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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 
          Em   atendimento  à  determinação contida na Ordem de Serviço 
 nº  175676,  apresentamos  os  resultados  dos exames realizados sobre 
 os  atos  e  conseqüentes  fatos  de  gestão,  ocorridos   na  Unidade 
 supra-referida, no período de 01Jan2005 a 31Dez2005. 
 
 I - ESCOPO DO TRABALHO 
 
       Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Jurisdicionada, 
 no  período de 29Mai2006 a 09Jun2006, em estrita observância às normas 
 de   auditoria   aplicáveis  ao  Serviço  Público  Federal.  Além  das 
 solicitações  encaminhadas durante o trabalho de campo, foi remetida à 
 Unidade Jurisdicionada em 19Jun2006, mediante Ofício nº 
 18874/2006/CGU-Regional/AM/CGU-PR,  a  versão  preliminar do relatório 
 para  apresentação  de  esclarecimentos  adicionais  até 27Jun2006. Em 
 27Jun2006,  mediante  Ofício  nº  350/GR,  a  Unidade apresentou novos 
 esclarecimentos   que   foram   devidamente   registrados   nos  itens 
 específicos  do  presente relatório. Nenhuma restrição foi imposta aos 
 nossos exames, que contemplaram as seguintes áreas: 
 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 - GESTÃO FINANCEIRA 
 - GESTÃO PATRIMONIAL 
 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS 
 - CONTROLES DA GESTÃO 
 
 II - RESULTADO DOS EXAMES 
 
 3 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
 3.1 SUBÁREA - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  



 
 3.1.1 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EXECUÇÃO  
 
 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Pagamento de despesa sem prévio empenho. 
 Houve  a  realização  de abastecimento de veículos da frota da Unidade 
 anteriormente   ao   empenho   da   despesa.  Situação  verificada  na 
 contratação  direta da Rede Norte de Postos e Serviços Ltda., por meio 
 da nota de empenho 2005NE900098. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 À época desconhecia o fato. 
 
 CAUSA: 
 Falha administrativa. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 O fato demonstrado não ocorreu intencionalmente, mas em decorrência da 
 urgência apresentada no início do exercício, a fim de evitar prejuízos 
 maiores para a Instituição. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  resposta  do  gestor  não  elide os fatos constatados em auditoria, 
 enuncia tão somente que os erros foram involuntários. 
 
 3.1.1.2 INFORMAÇÃO: (063)  
 Constatamos  que os empenhos 2003NE000110, 2004NE000116, 2004NE000452, 
 2004NE000482,   2004NE000096,   2004NE000180   e  2004NE000472,  todos 
 destinados  ao  custeio  de  despesas com diárias,  foram inscritos em 
 Restos   a  Pagar  (Não-Processados),  contrariando,  desta  forma,  a 
 disposição  contida  na  Macrofunção  SIAFI  02.03.17,  item  2.1.2 do 
 SIAFI2004. 
 A  Nota  de Empenho 2004NE000482, tratava-se de repasse de recursos de 
 convênio  (nº  14/2004  -  SIAFI 521673) firmado entre a Unidade e sua 
 fundação de apoio, não liberados até 31DEZ2004. 
 As   Notas   de   Empenho  2003NE000110,  2004NE000116,  2004NE000452, 
 2004NE000096  e  2004NE000180  tiveram seus saldos cancelados na conta 
 contábil 2.9.5.1.0.00.00 - Restos a Pagar a Liquidar. 
 Todavia,  verificamos  que  a Unidade procedeu ao pagamento de diárias 
 com nota de empenho inscrita em Restos a Pagar. 
 Tratou-se  da  Nota  de empenho 2004NE000472, no valor de R$ 5.000,00, 
 elemento  de  despesa 339014, inscrita em Restos a Pagar e, posterior- 
 mente,  liquidada,  no  montante  de  R$ 4.091,12, para o pagamento de 
 diárias  relativas  a viagem efetuada por dois servidores em exercício 
 anterior,  que  não  foram pagas na época devida. O saldo remanescente 
 foi cancelado. 
 Salientamos  que  esse procedimento vai de encontro aos normativos que 
 regem a concessão de diárias e a execução orçamentária e financeira. 
 Em  especial, destacamos que não foi observado o regime de competência 
 para  a despesa, porquanto se tratava de ajuste de diárias decorrentes 
 de  afastamento  ocorrido  em  ano  anterior,  dever-se-ia  instruir o 
 processo  de  reconhecimento  de  dívida  e proceder ao pagamento como 
 despesa de exercício anterior. 
 Doravante,  deverá  a  Unidade  atentar para os ajustes dos empenhos a 
 serem  inscritos em Restos a Pagar não processados, cuidando em anular 
 aqueles  saldos de empenho destinados à concessão de diárias, bem como 



 abster-se de conceder diárias para pagamento em exercício posterior. 
 
 3.1.2 ASSUNTO  - EXECUÇÃO DAS RECEITAS  
 
 3.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (012)  
 Recolhimento  de  receitas  próprias  fora  da  Conta Única do Tesouro 
 Nacional,   sem  instituição  de  mecanismos  de  controle  financeiro 
 apropriados  e  sem  apresentação  das  correspondentes  prestações de 
 contas. 
 Constatamos  que  a  Unidade  realizou  66 cursos de pós-graduação, no 
 exercício  a  que  se  refere  as  contas  sob  exame,  os quais foram 
 gerenciados  pela  Fundação  de Apoio Institucional Rio Solimões (UNI- 
 SOL),  totalizando  R$ 3.552.762,94 arrecadados fora da Conta Única do 
 Tesouro  Nacional, em detrimento à disposição contida no artigo 101 da 
 Lei nº 10.934, de 11/08/2004 (LDO de 2005), qual seja: 
 "Art.  101.  A  arrecadação  de  todas  as  receitas  realizadas pelos 
 órgãos,   fundos, autarquias, fundações e demais entidades integrantes 
 dos  orçamentos fiscal e da seguridade social, far-se-á por intermédio 
 dos   mecanismos  da  conta  única  do Tesouro Nacional, observadas as 
 seguintes  condições:" 
 Com  receitas de concursos foram arrecadados R$ 98.543,96. As receitas 
 provenientes de vestibulares geraram R$ 2.158.130,98. 
 Destacamos  que  os  montantes acima citados foram obtidos a partir de 
 informações  do  Gestor,  sem que a equipe de auditoria tivesse acesso 
 às movimentações financeiras dos cursos, vestibulares e concursos. 
 Relativamente  aos  controles existentes sobre esses cursos, a Unidade 
 respondeu que: "A UNI-SOL mantém conta individualizada de movimentação 
 financeiro-contábil  para  cada  um  dos  cursos de pós-graduação Lato 
 Sensu.  Essas  contas  estão  disponibilizadas  on-line, e o acesso às 
 mesmas  se  dá  mediante  uma  senha  de  propriedade  do  coordenador 
 administrativo  do  curso.  No  caso dos cursos Lato Sensu, conforme a 
 Resolução  68/20002  do  CONSEPE,  a coordenação administrativa desses 
 cursos  ficará  a cargo do Diretor da Unidade Acadêmica à qual o curso 
 está vinculado". 
 Todavia,  embora  a equipe houvesse solicitado as prestações de contas 
 individualizadas  por  cursos,  inicialmente,  por intermédio da SA nº 
 175.676/002  e,  posteriormente,  por  meio  da  SA  nº 175.676/007, a 
 Unidade não as apresentou. 
 Salientamos,  ainda,  que não há registros contábeis do ajuste firmado 
 entre  a  Unidade  e  a  UNI-SOL  para a realização dos cursos de pós- 
 graduação.  Aliás,  não  há  sequer  contrato  e tampouco convênio que 
 discipline  as  responsabilidades e obrigações das partes para cada um 
 dos  cursos  ministrados. Para este propósito, a Unidade asseverou que 
 existe  somente  o  convênio  nº  001/2004,  que  tem por objetivo: "a 
 definição  de  diretrizes  gerais  pelas  quais  são  estabelecidas as 
 relações  institucionais  entre a FUA e a UNI-SOL, visando dar apoio a 
 projetos   de   pesquisa,  ensino  e  extensão  e  de  desenvolvimento 
 institucional, cientifico e tecnológico de interesse da FUA". 
 Desse modo, evidenciamos que houve afronta, em especial, aos seguintes 
 artigos da Lei nº 4.320, de 17/03/1964: 
 "Art.  56.  O  recolhimento  de  todas as receitas far-se-á em estrita 
 observância  ao  princípio  de  unidade de tesouraria, vedada qualquer 
 fragmentação para criação de caixas especiais." 
 "Art.  83.  A  contabilidade  evidenciará  perante a Fazenda Pública a 
 situação  de  todos  quantos,  de  qualquer  modo, arrecadem receitas, 
 efetuem  despesas,  administrem  ou guardem bens a ela pertencentes ou 



 confiados." 
 "Art.  87. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos 
 de  ajustes  ou  contratos  em que a administração pública for parte." 
 Concernente ao exercício de 2004, o Relatório de Auditoria 160.775, de 
 1º  de  junho  de  2005, mencionou a irregularidade, sendo mensurado o 
 valor de R$ 6.289.971,41. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Aplicou  os  atos  legais  e  normativos que regem o relacionamento da 
 instituição  federal  de  ensino  superior  - IFES com sua fundação de 
 apoio  de  modo  a permitir que esta gerencie as receitas oriundas dos 
 cursos de pós-graduação, além daquelas obtidas em processos de seleção 
 realizados  pela  IFES, dada a maior liberdade que a fundação de apoio 
 tem para administrar os recursos, uma vez que não se submete ao regime 
 jurídico administrativo aplicado a IFES. 
 Por  outro  lado,  não  estabeleceu  mecanismos efetivos de controle e 
 prestação de contas dos recursos administrados pela fundação de apoio. 
 Deixou  ainda  de  considerar  que  as  taxas  cobradas  pelos  cursos 
 ministrados   nas  dependências  da  UFAM  e  com  a  participação  de 
 servidores  do  seu quadro, trata-se de receita própria, eminentemente 
 pública,  cuja autorização para cobrança está vinculada à IFES e não a 
 instituições privadas. 
 
 CAUSA: 
 Processo  crescente  de  informalidade  na prática de atos relativos a 
 cursos lato sensu. 
 Busca de autonomia administrativa por parte das IFES em detrimento dos 
 controles inerentes à Administração Pública. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Formulamos   por   intermédio   da  Solicitação  de  Auditoria  SA  nº 
 175.676/007 os seguintes questionamentos: 
 Tendo  em  vista  o  não  atendimento  ao item 1. Gestão Orçamentária, 
 subitens  a),  d.1) e e.1) da SA n° 175.676/002, solicitamos que sejam 
 apresentadas  as  prestações  de  contas  relativas aos eventos abaixo 
 listados: 
 a.1)Realização  dos  processos seletivos do corpo discente e concursos 
 públicos promovidos pela UFAM/COMVEST em 2005; 
 a.2)Realização  do  Mestrado Profissionalizante Engenharia de Produção 
 (prestação  de  contas  acompanhada  do  respectivo  projeto/plano  de 
 trabalho e gestão financeira aprovado) ; 
 a.3)Realização  do  Mestrado Profissionalizante Ciências do Ambiente e 
 Sustentabilidade  na  Amazônia  (prestação  de  contas  acompanhada do 
 respectivo projeto/ plano de trabalho e gestão financeira aprovado); 
 a.4)Realização   do   curso   de   pós-graduação  lato  sensu  Direito 
 Processual   Civil   Turma  8  (prestação  de  contas  acompanhada  do 
 respectivo projeto/ plano de trabalho e gestão financeira aprovado); 
 a.5)Realização  do  curso  de  pós-graduação  lato  sensu  Gestão pela 
 Qualidade Total Turma 7 (prestação de contas acompanhada do respectivo 
 projeto/ plano de trabalho e gestão financeira aprovado); 
 b)  Apresentar  justificativas  para ausência de previsão orçamentária 
 das  receitas  arrecadadas  pela Universidade (arrecadação de recursos 
 provenientes   de   taxas   de   inscrição   em   concursos  públicos, 
 vestibulares, cursos de extensão, entre outras receitas). 
 c)  Apresentar  justificativas  para  o  ingresso  e  a  manutenção de 
 recursos públicos (receitas mencionadas nos subitens do item "a" desta 



 Solicitação  de  Auditoria) em contas correntes alheias à Conta Única, 
 sendo  administrado  por  entidade  não  integrante do Poder Executivo 
 Federal. 
 d)  Justificar  a inexistência de instrumento contratual para regular, 
 especificamente,  a  relação  (direito/obrigações)  entre  a  FUA  e a 
 Fundação  de Apoio Institucional Rio Solimões, para cada um dos cursos 
 de pós-graduação por esta administrado; 
 e)  Caso  não  apresente  as  prestações de contas solicitadas no item 
 anterior,  até  o  prazo  estabelecido nesta Solicitação de Auditoria, 
 qual  seja,  06/06/2006,  situação  em  que  implicará  a presunção de 
 limitação  ao  escopo  da  Auditoria ou inexistência das prestações de 
 contas, apresentar as justificativas para o fato. 
 As respostas a esses questionamentos foram dadas por meio do Ofício nº 
 283/GR, de 06/06/2006, abaixo transcrito: 
 "A  Fundação  de  Apoio Institucional Rio Solimões (UNI-SOL) apresenta 
 anualmente  prestação  de  contas  ao Ministério Público Estadual e ao 
 Conselho Universitário. Em referência ao ano de 2005 essa prestação de 
 contas  ainda  está  sendo elaborada, cujo documento preliminar para a 
 sua elaboração é o Relatório de Auditoria Externa que já foi concluído 
 e apresentado na oportunidade em que respondemos a SA no  175.676/002. 
 A  UFAM  firmou com a UNI-SOL o Convênio no  001/2004 estabelecendo as 
 relações  institucionais  com  aquela  fundação,  visando  dar apoio a 
 projetos   de   pesquisa,  ensino  e  extensão  e  de  desenvolvimento 
 institucional,  científico  e  tecnológico  de  interesse da FUA, onde 
 constituem,  entre  outras,  obrigações  da parte da UNI-SOL: celebrar 
 convênios,  captar  e  gerenciar  recursos  financeiros  próprios e de 
 terceiros  e  gerenciar  recursos  materiais  e  humanos.  Os recursos 
 captados  pela  UNI-SOL  são  utilizados pela mesma para consecução de 
 programas,  planos,  projetos  e  atividades  de  ensino,  pesquisa  e 
 extensão de interesse da FUA. 
 Os  recursos  financeiros  captados pela UNI-SOL por meio de cursos de 
 pós-graduação  são  utilizados  por  aquela  fundação  para viabilizar 
 financeiramente os custos inerentes a tais cursos. A UFAM oferece como 
 contrapartida  as  suas instalações físicas e a liberação dos docentes 
 sem   prejuízo  da  execução  de  sua  carga  horária  nas  atividades 
 acadêmicas e administrativas da UFAM. Não existe o compromisso da UNI- 
 SOL  em  prestar  contas  especificamente da realização de cada curso, 
 embora  a  referida  fundação  apresente  prestação de conta global ao 
 Ministério Público Estadual e ao Conselho Universitário da UFAM. 
 Quanto  à  arrecadação  para  realização  dos processos seletivos para 
 discentes  e  docentes,  a  UFAM  está se organizando para implantar a 
 partir  do  processo  seletivo  macro  de 2006, a arrecadação pela sua 
 Conta   Única,  conforme  a  reposta  oferecida  ao  item  (b)  da  SA 
 175.676/001". 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Preliminarmente,    salientamos   que   a   Unidade   não   apresentou 
 justificativas  pontuais  sobre os itens b), c), d) e e) acima. Antes, 
 preferiu manifestar-se em âmbito geral. 
 Da  resposta  apresentada, destacamos, por relevante, a ratificação de 
 que  não  existe  prestação  de  contas  dos recursos gerenciados pela 
 fundação de apoio, relativamente aos cursos de pós-graduação. 
 Diante  do  fato  e  do  entendimento desta equipe de auditoria que as 
 receitas  auferidas  por  conta das taxas cobradas pela realização dos 
 cursos  de pós-graduação são eminentemente públicas, dada a utilização 
 de  quadro  funcional  e dependência da IFES, inclusive com emissão de 



 certificado de conclusão pela IFES, registramos que a Unidade, além de 
 esquivar-se  de  princípios  legais  como  o da unidade de tesouraria, 
 deixou  de observar o princípio constitucional instituído no Parágrafo 
 único do artigo 70 da Carta Magna, qual seja: 
 "Parágrafo  único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
 pública  ou  privada,  que  utilize,  arrecade,  guarde,  gerencie  ou 
 administre  dinheiros,  bens e valores públicos ou pelos quais a União 
 responda,  ou  que,  em  nome  desta,  assuma  obrigações  de natureza 
 pecuniária." 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Ante as irregularidades apontadas, recomendamos ao Gestor que: 
 a) estabeleça mecanismos internos que assegurem a arrecadação de todas 
 as  receitas  diretamente  na Conta Única, oriundas dos cursos de pós- 
 graduação, vestibulares e concursos; 
 b)  em  caso de implementação de cursos, com participação de fundações 
 de  apoio ou congêneres, estabeleça contratos ou convênios específicos 
 e   efetue  o  devido  cadastramento  junto  ao  setor  competente  no 
 Departamento Financeiro da UFAM; 
 c)  no  caso  de estabelecimento de contratos e convênios, registre no 
 SIAFI  os  instrumentos  firmados,  visando  tornar  possível o devido 
 controle  dos  ingressos financeiros e o acompanhamento dos direitos e 
 das obrigações decorrentes; e 
 d)  exija  a  apresentação das prestações de contas de todos os cursos 
 ministrados na FUA, definindo responsabilidades pela análise delas. 
 e)  Instauração  de  Tomada  de  Contas  Especial  com vistas a apurar 
 responsabilidades  e  quantificar os valores arrecadados fora da Conta 
 Única nos últimos cinco anos. 
 
 4 GESTÃO FINANCEIRA  
 
 4.1 SUBÁREA - RECURSOS REALIZÁVEIS  
 
 4.1.1 ASSUNTO  - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS  
 
 4.1.1.1 INFORMAÇÃO: (019)  
 Verificamos  que  a  conta  contábil  1.1.2.2.9.03.00  -  DESFALQUES E 
 DESVIOS apresenta o saldo de R$ 0,01. 
 Esse  valor  refere-se  a  inscrição  do ex-funcionário Carlos Antonio 
 Carvalho  da  Silva,  CPF: 040.918.682-15, em decorrência de desfalque 
 por ele praticado, no valor de Cz$ 718.178,25. 
 Segundo  o  Relatório  do Ministro Relator do Acórdão TCU nº 68/2001 - 
 Plenário,  do  exame da documentação assinada pelo Sr. Carlos Antonio, 
 no  período  de 02/01 a 13/04/87, foi identificado alcance no valor de 
 Cz$  718.178,25,  tendo  em vista depósito de recursos repassados pela 
 Secretaria  de  Estado de Saúde do Amazonas, a título de pagamento por 
 serviços   prestados   pelo  Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas, 
 efetuado na conta particular daquele ex-servidor. 
 O  Tribunal  de  Contas  da  União  julgou  irregulares  as  contas do 
 mencionado   ex-funcionário,  condenado-o  ao  pagamento  do  montante 
 desviado  e  autorizando  a  cobrança  judicial,  caso  não atendida a 
 notificação. 
 A  Unidade,  por  meio  de  sua  Procuradoria Federal, ajuizou ação de 
 execução contra o ex-funcionário e, após identificar a inexistência de 
 bens penhoráveis do executado, requereu a suspensão da execução. 
 Diante  do  fato, deverá permanecer a inscrição da responsabilidade do 



 ex-funcionário,  até  que ocorra a extinção da execução, declarada por 
 sentença. 
 Alertamos, por oportuno, que a Unidade deixou de incluir o nome do Sr. 
 Carlos  Antonio  Carvalho  da  Silva, CPF: 040.918.682-15, no cadastro 
 informativo de créditos não quitados do setor público federal - CADIN, 
 conforme determinação contida no Acórdão TCU nº 68/2001 - Plenário. 
 Deverá, portanto, atender a essa determinação da Corte de Contas. 
 
 4.2 SUBÁREA - RECURSOS EXIGÍVEIS  
 
 4.2.1 ASSUNTO  - ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS  
 
 4.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (065)  
 Pagamento de multas de trânsito independentemente de responsabilização 
 de quem lhes deu causa. 
 Constatamos  que  a  Unidade  pagou  R$ 2.809,23 referente a multas de 
 trânsito aplicadas aos condutores dos veículos a seguir discriminados. 
  

VEÍCULO PLACA VALOR MULTA (R$) 

Fiat Palio JWR-3261 127,69 

GM/S10 2.8D JWR-3631 127,69 

VW/Gol CLI JWM-7863 212,82 

Microônibus JWR-3141 127,69 

M.BENZ/O 371 UP JWM-4008 191,54 

FIAT PALIO YONG JWR-3241 319,23 

VW KOMBI JWX-6618 191,54 

TOYOTA BANDEIRANTE JWF-9830 191,54 

VW GOL CL JWF-3360 127,69 

VW KOMBI JWU-3990 127,69 

HONDA CG 125 Cargo JXC-2490 191,54 

VW KOMBI JWG-0090 383,08 

VW KOMBI JWG-7710 489,49 

TOTAL 2.809,23 

 
Multas pagas pela Unidade. 

 
 Ressaltamos  que  esse  valor  não foi contabilizado em conta contábil 
 específica de despesa com multa. 
 Por  ocasião  do  pagamento  do licenciamento anual dos veículos acima 
 listados,   efetuada   por   meio   de   suprimentos   de  fundos  sob 
 responsabilidade  do  Chefe do Serviço de Transportes da Prefeitura do 
 Campus  Universitário,  o  Departamento  de Finanças contabilizou esse 
 montante (reclassificação da despesa) na conta contábil 
 3.3.3.90.39.69  -  Seguros  em  Geral ao invés da conta 3.3.3.90.39.36 
 Multas Indedutíveis. 
 Assim,  identificamos  que não houve iniciativa da Unidade em apurar a 
 responsabilidade  de  quem  deu causa às multas, conforme estabelece o 
 Artigo  143 da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e o item 15.1 da Instrução 



 Normativa SAF nº 9, de 26/08/1994. 
 Destacamos  que,  pelo  menos,  o  Chefe do Serviço de Transporte e os 
 servidores do Departamento Financeiro sabiam da existência das multas. 
 Em  sendo assim, deixaram de observar o dever de levar ao conhecimento 
 da  autoridade  superior  as irregularidades de que tiveram ciência em 
 razão  do  cargo,  afrontando a norma legal instituída no inciso VI do 
 artigo 116 da Lei nº 8.112/90. 
 Por relevante, ressaltamos que a Auditoria Interna da Unidade já havia 
 detectado   o   pagamento   dessas  multas,  tendo  levado  o  fato  a 
 conhecimento  da  Administração  por meio do Relatório de Auditoria nº 
 2/2006, de 02/02/2006. 
 Por  fim,  registramos  que  essas  multas  já  haviam  sido levadas a 
 conhecimento  da  Unidade anteriormente ao licenciamento dos veículos, 
 uma  vez  que  as  notificações  do  órgão municipal de trânsito foram 
 regularmente  a  ela encaminhadas, conforme evidenciamos, por conta da 
 disponibilização de cópias das respectivas notificações à equipe. 
 Diante  dos  fatos,  restou  comprovado  à  equipe  de auditoria que a 
 Unidade  foi  omissa  em  apurar a responsabilidade administrativa dos 
 agentes  que  deram causa as multas de trânsito, pela inobservância de 
 normas  legais  e  regulamentares,  e  civil,  decorrente  do prejuízo 
 causado ao erário. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 De  modo geral, deixaram de exercer a supervisão sobre os atos e fatos 
 da gestão que motivaram a presente constatação. 
 Em  especial,  destacamos  que  a  Administração  da  Unidade ao tomar 
 conhecimento  do Relatório da Auditoria Interna que registrava o fato, 
 deixou de tomar as providências pertinentes ao caso. 
 
 CAUSA: 
 Controles   internos   administrativos  frágeis  por  conta  da  baixa 
 aderência aos atos normativos legais e regulamentares. 
 A  falta  de  responsabilização  dos agentes que se desviam das normas 
 contribui   preponderantemente  para  a  situação  encontrada.  A  não 
 aplicação  de  sanção  aos  agentes  que  atuam  em  descumprimento ao 
 ordenamento  legal  pode  conduzir a um quadro de impunidade diante de 
 irregularidades ocorridas na Unidade. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 A  tomada  de decisão para ressarcimento das multas de trânsito pagas, 
 só  é  possível  a  partir  de identificação das mesmas contendo dados 
 sobre o veículo, infração (tipo, data, valor) e, principalmente, sobre 
 a identificação do condutor responsável na ocasião da infração. 
 Visando  o cumprimento da legislação, foram tomadas várias iniciativas 
 no  sentido  de formalizar os processos, culminando com a elaboração e 
 publicação  da Portaria GR n° 643/2005, de 25/5/2005, disciplinando os 
 procedimentos  administrativos  a serem adotados em casos de aplicação 
 de multa aos veículos de propriedade da Instituição. 
 Segue,  em  anexo,  cópia  do  Ofício  n°  001/2006,  de  5/6/2006, da 
 Prefeitura  do  Campus,  contendo os dados sobre as multas de trânsito 
 pagas,  as  quais serão objeto de apuração por comissão designada para 
 essa finalidade, conforme anexo, visando o ressarcimento ao erário. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 O  Gestor  teve  a  iniciativa de apurar a responsabilidade após tomar 
 conhecimento  pela equipe de auditoria da CGU/AM, embora a situação já 



 tivesse sido levantada pela Auditoria Interna da UFAM. 
 Desse modo, mantemos a ressalva. 
 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Preliminarmente,  responsabilizar os condutores dos veículos que deram 
 causa às multas de trânsito com vistas ao ressarcimento ao erário. 
 Posteriormente,  apurar a responsabilidade de todos aqueles que sabiam 
 das  ocorrências  de  infração  de trânsito, quer fossem  por meio das 
 notificações  do  órgão  municipal  de  trânsito  ou  por  ocasião  do 
 pagamento  do  licenciamento  anual  dos  veículos  da  Unidade, e não 
 tomaram  providências  e tampouco levaram a conhecimento da autoridade 
 superior,  principalmente o Chefe do Serviço de Transporte e, se for o 
 caso,  os  servidores  do  Departamento  Financeiro responsáveis pelos 
 registros  contábeis concernentes aos suprimentos de fundos concedidos 
 na Unidade. 
 É imprescindível, pois, que todos aqueles que não observaram as normas 
 legais e regulamentares recebam as sanções necessárias a fim de que os 
 controles  administrativos se fortaleçam de modo a resguardar a gestão 
 da Unidade. 
 
 5 GESTÃO PATRIMONIAL  
 
 5.1 SUBÁREA - INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO  
 
 5.1.1 ASSUNTO  - EXISTÊNCIAS FÍSICAS  
 
 5.1.1.1 INFORMAÇÃO: (023)  
 Verificamos  que  a  Unidade  Jurisdicionada está migrando de sistemas 
 informatizados para controle do patrimônio. Antes utilizavam o SIPAT - 
 Sistema  de  Patrimônio  e agora estão atualizando o SIE -  Sistema de 
 Informação para o Ensino. 
 Ao  verificar  itens  do  inventário  no  sistema,  constatamos que de 
 fato os itens  existem, porém estão desatualizados em seus cadastros. 
 Exemplo  podemos  citar,  um  microcomputador cadastrado, com placa de 
 identificação  com código de barras, sendo utilizado pelo Departamento 
 de  Material.  E  em  seu cadastro, consta que está no Departamento de 
 Tecnologia. 
 Solicitamos  justificativas  sobre  a  desatualização  no  sistema que 
 controla  os  bens  móveis  da  Fundação,  por  meio da Solicitação de 
 Auditoria  n°  154039/01  datado  de 07/6/2006, respondido por meio do 
 Ofício  n°  095/2006-GAB/PCU/UFAM  de  19  de junho de 2006 que o fato 
 apontado  é  antigo  desde do sistema anterior de controle. A falta de 
 pessoal  é  o  maior  problema para o Departamento de Material - DEMAT 
 para  atender  a  demanda  da  Fundação,  tendo em vista o universo de 
 itens a serem controlados tanto na capital como no interior. 
 Verificamos   que   o   sistema   possui  68.000  itens  inventariados 
 aproximadamente. 
 Verificamos que a Unidade possui um Manual para o Controle Patrimonial 
 da  UFAM  -  Fundação  Universidade  Federal do Amazonas, elaborado em 
 outubro  de  2004,  contendo  todas  as informações de como realizar o 
 controle dos bens móveis da Unidade. 
 Verificamos  que  a  Unidade  possui  em  seu  cadastro   56  veículos 
 devidamente   atualizados   em   seus   documentos   oficiais.   Foram 
 selecionados  15  veículos  para  amostra,  os quais foram devidamente 
 checados e comparados os documentos apresentados, bem como, seu estado 



 de  conservação.  Constatamos  que  os  mesmos  estão  em condições de 
 operação. 
 Verificamos  que  os  bens  imóveis   estão  desatualizados  com  seus 
 registros no SPIUNET e no balancete da Unidade. 
 
 5.1.2 ASSUNTO  - SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL  
 
 5.1.2.1 INFORMAÇÃO: (024)  
 Verificamos  os dados extraídos do Balancete da Unidade Jurisdicionada 
 com  os  dados  fornecidos  pela  Unidade,  como  o RMB - Relatório de 
 Movimentação  de  Bens  Móveis  de  dezembro de 2005 e comprovamos que 
 não há consistência objetiva entre os dados registrados, existindo uma 
 diferença  de R$ 299.381,00(duzentos e noventa e nove mil, trezentos e 
 oitenta  e um reais) entre estes documentos analisados. Essa diferença 
 foi verificada  nos saldos  das contas: 
 -1.4.2.1.2.08.00  -  Ap.  Equip. e Utens. de Med.Odont. Labor. e Hosp, 
 onde  no balancete verificamos um saldo de R$ 6.429.770,56 e no RMB da 
 Unidade  um  saldo  de R$ 6.430.389,56, perfazendo uma diferença de R$ 
 619,00 (seiscentos e dezenove reais); 
 -1.4.2.1.2.87.00 - Material de Uso Duradouro, onde no balancete existe 
 um  saldo  de  R$  2.906.596,04  e  no  RMB da Unidade, um saldo de R$ 
 2.606.596,04,  perfazendo  um  saldo  de R$ 300.000,00 ( trezentos mil 
 reais). 
 Verificamos  que  os  documentos  e  registros  oficiais  dos veículos 
 encontram-se    atualizados  junto  ao  Departamento  de  Trânsito  do 
 Amazonas  - DETRAN, porém verificamos que existem pagamentos de multas 
 pelo  atraso  quando  de  sua  atualização.  Constatamos que no ato do 
 pagamento  do  Seguro  Obrigatório do Licenciamento de Veículo, multas 
 foram pagas pelo atraso no pagamento. 
 Verificamos  o  montante  de  R$ 446,92(quatrocentos e quarenta e seis 
 reais e noventa e dois centavos) em multas. 
 Verificamos  que  o  SIE  -  Sistema  de  Informação de Ensino  possui 
 mecanismos  básicos de proteção de acessibilidade dos dados, com senha 
 individualizada  entre  os servidores responsáveis pela alimentação do 
 Sistema. Constatamos que o Banco de Dados onde são registrados os bens 
 da   Unidade,  possuem  controle  da  localização  do  bem,  valor  de 
 aquisição,  número  do  tombamento,  nota fiscal de entrada, número da 
 licitação,  estado  em  que  se encontra o bem e descrição completa do 
 bem.  Porém verificamos que este cadastro, está em fase de migração do 
 Sistema  anterior:  SIPAT  -  Sistema de Patrimônio e que os dados ali 
 analisados  encontram-se  desatualizados  devido um número reduzido de 
 servidores para um universo de aproximadamente 68.000 itens. 
 Foram solicitadas justificativas  por meio da Solicitação de Auditoria 
 n° 
 154039/01  de  07/6/2006  e  o  Gestor  nos  informou  que por meio da 
 Portaria  n°  828/2005  de  1  de julho de 2005, o magnífico Reitor da 
 UFAM,  transferiu  o  controle  patrimonial  dos bens Imóveis da UFAM, 
 atualmente  no  DEMAT  -  Departamento de Material, para Prefeitura do 
 Campus  Universitário. Foi pensado um plano estratégico para atualizar 
 os dados cadastrados, bem como, os registros de Imóveis nos cartórios, 
 porém,  com  a aposentadoria de alguns servidores e as paralisações no 
 ano de 2005, ficaram impossibilitados de colocarem esse plano em ação. 
 Nos  informaram  que  o  prazo  previsto  para implantação do Setor de 
 Controle  de Bens Patrimoniais é de 2(dois) meses, havendo necessidade 
 urgente  de  contratação de pessoal especializado e compra de material 
 permanente.  O prazo previsto para de conclusão dos cadastros de todos 



 os  prédios  da Fundação, com suas escrituras e registros de Imóveis é 
 de 1(um) ano. 
 
 6 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 6.1 SUBÁREA - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS  
 
 6.1.1 ASSUNTO  - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS  
 
 6.1.1.1 INFORMAÇÃO: (057)  
 SERVIDORES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 70 ANOS 
 Foi  identificada  a presença do servidor sob matrícula n. 0401077, em 
 atividade e com idade superior a 70 anos. 
 A  unidade  informou que o referido servidor não se enquadra no artigo 
 186, item II, da Lei nº 8.112/90 e artigo 187 da citada Lei pois: 
 -  por  meio  da  Portaria  n.  695/76 de 10/11/1976, foi autorizada a 
 contratação  para  a  função de Desenhista, em regime de 40 (quarenta) 
 horas   de  trabalho  por  semana,  vigorando  o  contrato  por  tempo 
 indeterminado; 
 -  o  servidor  possui  nacionalidade  japonesa  e,  portanto, por não 
 possuir nacionalidade brasileira é considerado servidor estrangeiro; 
 -  o artigo 243, inciso 6º, da Lei n. 8.112/90, prevê que "os empregos 
 dos  servidores  estrangeiros  com  estabilidade  no  serviço público, 
 enquanto   não  adquirirem  a  nacionalidade  brasileira,  passarão  a 
 integrar  tabela  em  extinção,  do  respectivo órgão ou entidade, sem 
 prejuízo  dos  direitos  inerentes aos planos de carreira aos quais se 
 encontrem vinculados os empregos"; 
 -  o  servidor  é  considerado celetista e, portanto, está regido pela 
 Consolidação  das  Leis  Trabalhistas  - CLT, a qual em nenhum momento 
 reporta-se a aposentadoria compulsória. 
 PROFESSOR TITULAR 
 Sobre   o  posicionamento  no  cargo  de  Professor  Titular  mediante 
 progressão  funcional  ou  habilitação  em concurso público, a unidade 
 informou: 
 -  Por  meio  da  Portaria n. 744/76, foram enquadrados como professor 
 titular os servidores de matrícula: 0400885 e 6400888. 
 -  Por  meio  da  Portaria n. 961/81, foi aprovada a progressão para o 
 cargo  de  professor  titular  dos servidores de matrícula n. 0399429, 
 0399372,   0401471,   0398948,  0399010,  0399245,  6401426,  0399395, 
 0399319, 0399098 e 0399131. 
 -  Através  da  Portaria  n.  880/2002  foram  promovidos  ao cargo de 
 professor  titular  os  servidores  de matrícula n. 0400793, 0399862 e 
 2177753. 
 - Por meio da Portaria n. 032/2001, o servidor de matrícula n. 
 0267663 
 foi nomeado à vista de habilitação em concurso público para o cargo de 
 Professor Titular. 
 -  Por  meio  da  Portaria n. 2.172/1996, resolve ascender à classe de 
 Professor  Titular  o servidor de matrícula n. 0400100, considerando a 
 realização de concurso público para a carreira de magistério superior, 
 na classe de Professor Titular. 
 -  Por  meio  da Portaria n. 746/76, foram enquadrados na categoria de 
 Professor  Titular  os  servidores  de  matrícula  n.0401408, 0398986, 
 0401423, 0398954, 0399009 e 6401437. 
 -  Por  meio  da Portaria n. 748/76, foram enquadrados na categoria de 
 Professor  Titular  os  servidores  de  matrícula n.0401409, 0398973 e 



 6401049. 
 -  Por meio da Portaria n. 749/76, a servidora de matrícula n. 0399088 
 foi enquadrada na categoria de Professor Titular. 
 -  O servidor de matrícula n. 6401428, através da Portaria n. 001/76 e 
 processo  n. 011925/80, teve seus vencimentos de Professor Catedrático 
 equiparado ao salário de Professor Titular nível III, conforme parecer 
 1-509  de  13/03/1975,  do Consultor Geral da República, aprovado pelo 
 Presidente da República. 
 -  Através  da  Portaria n. 760/76, o servidor de matrícula n. 0400898 
 foi enquadrado na categoria de Professor Titular. 
 -  Através  da  Portaria n. 747/76, o servidor de matrícula n. 0226427 
 foi enquadrado na categoria de Professor Titular. 
 - Através da Portaria n. 0800/2000, o servidor de matrícula n. 2005668 
 foi nomeado à vista de habilitação em concurso público para o cargo de 
 Professor Titular. 
 -  A  Portaria n. 003/98 da UFMG, redistribuiu o servidor de matrícula 
 n.  6316239  já no cargo de Professor Titular para o quadro permanente 
 da Universidade Federal do Amazonas. 
 -  Através  da  Portaria n. 745/76, o servidor de matrícula n. 0399005 
 foi enquadrado na categoria de Professor Titular. 
 -  Através  da  Portaria  n.  1.102/97, de 27/06/1997, retificada pela 
 Portaria n. 1.248/97, de 17/07/1997, o servidor de matrícula n. 
 6403138  foi  nomeado  no  cargo  de Professor Titular, considerando a 
 realização do concurso público para a carreira de magistério superior. 
 SERVIDORES/INSTITUIDORES  COM  OCORRÊNCIA  NO  SIAPE  DE APOSENTADORIA 
 COM  PROVENTOS  PROPORCIONAIS E ESTÃO RECEBENDO OS PROVENTOS INTEGRAIS 
 Sobre  os  servidores  aposentados  com  proventos proporcionais e que 
 estão recebendo proventos integrais, a unidade informou: 
 - Servidor de matrícula n. 0400879: 
 .  Através da Portaria n. 266/1992, de 27/01/1992, publicada no DOU de 
 29/01/1992,  aposentou-se compulsoriamente com proventos proporcionais 
 ao tempo de serviço. 
 . A Portaria n. 346/1992, de 03/02/1992, incluiu o benefício do artigo 
 193,  da  Lei 8.122/90, que diz: "o servidor que tiver exercido função 
 de  direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, 
 por  período  de  5  (cinco)  anos  consecutivos,  ou  10  (dez)  anos 
 interpolados,  poderá  aposentar-se  com  a  gratificação da função ou 
 remuneração  do  cargo  em comissão de maior valor, desde que exercido 
 por um período de 2 (dois) anos". 
 .  Assim,  o  servidor  preencheu  os  requisitos  acima  e faz jus ao 
 recebimento   da  referida  vantagem  independentemente  do  tempo  de 
 serviço. 
 .  No  caso  de  aposentadoria  com  proventos  proporcionais, se deve 
 observar  a  devida  integralidade da vantagem nos proventos, já que é 
 cabido  todos  os acréscimos retributivos percebidos em razão do tempo 
 de serviço. Este é o entendimento do TCU, conforme decisão n. 326/1994 
 e Decisão Administrativa n. 129, TCU n. 24/1995, Plenário. 
 - Servidor de matrícula n. 0400339: 
 .  Por meio da Portaria n. 711/1996, de 03/04/1996 publicada no DOU de 
 17/04/1996,  foi  concedida  aposentadoria  voluntária  com  proventos 
 proporcionais  por  tempo  de  serviço;  A  servidora  em requerimento 
 protocolizado  sob  o  n.  000910/2005 solicitou isenção do Imposto de 
 Renda,  por  ser  portadora  de doença prevista em lei. Após avaliação 
 pericial  e análise de documentação médica apresentada, a junta médica 
 da  UFAM  concluiu  que  a  referida servidora fazia jus à solicitação 
 requerida. 



 .  De  acordo  com o artigo 190, da Lei 8.112/90, que diz: "o servidor 
 aposentado  com  proventos  proporcionais  ao  tempo  de  serviço,  se 
 acometido  de  qualquer  das  moléstias  especificadas  no artigo 186, 
 parágrafo 1º, passará a perceber provento integral"; 
 .  A partir de 04/03/2005 foi incluído em seus proventos a vantagem do 
 artigo  190,  da  Lei  n.  8.112/90,  na  aposentadoria  proporcional, 
 integralizando os proventos. 
 - Servidor de matrícula n.0400125: 
 . Por meio da Portaria n. 245/2004, de 25/02/2004, publicada no DOU de 
 01/03/2004,  foi  concedida  aposentadoria  voluntária  pela  regra de 
 transição,  com  proventos  proporcionais ao tempo de contribuição, ou 
 seja, 35 anos de contribuição, de acordo com a Emenda Constitucional - 
 EC  n.  20/1998,  e  o  artigo  8º, parágrafo 1º, incisos I e II c/c o 
 artigo 13 da IN SEAP n. 05/199, e o artigo 3º da EC n. 41/2003. 
 - Servidor de matrícula n.0401460: 
 . Por meio da Portaria n. 139/1991, de 24/01/1991, publicada no DOU de 
 25/01/1991,  foi  concedida  aposentadoria  compulsória  com proventos 
 proporcionais ao tempo de serviço. 
 .  Através  de  requerimento  protocolizado  sob  o  n. 001729/1991, o 
 servidor  requereu em 27/02/1991 a revisão de seus proventos, a fim de 
 que fosse averbado tempo de serviço. 
 . A revisão de sua aposentadoria foi realizada e o mesmo averbou 3.601 
 dias, que correspondem a 9 anos 10 meses e 16 dias, referentes a: 
 Ministério  do  Exército  no  período  de 01/11/1941 a 31/12/1944, que 
 correspondeu a 1.155 dias, ou seja, 3 anos e 2 meses; 
 INSS  no  período  de 20/03/1945 a 30/11/1951, que corresponde a 2.446 
 dias, ou seja, 6 anos, 8 meses e 16 dias. 
 .  Após  a  averbação,  o  tempo de serviço passou a ser de 35 anos de 
 serviço, dando-lhe direito à aposentadoria com proventos integrais. 
 - Servidor de matrícula n. 0401129: 
 . Por equívoco, a proporcionalidade cadastrada no sistema de pagamento 
 SIAPE  está incorreta. A unidade providenciou a correção da proporcio- 
 nalidade  para  25/30  anos  de tempo de serviço, a partir da folha de 
 outubro/2005. 
 - Servidor de matrícula n. 0400909: 
 .  Através da Portaria n. 396/2001, de 26/03/2001, publicada no DOU de 
 02/04/2001,  foi  concedida  aposentadoria  voluntária  com  proventos 
 integrais,  com  fundamento  no  artigo  40, inciso III, alínea "a" da 
 CF/88 e artigo 186, inciso III, alínea "a" da Lei n.8. 112/90. 
 .  Por  lapso,  a  ocorrência cadastrada no sistema de pagamento SIAPE 
 está incorreta. A unidade providenciou a correção a partir da folha de 
 outubro/2005. 
 - Servidor de matrícula n. 0401170: 
 .  Através  da Portaria n. 1.566/2004, de 21/10/2004, publicada no DOU 
 de  27/10/2004, retificada pela Portaria n. 1.619/2004, de 29/10/2004, 
 publicada no DOU de 08/11/2004, foi concedida aposentadoria voluntária 
 com proventos proporcionais a 30 anos de contribuição, de acordo com o 
 artigo   8°,  parágrafo  1°,  da  Emenda  Constitucional  n.  20/1998, 
 assegurado pelo artigo 3º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 
 - Servidor de matrícula n. 0749801: 
 .  Através da Portaria n. 921/2003, de 11/07/2003, publicada no DOU de 
 17/07/2003,  foi  concedida  aposentadoria  voluntária  com  proventos 
 proporcionais  a  28  anos de contribuição, de acordo com o artigo 8º, 
 parágrafo 1º, da Emenda Constitucional n. 20/1998. 
 .  A  Portaria  n.  284/2004,  de  01/03/2004,  publicada  no  DOU  de 
 05/03/2004,  retificou  os  termos da Portaria n.921/2003, para 'lê-se 



 com proventos proporcionais a 30/30 anos de contribuição. 
 - Servidor de matrícula n. 0401418: 
 .  Através da Portaria n. 147/1991, de 24/01/1991, publicada no DOU de 
 25/01/1991,  foi  concedida  aposentadoria  voluntária  com  proventos 
 proporcionais por tempo de serviço. 
 . O servidor, na época inativo, em requerimento protocolizado sob o n. 
 000270/2004,  solicitou  isenção do Imposto de Renda, por ser portador 
 de  doença  prevista  por  lei.  Após  avaliação pericial e análise de 
 documentação médica apresentada, a junta médica da UFAM concluiu que o 
 referido servidor fazia jus à solicitação requerida. 
 .  De  acordo com o artigo 190 da Lei n. 8112/90, que diz: "o servidor 
 aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido 
 de  qualquer  das moléstias especificadas no artigo 186, parágrafo 1º, 
 passará a perceber provento integral". 
 .  Já  a  partir  de  06/02/2004,  foi  incluída  em seus proventos, a 
 vantagem  do  artigo  190  da Lei n. 8.112/90. Dessa forma, o servidor 
 integralizou seus proventos. 
 - Servidor de matrícula n. 0399221: 
 .  Através da Portaria n. 131/2004, de 03/02/2004, publicada no DOU de 
 09/02/2004,  foi  concedida  aposentadoria  voluntária  pela  regra de 
 transição,  com  proventos  proporcionais ao tempo de contribuição, ou 
 seja, 30/30 anos, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º, incisos I e 
 II da Emenda Constitucional n. 20/1998. 
 - Servidor de matrícula n. 0399380: 
 .  Através da Portaria n. 255/1999, de 09/02/1999, publicada no DOU de 
 26/02/1999,  foi  concedida  aposentadoria  compulsória, com proventos 
 proporcionais por tempo de serviço. 
 . Por equívoco, a proporcionalidade cadastrada no sistema de pagamento 
 SIAPE   está   incorreta.   A  unidade  providenciou  a  correção,  da 
 proporcionalidade  para  25/35  anos  de  tempo de serviço a partir da 
 folha de outubro/2005. 
 SERVIDORES  QUE  RECEBERAM  AUXÍLIO  TRANSPORTE  CUMULATIVAMENTE COM O 
 ADICIONAL DE FÉRIAS 
 A unidade informou que a situação foi regularizada na folha de outubro 
 de 2005. 
 SERVIDORES  RECEBENDO  A OPÇÃO REFERENTE AO CARGO EM COMISSÃO - DAS EM 
 DESACORDO  COM  A  FORMA  DEFINIDA  NA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.048/2000 
 Sobre  os  servidores  de  matrícula  n.  0399261,  0400922,  0399346, 
 0399172, 0399198 e 0399304, a unidade informou que: 
 .  Os  referidos servidores tiveram excluída a parcela da Gratificação 
 de  Atividade  pelo  Desempenho  de Função - GADF dos seus proventos a 
 partir de 01 de julho de 2005. 
 .  Tal  exclusão  deu-se em cumprimento à determinação contida no item 
 n.  4 do Acórdão n. 814/2005 - TCU - 1ª Câmara, prolatada na sessão de 
 03/05/2005,  Ata  14/2005,  e  efetivada,  nesta  IFES,  por  meio  de 
 apostilamento,  publicado no boletim da UFAM - Gabinete do Reitor, ano 
 IV, número 137, referente ao período 18/07 a 28/07 de 2005. 
 SERVIDORES  QUE  RECEBERAM  AUXÍLIO  TRANSPORTE EM VALOR SUPERIOR A R$ 
 300,00 
 A  unidade  informou  que  não  há  nenhum  servidor recebendo auxílio 
 transporte em valor superior a R$ 300,00. 
 
 7 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS  
 
 7.1 SUBÁREA - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS  
 



 7.1.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL  
 
 7.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (050)  
 Falta de cadastramento de contrato no SIASG. 
 Constatamos  a  falta  de  cadastramento dos contratos n° 16/2005 e n° 
 18/2005  no  Sistema  Integrado  de Administração de Serviços Gerais - 
 SIASG. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 À época desconhecia o fato. 
 
 CAUSA: 
 Falha administrativa. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Tão   logo  tomamos  conhecimento  da  falha  operacional,  fizemos  o 
 cadastramento dos referidos contratos em 26.09.2005. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  resposta  do  gestor  não  elide os fatos constatados em auditoria, 
 enuncia tão somente que corrigiu os erros. 
 
 7.1.2 ASSUNTO  - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO  
 
 7.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (051)  
 Diversas impropriedades nas Dispensas 
 Pertinente aos contratos temos a expor: 
 a)CONTRATO  N° 12/2005 (DI N° 171/2005), N° 13/2005 (DI N° 173/2005) E 
 N° 14/2005 (DI N° 239/2005): 
 - Ausência de projeto básico para o serviço a ser executado; 
 - Falta de indicação dos recursos para a cobertura da despesa; 
 - Inexistência de razão da escolha do prestador de serviço; 
 - Ausência de justificativa do preço; 
 - Falta de consulta a outros possíveis interessados em contratações de 
 caráter  emergencial, em atenção aos princípios da impessoalidade e da 
 moralidade administrativa. 
 b)CONTRATO N° 21/2004 (DI N° 323/2004) E N° 18/2005 (DI N° 307/2005): 
 -Todas as impropriedades citadas no item (a), e; 
 -Falta  de anexação do original ou cópia autenticada (ou conferida com 
 o original) dos documentos de regularidades exigidos (CND INSS, CND de 
 Tributos  e  Contribuições  Federais  e Certificado de Regularidade do 
 FGTS). 
 c)CONTRATO N° 18/2005 (DI N° 307/2005): 
 -Todas as impropriedades citadas no item b), e; 
 -Falta de anexação do original do contrato firmado; 
 d)   Contratação  direta  por  meio  do  contrato  n°  6/2005  (DI  n° 
 125/2005)   e   da  nota  de  empenho  2005NE900167  (DI  n°  37/2005) 
 independentemente  de apresentação de proposta de preços do fornecedor 
 contratado e sem comprovação de regularidade do fornecedor. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Na época nenhuma atitude foi tomada. 
 
 CAUSA: 
 Falha administrativa. 
 



 JUSTIFICATIVA: 
 Em relação ao item a: 
 As  ocorrências  acima  foram  involuntárias, em momento algum houve a 
 intenção  em  ferir  os  princípios  da impessoalidade e da moralidade 
 administrativa,  ao  contrário,  a  Administração  teve  de adotar uma 
 decisão  rápida, emergencial para evitar prejuízos e foram mantidas as 
 mesmas  condições  do contrato anterior. A empresa já estava prestando 
 serviços à Instituição, que estava administrando a situação de retorno 
 à  normalidade das atividades , após uma greve de cerca de 4 meses e o 
 breve retorno às atividades acadêmicas. 
 Para  eliminar a possibilidade de novas ocorrências, foi providenciado 
 um  formulário  padrão  de  projeto básico para os novos processos que 
 originarem  contratos  decorrentes  de  dispensas e inexigibilidade de 
 licitação. O formulário está em uso e se encontra disponível na página 
 da UFAM, contempla espaço para as informações necessárias ao processo, 
 conforme relacionado nos itens acima. 
 Em relação ao item b e c: 
 Foi providenciado um formulário padrão de projeto básico para os novos 
 processos   que   originarem  contratos  decorrentes  de  dispensas  e 
 inexigibilidade  de  licitação. O formulário está em uso e se encontra 
 disponível  na  página  da  UFAM, contempla espaço para as informações 
 necessárias ao processo, conforme relacionado nos itens acima. 
 Além  disso,  foram  encaminhados  os  ofícios  às Unidades e ao HUGV, 
 estabelecendo novas regras no processo de aquisição de bens e serviços 
 - Ofício Circular n° 001/2006 e Ofício n°  098/2006 (cópias anexas). 
 Conforme  Ofício  n°  252/2006  - GD/2006, de 29.05.2006, a Direção do 
 HUGV já adotou providências sobre o assunto. 
 Outra  providência  foi a realização do I Encontro Institucional sobre 
 Licitações  Públicas,  realizado em 20.04.2006, com a participação dos 
 pregoeiros  da  UFAM, Pró-Reitoria Administrativa e Auditoria Interna, 
 visando  avaliação,  troca  de  experiências  e  orientações gerais de 
 procedimentos na área, tendo sido agendado novo encontro previsto para 
 outubro / 2006, ampliando a participação de interessados no evento. 
 Segue, em anexo, Relatório sobre o referido Encontro. 
 Em relação ao item d: 
 Em  função da situação emergencial para contratação de uma empresa que 
 substituísse,  no menor tempo possível, a empresa Trevo Turismo Ltda., 
 que na ocasião causava sérios transtornos para a instituição, conforme 
 se verifica nos documentos juntados ao processo, deixou de ser juntada 
 a  proposta  do  fornecedor e a consulta de regularidade. Tal situação 
 não  está  mais ocorrendo, em função de terem sido adotados mecanismos 
 pela Instituição. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 A  resposta  do  gestor  não  elide os fatos constatados em auditoria, 
 enuncia tão somente que irá corrigir os erros. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Recomendamos  maior  atenção  às  legislações  pertinentes,  bem  como 
 fortalecimento dos controles internos. 
 
 7.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (064)  
 Fracionamento de despesas com serviços de manutenção de veículos. 
 No  exercício  sob  exame,  os  serviços  de manutenção de veículos da 
 Unidade  foram  contratados  diretamente,  dispensando a licitação com 
 base no inciso II do Art. 24, da Lei nº 8.666/93. 



 Até  o  dia 23Ago2005, constatamos que havia sido empenhado o montante 
 de  R$  95.634,71, na forma acima descrita, evidenciando a contratação 
 direta mediante o fracionamento do serviço. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Designou  servidores  para  apresentar estudo de viabilidade técnico e 
 econômico  para subsidiar decisão com vistas à contratação de serviços 
 de manutenção da frota de veículos da Unidade. 
 
 CAUSA: 
 Carência  de  recursos  humanos capacitados na gestão de suprimento de 
 bens  e serviços, aliado à falta de planejamento e integração entre os 
 setores  requisitante,  contratante  e  pagador,  o  que condicionou a 
 adoção de procedimento simplificado para contratação de serviços. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Em  27Jun2006,  mediante  Ofício  nº  350/GR,  a Unidade apresentou os 
 seguintes esclarecimentos: 
 O  processo licitatório na forma de Pregão está em andamento. O Edital 
 e   Projeto   Básico   foram  elaborados  e  analisados,  devendo  ser 
 encaminhados  à Procuradoria Federal após as correções que estão sendo 
 feitas,   de   acordo  com  reunião  realizada  entre  a  Pró-Reitoria 
 Administrativa,  a  Prefeitura  do Campus e Pregoeiro oficial da UFAM, 
 onde  foram  dirimidas dúvidas sobre o Projeto Básico. A expectativa é 
 de  que  no  mês  de  agosto/2006 o Pregão esteja sendo realizado para 
 contratação dos serviços. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Depreendemos  que  o  Gestor reconheceu a falha e providenciou medidas 
 para solucioná-la. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Providenciar  a  contratação  de  serviços  de  manutenção da frota da 
 Unidade mediante licitação. 
 
 7.1.2.3 CONSTATAÇÃO: (066)  
 Contratação direta de serviços de hospedagem sem amparo legal. 
 Constatamos  que  a  Unidade  contratou sem licitação a empresa Amazon 
 Explorers   Manaus   Ltda.,   por   intermédio   da  nota  de  empenho 
 2005NE900051, sem respaldo legal. 
 A  citada  nota  de empenho, embora emitida na modalidade de licitação 
 Convite, não estava respaldada em nenhum procedimento licitatório. 
 Constatamos  que  a Unidade não desencadeou licitação alguma visando a 
 contratação  de serviços de hospedagem, no exercício a que se refere a 
 prestação  de contas, muito embora as despesas com esse serviço tenham 
 atingido o valor de R$ 100.361,20. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Declinou   do   ordenamento   constitucional   e  legal  referente  às 
 contratações   da   Administração   Pública,   adotando   procedimento 
 simplificado para atender as demandas da Unidade. 
 
 CAUSA: 
 Controles   internos   administrativos  frágeis  por  conta  da  baixa 
 aderência aos atos normativos legais e regulamentares. 
 



 JUSTIFICATIVA: 
 Embora  fosse  solicitada  a  justificativa  para  o  fato por meio da 
 Solicitação de Auditoria SA nº 175.676/010, a Unidade não apresentou a 
 resposta ao longo da fase de apuração. 
 Em  27Jun2006,  mediante  Ofício  nº  350/GR,  a Unidade apresentou os 
 seguintes esclarecimentos: 
 "Não houve irregularidade na contratação e nem falha administrativa na 
 elaboração  do  empenho.  A  Administração não declinou do ordenamento 
 constitucional   e  legal   referente às contratações da Administração 
 Pública  e  não  adotou  procedimento  simplificado  para  atender  as 
 demandas.  Não  houve  desvio  de  normas nem voluntário e muito menos 
 intencional. 
 A  resposta  à S.A n° 175.676/010, de 6/6/2006, não foi encaminhada em 
 tempo  hábil  face  ao  excesso de SAs  com curto espaço de tempo para 
 resposta. 
 Vale ressaltar que além do volume de SAs a Controladoria solicitou que 
 fosse  disponibilizado  um  volume  muito grande de processos ao mesmo 
 tempo,  mas  em  momento  algum  a  Instituição  se  negou  ou  tentou 
 prejudicar  o  serviço  da  equipe  de auditoria. Pelo contrário, esse 
 movimento  de  processos  retirados  dos  arquivos,  face ao número de 
 servidores reduzidos dos setores e a necessidade da retirada e entrega 
 de  tais  documentos  através  de  protocolo,  atrasou os trabalhos de 
 resposta  pela  UFAM  e de análise pela Auditoria. A nosso ver o tempo 
 despendido   inicialmente   dessa   forma   poderia  ter  sido  melhor 
 aproveitado  na  análise  e  parecer dos processos, tanto por parte da 
 equipe  da  CGU como por parte da UFAM. Outro fator que dificultou diz 
 respeito à liberação do orçamento da Universidade, pois como é sabido, 
 no  presente ano as Instituições tiveram que readequar seus projetos e 
 processos  administrativos  em  conseqüência  da  situação gerada pelo 
 atraso  na  aprovação  e  liberação  do orçamento geral da União e, em 
 particular, da própria Universidade. 
 A  Universidade  Federal  do  Amazonas está com o quadro de servidores 
 Técnico-administrativos  reduzido,  face a não reposição de vagas e as 
 pessoas  estão  ficando  insubstituíveis, quando necessitam afastar-se 
 por  problemas  de  licenças  médicas  o  que  fragiliza mais ainda os 
 controles internos e a execução das rotinas. O assunto da reposição de 
 vagas  para  o  quadro  vem  sendo discutido nos fóruns, inclusive com 
 órgãos do Governo, mas a resposta está muito lenta para o compasso das 
 Instituições. 
 A resposta a este item se encontra no Ofício n° 343/GR, de 20.06.2006, 
 anexo". 
 O mencionado Ofício continha a seguinte reposta: 
 "Não  houve  contratação direta para serviços de hospedagem. A nota de 
 empenho  2005NE900051  foi gerada a partir do Convite nº 07/2000, cujo 
 contrato  nº  03/2000  foi  prorrogado  ao  longo da vigência, sendo a 
 última  prorrogação  através  do  TA  08/2005, encerrado em 31.07.2005 
 (cópia anexa). 
 Segue  em  anexo,  cópia  do  referido contrato e publicação no DOU. O 
 processo   licitatório   mencionado  encontra-se  à  disposição  dessa 
 Coordenação para exame. 
 Portanto,  não houve falha administrativa no ato de elaboração da nota 
 de empenho 2005NE900051 (cópia anexa)". 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Não houve resposta do gestor durante a fase de apuração. 
 Diante  da  apresentação  de  fatos  novos,  após o exame do Gestor no 



 relatório preliminar, temos a comentar: 
 Desde  a auditoria de acompanhamento da gestão de 2005 que a equipe da 
 CGU/AM  solicita  os  processos referentes a essa contratação. Naquela 
 ocasião,  o  pedido  foi  formulado  por  intermédio  do  item  03  da 
 Solicitação  de Auditoria - SA nº 166.583/03, de 29/08/2005, e não foi 
 atendido. 
 Nos  exames  relativos  à  avaliação  da gestão de 2005, novamente foi 
 solicitado  esse processo, por meio do item 3.b) da SA nº 175.676/003, 
 de  25/05/2006,  oportunidade  em  que  a  Unidade disponibilizou tão- 
 somente  os  processos  de  pagamento  referentes  à  nota  de empenho 
 2005NE900051. 
 Salientamos,   ainda,   que   o   contrato   mencionado  pela  Unidade 
 Jurisdicionada  não  representa  serviços contínuos, sendo expirado no 
 exercício  de  2001, não cabendo aditivos de vigência que prolongassem 
 sua execução até o exercício de 2005. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Adotar planejamento para as contratações de serviços de que necessita. 
 Adequar  seus  processos  de  execução  operacional,  relativamente as 
 aquisições e contratações de serviços e obras. 
 Definir  em  processos  próprios  quais  são seus serviços de natureza 
 contínua. 
 Disponibilizar  tempestivamente  os processos solicitados pelos órgãos 
 de controle. 
 
 7.1.2.4 CONSTATAÇÃO: (068)  
 Contratação irregular de serviços de fornecimento de passagens aéreas. 
 Constatamos  que  a  Unidade  procedeu à contratação direta da empresa 
 Amazon  Explorers  Manaus  Ltda.  para  serviços  de  fornecimento  de 
 passagens  aéreas  independentemente  de  apresentação  de proposta de 
 preços  da  contratada,  amparado  em percentual de desconto incidente 
 sobre   o   volume  de  vendas,  e  de  consulta  a  outros  possíveis 
 interessados. 
 Essa  contratação, com base no inciso IV do Artigo 24 da Lei nº 8.666, 
 de  21/06/1993,  adveio da rescisão "amigável" do contrato nº 11/2004, 
 que  a  posteriori não se mostrou conveniente para a Administração, no 
 qual  fora  estabelecido o percentual de desconto de 8% sobre o volume 
 de vendas. 
 O  contrato nº 11/2004 tinha sua vigência estabelecida de 16/07/2004 a 
 15/07/2005.  Todavia, em virtude da inexecução contratual por parte da 
 empresa   contratada  (Trevo  Turismo  Ltda.),  ora  por  dificuldades 
 operacionais,  ora  por  falta  de  liquidez,  conforme  registrado no 
 documento  denominado INFORMAÇÃO nº 11/2005, de 10/03/2005, de autoria 
 da  Assessoria Técnico-Legal da Pró-Reitoria de Administração, houve a 
 necessidade  de  contratação  de  outra empresa para o fornecimento de 
 passagens, o que ocorreu mediante a celebração do contrato nº 06/2005, 
 firmado entre  a Unidade e a empresa Amazon Explorers Manaus Ltda., em 
 21/03/2005. 
 Diante  do  fato,  registramos que essa contratação foi antieconômica, 
 uma  vez  que  é  comum  a  contratação  do citado serviço com base em 
 proposta  formatada  em  percentual  de  desconto  sobre  as vendas de 
 passagens. 
 As   despesas  com  fornecimento  de  passagens  pela  empresa  Amazon 
 Explorers Manaus Ltda. totalizaram o montante de R$ 695.015,57. 
 Em  se  observando  os  termos  em  que  essa  despesa  fora executada 
 anteriormente, mediante a obtenção do desconto de 8% sobre o volume de 



 vendas, registramos o potencial prejuízo de R$ 55.601,24. 
 Destacamos  que  se  a  Unidade  tivesse o cuidado em consultar outros 
 possíveis  interessados  na  contratação  direta,  poderia  ter obtido 
 desconto,  além  de  atender  as  disposições  contidas  no  Art.  26, 
 Parágrafo  Único,  inciso III, da Lei nº 8.666/93, assim como observar 
 aos princípios da impessoalidade e da moralidade administativa. 
 Por  fim,  registramos  que  não evidenciamos a aplicação de sanções a 
 contratada por conta da inexecução do contrato nº 11/2004. 
 
 ATITUDE DO(S) GESTOR(ES): 
 Haja  vista  o  descumprimento  de  cláusulas contratuais por parte da 
 contratada,  não  exerceu  as  prerrogativas inerentes à Administração 
 Pública na rescisão do contrato nº 11/2004. 
 Admitiu  a  contratação  direta independentemente de consulta a outros 
 possíveis interessados e de apresentação de proposta de preços. 
 
 CAUSA: 
 Controles   internos   administrativos  frágeis  por  conta  da  baixa 
 aderência aos atos normativos legais e regulamentares. 
 
 JUSTIFICATIVA: 
 Embora  fosse  solicitada  a  justificativa  para  o  fato por meio da 
 Solicitação de Auditoria SA nº 175.676/010, a Unidade não apresentou a 
 resposta ao longo da fase de apuração. 
 Em  27Jun2006,  mediante  Ofício  nº  350/GR,  a Unidade apresentou os 
 seguintes esclarecimentos: 
 Em  função da situação emergencial para contratação de uma empresa que 
 substituísse,  no menor tempo possível, a empresa Trevo Turismo Ltda., 
 que na ocasião causava sérios transtornos para a instituição, conforme 
 se verifica nos documentos juntados ao processo, deixou de ser juntada 
 a proposta do fornecedor. A escolha da empresa Amazon Explorers deu-se 
 em virtude da mesma haver cumprido contrato com a UFAM, anteriormente, 
 em decorrência de processo licitatório, tendo cumprido suas obrigações 
 contratuais  sem  apresentar problemas no decorrer do contrato. Apesar 
 de  não  ter  sido  estabelecido percentual de desconto no processo de 
 dispensa,  as passagens foram adquiridas pelo menor preço. A licitação 
 para  fornecimento de passagens aéreas foi realizada através do Pregão 
 n.  56/2005,  originando  o Contrato n. 02/2006, firmado com a empresa 
 Selenetur Agência de Viagens e Turismo Ltda. 
 A causa principal da fragilidade dos controles internos 
 administrativos  se  dá  por  conta  da  insuficiência  de  servidores 
 técnico-administrativos  do  quadro  da Instituição, em decorrência da 
 não  reposição de vagas ocasionadas por aposentadorias, falecimentos e 
 exonerações.  Apesar  dessa  falta  de  condição,  a  Instituição  vem 
 honrando  seu compromisso social, superando dificuldades e obstáculos, 
 como  pode  ser  verificado no Relatório de Gestão anual. A realização 
 dos  projetos  e  atividades da Universidade não seria possível se não 
 houvesse  pessoas  comprometidas  com  os  princípios  morais e com os 
 objetivos institucionais. 
 Acreditamos  no  trabalho  dos órgãos de auditoria como um processo de 
 avaliação  e orientação, buscando a eficiência, eficácia e efetividade 
 da   Administração   Pública   no   contexto  geral,  porém,  face  às 
 dificuldades quanto às condições de trabalho enfrentadas pelos setores 
 da  Instituição  em  decorrência  principalmente  do  quadro  atual de 
 servidores técnico-administrativos, solicitamos a compreensão de V. 
 S.a no sentido de encaminhar recomendações aos órgãos competentes para 



 priorizar  ações  voltadas  para  a  política  de recursos humanos que 
 venham  colaborar  com  o  desempenho institucional e  motivar mais os 
 servidores  que ainda se encontram na Instituição, comprometidos com a 
 missão. 
 A não reposição de vagas e os baixos salários é uma grande dificuldade 
 presente  no cotidiano das Instituições, além das baixas gratificações 
 pagas  aos  servidores que ocupam funções gratificadas para a execução 
 das rotinas administrativas de grande responsabilidade. 
 A   vulnerabilidade  em  relação  aos  controles  internos  objeto  de 
 auditoria,   conforme   apontada   nos   relatórios   dos   órgãos  de 
 fiscalização,  se  deve  a  uma  falta de planejamento na reposição de 
 vagas  para  o  quadro  técnico-administrativo prioritariamente, o que 
 interfere  diretamente no dia-a-dia da gestão. Não existe controle sem 
 acompanhamento  e  sem  registro,  e  esse  processo para que se torne 
 rotineiro,  necessita  de pessoas, não só de sistemas.  Além disso, os 
 sistemas  utilizados  como  SIAFI e SIAPE não oferecem facilidades aos 
 gestores  para  emissão  de  relatórios  gerenciais.  A  facilidade de 
 emissão  de  relatórios  gerenciais  é  disponibilizada para os níveis 
 maiores  da  gestão  do  Governo  e  para  os  órgãos  de auditoria, e 
 facilitam  a cobrança em cima das Universidades, mas não dão condições 
 de  utilização pelos responsáveis diretos da gestão administrativa, no 
 caso  específico,  as  Universidades.  Entendemos que a orientação dos 
 órgãos  de  fiscalização  poderá  se  voltar  um  pouco  mais  para os 
 Ministérios no sentido de buscar o apoio necessário para a eficiência, 
 eficácia  e  efetividade  das metas contidas nos Planos Plurianuais da 
 Administração Pública. 
 O  fortalecimento  do  controle interno não ocorre somente a partir da 
 gestão  da  Universidade, na medida em que esta não tem autonomia para 
 repor  o  quadro técnico-administrativo. A Universidade reúne todas as 
 competências  porque lida com a Educação, com o conhecimento. Mas para 
 que  haja  ação  é  necessário  ter  um  agente dessa ação, que ocorre 
 através  das  pessoas. As atividades executadas só passam a ser rotina 
 se  realizadas  dentro de uma sistemática que envolve principalmente a 
 ação  do  homem.  A  função  de  pensar  e exercer o senso crítico e o 
 controle das ações jamais será substituído por máquinas. 
 
 ANALISE DA JUSTIFICATIVA: 
 Não houve resposta do gestor durante a fase de apuração. 
 
 RECOMENDAÇÃO: 
 Observar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União relativamente 
 às  contratações  emergenciais com base no art. 24, inciso IV , da Lei 
 nº  8.666/93,  em especial, os Acórdãos nº 1395/2005 - Segunda Câmara, 
 nº  771/2005  - Segunda Câmara, nº 1705/2003 - Plenário, nº 348/2006 - 
 Segunda  Câmara,  nº  260/2002  -  Plenário  e  nº 267/2001 - Primeira 
 Câmara. 
 Atentar  para  a  justificativa do preço contratado, em cumprimento ao 
 disposto  no  art.  26, parágrafo único, inciso III, e art. 43, inciso 
 IV, da Lei 8.666/1993. 
 
 8 CONTROLES DA GESTÃO  
 
 8.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS  
 
 8.1.1 ASSUNTO  - Atuação do TCU/SECEX no EXERCÍCIO  
 



 8.1.1.1 INFORMAÇÃO: (058)  
 Verificamos que a Unidade foi diligenciada pela Secretaria de Controle 
 Externo no Amazonas (SECEX-AM), por intermédio dos seguintes ofícios: 
 I) Ofício nº 186, de 4/5/2005. 
 Solicitação: Informar o vínculo jurídico de servidor, CPF: 
 031.553.402-82,  com  a  Unidade, uma vez que recebeu bolsa de estudos 
 para doutorado na Inglaterra, no período de 1984 a 1988; Apresentar as 
 fichas  financeiras  com  os  valores  pagos nesse período ao referido 
 servidor;  Informar  se  nesse período o servidor gozou de afastamento 
 para  estudo  no  exterior  ou  se  estava  de  licença para tratar de 
 interesse  particular; Informar se houve algum processo administrativo 
 disciplinar   instaurado  contra  o  servidor  e,  em  caso  positivo, 
 apresentar relatório final e despacho de julgamento. 
 Providências  da Unidade: A Unidade respondeu por intermédio do Ofício 
 nº 435/GR, de 9/7/2005, prestando as informações solicitadas. 
 Análise da Equipe: A diligência foi atendida pela Unidade. 
 II) Ofício nº 254, de 27/6/2005. 
 Solicitação: Informar e (ou) esclarecer: 
 a)  se  os  dados  referentes  aos  sistemas SIGMA, SISCA e SAB, com o 
 desligamento  do  mainframe  desta  Universidade  foram  migrados para 
 outros sistemas?; 
 b)  em  caso  negativo,  esses  dados  podem  ser recuperados ou foram 
 perdidos?; 
 c)  como foram realizados os controles financeiros relativos aos dados 
 que  constavam  nesse  equipamento no sistema SIGMA por ocasião de seu 
 desligamento? 
 d) data de desligamento deste equipamento; 
 e)  nome  e  CPF  dos seguintes responsáveis à data do desligamento do 
 mainframe:  Diretor  do CPD, responsável pelo órgão superior ao CPD na 
 estrutura, Reitor e Pró-Reitores. 
 Providências  da Unidade: Por meio do Ofício nº 529/GR, de 4/8/2005, a 
 Unidade respondeu a essa diligência. 
 Análise  da Equipe: A Unidade respondeu parcialmente a diligência, uma 
 vez que os itens d) e e), acima, não foram informados no ofício. 
 III) Ofício nº 118, de 21/3/2005. 
 Solicitação:  Encaminha  o  Acórdão  nº  260/2005  -  Primeira Câmara, 
 determinando as seguintes medidas: 
 -   evite   o  fracionamento  das  compras,  reservando  a  modalidade 
 licitatória pertinente aplicável aos casos previstos no Art. 23, §§ 1º 
 e 2º, da Lei nº 8.666/93; 
 -  envide  esforços para a obtenção do equilíbrio econômico-financeiro 
 do  contrato  nº  18/2003, providenciando contatos junto ao governo do 
 Estado  do  Amazonas  no sentido de que aquele órgão salde os repasses 
 atrasados, sob pena de rescisão contratual, conforme previsto no Art. 
 78, inciso XV, da Lei nº 8.666/93. 
 Providências  da Unidade: A Unidade não informou quanto ao atendimento 
 desta determinação da Corte de Contas. 
 Análise  da  Equipe:  Não  obtivemos  resposta para as Solicitações de 
 Auditoria  -  S.A. nº 166.583/1 e 166.583/9. Por oportuno, registramos 
 que  não  foi  detectado,  nos exames de auditoria, o fracionamento de 
 compras.  Todavia,  constatamos  que  houve  fracionamento de serviços 
 relativos  à  manutenção  da  frota  da Unidade, fato abordado no item 
 7.1.2.2 deste relatório. 
 IV) Ofício nº 74, de 27/1/2005. 
 Solicitação:  Apenas encaminha cópia do Despacho do Exmº. Sr. Ministro 
 Relator  Guilherme Palmeira, referente à Representação sobre possíveis 



 irregularidades  na  alienação e guarda de bens patrimoniais da UFAM - 
 Processo nº TC-011.399/2004-0. 
 Providências da Unidade: Não foram requeridas providências da Unidade. 
 Análise  da  Equipe: O ofício acima citado, bem como o despacho, foram 
 encaminhados  diretamente a servidor da Unidade. Tratava-se, portanto, 
 apenas de comunicação processual ao servidor. 
 V) Ofício nº 2, de 5/1/2005. 
 Solicitação: Encaminhar/informar: 
 - cópia do processo licitatório e do respectivo contrato firmado com a 
 Panificadora para fornecimento de pães para o Hospital Getúlio Vargas; 
 -  situação atual da execução do contrato, esclarecendo a motivação de 
 todos os atos praticados pela administração durante a sua vigência. 
 Providências  da  Unidade:  Atendido  por  intermédio  do Ofício GR nº 
 92/2005, de 31/1/2005. 
 Análise da Equipe: As solicitações foram atendidas pela Unidade. 
 VI) Ofício nº 154, de 13/4/2005. 
 Solicitação:  Encaminha cópia do Acórdão nº 299/2005-TCU-Plenário para 
 conhecimento e providências. Esse Acórdão determina à Unidade: 
 9.1.1 - avaliar a estrutura física de acesso do Hospital Universitário 
 Getúlio Vargas, que apresenta infiltrações e rachaduras; 
 9.1.2  -  proceder  à  devida  adequação  no Regimento ou na estrutura 
 organizacional  no  Hospital  Universitário  Getúlio Vargas, de modo a 
 compatibilizá-los; 
 9.1.3  -  evitar  que  os  servidores  que  façam parte de Comissão de 
 Licitação  sejam  os  mesmos  que realizam as compras ou pagamentos de 
 despesas, para atender ao princípio de segregação de funções; 
 9.2  -  que informe, nas próximas contas, o cumprimento das determina- 
 ções constantes do item precedente. 
 Providências da Unidade: A Unidade prestou informações à equipe quanto 
 ao atendimento dos itens supracitados. 
 Análise  da  Equipe:  O  item 9.1.3 foi plenamente atendido em face da 
 documentação  apresentada pela Unidade. Para o item 9.1.1., também foi 
 apresentada  documentação,  porém, é recomendável a inspeção física do 
 Hospital  Universitário para conferir a efetividade do atendimento. No 
 que se refere ao item 9.1.2, não obtivemos resposta e documentação que 
 pudesse aferir a efetividade do atendimento da determinação, o que nos 
 motivou a emissão da Solicitação de Auditoria - S.A. nº 166.583/9, que 
 não foi respondida. 
 O quadro abaixo complementa as ações do Tribunal de Contas: 
 --------------------------------------------------------------------- 
 Atuação TCU                         Resposta da Unidade 
 --------------------------------------------------------------------- 
 Of.nr.1465/05/SEFiP/4aDT/TCU        Of. Nr 496/05/GR 
 Of nr 2107/05/SEFIP/TCU             Of. Nr 648/05/GR 
 Of nr 2569/05/SEFIP/3aDTTCU         Of. Nr 708/05/GR 
 Of nr 3445/05/SEFIP/TCU             Of. Nr 826/05/GR 
 Of nr 3312/05/SEFIP/TCU             Of. Nr 849/05/GR 
 Of nr 1059/06/SEFIP/TCU             Of. Nr 209/06/GR 
 Of nr 182/06/TCU/SECEX/AM           Of. Nr 089/06/PROADM 
 Of nr 181/06/TCU/SECEX/AM           Of. Nr 250/06/GR 
 Of.nr.072/06/TCU/SECEX/AM           Recurso de Reconsideração ref. 
                                      Proc.  TC-003.794/2004-1 (Acórdão 
                                     n. 240/2006) 
 --------------------------------------------------------------------- 
 
 8.1.2 ASSUNTO  - Atuação das Unidades da CGU - NO EXERCÍCIO  



 
 8.1.2.1 INFORMAÇÃO: (059)  
 Concernente  ao  Relatório  de  Avaliação  de Gestão 160.775, de 1º de 
 junho de 2005: 
 ITEM  6.1.1.1 do Relatório: "Recomendamos à UFAM passar a depositar na 
 conta  única do Tesouro Nacional toda a receita própria arrecadada com 
 atividades   de  cursos  de  pós-graduação,  inscrições  em  concursos 
 vestibulares  e outros que atualmente estão sendo depositadas em conta 
 bancária da Fundação UNISOL." 
 PROVIDÊNCIAS  DA UNIDADE: "Foi iniciado o processo de recolhimento das 
 receitas  próprias  da Entidade por intermédio dos mecanismos de conta 
 única  do  Tesouro  Nacional.  Este  fato pode ser constatado em nossa 
 resposta  ao Ofício Circular nº 06, da Subsecretaria de Planejamento e 
 Orçamento  do  Ministério da Educação, onde retificamos a reestimativa 
 de  receita  arrecadada  para  o exercício de 2006 e 2007, na natureza 
 1600.13.00 - Serviços Administrativos, receita das atividades de apoio 
 administrativo,  tais  como taxa de expedição de certificados, taxa de 
 registro,  renovação, vistoria, taxa de inscrição em concursos, etc. O 
 valor  inicialmente  reestimado  para  2006  era  de  R$ 1.500.762,00, 
 passando  para R$ 2.830.154, bem como, o valor inicialmente reestimado 
 para  2007  era de R$ 1.637.537, passando para R$ 3.356.497. Em anexo, 
 cópia do Ofício Circular nº 06 da SPO/MEC e das Planilhas "Apuração da 
 Arrecadação  das  Receitas  Processada pela SOF-MP" e "Reestimativa da 
 Arrecadação das Receitas Processada pela FUA (26270)"." 
 APRECIAÇÃO  DA  EQUIPE:  Recomendação  não  implementada  pela Unidade 
 Jurisdicionada,  tendo  em  vista  que  as receitas próprias continuam 
 sendo  arrecadadas  pela  Fundação  de Apoio, não ingressando na Conta 
 Única. 
 ITENS  9.4.1.1  E  9.4.2.1  do  Relatório:  "Proceder de acordo com as 
 instruções constantes da IN-TCU n. 44, de 02/10/2002." 
 PROVIDÊNCIAS  DA UNIDADE: "O Departamento de Pessoal lida com diversos 
 problemas no sistema SISAC, que independem da ação da Universidade. 
 Face  ao volume de trabalho inerente ao próprio sistema e ao número de 
 processos,  foi  removido um servidor para o DEPES, no início de 2006, 
 visando um melhor acompanhamento e controle das informações. 
 Todos  os  processos  já  foram cadastrados no sistema SISAC, conforme 
 consulta de atos - SISACNet em anexo." 
 APRECIAÇÃO  DA EQUIPE: A Unidade tem implementado controles no intuito 
 de respeitar os prazos estabelecidos pelo TCU. Recomendação atendida. 
 ITEM   10.1.1.1   DO   Relatório:   "Recomendamos  a  Pró-Reitoria  de 
 Administração e Finanças da UFAM que não autorize pedidos de compra do 
 Hospital Getúlio Vargas sem que o pedido seja formalizado pela direção 
 do  hospital,  a  qual  deve exercer proativamente o controle das suas 
 aquisições de materiais." 
 PROVIDÊNCIAS  DA  UNIDADE:  "Em  anexo  cópia  dos  referidos  pedidos 
 devidamente assinados pelos responsáveis. 
 Foram  solicitadas  à  Direção  do HUGV as providências para que fatos 
 como este não venha a ocorrer novamente. 
 Está  sendo  realizada  revisão  em  todos  os  processos de licitação 
 referentes aos exercícios de 2004 e 2005. 
 Segue  em  anexo cópia do Ofício n°. 096/2006 - PROADM, encaminhado ao 
 Diretor   do   HUGV,   solicitando  as  providências  relacionadas  ao 
 planejamento,  organização  e  controle  dos processos de aquisição de 
 bens  e serviços, bem como, alertando para o cumprimento do contido no 
 Ofício  n°  87/2006 - PROADM e Of. n° 235/2005 - PROADM, bem como, dos 
 Ofícios  Circulares  n. 001 e 003/2006, da Pró-Reitoria Administrativa 



 (PROADM)." 
 APRECIAÇÃO  DA  EQUIPE:  Houve  implementação  de controles internos e 
 revisão dos atos que originaram a ressalva, recomendação atendida pela 
 Unidade Jurisdicionada. 
 ITEM   10.1.1.2   do   relatório:  "Recomendamos  a  Pró  Reitoria  de 
 Administração  da  UFAM que ao autorizar pedidos de compra determine a 
 realização de licitação na modalidade compatível com o montante obtido 
 em pesquisa de mercado. 
 Recomendamos  a  Gerência  de Materiais do HUGV que planeje anualmente 
 as  aquisições   dos  materiais  que administram adotando os critérios 
 como  estimativa  anual  de  consumo,  consumo histórico ou outros que 
 julgarem mais convenientes. 
 Recomendamos  à  Procuradoria  Federal que ao examinar os instrumentos 
 convocatórios das licitações verifique a compatibilidade da modalidade 
 escolhida com a pesquisa de mercado juntada aos autos." 
 PROVIDÊNCIAS   DA  UNIDADE:  "Constam  nos  processos  os  respectivos 
 orçamentos   preliminares   e  coletas  de  preços.  Os  mesmos  estão 
 disponíveis para reexame, conforme o caso. 
 O valor do Convite n. 10/2004, homologado, foi de R$69.386,00 e não de 
 R$112.585,80. O processo completo se encontra disponível para reexame. 
 Foi estabelecido pela Pró-Reitoria Administrativa que todos os pedidos 
 de  compra  sejam  preliminarmente  encaminhados  através do protocolo 
 geral  da  Instituição  para  autorização,  acompanhado da pesquisa de 
 preço, com o indicativo da modalidade de aquisição compatível. 
 Foram estabelecidos também mecanismos de planejamento anual de compras 
 e  otimizada  a  utilização da modalidade de Pregão Eletrônico e SRP - 
 Sistema  de  Registro de Preços, como pode ser verificado nas relações 
 de  licitações  realizadas  por  esta  Instituição, cujas cópias foram 
 disponibilizadas  a  essa  equipe  de  Auditoria, na sala da Auditoria 
 Interna. 
 As  providências  relacionadas  ao  assunto,  se encontram nos Ofícios 
 citados no item 10.1.1.1 deste documento, conforme anexos. 
 APRECIAÇÃO DA EQUIPE: Recomendações atendidas pela Unidade. 
 ITEM  10.1.1.3  do  Relatório:  "Recomendamos aos gestores da UFAM que 
 organizem  todos os seus processos de compras, contratações de obras e 
 serviços  com  todos  os  elementos  listados  pelo  art.  38  da  Lei 
 8.666/93." 
 PROVIDÊNCIAS  DA  UNIDADE:  "A  situação  de  ausência  de numeração e 
 rubricas  nas  páginas  citadas  foi  regularizada. Face ao volume dos 
 processos,  deixamos  de  anexá-los  para possível comprovação, porém, 
 informamos  que  os  mesmos  se  encontram  disponíveis para reexame a 
 qualquer momento. 
 O  comprovante  de publicação foi anexado ao processo, estando o mesmo 
 disponível para nova verificação conforme o caso. 
 Visando  sanar  o  problema,  foram estabelecidas medidas corretivas e 
 preventivas  visando adequar os procedimentos dos setores e servidores 
 envolvidos no processo, conforme cópias dos Ofícios em anexo. 
 APRECIAÇÃO DA EQUIPE: Recomendação atendida pela Unidade. 
 ITEM 10.1.2.1 do Relatório: 
 PROVIDÊNCIAS   DA   UNIDADE:   "Foi   estabelecido  pela  Pró-Reitoria 
 Administrativa  que  todos  os pedidos de compra sejam preliminarmente 
 encaminhados   através   do   protocolo   geral  da  Instituição  para 
 autorização,  acompanhado  da  pesquisa  de preço, com o indicativo da 
 modalidade de aquisição compatível, conforme Ofício Circular n. 
 001/2006 - PROADM, cópia em anexo. 
 Foram   estabelecidos   também,  através  do  Ofício  Circular  acima, 



 mecanismos  de  planejamento anual de compras e otimizada a utilização 
 da  modalidade  de  Pregão  Eletrônico  e SRP - Sistema de Registro de 
 Preços." 
 APRECIAÇÃO DA EQUIPE: Recomendação atendida pela Unidade. 
 ITEM 10.1.3.1 do Relatório: "Recomendamos aos gestores da UFAM que: 
 a)  Adotem mecanismos de planejamento de compras de modo a estabelecer 
 pontos de ressuprimento para seus itens do estoque; 
 b)  Realizem  os  respectivos processos de compras em tempo hábil para 
 se  cumprir   todas   as   etapas  das licitações sem que os níveis de 
 estoque zerem; 
 c)  Padronizem  os  editais  de  compras  rotineiras  de  modo  que os 
 mesmos  possam  ser  divulgados  tão  logo  os pedidos de compra sejam 
 autorizados." 
 PROVIDÊNCIAS  DA  UNIDADE: "A falta de providências imediatas à época, 
 tanto para aquisição de combustível, quanto para aquisição de produtos 
 hospitalares,  causaria  um desabastecimento dos veículos e do próprio 
 Hospital,  acarretando  conseqüências  mais  graves,  interrompendo as 
 atividades  de  transporte  de  documentos,  materiais,  servidores  e 
 pacientes  no caso das ambulâncias e, ainda, traria um ônus maior para 
 o orçamento da Instituição e da União. 
 Vale ressaltar que, a adoção da modalidade de dispensa por emergência, 
 não  foi  intencional,  apenas  objetivou  o  atendimento, com a maior 
 rapidez  possível,  da urgência que se apresentava na ocasião, visando 
 evitar  prejuízos  tanto  para  a Instituição como para as pessoas que 
 utilizam os serviços procurando não comprometer o bem-estar, a saúde e 
 a vida dos pacientes. 
 Visando  a  adequação  dos  procedimentos nesta área, foram adotados e 
 aperfeiçoados  os mecanismos de planejamento e controle das aquisições 
 no  âmbito da Universidade, respeitando inclusive as peculiaridades da 
 área hospitalar e dificuldades próprias do sistema de saúde. 
 A  situação  apontada foi sanada com a adoção de licitação na forma de 
 Pregão Eletrônico e SRP - Sistema de Registro de Preços. 
 As  relações  disponibilizadas  das licitações disponibilizadas a essa 
 equipe  de  auditoria,  demonstram  a  otimização da modalidade Pregão 
 Eletrônico e SRP, no âmbito da Instituição. 
 Em  anexo,  cópia  dos  Ofícios  expedidos  aos  setores envolvidos no 
 processo." 
 APRECIAÇÃO DA EQUIPE: Recomendação atendida pela Unidade. 
 ITEM  10.1.4.2  do  Relatório:  "Recomendamos aos gestores da UFAM que 
 observem  o  disposto no art. 32 § 5º  da  Lei 8.666/93, cobrando para 
 aquisição  dos  editais de licitação apenas  o  preço compatível com o 
 custo de reprodução do edital e seus respectivos  anexos. Recomendamos 
 também, que o meio de reprodução dos editais  a  ser  utilizado seja o 
 de menor custo para a UFAM e para os fornecedores." 
 PROVIDÊNCIAS  DA  UNIDADE:  "A situação foi solucionada com a inclusão 
 nos editais de licitação, de cláusula específica estabelecendo o preço 
 de  aquisição do respectivo edital, cujo recolhimento é feito mediante 
 GRU - Guia de Recolhimento Único, em valor de mercado. A situação pode 
 ser constatada em Pregões Eletrônicos realizados por esta Instituição, 
 cuja  cláusula  em  edital, recebeu aprovação da Procuradoria Federal, 
 mediante parecer jurídico." 
 APRECIAÇÃO DA EQUIPE: Recomendação atendida pela Unidade. 
 ITEM  10.1.5.2  do  Relatório: " Recomendamos aos gestores da UFAM que 
 adotem  medidas  gerenciais  para a otimizar as rotinas de trabalho da 
 área, como por exemplo: 
 a) padronização de editais de compras rotineiras; 



 b)  realização de pesquisa prévia de preços no próprio estabelecimento 
 do fornecedor ao invés de solicitação por fax; 
 c)  elaboração  de  especificação de materiais complexos pelos setores 
 técnicos ou fazendo referência a marcas conhecidas." 
 PROVIDÊNCIAS  DA UNIDADE: Foi realizada revisão no fluxo dos processos 
 e  adotados  mecanismos  de  mudança da situação a partir do Pedido do 
 Material  ou  Serviço, conforme Ofício Circular nr. 001/2006 - PROADM, 
 cópia em anexo. 
 Foi  realizado  também  um  Encontro de Pregoeiros da UFAM, organizado 
 pelo  Departamento  de  Material, com a participação da PROADM e HUGV, 
 tendo como convidada a Auditoria Interna. 
 No   referido   Encontro   foram   transmitidos   novos  conhecimentos 
 adquiridos   pelos    Pregoeiros   do  DEMAT  -  Valdelário Cordeiro e 
 Alexandra  Prado,   capacitados  em Pregão Eletrônico e SRP, bem como, 
 foram  definidos  alguns  procedimentos  para  otimização dos recursos 
 disponíveis   na   área,  visando  melhorias  no  desenvolvimento  dos 
 processos, conforme cópia da relatório em anexo. 
 APRECIAÇÃO  DA  EQUIPE:  Processos  internos  foram  implantados  para 
 atender as recomendações. Recomendação atendida. 
 ITEM  10.1.5.3 do Relatório: "Recomendamos aos Gestores da UFAM que só 
 emitam   Nota   de  Empenho  se  o  fornecedor   estiver   devidamente 
 habilitado  para contratar, devendo a consulta ao SICAF ser juntada ao 
 processo." 
 PROVIDÊNCIAS  DA  UNIDADE:  "A  verificação de regularidade fiscal dos 
 fornecedores  está  sendo  observada em todas as fases do processo, de 
 acordo com a legislação. 
 Foram   acrescentadas   aos   novos  Editais  de  licitação  cláusulas 
 específicas   sobre   a  obrigatoriedade  de  regularidade  fiscal  do 
 fornecedor  também  nas  fases  de  empenho  e pagamento. Foram também 
 expedidos  ofícios  aos  servidores  responsáveis  pelos  processos de 
 empenho e pagamento." 
 APRECIAÇÃO DA EQUIPE: Recomendação atendida pela Unidade. 
 ITEM   10.1.5.4   do  Relatório:  "Apesar  dos  prejuízos  terem  sido 
 irrisórios  e  dos  fatos  terem  sido  isolados,  recomendamos que os 
 processos  e a montagem dos mapas de preços sejam revisados de modo  a 
 evitar   que   falhas  semelhantes  resultem  em  prejuízos  maiores." 
 PROVIDÊNCIAS   DA   UNIDADE:   "Foram   estabelecidos   mecanismos  de 
 planejamento   e   controle  no  fluxo  dos  processos,  eliminando  a 
 ocorrência de falhas dessa natureza. 
 Estão  sendo  realizadas  reuniões de avaliação do fluxo dos processos 
 nas  fases  internas dos mesmos, que envolvem procedimentos rotineiros 
 das  Divisões  e  Serviços nas fases preliminares de coleta dos preços 
 até  o  empenho  dos bens e serviços, envolvendo também o controle dos 
 prazos de entrega das coletas dos fornecedores. 
 Situações como essas não estão mais ocorrendo." 
 APRECIAÇÃO DA EQUIPE: Recomendação atendida pela Unidade. 
 ITEM  10.2.1.2 do Relatório: "Recomendamos que as futuras contratações 
 sejam  efetuadas    consultando-se  apenas  fornecedores  atuantes  no 
 município,    devendo    estas  consultas,   além de serem devidamente 
 juntadas    aos   autos.    Recomendamos   ainda  o  responsável  pelo 
 orçamento     do   fornecedor   esteja   devidamente  identificado  no 
 documento." 
 PROVIDÊNCIAS  DA  UNIDADE:  "A Universidade uniformizou a aquisição de 
 combustíveis  com  a  modalidade de Pregão Eletrônico e SRP, inclusive 
 para  os Centros Universitários no Interior. Os processos se encontram 
 disponíveis  para  exame.  Os editais foram padronizados e estão sendo 



 adotadas  medidas para proteção eletrônica de alguns campos do edital, 
 onde os textos não sofrem modificações." 
 APRECIAÇÃO DA EQUIPE: Recomendação atendida pela Unidade. 
 
 8.2 SUBÁREA - CONTROLES INTERNOS  
 
 8.2.1 ASSUNTO  - GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES  
 
 8.2.1.1 INFORMAÇÃO: (005)  
 A  Unidade  não  possui  servidor habilitado para alimentar o Cadastro 
 Único  de  Convenentes  (CAUC),  subsistema  do  Sistema  Integrado de 
 Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). 
 O  fato  decorre  da  não  celebração de convênios entre a Unidade, na 
 qualidade  de  concedente,  e  os  Estados,  Municípios  ou o Distrito 
 Federal,  bem  como  os  órgãos  e  entidades  a  esses vinculados, na 
 qualidade de convenente. 
 Desse  modo,  diante  da inexistência de transferencias voluntárias de 
 recursos da Unidade para os entes acima citados, não houve necessidade 
 de se cadastrar servidor para operar o subsistema CAUC do SIAFI. 
 
 8.2.2 ASSUNTO  - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS  
 
 8.2.2.1 INFORMAÇÃO: (006)  
 O Processo 23105.000048/2006-49 está formalizado em consonância com as 
 normas legais que regem a matéria. 
 
 III - CONCLUSÃO 
 
        Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão 
 efetuada, no período a que se refere o presente processo, constatamos 
 o seguinte: 
 
 3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (011)  
 Pagamento de despesa sem prévio empenho. 
 
 3.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (012)  
 Recolhimento  de  receitas  próprias  fora  da  Conta Única do Tesouro 
 Nacional,   sem  instituição  de  mecanismos  de  controle  financeiro 
 apropriados  e  sem  apresentação  das  correspondentes  prestações de 
 contas. 
 
 4.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (065)  
 Pagamento de multas de trânsito independentemente de responsabilização 
 de quem lhes deu causa. 
 
 7.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (051)  
 Diversas impropriedades nas Dispensas 
 
 7.1.2.2 CONSTATAÇÃO: (064)  
 Fracionamento de despesas com serviços de manutenção de veículos. 
 
 7.1.2.3 CONSTATAÇÃO: (066)  
 Contratação direta de serviços de hospedagem sem amparo legal. 
 
 7.1.2.4 CONSTATAÇÃO: (068)  
 Contratação irregular de serviços de fornecimento de passagens aéreas. 



 
 
                   Manaus, 12 de Junho de 2006 
 



 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
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                   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
 
CERTIFICADO Nº      : 175676 
UNIDADE AUDITADA    : FUAM 
CÓDIGO              : 154039 
EXERCÍCIO           : 2005 
PROCESSO Nº         : 23105000048/2006-49 
CIDADE              : MANAUS 
 
 
 
                    CERTIFICADO DE AUDITORIA 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período  de  01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados 
quanto  aos  aspectos  de  economicidade,  eficiência  e  eficácia  da 
gestão orçamentária,  financeira e patrimonial. 
 
2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme 
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante 
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas 
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros 
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos 
julgados  necessários  no  decorrer da auditoria.  Os gestores citados 
no  Relatório estão  relacionados  nas  folhas  0001  a  0009D,  deste 
processo. 
 
3. Diante  dos  exames  aplicados, de  acordo  com   o   escopo 
mencionado  no   parágrafo   segundo,  consubstanciados  no  Relatório 
de  Auditoria  de Avaliação  da Gestão nº 175676, houve gestores cujas 
contas  foram  certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que 
ensejaram tal certificação foram os seguintes: 
 
3.1  Irregularidades: 
3.1.2.1 
Recolhimento  de  receitas  próprias  fora  da  Conta Única do Tesouro 
Nacional,   sem   instituição  de  mecanismos  de  controle financeiro 
apropriados  e  sem   apresentação  das  correspondentes prestações de 
contas. 
 
3.2  Impropriedades: 
3.1.1.1 
Pagamento de despesa sem prévio empenho. 
4.2.1.1 
Pagamento de multas de trânsito independentemente de responsabilização 
de quem lhes deu causa. 
7.1.2.1 
Diversas impropriedades nas Dispensas. 
7.1.2.2 
Fracionamento de despesas com serviços de manutenção de veículos. 
7.1.2.3 
Contratação direta de serviços de hospedagem sem amparo legal. 
7.1.2.4 



Contratação irregular de serviços de fornecimento de passagens aéreas. 
 
 
                  Manaus, 12 de junho de 2006 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 
 
RELATÓRIO Nº : 175676 
EXERCÍCIO :  2005 
PROCESSO Nº: 23105.000048/2006-49 
UNIDADE AUDITADA : FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 
CÓDIGO : 154039 
CIDADE : MANAUS - AM 
 

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
 

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 VIII, art. 14 da IN/TCU/N.º 

47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria, que 

certificou as contas dos gestores no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2005 como 

REGULARES e REGULARES COM RESSALVA. 

2.  As questões objeto de ressalvas/irregularidades  foram levadas ao conhecimento dos 

gestores responsáveis, para manifestação, conforme determina a Portaria CGU nº 03, de 05 de janeiro 

de 2006, que aprovou a Norma de Execução nº 01, de 05 de janeiro de 2006, e estão relacionadas em 

tópico próprio do Certificado de Auditoria. As manifestações dos Gestores sobre referidas questões 

constam do Relatório de Auditoria. 

3.  Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado supervisor, 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.  

 
Brasília, 30 de junho de 2006. 

 
 
 

 
Diretor de Auditoria da Área Social 

 


