuadas sobre o assunto, identificou-se que este Programa existe na UFAM há cerca 

de 10 anos, amparado por Portarias expedidas pelos Reitores que antecederam 

a atual gestão desta Universidade.  
A partir deste fato, promoveu-se reuniões para tratar do assunto, culminando na decisão de 

suspender temporariamente a abertura de novos editais do Bolsa Trabalho, até que se conclua os 

estudos sobre este Programa (o prazo para apresentação do relatório é final de setembro deste 

ano). 
Além da questão dos recursos destinados ao pagamento do programa, outras situações 

contribuíram para a suspensão, como podemos citar: necessidade de estudos sobre as bases legais 

e pedagógicas do programa; e, questões internas quanto ao perfil dos bolsistas. 

Há que se ressaltar que desde fevereiro de 2017 a fonte pagadora do Bolsa Trabalho não é mais 

o PNAES e sim os recursos próprios da UFAM. 

A fim de ilustrarmos o que acima relatamos, encaminhamos em anexo portarias de reitores 

antecessores, Edital 002/2016, cronograma de estudos sobre o bolsa trabalho, publicação no 

Portal da UFAM referente à suspensão do programa. (Anexo 003)” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor apresentou manifestação corroborando o entendimento que o referido Programa não 

atende os critérios do Decreto nº 7.234/2010, de 19 de julho de 2010, e informou as providências 

adotadas para regularização do fato apontado. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Proceder à estudos sobre o Programa Bolsa Trabalho, especialmente quanto 

a nomenclatura, forma de execução e critérios de seleção, para verificar a sua adequabilidade 

ao PNAES. 

 

Recomendação 2: Confirmando-se que o Programa Bolsa Trabalho não está abrangido pelo 

PNAES e tendo a Alta Administração da Ufam optado pela continuação do pagamento desse 

benefício aos estudantes, efetuar gestão junto à Pro-Reitoria de Planejamento e Pró-Reitoria de 

Administração para verificar a possibilidade de que outra Ação de Governo executada pela 

Ufam possa absorver o pagamento desse benefício aos estudantes, bem como, se for o caso, 

fazer gestões junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão nesse sentido. 
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1.2.1.6 INFORMAÇÃO 
 

Recursos humanos insuficientes para prestar atendimento satisfatório aos alunos 

beneficiários da assistência estudantil. 

 

Fato 
 

Verificou-se que há insuficiência de recursos humanos na gestão do PNAES na Ufam, Os 

servidores lotados nos setores envolvidos com a execução do programa desenvolvem também 

outras atividades inerentes aos seus cargos.  

 

Além disso, o quantitativo de servidores é ínfimo comparado ao número de benefícios 

concedidos em 2016 (número constante do Relatório de Gestão do Exercício de 2016 da Ufam):  

- No CDE/DAEST, que concedeu em torno de 18.093 bolsas acadêmicas, 4.196 bolsas trabalho, 

7.252 auxílios moradia, existem no setor apenas 2 servidores e 1 bolsista para acompanhar a 

vida acadêmica desses beneficiários; 

- Na ARII, executam as atividades de atendimento aos alunos da Ufam três servidores e estes 

tem que atender doze beneficiários do PROMISSAES, além dos alunos que participam dos 

demais programas cuja coordenação é de responsabilidade do setor, como Mobilidade 

Estudantil “IN” e “OUT”, PEC, PEC-G, entre outras. 

 - O DPA possui apenas quatro servidores de carreiras e um estagiário para administrar os 

seguintes programas acadêmicos: Monitoria, PIBID, PET, PIAP, Estágios Obrigatórios e Não 

obrigatórios. Mobilidade Acadêmica PROMES, Mobilidade Acadêmica PRIIMES, Interno 

Rural dos cursos da área da saúde. Efetivação do seguro de Vida dos alunos de graduação, 

PROLIND (Programa de Licenciatura Indígena) e PARFOR (Plano Nacional de Formação de 

Professores para a Educação Básica).  

 

Cabe ressaltar que eventual atendimento deficiente aos alunos poderá desestimular o interesse 

do discente na participação dos programas, resultando em atraso/desistência na conclusão dos 

seus cursos, impactando no aumento da taxa de evasão e retenção de discentes da UFAM.  

  

 

 

 
##/Fato## 

2 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

2.1 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior  

2.1.1 Gerenciamento de processos operacionais   

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Inexistência de norma que trata das hipóteses de concessão de bolsas aos beneficiários. 

 

Fato 
 

Verificou-se, na Universidade Federal do Amazonas – UFAM, a inexistência de norma que 

trata das hipóteses de concessão de bolsas aos beneficiários, nos projetos desenvolvidos com a 

participação da Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (UNISOL), conforme §1° do 

artigo 7º do Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 
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Ocorre que os valores auferidos, pelos docentes e técnicos administrativos que exercem 

atividades em projetos com previsão de retribuição pecuniária, é normatizado pela  Resolução 

3 do Conselho de Administração - CONSAD, de 10 de março de 2005, que disciplina a 

remuneração de pessoal sem vínculo empregatício com UFAM e os serviços extraordinários 

prestados por professores e servidores técnico-administrativos e marítimos da UFAM em 

programas, projetos e cursos realizados em convênios ou contratos com instituições públicas e 

privadas com intermediação da UNISOL e altera o Anexo I, da Resolução 002/2004 do 

CONSAD, de 21 de janeiro de 2004, nos valores referentes ao pagamento de hora-aula aos 

professores níveis I a II da UFAM.  

 

Porém, o pagamento de hora trabalhada, conforme norma anterior, não é acolhida pela 

legislação, tendo em vista que a partir de 2010, com o advento da Lei 12.349, de 15 de dezembro 

de 2010, que alterou o artigo 4º da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a forma de 

remuneração de servidores das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) em projetos 

apoiados por fundações de apoio se dá por meio da concessão de bolsas. Inclusive o inciso III 

do § 1º do artigo 6º do Decreto 7.423/2010 reforçou esse entendimento quando estabeleceu que 

devem ser precisamente definidos nos projetos os participantes identificados por seus registros 

funcionais, na hipótese de docentes ou servidores técnico-administrativos das IFES, com a 

discriminação dos valores das bolsas a serem recebidos individualmente.   
##/Fato## 

 

Causa 
 

A Reitoria da UFAM constituiu portaria para criação de norma de concessão de bolsas, com 

prazo de trinta dias e não avaliou o trâmite de aprovação, assim o processo se encontrava 

dilatado no tempo e sem previsão de aprovação da referida norma. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n° 115/GR/UFAM, de 9 de março de 2017, a UFAM encaminhou a seguinte 

manifestação: 

 

“A Universidade instalou a Comissão de Criação de Resolução para Pagamento de Bolsa no 

âmbito da Própria UFAM nomeada pela Portaria GR 1810/2016, de 30/06/2016, em 

cumprimento ao referido decreto e as legislações em vigor. Informamos que a minuta da 

Resolução está em discussão nas cinco Pró-Reitorias existentes na Instituição e que seguirá 

para análise e aprovação no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE (ANEXO 

3). ” 

 

Por meio do Oficio n° 598/2017/GR/UFAM, de 26 setembro de 2017, a UFAM encaminhou a 

seguinte manifestação, em resposta ao Ofício 15913/2017/Regional/AM-CGU, de 14 de 

setembro de 2017, que trata de encaminhar o Relatório Preliminar de Avaliação dos Resultados 

da Gestão: 

 

“Em resposta à Constatação de n° 1, temos a informar que a minuta de Resolução disciplinando 

a concessão de bolsas de pesquisa, inovação tecnológica, ensino e extensão será apreciada em 

reunião do Conselho de Administração - CONSAD dos dias 04 e 05 de outubro. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Por meio de Ofício n° 444/2016/GR/UFAM, de 8 julho de 2016, anterior ao nº 115, de 9 de 

março de 2017 acima citado, a UFAM assim se manifesta: 
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“Considerando a necessidade de estabelecer norma que discipline as concessões de bolsas de 

ensino, pesquisa, extensão e estímulo à inovação pelas fundações de apoio, a Administração 

Superior constituiu portaria designando os membros para compor comissão de criação de 

resolução para pagamento de bolsas no âmbito da UFAM, com prazo para conclusão dos 

trabalhos em 30 (trinta) dias. Trata-se da Portaria N° 1810/2016 GR/UFAM, de 30/06/2016. 

(Anexo 001 - Portaria N° 1810/2016 GR/UFAM). ” 

 

Trata-se, então, da mesma Portaria as duas manifestações, por meio do Ofício n° 

115/GR/UFAM e anterior, que estabelecem prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos, 

o que não ocorreu, não sendo renovado o prazo pela Administração Superior.  

 

Porém, observou-se que a partir da última manifestação, por meio do Oficio n° 

598/2017/GR/UFAM, já existe a expectativa de apreciação da Resolução pelo CONSAD, não 

perdendo a lembrança que antes o trâmite de aprovação se encontrava dilatado no tempo e sem 

previsão para aprovação da norma, conforme Ofício n° 444/2016/GR/UFAM e Ofício n° 

115/GR/UFAM citados antes. 

 

Assim, resta acompanhar a apreciação da Resolução pelo CONSAD. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Disciplinar as hipóteses de concessão de bolsas, estabelecendo um 

cronograma de atividades em que o resultado final será a norma editada e aprovada, nos projetos 

desenvolvidos com a participação da fundação de apoio, de acordo com §1° do artigo 7º do 

Decreto 7.423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

A UFAM não possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos projetos 

e não há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet. 

 

Fato 
 

Os dados relativos a acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho e concessão de 

bolsas, dentre outros, de cada projeto em andamento desenvolvido juntamente com a Fundação 

de Apoio Institucional Rio Solimões (UNISOL), não são objeto de registro centralizado, 

contrariando o § 2º do artigo 12 do Decreto 7423, de 31 de dezembro de 2010.  

 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) não apresenta a publicação dos dados a seguir 

dos projetos em boletim interno, bem como não os disponibiliza na internet: fundamentação 

normativa; sistemática de elaboração e de aprovação; acompanhamento de metas e avaliação; 

planos de trabalho; dados relativos à seleção para concessão de bolsas, abrangendo seus 

resultados e valores; informações sobre sua relação com a fundação de apoio, explicitando suas 

regras e condições; e dados relativos a valores das remunerações pagas e seus beneficiários, 

contrariando o § 2º do artigo 12 do Decreto 7423, de 31 de dezembro de 2010.     
##/Fato## 

 

Causa 
 

A UFAM se encontra defasada na implementação de sua plataforma de controle dos projetos 

com sua fundação de apoio, mas que se encontra em fase final de desenvolvimento.  ##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFAM se manifestou por meio do Ofício n° 115/GR/UFAM, de 9 de março de 2017:  

 

“5. Informar se os dados relativos a acompanhamento de metas e avaliação, planos de trabalho 

e concessão de bolsas, dentre outros, de cada projeto em andamento desenvolvido juntamente 

com as fundações de apoio, são objeto de registro centralizado (§ 2º do art. 12 do Decreto 

7.423/2010): 

A Universidade com intuito de melhorar o cumprimento das legislações vigentes em relação 

aos contratos e convênios criou a Coordenação de Contratos e Convênios, posteriormente 

passou-se a chamar de Departamento de Contrato e Convênios - DECC, vinculado à Pró-

Reitoria de Administração e Finanças da UFAM, aprovado em reunião ordinária do Conselho 

de Administração da UFAM, realizada em 25/09/2014, da qual surgiu a Resolução n° 046/2014 

—CONSAD, publicada em dezembro do mesmo ano. E vem buscando aprimorar suas 

atividades, assim a página na web, especialmente para se adequar a legislação, ainda está no 

status de ‘criação’ devido à grande demanda do setor responsável pela criação (Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação-CTIC), além da greve dos Técnicos Administrativos 

em 2014, 2015 e 2016, fato que prejudicou o andamento das atividades administrativas da 

UFAM. No entanto, encontra-se em fase final de desenvolvimento uma plataforma que 

abrigará o site do DECC onde constará todo o controle dos projetos para o cumprimento do 

registro centralizado (§ 2º do art. 12 do Decreto 7.423/2010). ” 

 

“6. Encaminhar boletins internos, bem como disponibilizar link na internei, contendo a 

publicidade dos seguintes dados relativos aos projetos em andamento desenvolvidos em 

conjunto com as fundações de apoio (§ 2º do art. 12 do Decreto 7.423/2010): a) 

Fundamentação normativa; b) sistemática de elaboração de projetos: c)acompanhamento de 

metas e avaliação; d) planos de trabalho; e)dados relativos à seleção para concessão de 

bolsas, abrangendo seus resultados e valores; f) informações sobre sua relação com a fundação 

de apoio, explicitando suas regras e condições; g)sistemática de aprovação de projetos: e h) 

dados sobre os projetos em andamento, tais como valores das remunerações pagas e seus 

beneficiários; 

A Universidade realiza as atividades relacionadas nas letras a a h, entretanto a 

disponibilização do link de faz necessário aguardar a implementação da plataforma, conforme 

relatado no item 5. Outro fato que está solucionado é a posse de mais 01 servidor no setor que 

será destinado para efetivação das atividades de registro centralizado e publicidade dos atos 

descritos no § 2° do art. 12 do Decreto 7.423/2010. ” 

 

Por meio do Oficio n° 598/2017/GR/UFAM, de 26 setembro de 2017, a UFAM encaminhou a 

seguinte manifestação, em resposta ao Ofício 15913/2017/Regional/AM-CGU, de 14 de 

setembro de 2017, que trata de encaminhar o Relatório Preliminar de Avaliação dos Resultados 

da Gestão: 

 

“Em resposta à Constatação de n° 2, informamos que esta universidade, através da Portaria 

GR n° 2241/2017, constituiu grupo de trabalho para regulamentar o seu relacionamento com 

fundações de apoio. Ademais, elaborou cronograma e está implementando a disponibilização 

dos dados relativos aos projetos no site da PROADM: 

 
Descrição da Ação Out/17 Nov/17 Dez/17 Jan/18 Fev/18 

Levantamento de dados dos projetos em 

andamento (fundamentação normativa, 

sistemática de elaboração, acompanhamento 

de metas e planos de trabalho, dados relativos 

X X X   
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à seleção para concessão de bolsas, valores das 

remunerações pagas e seus beneficiários, etc.) 

Inserção dos dados e disponibilização na 

página da PROADM. 

   X X 

” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFAM ainda está desenvolvendo a sua plataforma, conforme cronograma de implantação, 

com objetivo de disponibilizar os dados no site da Pró-Reitoria de Administração e Finanças 

(PROADM), onde atenderá os trâmites do § 2º do artigo 12 do Decreto 7423, de 31 de dezembro 

de 2010.  

 

Além disso, espera regulamentar o seu relacionamento com fundações de apoio. 

 

Assim, resta recomendar e monitorar a implementação dessas mudanças. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implementar a plataforma que atenderá os trâmites do § 2º do artigo 12 do 

Decreto 7423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

Recomendação 2: Regulamentar o relacionamento da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) com fundações de apoio, estabelecendo competências, diretrizes, responsabilidades, 

atores, áreas envolvidas, instâncias de controle, etc. 

 

 

2.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

A UFAM possui controle frágil no sentido de monitorar se a fundação de apoio divulga 

em site próprio as informações constantes no artigo 4º-A da Lei nº 8.958/94. 

 

Fato 
 

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) não mantém um controle adequado no 

monitoramento para verificar se a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (UNISOL) 

divulga em site próprio as informações exigidas pelo artigo 4º-A da Lei 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994: os instrumentos contratuais firmados e mantidos com a UFAM; os relatórios 

semestrais de execução dos contratos; e as prestações de contas. 

 

Observou-se, porém, que a UNISOL divulga, em seu site, a relação dos pagamentos efetuados 

a servidores ou agentes públicos de qualquer natureza, bem como a pessoas físicas e jurídicas, 

em decorrência dos contratos/convênios.  ##/Fato## 

Causa 
 

A UFAM mantém um controle falho e incompleto, uma vez que a declaração da UNISOL não 

está sendo cumprida. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFAM se manifestou por meio do Ofício n° 115/GR/UFAM, de 9 de março de 2017: 
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“Em cumprimento a legislação, o DECC tem adotado alguns cuidados, principalmente, na fase 

da celebração de contratos e convênios buscando, exigindo que a fundação de apoio declare o 

atendimento a essa legislação (modelo de DECLARAÇÃO, anexa). 

No presente momento, a UNISOL, em referência ao art. 4° - A da Lei n° 8958/94, tem um sítio 

eletrônico www.riosolimoes.org.br com as informações disponíveis de contratos e convênios 

firmados. ” 

 

Por meio do Oficio n° 598/2017/GR/UFAM, de 26 setembro de 2017, a UFAM encaminhou a 

seguinte manifestação, em resposta ao Ofício 15913/2017/Regional/AM-CGU, de 14 de 

setembro de 2017, que trata de encaminhar o Relatório Preliminar de Avaliação dos Resultados 

da Gestão: 

 

“Em resposta à Constatação de n° 3, informamos que a UFAM, através da Portaria GR n° 

2241/2017, constituiu grupo de trabalho para regulamentar seu relacionamento com fundações 

de apoio. Além disso, o Departamento de Contratos e Convênios da Pró- Reitoria de 

Administração e Finanças - DCC/PROADM foi incumbido de, num prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, estabelecer rotina e designar servidor para acompanhar o cumprimento da aludida 

norma. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O Departamento de Contrato e Convênios (DECC) da UFAM exige apenas que a UNISOL 

assine uma declaração que mantém divulgado em sítio conservado na rede mundial de 

computadores os itens do artigo 4º-A da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

 

No site da internet da UNISOL se encontra apenas relações de pagamento, como já mencionado 

anteriormente, sem instrumentos contratuais, relatórios semestrais e prestações de contas. 

 

A UFAM menciona novamente que espera regulamentar o seu relacionamento com fundações 

de apoio e que pretende adotar uma rotina de verificação da Lei 8.958/1994. 

 

Assim, entende-se que a UFAM deve adotar uma rotina de verificação do site da UNISOL a 

fim de cumprir os mandamentos estipulados na Lei 8.958/1994.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Adotar uma rotina de verificação do site da UNISOL a fim de cumprir os 

itens estipulados no artigo 4º-A da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

 

 

 

 

2.1.1.4 CONSTATAÇÃO 
 

Não há rotina estabelecida em relação ao monitoramento dos ressarcimentos realizados 

pela fundação de apoio à universidade pelo uso de seus bens e serviços. 

 

Fato 
 

Há previsão de uso de bens e serviços da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) pela 

Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (UNISOL), porém não há rotinas estabelecidas 
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quanto ao monitoramento dos ressarcimentos realizados pela fundação de apoio à universidade 

pelo uso de seus bens e serviços, conforme artigo 6° da Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A UFAM ainda não havia achado conveniente implantar rotinas de monitoramento de 

ressarcimentos pelo uso de seus bens e serviços pela UNISOL. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFAM se manifestou por meio do Ofício n° 115/GR/UFAM, de 9 de março de 2017: 

 

“Exige-se para contratação de fundação de apoio que todos os projetos sejam aprovados, em 

suas respectivas Câmaras, prevendo o ressarcimento institucional ou sua dispensa aprovada 

por conselho superior, em atendimento ao art. 6° da Lei n° 8958/94. Até o presente momento, 

os contratos que possuem a exigência do mencionado ressarcimento ainda estão em plena 

vigência, portanto ainda não há rotina estabelecida para a questão da aplicabilidade da 

execução do recurso no momento de sua devolução por parte da Fundação de Apoio. Pretende-

se, em 2017, estabelecer rotinas para acompanhamento dessas devoluções pelas Fundações de 

Apoio. 

[...]”. 

 

Por meio do Oficio n° 598/2017/GR/UFAM, de 26 setembro de 2017, a UFAM encaminhou a 

seguinte manifestação, em resposta ao Ofício 15913/2017/Regional/AM-CGU, de 14 de 

setembro de 2017, que trata de encaminhar o Relatório Preliminar de Avaliação dos Resultados 

da Gestão: 

 

“Em resposta à Constatação de nº 4, informamos que o Departamento de Contratos e 

Convênios da Pró-Reitoria de Administração e Finanças - DCC/PROADM foi incumbido de, 

num prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, estabelecer rotina e designar servidor para 

acompanhar os ressarcimentos realizados pela UNISOL à UFAM pelo uso de seus bens e 

serviços, em cumprimento à norma legal. ” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A UFAM pretende adotar controles internos quanto ao ressarcimento pelo uso de seus bens e 

serviços pela UNISOL. Então, resta acompanhar a implementação dessas mudanças.  

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

Recomendações: 

Recomendação 1: Implantar rotinas quanto ao monitoramento dos ressarcimentos realizados 

pela fundação de apoio à universidade pelo uso de seus bens e serviços, conforme artigo 6° da 

Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994. 

 

 

 

2.1.1.5 CONSTATAÇÃO 
 

A Universidade Federal do Amazonas não encaminhou as prestações de contas e 

relatórios finais de avaliação solicitados. 
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Fato 
 

Houve reiteração de solicitação sem atendimento pela Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), em relação aos contratos 28/2015 e 33/2015 entre a UFAM e a Fundação de Apoio 

Institucional Rio Solimões (UNISOL), quanto a encaminhar prestação de contas, mesmo 

parciais, relatório final de avaliação, movimentação financeira, com relação de pagamentos a 

fornecedores e prestadores de serviços e extratos bancários, demonstrativos de receitas e 

despesas, documentos fiscais da fundação de apoio, relação de pagamentos com as respectivas 

cargas horárias dos seus beneficiários, cópias de guias de recolhimento e atas de licitação, 

atendimento dos resultados esperados no plano de trabalho, a relação de bens adquiridos no 

âmbito dos projetos e o atestado, pela UFAM, acerca da regularidade das despesas realizadas 

pela fundação de apoio, conforme parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 11 do Decreto nº 7423, de 31 

de dezembro de 2010. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

A UFAM não implementou controles internos suficientes no sentido de garantir o 

acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira da situação de cada projeto. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

A UFAM se manifestou inicialmente por meio do Ofício n° 186/GR/UFAM, de 7 de abril de 

2017: 

 

“Atendendo ao item 2 da referida Solicitação de Auditoria, enviamos os seguintes anexos: 

 

Anexo 4- Contrato 28/2015 FUA/UNISOL: 

-Projeto: plano de trabalho; prestação de prestação de contas; relatório final de avaliação; 

movimentação financeira, com relação de pagamentos a fornecedores e prestadores de 

serviços e extratos bancários. 

Anexo 5- Contrato 33/2015 FUA/UNTSOL: 

-Projeto; plano de trabalho; prestação de prestação de contas; relatório final de avaliação; 

movimentação financeira, com relação de pagamentos a fornecedores e prestadores de 

serviços e extratos bancários. ” 

 

A UFAM se manifestou novamente, após a reiteração, por meio do Ofício n° 326 

/2017/GR/UFAM, de 2 de junho de 2017: 

 

“Atendendo o item 2 encaminhamos os Pareceres 006/2017 e 008/2017 e o ofício n.034/2017 - 

DECC/PROADM e ofício n.027/2017 - DECC/PROADM. ”  

 

Por meio do Oficio n° 598/2017/GR/UFAM, de 26 setembro de 2017, a UFAM encaminhou a 

seguinte manifestação, em resposta ao Ofício 15913/2017/Regional/AM-CGU, de 14 de 

setembro de 2017, que trata de encaminhar o Relatório Preliminar de Avaliação dos Resultados 

da Gestão: 

 

“Por fim, em resposta à Constatação de n° 5, informamos que o Departamento de Contratos e 

Convênios da Pró-Reitoria de Administração e Finanças - DCC/PROADM foi incumbido de, 

num prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, estabelecer rotina e designar servidor para 

acompanhar o cumprimento da norma legal. ”     
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 
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Análise do Controle Interno 
 

A UFAM se manifestou inicialmente pelo encaminhamento das prestações de contas e 

relatórios finais de avaliação de dois contratos. Porém, não se encontrou tais documentações 

nas documentações encaminhadas para a CGU. 

 

Reiterou-se o pedido inicial, mas novamente não houve o encaminhamento das prestações de 

contas e relatórios finais de avaliação de dois contratos, nem dos documentos que informaram 

que encaminharam, os pareceres e ofícios da segunda manifestação. 

 

Observa-se que os controles internos da UFAM não são suficientes no sentido de garantir o 

acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira da situação de cada projeto, 

conforme § 1º do artigo 11 do Decreto nº 7423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

Por fim, a UFAM demonstra interesse em implantar rotina e realizar acompanhamento da 

norma citada. 

 

Resta, então, fazer o acompanhamento das medidas pretendidas pela UFAM. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Apurar as prestações de contas e relatórios finais de avaliação dos contratos 

28/2015 e 33/2015 entre a UFAM e a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões 

(UNISOL), movimentação financeira, com relação de pagamentos a fornecedores e prestadores 

de serviços e extratos bancários, demonstrativos de receitas e despesas, documentos fiscais da 

fundação de apoio, relação de pagamentos com as respectivas cargas horárias dos seus 

beneficiários, cópias de guias de recolhimento e atas de licitação, atendimento dos resultados 

esperados no plano de trabalho, a relação de bens adquiridos no âmbito dos projetos e o 

atestado, pela UFAM, acerca da regularidade das despesas realizadas pela fundação de apoio, 

conforme parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 11 do Decreto nº 7423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

Recomendação 2: Implementar controles internos suficientes no sentido de garantir o 

acompanhamento em tempo real da execução físico-financeira da situação de cada projeto, 

conforme § 1º do artigo 11 do Decreto nº 7423, de 31 de dezembro de 2010. 

 

 

 

 

 

 

3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

3.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

3.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Regularidade da Inexigibilidade 

 

Fato 
 

A fim de avaliar a gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à 

regularidade das contratações e aquisições feitas por inexigibilidade de licitação no âmbito da 
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UFAM, selecionou-se o Processo nº 23105.024809/2016, contrato nº 031/2016, Inexigibilidade 

nº 020/2016, cujo objeto foi o fornecimento de duas senhas da ferramenta “Banco de Preços” 

para pesquisas, elaboração de especificação técnica e elaboração de termo de referência 

comparação de preços praticados pela administração pública, cuja empresa contratada foi a NP 

Capacitação e Soluções Tecnológicas LTDA, no valor de R$ 15.980,00.  

Verificou-se constar nos autos documentos atinentes à regularidade formal do processo de 

contratação, tais como:  

- Projeto Básico aprovado motivado pela autoridade competente para contratações do serviço;  

- há orçamento detalhado em planilhas que expresse a composição de todos os seus custos 

unitários baseado em pesquisa de preços praticados no mercado do ramo do objeto da 

contratação, assim como a respectiva pesquisa de preço realizada;   

- foram indicadas as razões de escolha do adquirente do bem, do prestador do serviço;  

- há justificativa da necessidade do objeto contratado diretamente, bem como se ela contempla 

a caracterização da inexigibilidade de licitação;  

- se existe a declaração de exclusividade expedida pela entidade competente no caso de 

inexigibilidade com fulcro no Art. 25, I, bem como a veracidade do atestado de exclusividade, 

entre outras obrigações exigidas pela Lei nº 8.666/93. 

2.1. Verificou-se o correto enquadramento, de acordo com a hipótese de inexigibilidade de 

licitação, qual seja art. 25, Lei nº 8.666/93: 

Nesse processo da UPC foram observadas as seguintes orientações e à jurisprudência do TCU: 

a) Orientação Normativa/AGU nº 16, de 01.04.2009 - “Compete à Administração 

averiguar a veracidade do atestado de exclusividade apresentado nos termos do art. 

25, inc. I, da Lei nº 8.666, de 1993”. [DOU de 07.04.2009, S. 1, p. 14] Referências: Art. 25, inc. I, da Lei nº 

8.666, de 1993. Despacho do Consultor-Geral da União 343/2007. Parecer AGU/CGU/NAJSE 54/2008-JANS. Acórdãos TCU 

1.796/2007 - Plenário, 223/2005 - Plenário. 
b) Acórdão TCU nº 822/2005 - Plenário - "Determinar ao [...] que inclua nos processos 

de inexigibilidade de licitação a declaração de exclusividade ou, na impossibilidade, 

documento que comprove ser o contratado o único fornecedor dos serviços". 

c) Decisão TCU nº 578/2002 - Plenário - "Determinar aos órgãos e entidades dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, jurisdicionados do TCU, por intermédio das 

respectivas unidades de controle interno, que [...] quando do recebimento de atestados 

de exclusividade de fornecimento de materiais, equipamentos ou gêneros (art. 25, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93), adotem medidas cautelares visando a assegurar a veracidade 

das declarações prestadas pelos órgãos e entidades emitentes". 

d) Decisão TCU nº 578/2002 - Plenário - "Determinar aos órgãos e entidades dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário, jurisdicionados do TCU, por intermédio das 

respectivas unidades de controle interno, que [...] quando do recebimento de atestados 

de exclusividade de fornecimento de materiais, equipamentos ou gêneros (art. 25, inciso 

I, da Lei nº 8.666/93), adotem medidas cautelares visando a assegurar a veracidade 

das declarações prestadas pelos órgãos e entidades emitentes". 

Assim, verificou-se que esse processo de inexigibilidade está regular no que diz respeito à 

habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, qualificação 

econômico-financeira e cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. Assim, não foi encontrada impropriedade/irregularidade na análise desse processo. 

. 

  

 

 

 
##/Fato## 
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3.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Regularidade da Dispensa 

 

Fato 
 

A fim de avaliar a gestão de compras e contratações, no que diz respeito à regularidade das 

contratações e aquisições feitas por dispensa de licitação no âmbito da UFAM, selecionou-se o 

Processo nº 23105.037289/2016, contrato nº 022/2016, Dispensa nº 035/2016, cujo objeto foi a 

contratação de prestação de serviços contínuos de processamento de produtos de saúde em 

centro de material e esterilização (CME) classe II em unidade descentralizada do HUGV e 

AAL, em caráter emergencial pelo prazo de 180 dias, no valor de R$ 1.906.890,00, cuja 

empresa contratada foi a BIOPLUS Comércio e Representações de Medicamentos e Serviços, 

CNPJ 08.992.424/0001-91. 

O processo de dispensa foi instruído com os elementos descritos abaixo (Art. 26, Lei nº 

8.666/93): 

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for 

o caso; 

II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 

III - justificativa do preço. 

A dispensa foi amparada por pareceres dos setores técnicos ou jurídicos (art. 38, VI, Lei nº 

8.666/93).  

Foi consultada a regularidade fiscal, trabalhista e sanitária da contratada. 

A dispensa foi publicada, conforme determina o caput do Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e de acordo 

com a Orientação Normativa/AGU nº 34/2011. 

A pesquisa de preços foi efetuada conforme o disposto no parágrafo 5º do artigo 2º da Instrução 

Normativa nº 05/2014 – SLTI/MPOG, que diz: 

“A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização de um dos seguintes parâmetros: 

I- Portal de Compras Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br: 

II- Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de 

domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; 

III- Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 

(cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços; ou 

IV- Pesquisa com os fornecedores. 

Parágrafo 5º - Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, 

será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores. 

Foi emitido Parecer Técnico pelo Setor de Vigilância junto com a equipe da Divisão de 

Enfermagem, após visita às empresas para análise das propostas apresentadas, confrontando-as 

com o Termo de Referência.  

O termo de Contrato nº 022/2016 foi assinado em 20/09/2016. 

Assim, verificou-se que houve correto enquadramento do procedimento, de acordo com a 

hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 

 

. 

  
##/Fato## 

3.2 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

3.2.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

3.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Regularidade da Licitação 
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Fato 
 

A fim de avaliar a gestão de compras e contratações, no que diz respeito à regularidade dos 

processos licitatórios realizadas no âmbito da UFAM no exercício sob exame, selecionou-se o 

Processo nº 23105.003618/2015, Contrato nº 020/2016, Pregão Eletrônico nº 055/2015, cujo 

objeto foi a contratação de prestação de serviços contínuos de Nutrição e Alimentação 

Hospitalar, visando o fornecimento de dietas livres e especiais e hidratação destinadas a 

pacientes (adultos, idosos e infantis) e acompanhantes legalmente instituídos (Lei Federal N° 

8.069/09 Art. 12; Portaria/SAS/N°055/99 Art. 7º e  Portaria/MS/N° 280/99 parágrafo 1º do Art. 

1), além de refeições para plantonistas e residentes do Hospital Universitário Getúlio Vargas da 

Universidade Federal do Amazonas, no valor estimado para doze meses de R$ 4.839.805,20, 

cuja empresa vencedora foi a C. S. C. Melo Eireli - EPP, CNPJ 07.857.455/0001-77. 

O processo possui os elementos descritos abaixo: 

1- Necessidade/Motivação da aquisição do objeto 

1.1. A requisição para essa licitação: 

a– Verificou-se que a natureza do material/serviço é compatível com as atividades típicas da 

área requisitante, confirmando que a licitação efetuada atendeu às reais necessidades da 

Unidade; 

b– Verificou-se que a quantidade e especificações do objeto contratado fundamentou-se em 

requisição de área competente, baseada em série histórica e estudo de necessidade conforme 

Termo de Referência. 

2 - Partes Constitutivas do Instrumento Convocatório: 

2.1. Verificou-se que, além do edital propriamente dito, o instrumento convocatório possui os 

seguintes Anexos, conforme Art. 40, § 2º, da Lei 8.666/93: 

a) projeto básico com todas as suas partes, especificações e outros complementos; 

b) termo de referência, com definição do valor de referência (nesse caso de pregão, conforme 

determina o Art. 8º, inciso I, do Decreto 3.555/00); 

c) orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 

d) minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor; 

e) especificações complementares e normas de execução pertinentes à licitação. 

2.2. A administração estabeleceu prazo e condições para a execução do contrato e a entrega do 

objeto da licitação (Art. 40, inciso II, Lei 8.666/93). 

2.3. Foram definidas sanções para o caso de inadimplemento do objeto contratado (Art. 40, 

inciso III, Lei 8.666/93). 

2.4. Verificou-se que a UFAM disponibilizou aos interessados dados quanto aos locais, horários 

e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância, para fornecimento de informações 

e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto, conforme determina o art. 40, inciso VIII da Lei 

8666/93. 

3. Análise da Modalidade Utilizada: 

3.1. Verificou-se que a modalidade escolhida está adequada, tendo em vista os critérios 

observados no enquadramento do objeto, conforme a legislação vigente. 

4 - Condições para participação na licitação: 

4.1. Habilitação Jurídica: 

4.1.1. Verificou-se constar do edital a exigência relativa à habilitação jurídica, conforme o art. 

28 da Lei nº 8.666/93. Essa regularidade foi verificada diretamente no Sistema Sicaf. 

4.2. Regularidade Fiscal: 

4.2.1. Verificou-se constar do edital a exigência relativa à regularidade fiscal, conforme o art. 

29 da Lei nº 8.666/93. 

4.2.2. Verificou-se que o edital prevê, para microempresas e empresas de pequeno porte, a 

possibilidade de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 

emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, caso 
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ocorra alguma restrição à comprovação da regularidade fiscal. Neste caso, sendo assegurado o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização, cujo início corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor do certame. Tal prazo pode ser prorrogado por igual 

período, a critério da Administração Pública (Art. 43, § 1º, LC 123/06). 

4.3. Qualificação Técnica: 

4.3.1. O pregoeiro examinou as exigências de qualificação técnica (técnico-operacional ou 

técnico-profissional) apresentadas para a participação nessa licitação (Art. 30, Lei nº 8.666/93), 

além de consulta direta no Sistema Sicaf. 

4.4. Qualificação Econômico - Financeira: 

4.4.1. As exigências de qualificação econômico-financeira para a participação observaram o 

prescrito no Art. 31 da Lei 8.666/93, bem como a Instrução Normativa MPOG/SLTI 2/2010, 

de 11.10.2010, que definiu que o fornecedor teria sua boa situação 

financeira avaliada com base na obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas pertinentes. 

4.4.2. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede do licitante. 

4.4.3 Relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da 

capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do 

patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação (Art. 31, § 4º, Lei 8.666/93). 

5. Critérios de julgamento 

- Há critérios de julgamento diferenciados para micro e pequenas empresas, conforme previsto 

nos artigos 44 a 49 da Lei Complementar 123/06. 

6. Condições de pagamento 

- As condições de pagamento estão conforme o previsto no Art. 40, inciso XIV, Lei 8666/93. 

7. Condições de recebimento 

- Estão previstas as condições de recebimento do objeto da licitação Art. 40, inciso XVI, Lei 

8666/93. 

8. Designação de pregoeiro e equipe 

Os pregoeiros para esse certame foram designados mediante a Portaria Nº 3038/2015. 

9. Parecer Técnico-Jurídico 

O certame foi amparado por pareceres dos setores técnico e jurídico (art. 38, VI, Lei nº 

8.666/93).  

10. Regularidade fiscal-trabalhista 

Foi consultada a regularidade fiscal, trabalhista e sanitária da contratada. 

11. Publicação 

O pregão foi publicado, conforme determina a Lei nº 8.666/93. 

12. Pesquisa prévia de preços 

A pesquisa de preços foi efetuada conforme o disposto no parágrafo 5º do artigo 2º da Instrução 

Normativa nº 05/2014 – SLTI/MPOG, considerando o objeto especificado no Termo de 

Referência. 

O termo de Contrato nº 020/2016 foi assinado em 04/10/2016. 

Assim, verificou-se que não foi detectada irregularidade/impropriedade nesse processo. 

. 

  
##/Fato## 

4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

4.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

4.1.1 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Jornada de trabalho de 40h cumprida na Unidade. 
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Fato 
 

A presente avaliação objetivou verificar a conformidade da regulação e da concessão de 

flexibilização da jornada de trabalho aos servidores da UFAM para 30 horas semanais, de 

acordo com a legislação aplicável.  

Identificamos que somente os servidores assistenciais lotados no Hospital Universitário Getúlio 

Vargas - HUGV cumprem jornada de trabalho de 30 horas, por força dos cargos que ocupam e 

por suas atividades serem realizadas continuamente em regime de turnos ou escalas, em período 

igual ou superior a doze horas ininterruptas ou ainda trabalharem em horário noturno. 

O gestor da UFAM ainda chegou a realizar dois estudos sobre o tema, tendo como resultado 

para ambos os estudos que os casos excepcionais são apenas aqueles previstos em lei específica, 

que possuem jornada de trabalho e legislação específica, amparando cada categoria. Portanto, 

todos os setores da Universidade Federal do Amazonas continuaram a cumprir a jornada de trabalho de 

40 horas.  

Atualmente o HUGV foi desvinculado da UFAM e está vinculado à Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares – EBSERH.     
##/Fato## 

 

4.1.2 VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO                       

4.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Concessão e pagamento de Retribuição de Titulação efetuado sem que o servidor tenha 

apresentado o diploma de conclusão de curso. 

 

Fato 
 

A fim de verificar a conformidade da concessão da Retribuição por Titulação (RT), prevista na 

Lei nº 12.772/2012, para os docentes da Carreiras do Magistério Superior foram formulados os 

seguintes questionamentos: 

1- A retribuição por titulação (RT) é concedida em conformidade com o disposto na Lei nº 

12.772/2012? 

1.1 – O Pagamento da RT ocorre somente após a apresentação do diploma de conclusão do 

curso? 

1.2 – O valor pago a título de RT está de acordo com a titulação apresentada: Aperfeiçoamento, 

Especialização, Mestrado ou Doutorado? 

 

Incialmente, identificou-se que em dezembro de 2016 foram pagos na Instituição o valor de 

RS7.613.951,30, a título de Retribuição por titulação aos servidores da Ufam. A amostra 

previamente decidida se referia apenas às concessões do exercício de 2016, porém em virtude 

dos valores pagos, optou-se em aumentar o escopo do trabalho, sendo verificada a concessão 

efetuada para 64 servidores, correspondendo a R$232.958,74 do total pago por mês pela 

UFAM. 

 

Como resultado das análises efetuadas, identificamos a concessão do referido benefício, desde 

dezembro de 2016, a partir da apresentação do diploma de conclusão do curso pelo servidor à 

UFAM. Essa medida foi adotada em virtude do recebimento de determinação do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a todos os órgãos da Administração Federal, por 

meio do Ofício Circular nº 818/2016-MP, de 09 de dezembro de 2016, da obrigação “de 

exigirem a apresentação do diploma de conclusão de curso como requisito para seu 

pagamento, em cumprimento aos arts. 17 e 18 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012.” 
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Até então, as concessões eram feitas apenas com a apresentação de documento comprovando a 

defesa da tese e respectiva declaração de aprovação emitida pela instituição de ensino. Essa 

situação foi verificada, especialmente em relação aos servidores mais antigos, atualmente 

aposentados.   

 

Questionado, o gestor atuou para regularizar as desconformidades encontradas, sendo 

encaminhado Ofício Circular a todos os servidores da Ufam (incluindo os da amostra) 

solicitando a entrega do respectivo diploma no setor de recursos humanos do Órgão.  

 

O gestor da Unidade também apresentou a seguinte manifestação: 

“Dos 64 (sessenta e quatro) servidores listados na solicitação de Auditoria, a Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas localizou em seu acervo e digitalizou, até o presente momento, a 

documentação referente à concessão de Retribuição por Titulação de 37 (trinta e sete) 

servidores, cujo material encontra-se disponível na mídia digital (CD) que vai anexa a este 

documento, conforme relação abaixo descrita: 

[...] 

Tendo em vista que a solicitação relaciona diversos servidores aposentados ou cuja concessão 

de RT, por se tratar de documentação bastante antiga, não pôde ser localizada em seus 

assentamentos até o presente momento, esta unidade de gestão de pessoas solicita dilação de 

prazo (até o dia 09/06/2017), a fim de localizar e fornecer a documentação referente aos 

demais servidores contidos na Solicitação de Auditoria, em um total de 27 (vinte e sete) nomes, 

conforme relação abaixo descrita: 

[...] 

Por oportuno, informamos, ainda, que os assentamentos funcionais dos  servidores listados 

encontram-se disponíveis no acervo da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para consulta da 

CGU conforme solicitado. 

[...]” 

Posteriormente, em 29 de junho de 2017, complementou: 

“Ao cumprimentá-la cordialmente, e em atenção à SA n° 2017.00838/03 da Controladoria-

Geral da União, referente ao Processo n° 00203.100271/2017-34, que solicitou a 

disponibilização dos processos referentes à concessão de Retribuição por Titulação, 

encaminhamos a complementação da documentação digitalizada no CD, em anexo, conforme 

relação abaixo descrita: 

[...]” 

 

Em resposta ao Relatório Preliminar de Auditoria, o gestor acrescentou: 

“No que se refere à Constatação 3.1.2.1 “Concessão e pagamento por Retribuição de Titulação 

efetuado sem que o servidor tenha apresentado o diploma de conclusão de curso” temos a 

informar que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP iniciou as atividades com vistas 

a sanar tais impropriedades. Elaborou-se um plano de ação com vistas à implantação das 

recomendações referentes a este item e os resultados alcançados serão devidamente 

informados no monitoramento do Sistema Monitor. 

 

Apesar das ações realizadas pelo gestor, mencionadas anteriormente nesse item, 22 diplomas 

não foram apresentados, correspondente ao valor total mensal de R$ 97.690,18, pago aos 

servidores de matrículas 026****, 039****, 040****, 155****, 116****, 040****, 346****, 

204****, 039****, 040****, 039****, 039****, 039****,  040****, 040****, 040****, 

040****, 039****, 640****, 040****, 040**** e 039****.     

 

  
##/Fato## 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
Certificado: 201700838 

Unidade(s) Auditada(s): Fundação Universidade Federal - Amazonas 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO 

Município (UF): Manaus (AM) 

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(s) Relatório(s) 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(s) 

unidade(s) auditada(s). 

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

– Pagamentos realizados indevidamente para os servidores da UFAM, no valor de 

R$125.705,37. (item 1.1.1.1) 

– Ausência de normatização pela Ufam de regras e diretrizes gerais que definam e consolidem 

a forma de execução da Política de Assistência Estudantil na Unidade. (item 1.2.1.1) 

– Os critérios de seleção definidos pelo gestor para os Programas ofertados pela Ufam são 

adequados à sua finalidade, porém alguns deles não atendem a determinação do Decreto nº 

7.234/2010, de priorização do critério renda. (item 1.2.1.2) 

– Controles Internos sobre a execução do PNAES na Ufam são deficientes e necessitam de 

aprimoramento. (item 1.2.1.3) 

– Desconhecimento da efetiva demanda por assistência estudantil na Ufam. (item 1.2.1.4) 

– Pagamento de auxílio aos estudantes em modalidade estranha ao previsto no Decreto nº 

7.234/2010. (item 1.2.1.5) 

– Inexistência de norma que trata das hipóteses de concessão de bolsas aos beneficiários. (item 

2.1.1.1) 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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– A UFAM não possui registro centralizado referente a todos os dados relativos aos projetos e 

não há ampla publicidade desses dados em boletins internos e na internet. (item 2.1.1.2) 

– A UFAM possui controle frágil no sentido de monitorar se a fundação de apoio divulga em 

site próprio as informações constantes no artigo 4º-A da Lei nº 8.958/94. (item 2.1.1.3) 

– Não há rotina estabelecida em relação ao monitoramento dos ressarcimentos realizados pela 

fundação de apoio à universidade pelo uso de seus bens e serviços. (item 2.1.1.4) 

– A Universidade Federal do Amazonas não encaminhou as prestações de contas e relatórios 

finais de avaliação solicitados. (item 2.1.1.5) 

 

6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os 

atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento 

das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir: 

CPF do agente 

público 

Cargo ou 

função 

Avaliação do 

órgão de Controle 

Interno 

Fundamentação da avaliação do 

Controle Interno 

***.861.902-** Reitora da 

UFAM 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.2.1.1, 1.2.1.4, 1.2.1.5, 

2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3, 2.1.1.4 e 

2.1.1.5  do Relatório de Auditoria nº 

201700838 

***.252.562-** Pró-Reitora 

de Gestão 

de Pessoas 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 

1.2.1.3, 1.2.1.4 e 1.2.1.5 do Relatório 

de Auditoria nº 201700838 

Demais 

integrantes do Rol 

de Responsáveis 

 Regularidade Considerando o escopo do Relatório 

de auditoria, não foram identificadas 

irregularidades com participação 

determinante destes agentes. 

 

7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há agentes 

cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de contas, definido 

conforme art. 14, § 2º, da Decisão Normativa TCU nº 156/2016. 

Manaus (AM), 06 de novembro de 2017. 

 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pela: 

 

 

 

SUPERINTENDENTE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO 

DO AMAZONAS 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 

Parecer: 201700838 

Unidade Auditada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL - AMAZONAS 

Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Município (UF): MANAUS/AM 

Exercício: 2016 

Autoridade Supervisora: José Mendonça Bezerra Filho 
 

1.  Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício 

de 2016 da Fundação Universidade Federal - Amazonas, expresso a seguinte opinião acerca 

dos atos de gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe 

de auditoria. 

2.  Para o escopo do trabalho de auditoria foram selecionados processos e fluxos 

considerados estratégicos para a universidade, dentre os quais destaco, especialmente, os 

controles internos vinculados à gestão dos instrumentos firmados com Fundações de Apoio e a 

execução do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Avaliou-se também de 

forma prioritária os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial quanto ao 

cumprimento dos objetivos estratégicos e tópicos específicos de gestão de pessoas. Em 

complementariedade, analisou-se também a regularidade e os controles internos relacionados 

à compras e contratações; o cumprimento das recomendações da CGU; e avaliação da 

conformidade dos registros do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD). 

3.  No que se refere aos controles instituídos pela universidade para a gestão de 

instrumentos firmados com Fundações de Apoio, cinco quesitos de conformidade foram 

avaliados: existência de normativos pertinentes ao relacionamento entre a Universidade e 

Fundações de Apoio; cadastro das Fundações junto aos Ministérios da Educação e Ciência e 

Tecnologia; gestão dos contratos firmado com as Fundações de Apoio; Transparência; e 

Controles Internos. Verificou-se a inexistência de normativo que trata da concessão de bolsas 

aos beneficiários. Em relação ao credenciamento, observou-se que que a fundação de apoio, 

UNISOL, está devidamente credenciada. Observou-se que os contratos são firmados a partir 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
56 

das diretrizes estabelecidas pela Lei nº 8.985/94 e respectivos regulamentos e, ainda, que há 

anuência expressa da universidade para que a fundação de apoio capte e receba diretamente 

recursos financeiros sem ingresso na Conta Única do Tesouro. Entretanto, foram identificadas 

fragilidades quanto ao acompanhamento, monitoramento e divulgação de informações relativas 

aos projetos executados pela fundação de apoio.  

4.  Quanto ao PNAES, verificou-se que a institucionalização da Política de 

Assistência Estudantil ainda carece de normatização, em que pese a universidade estar 

concedendo benefícios com recursos oriundos da ação Assistência Estudantil. Observou-se que 

em geral a escolha das áreas beneficiadas está de acordo com as modalidades previstas no 

Decreto nº 7.234/2010 e que foram instituídos critérios de contrapartida para os beneficiários 

do programa. Identificou-se fragilidades em relação à publicidade das ações e aos critérios de 

seleção, especialmente em relação a renda e a ausência de critérios para alguns benefícios 

concedidos. Ressalta-se que a universidade ainda não criou indicadores com o objetivo de 

avaliar os resultados obtidos no âmbito do referido programa.  

5.  Quanto à avaliação do cumprimento dos objetivos estratégicos, verificou-se que, 

de um modo geral, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), instituído para o período 

de 2016 a 2025, está sendo implementado e acompanhado no âmbito da universidade.  

6.  Sobre o foco dado ao escopo da gestão de pessoas, avaliou-se que as concessões 

relativas à Retribuição por Titulação têm ocorrido sem a necessária apresentação do diploma, 

em desacordo com o disposto na legislação e jurisprudência relacionadas ao tema. Em relação 

à folha de pagamentos, observou-se que a universidade deixou de regularizar pagamentos 

indevidos a servidores que totalizam em torno de R$ 126.000,00. Quanto à flexibilização da 

jornada de trabalho, verificou-se que no âmbito da universidade a jornada dos servidores 

técnico-administrativos é de 40 horas semanais, exceto em relação a servidores que se 

encontram em exercício no Hospital Universitário, os quais estão vinculados à Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), não fazendo parte do escopo da presente 

auditoria. 

7.  No âmbito dos demais itens do escopo, observou-se que de forma geral a 

universidade possui mecanismos adequados para o desempenho das atribuições relacionadas à 

área de gestão de compras e contratações, ressaltando que a regularidade das compras e 

contratações evidenciada se refere à amostra analisada. 

8.  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. 
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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, 06 de novembro de 2017. 

 

 

 

Diretor de Auditoria de Políticas Sociais I 
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