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                           RELATÓRIO DE AUDITORIA

        Chefe da CGU-Regional/AM,

         Em  atendimento  à determinação contida na Ordem de Serviço n°
 189769,  e  consoante  o  estabelecido  na  Seção  I,  Capítulo  II da
 Instrução   Normativa  SFC  n°  01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os
 resultados dos exames realizados na gestão da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO
 AMAZONAS.

 I - ESCOPO DOS EXAMES
 2.  Os  trabalhos  foram  realizados  por  meio  de testes, análises e
 consolidações  de  informações  realizadas  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, que contemplaram os seguintes itens:
    -  ITENS  DO  RELATÓRIO  DE  AUDITORIA  DE  GESTÃO NÃO-SIMPLIFICADO
  - QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES
  - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
  - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
  - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
  - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU
  - RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS
  - CONCESSÃO DE DIÁRIAS
  - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3.  Os  exames realizados resultaram na identificação das constatações
 listadas  detalhadamente no Anexo - "Demonstrativo das Constatações" e
 que dão suporte às análises constantes da conclusão deste Relatório de
 Auditoria.  Os  pontos  listados  no referido Anexo foram elaborados a
 partir das ações de controle realizadas durante o exercício e exame do
 processo de contas apresentado pela Unidade Auditada.
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças



 e   respectivos   conteúdos   exigidos   pela  IN-TCU-47/2004  e  pela
 DN-TCU-81/2006, Anexo XI. Entretanto, não foi observado o disposto  no
 item  3.3.3.4,  da NE CGU nº 03/2006, conforme tratado no item 5.2.2.1
 do Anexo - "Demonstrativo das Constatações" deste Relatório.
 5.  Em  acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-81/2006, e em
 face  dos  exames  realizados,  cujos  resultados estão consignados no
 Anexo-"Demonstrativo   das   Constatações",   efetuamos  as  seguintes
 análises:
 - CONTROLES DA GESTÃO: Foram analisadas todas as diligências efetuadas
 pelo TCU, no exercício examinado.
 -  GESTÃO  FINANCEIRA:  Foram  analisados os Processos de Prestação de
 contas de sete supridos da Unidade.
 -  GESTÃO  DO  SUPRIMENTO  DE  BENS/SERVIÇOS: Foram analisados 15% das
 contratações  diretas,  30%  dos contratos e 20% das licitações, sendo
 adotado   o  critério  de  seleção  dos  maiores  valores  financeiros
 apresentados nos processos.
 -  GESTÃO  DE RECURSOS HUMANOS: Foram analisados os resultados obtidos
 através  da  aplicação das trilhas referentes a execução das Folhas de
 Pagamentos Parte 1, 2 e 3.
 Análise  dos  Pedidos  de Concessão de Diárias concedidas de janeiro a
 março de 2006 e concedidas no mês de novembro de 2006, sendo utilizado
 o critério de maior número de concessões de diárias.
 -  GESTÃO OPERACIONAL: Análise da totalidade dos Indicadores de Gestão
 e das Metas Programadas para o exercício de 2006.

 5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS 
 Constatamos  que  o cumprimento das metas financeiras ocorreu de forma
 linear  no  exercício  de 2006, apresentando uniformidade no índice de
 execução da despesa, conforme o quadro a seguir:
 

Execução financeira UG/GESTÃO: 154039/00001

Programa Ação
Exercício de 2006

Crédito 
Descentralizado

Crédito 
Liquidado %

Realizado 
2005

Realizado 
2004

0089  PREVIDÊNCIA DE 
INATIVOS E PEN-
SIONISTAS DA UNIÃO.

0181 Pagamento de 
Aposentadorias e Pensões 
para Servidores Civis.

43.792.260,0
0 43.792.260,00 100 38.808.758,0

0
34.946.918,0

0
1067 GESTÃO DA 
POLÍTICA DE 
EDUCAÇÃO.

4572  Capacitação de Ser-
vidores Públicos Federais 
em Processo de Qualifi-
cação e Requalificação.

107.883,00 107.883,00 100 90.000,00 161.211,00



1073 UNIVERSIDADE 
DO SÉCULO XXI

4002 Assistência ao 
Educando do Ensino de 
Graduação.

2.999.966,00 2.999.966,00 100 1.717.536,00 -----

4004 Serviços à 
Comunidade por meio da 
Extensão Universitária.

1.085.503,00 1.085.503,00 100 710.836,00 400.727,00
4008 Acervo Bibliográfi-
co destinado às Institui-
ções Federais de Ensino 
Superior e Hospitais de 
Ensino.

180.600,00   180.600,00 100 250.000,00 322.669,00

4009 Funcionamento de 
Cursos de Graduação.

134.499.348,0
0

124.560.009,7
4

92,6101.500.538,
22

98.659.841,6
66373 Modernização e 

Recuperação da Infra-
estrutura Física das 
Instituições Federais de 
ensino superior e dos 
hospitais de ensino.

15.582.585,0
0 2.482.513,53 15,9 926.330,58 884.587,06

6368 Instrumental para 
Ensino e Pesquisa desti-
nado a Instituições Fede-
rais de Ensino Superior e 
Hospitais de Ensino.

550.000,00 550.000,00 100 550.000,00 100.000,00

1375 
DESENVOLVIMENTO 
DO  ENSINO  DA  PÓS-
GRADUAÇÃO  E  DA 
PESQUISA CIENTÍFICA.

4006 Funcionamento de 
Cursos de Pós-Graduação. 121.366,00 121.366,00 100 105.940,00 92.121,00
8667 Pesquisa Universi-
tária e difusão de seus 
resultados. 

72.054,00 72.054,00 100 ----- -----

0750 APOIO 
ADMINISTRATIVO

2004 Assistência Médica 
e Odontológica aos Servi-
dores, Empregados e seus 
Dependentes.

137.194,00 137.194,00 100 ----- -----

2010 Assistência Pré-Es-
colar aos Dependentes dos 
Servidores e Empregados.

425.580,00 333.006,30 78,2 398.722,80 586.087,00
2011 Auxílio-Transporte 
a Servidores e 
Empregados

2.521.274,00 2.420.274,020 96 2.423.561,092.428.869,00
2012 Auxílio-Alimentação 
a Servidores e 
Empregados.

4.158.416,00 3.891.215,38 93,6 3.689.275,523.424.179,00

 5.2 QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES 
 Constatamos a consistência e confiabilidade dos indicadores utilizados
 pela Unidade, conforme demonstrado no quadro a seguir:
 

Descrição e objetivo do Indicador Tipo de 
Indicador

Análise quanto à consistência do indicador e ao 
padrão utilizado

Custo Corrente / Aluno 
Objetivo: retratar como os recursos 
alocados na produção de ensino e pesquisa 
estão sendo utilizados.

Indicador de 
eficiência

O Custo Corrente/Aluno Equivalente está crescendo 
gradativamente mesmo com o aumento do aluno 
equivalente.

Aluno Tempo Integral (ATI) / Professor
Objetivo: estabelecer relações entre 
recursos utilizados e produtos obtidos.

Indicador de 
produtividade

O ATI por Professor tem se mantido estável nos últi-
mos 3 anos. Em 2006 houve um acréscimo de 90 vagas 
para professores referentes aos campi fora da sede.

Aluno Tempo Integral / Funcionário 
Objetivo: evidenciar a proporção entre 
aluno e funcionário.

Indicador de 
produtividade

Houve um acréscimo significativo de Aluno Tempo 
Integral por Funcionários em 2006.



Descrição e objetivo do Indicador Tipo de 
Indicador

Análise quanto à consistência do indicador e ao 
padrão utilizado

Funcionário / Professor 
Objetivo: estabelecer uma proporção entre 
funcionário e professor.

Indicador de 
produtividade

Mantém-se estável a proporção funcionário e 
professor.

Grau de Participação Estudantil – GPE 
Objetivo: exprimir o grau de utilização, 
pelo alunado, da capacidade instalada da 
IFE e a velocidade de integralização 
curricular.

Indicador de 
produtividade

Há também uma recuperação do Grau de Participação 
Estudantil ao longo dos 3 últimos anos.

Grau  de Envolvimento com Pós-
Graduação 
Objetivo: exprimir atividades de pesquisa 
mais intensos.

Indicador de 
envolvimento 
com pós-
graduação

O Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação vem 
crescendo a cada ano, exceção ao ano de 2005 onde 
este indicador foi recalculado com base nos dados 
coletados pelo PingIFES.

Conceito CAPES/MEC para Pós-
Graduação
Objetivo: determinar a avaliação da 
CAPES.

Indicador de 
qualidade

O Conceito CAPES manteve-se estável com pequenos 
decréscimos causados pela criação de novos Cursos 
que demandam certo tempo para consolidação.

Índice de Qualificação do Corpo Docente 
– IQCD.
Objetivo: exprimir o volume de trabalho 
de pesquisa e de extensão de mestres e 
doutores.

Indicador de 
qualidade

A UFAM continua investindo na qualificação dos seus 
Professores, gradual e continuamente, mantendo 
estável o índice de qualificação do corpo docente.

Taxa de Sucesso na Graduação 
Objetivo: dar uma medida de evasão dos 
alunos que ingressam na universidade.

Indicador de 
eficácia

A Taxa de sucesso na graduação tem se mantido 
estável nos últimos anos, com um pequeno acréscimo 
em 2006. A UFAM formou 58,61% dos alunos que 
ingressaram 4 anos atrás.

 5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 As  transferências  voluntárias  que vêm sendo realizadas pela Unidade
 mediante   convênios  são  os  celebrados  com  a  Fundação  de  Apoio
 Institucional Rio Solimões (UNI-SOL).
 Os  recursos  desses ajustes decorrem do próprio orçamento da Unidade,
 geralmente  advindos  de  emendas  ao orçamento realizadas ao final do
 exercício  financeiro,  ou,  então,  decorrem  da  descentralização de
 crédito  orçamentário  à  Unidade,  que os repassa à fundação de apoio
 em seguida.
 A  cada  exercício,  vem  crescendo  quantitativamente  os repasses de
 recursos  à  fundação  de  apoio,  por  meio de convênios, conforme se
 observa no quadro a seguir:
 

EXERCÍCIO QTDE DE CONVÊNIOS 
FIRMADOS

TOTAL VALOR FIRMADO 
(R$)

2003 05 1.701.899,23
2004 13 1.684.125,75
2005 23 17.554.840,95
2006 24 15.204.033,19

 Fonte: SIAFI

 Identificamos  que  o  controle  contábil  dos  direitos  e obrigações
 oriundos dos convênios não vem sendo realizado pela Unidade, os termos
 dos  ajustes não estão formalizados de acordo com a IN/STN Nº 01/1997,
 os Planos de Trabalho avençados não caracterizam perfeitamente o bem a
 ser  adquirido  ou  o  serviço/obra  objeto  do  ajuste e os convênios



 destinam-se  a transferir à fundação de apoio atividades peculiares da
 Unidade,  como a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços
 de engenharia, por exemplo.

 5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 Concernente   às  dispensas  verificamos  que  15%  não  apresentam  a
 motivação  da  escolha  do fornecedor do bem (processos nº 8.356/2006,
 3.459/2006 e 9.569/2006).
 Pertinente  às inexigibilidades verificamos que houve direcionamento à
 marca.
 Em relação aos contratos temos a explanar:
 1)A  fiscalização e execução  dos contratos é timorata, tendo em vista
 que  dos  contratos  firmados  em 2006, 20% não tinham fiscal, 20% não
 estavam  cadastrados  no  SIASG,  100% não possuem preposto e 100% não
 possuem relatório do fiscal de campo;
 2)Detectamos  contratos não cadastrados no SIASG, e dentre esses houve
 1  (um)  que  também  não  havia  sido  publicado em Diário Oficial da
 União,   violando   os   preceitos  constitucionais  da  legalidade  e
 publicidade,  bem como outros diplomas legais como a Lei nº 8.666/1993
 e a Lei nº 11.178/2005.

 5.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Após  análise  dos resultados obtidos através dos indicadores, não foi
 detectado indícios de impropriedades na folha de pagamento da Unidade.

 5.6 ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 Segundo  o estabelecido no Anexo VI da DN TCU n.º 81, de 6 de dezembro
 de  2006,  este  item não se aplica às autarquias e fundações do Poder
 Executivo.

 5.7 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 A Unidade atendeu a todas as determinações efetuadas pelo TCU conforme
 descrição  contida  em  quadro  específico constante do item 5.3.1, do
 Anexo I deste relatório.

 5.8 RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 A  Unidade,  em 2006, não executou projetos e/ou programas financiados
 com  recursos  externos  com organismos internacionais, pelo que, este
 item não se aplica à Unidade em análise.

 5.9 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 Verificamos  que  a  Unidade  de Auditoria Interna realizou atividades
 sobre todas as áreas incluídas no PAAAI/2006.

 5.10 ATUAÇÃO ENTIDADE SUPERVISORA/AGENTE OPERADOR 
 Segundo  o  estabelecido no Anexo VI da DN TCU nº 81, de 6 de dezembro
 de  2006,  este  item não se aplica às autarquias e fundações do Poder
 Executivo.

 5.11 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 Após  a  análise  dos  processos  de concessão de diárias foi possível
 aferir  que  a  Unidade continua  sem apresentar nas PCDs o bilhete de



 passagem  que  permite que seja comprovado o período em que o servidor
 efetivamente  viajou.  Persiste,  também  o  pagamento  das diárias em
 atraso, conforme demonstrado no item 3.3.1.1 do Anexo - "Demonstrativo
 das Constatações".

 5.12 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 Verificamos  que  a totalidade das despesas ocorridas na modalidade de
 suprimento  de  fundos,  mediante  a  utilização de cartões de crédito
 corporativos, deu-se mediante saque do numerário disponível.
 Verificamos,  ainda,  que  nem todos os supridos da Unidade utilizam o
 cartão  corporativo. Assim, a Unidade vale-se das contas de suprimento
 de  fundos  cujo  pagamento  ocorre  por  meio  de  Ordem  Bancária de
 Pagamento - OBP.

 5.13 CONTEÚDO ESPECÍFICO 
 Verificamos   que   a   Unidade   apresentou   o  conteúdo  específico
 estabelecido  no item 2, do anexo II, da DN TCU 81/2006, qual seja, os
 indicadores  de  desempenho  calculados  de  acordo com o documento de
 orientação específico.

 5.14 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
 As constatações verificadas estão consignadas no Anexo-'Demonstrativo
 das Constatações', não tendo sido identificada pela equipe ocorrência
 de dano ao erário.

 III - CONCLUSÃO
       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,
 a partir das constatações levantadas pela equipe, que estão
 detalhadamente consignadas no Anexo - "Demonstrativo das Constatações"
 deste Relatório.

                   Manaus , 01 de Junho de 2007

 



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
CERTIFICADO Nº      : 189769
UNIDADE AUDITADA    : FUAM
CÓDIGO              : 154039
EXERCÍCIO           : 2006
PROCESSO Nº         : 23105.00009/2007-41
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 01Jan2006 a 31Dez2006.

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  0002  a  0019,  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  189769,  houve  gestores  cujas  contas  foram 
certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que ensejaram tal 
certificação foram os seguintes:

Impropriedades

4.2.3.3 - Ausência de fiscalização de contratos

4.2.5.1 - Pagamentos contratuais em desacordo ao Acórdão do TCU.

4.2.6.1 - Execução de contrato com baixa eficiência.

4.2.2.1 - Impropriedades nos processos de dispensa de licitação.

4.2.3.2 - Contratos sem fiscal nomeados pelo Gestor

4.2.4.1 - Prorrogações de contratos sem a justificativa dos preços.



4.3.1.2  -  Aprovação  de  Plano  de  Trabalho  insuficiente  para 
caracterizar  o  bem  a  ser  adquirido  ou  o  serviço/obra  objeto  do 
convênio.

4.3.2.1 - Utilização da fundação de apoio para a prática de atos de 
competência exclusiva da Universidade.

4.3.4.2 - Descumprimento de vedação legal para realização de despesas 
mediante transferências voluntárias.

2.1.1.1 - Utilização do Cartão de Pagamentos do Governo Federal em 
desacordo com as normas.

3.3.1.1 - Inobservância aos procedimentos legais nas concessões e 
pagamentos de diárias.

4.2.1.1 - Contratação direta em desacordo com a legislação.

4.3.4.3 - Aprovação de prestação de contas com impropriedades.

Manaus , 01 de Junho de 2007

CHEFE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAZONAS



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                        PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

 RELATÓRIO Nº        : 189769
 EXERCÍCIO           : 2006
 PROCESSO Nº         : 23105.000009/2007-41
 UNIDADE AUDITADA    : FUAM
 CÓDIGO              : 154039
 CIDADE              : MANAUS

             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  01jan2006  a  31dez2006  como  REGULARES  COM  RESSALVAS  E 
REGULARES.

2. As  questões  objeto  de  ressalvas  foram  levadas  ao 
conhecimento dos gestores responsáveis, para manifestação, conforme 
determina a Portaria CGU nº 555, de 28 de dezembro de 2006, que 
aprovou a Norma de Execução nº 03, de 28 de dezembro 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, 29 de junho de 2007.

Diretor de Auditoria da Área Social
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