
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

             RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

 TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO
 EXERCÍCIO         : 2007
 PROCESSO Nº       : 23105.006132/2008-38
 UNIDADE AUDITADA  : FUAM
 CÓDIGO UG         : 154039
 CIDADE            : MANAUS
 RELATÓRIO Nº      : 208448
 UCI EXECUTORA     : 170212

        Chefe da CGU-Regional/AM,

        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço
 n.  208448,  e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII  da
 Instrução   Normativa    SFC   n. 01,  de  6.4.2001,  apresentamos  os
 resultados   dos  exames  realizados  sobre o processo anual de contas
 apresentado pela Fundação Universidade do Amazonas - FUAM.

 I - ESCOPO DOS EXAMES
 2.  Os trabalhos de campo foram realizados no período de 24 de março a
 11  de  abril de 2008, 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:
 .
 - AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS
 - QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES
 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
 - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
 - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU
 - RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS
 - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
 - 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.
 .
 4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças
 e  respectivos  conteúdos  exigidos pela IN/TCU n. 47/2004 e 54/2007 e
 pelas DN/TCU n. 85/2007 e 88/2007, Anexo XI.
 .
 5.  Em  acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-85/2007, e em
 face   dos   exames realizados, cujos resultados estão consignados  no
 Anexo   "Demonstrativo  das  Constatações",   efetuamos   as seguintes
 análises:

 5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS 
 Evidenciamos  que  a Unidade Jurisdicionada realizou despesas no valor
 de  R$  287.250.876,03  (duzentos e oitenta e sete milhões, duzentos e
 cinqüenta  mil, oitocentos e setenta e seis reais e três centavos), no
 exercício   a   que   se   referem  as  contas. Em razão de a Fundação
 Universidade  do  Amazonas  -  FUAM  ter  realizado despesas em volume
 superior  ao  disposto no art. 3º,  da  DN-TCU n. 85, de 19.9.2007, as
 análises  e  os  exames, os  quais  estão resumidos neste Relatório de
 Auditoria,   não   foram  realizados da forma  simplificada.  O quadro
 abaixo mostra a execução da despesa da UJ por grupo econômico.
 .

                  Quadro de Despesa por Grupo de Despesa 
 Grupo de Despesa Despesa Liquidada  (R$) %

1 - Pessoal e Encargos Sociais 177.463.836,77 61,7

3 - Outras Despesas Correntes 66.854.098,10 23,3

4 - Despesas de Capital 42.932.941,16 15,0

Total 287.250.876,03 100,0
           UG/Gestão : 154039/15256
             Fonte: SIAFI/2007 

 .
 No  exercício  de 2007, a execução das metas financeiras - de todos os
 Programas/Ações  executados  pela  FUAM  -  ocorreu  de  forma linear,
 apresentando   uniformidade   no  índice  de realização da despesa. Em
 2007,  esse  índice  foi  de aproximadamente 99%, sendo superior ao de
 2006,  cujo  resultado  foi de 92,5%, levando a crer que a execução de
 2007 foi mais ágil e tempestiva do que a do exercício anterior.
 .
 Quanto  ao  grau  de alcance das metas físicas,  de  forma detalhada o
 Relatório  de  Gestão/2007  da FUAM aponta a consecução do cumprimento
 das  metas estabelecidas para o exercício de 2007 (fls. 42 a 76, deste
 processo).  Os comentários acerca das metas inseridas em cada Programa
 apontam  os  sucessos  alcançados e as dificuldades enfrentadas para o
 atingimento  das  etapas. Com poucas exceções, depreende-se terem sido
 atingidos todas as metas previstas para o exercício de 2007.
 .



 5.2 QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES 
 O Relatório de Gestão/2007, às fls. 201 a 211, do presente Processo de
 Contas,   traz  informação  acerca da conceituação e da metodologia de
 cálculo de cada indicador de gestão como exigidos pela Decisão/TCU n.
 408/2002-Plenário, além da sua análise sobre o resultado comparativo.
 Constatamos   a   confiabilidade   e   a  consistência do cálculo  dos
 indicadores utilizados pela Unidade.
 .

 5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 Inicialmente,  constatamos,  mediante consulta ao Sistema Integrado de
 Administração  Financeira  do  Governo  Federal - SIAFI, a evolução de
 recursos  repassados  pela  Universidade, na condição de concedente, à
 Fundação  de  Apoio  Institucional Rio Solimões - UNI-SOL, por meio de
 convênios,  desde  2003.  O  percentual  indicado  abaixo representa a
 relação  entre  o  valor  total conveniado e a despesa executada total
 diminuída do valor do grupo "1-Pessoal e Encargos", nos anos de 2003 a
 2007.
 .
 - 2003: R$  1.701.899,23;  4,2%;
 - 2004: R$  1.682.121,75;  4,1%;
 - 2005: R$ 17.565.495,45; 30,9%;
 - 2006: R$ 16.681.235,37; 27,0%; e
 - 2007: R$ 44.350.121,43; 40,4%.
 .
 Verificamos  que,  ano  a  ano,  aumenta  o volume de recursos que são
 transferidos  mediante  celebração  de convênios com Fundação de Apoio
 Institucional da Universidade.
 .
 Em  relação  ao  exercício de 2007, verificamos que a FUAM celebrou 46
 (quarenta  e  seis)  convênios  na  condição  de  concedente, conforme
 listagem  constante deste Processo de Contas, às fls. 256 a 265. Todos
 foram  celebrados  com a UNI-SOL. Da análise das ações correspondentes
 ao  Programa  1073  -  Universidade do Século XXI,  evidenciamos que a
 FUAM continua celebrando convênios que resultam na delegação de atos e
 da  execução  de  atividades  que  são  de  exclusiva  competência  da
 Universidade.  Trata-se   de   assunto   já verificado na auditoria de
 gestão  do  exercício  anterior e cujas recomendações estão repisadas,
 conforme item 1.3.1.1, do Anexo I - "Demonstrativo das Constatações".

 5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 .

                            Despesas licitáveis por tipo de aquisição 

Tipo de Aquisição de bens/serviços Valor    (R$) % 

Convite 366.243,87  0,8

Concorrência 2.642.645,44  5,9

Dispensa de licitação 20.604.435,74       45,8

Licitação inexigível 1.303.990,95  2,9

Pregão 20.056.677,42 44,6

Total 44.973.993,42     100,0
UG/Gestão:  154039/15256; 
Fonte: SIAFI/2007



 .
 Da  análise,   verificamos   que  o  montante  das despesas empenhadas
 passíveis  de  se  submeterem ao processo licitatório somou o valor de
 R$  44.973.993,42.  O valor total empenhado na modalidade "Dispensa de
 Licitação"   representou   45,8%  (quarenta  e  cinco vírgula oito por
 cento) do montante passível de se submeter à licitação. Dessa análise,
 entendemos que esse percentual é elevado.

 5.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Após  análise  sobre  os  resultados  obtidos  por  meio  do exame dos
 registros   de   admissão,   concessão  de  aposentadorias  e  pensões
 cadastrados pela FUAM, no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de
 Admissão  e  Concessões  -  SISAC, conforme relato do item 3.1.1.1, do
 Anexo  I  -  "Demonstrativo das Constatações", verificamos que a quase
 totalidade  dos  registros  se  deu após o prazo de 60 (sessenta) dias
 contados   da   data  de  sua  publicação,  em  inobservância  ao  que
 determinava o art. 8º da Instrução Normativa/TCU n. 44/2002 (vigente à
 época),   e   ao   que  determina  o  art. 7º da IN/TCU n. 55/2007, em
 vigência.  Também,  parte  dos  Formulários  de Admissão cadastrados e
 analisados  apresentavam campos preenchidos com incorreção. Durante os
 trabalhos, tais incorreções foram sanadas com o auxílio da Unidade.
 Foi  recomendado  aos  responsáveis  do  Setor  observar  o  prazo  de
 realização do registro e o correto preenchimento dos campos no SISAC.
 .

 5.6 ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA 
 Verificamos que a Unidade Jurisdicionada não mantém contrato - no qual
 figure   como  patrocinadora,  com  entidade  fechada  de  previdência
 complementar. A fl. 193, deste processo, a auditada confirma não haver
 ajuste e/ou contrato sobre esse assunto.
 .

 5.7 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 A  Unidade  atendeu às determinações efetuadas pelo Tribunal de Contas
 da  União,  no  exercício  das  contas,  conforme descrição contida em
 quadro específico constante do item 3.3.1., do Anexo I - Demonstrativo
 das Constatações.

 5.8 RECURSOS EXTERNOS/ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 A  Unidade Jurisdicionada informa (fl. 297, deste processo) a execução
 do  projeto  CV  083/2007  -  custo  total  de R$ 207.036,00 e o valor
 transferido  no  exercício de R$ 66.838,67 - vinculado a financiamento
 externo, no período a que se referem as contas.
 .

 5.9 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 A  Unidade  de  Auditoria  Interna cumpriu com a obrigação do envio do
 Plano  Anual  de Atividades de Auditoria - PAINT à Controladoria-Geral
 da  União  -  CGU,  porém não encaminhou os relatórios decorrentes das
 ações  de  auditoria  realizadas.  Desta forma, não sendo possível uma
 análise   tempestiva   das  atividades  desenvolvidas  pela  auditoria
 interna. O planejamento das atividades de auditoria interna consignado
 no PAINT/2007 contempla os itens previstos na IN/SFC n.01 /2007.
 .
 Com  relação  a  análise  da  estrutura  da unidade, constatamos que a



 estrutura,  os recursos materiais e tecnológicos existentes na área de
 Auditoria  Interna  são  adequados, porém a unidade de auditoria conta
 com  apenas  um servidor. A chefe de Auditoria Interna desempenha suas
 atividades  com  limitação,  já que se torna difícil atuar em todas as
 áreas,  o  que  fragiliza  o  controle  em  determinados  setores, não
 atendendo ao disposto no art. 14, do Decreto n. 3.591, de 6.8.2000.
 .
 O  PAINT/2007 contempla 12 ações. Dessas, seis ações foram concluídas,
 gerando  os  Relatórios n. 01/2007, 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007
 e   o  Relatório  Interno  de  Assessoramento.  Duas  ações  estão  em
 andamento,  quais  sejam:  Ação  n.  12  de  Aperfeiçoamento  - Gestão
 Estratégica  para  Auditores  Internos  do  MEC  e  a  Ação n. 09 - de
 Recursos  Humanos. A unidade de Auditoria Interna da FUAM não realizou
 as Ações n. 03, 05, 06 e 08, previstas no PAINT/2007.
 .

 5.10 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 A Unidade Jurisdicionada despendeu R$ 524.187,40 (quinhentos e vinte e
 quatro  mil,   cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos) com o
 pagamento  de  diárias,  no  exercício  sob  exame.  Na análise, foram
 verificados  deslocamentos  com  utilização  de diárias e passagens em
 finais  de  semana. Esses deslocamentos, no entanto, apesar de estarem
 devidamente  autorizados  na  forma  do  art.  5º, § 2º, do Decreto nº
 5.992/2006,   não  estão  expressamente  justificados,  com  vistas  a
 caracterizar adequadamente a necessidade/premência do deslocamento nas
 datas  propostas, ou, ainda, a indisponibilidade de transporte em data
 mais próxima do início do evento.
 .
 Consideramos  que  precisam  ser  aprimorados  os  controles  internos
 acerca  dos  procedimentos  de  concessão  e de prestação de contas de
 diárias,  diante das inconsistências verificadas, conforme relatos dos
 itens   1.1.2.2,   1.2.1.1,  1.2.1.2,  1.2.1.3  e  1.2.1.4,  do  Anexo
 "Demonstrativo  das  Constatações".   A UJ deve evidenciar as causas e
 elaborar rotina que possibilite a não ocorrência das falhas detectadas
 pela equipe.
 .

 5.11 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
 No   período   a   que  se  referem as contas, evidenciamos que a FUAM
 utilizou-se  do  instrumento  Cartão  de  Pagamento do Governo Federal
 -  CPGF,   instituído   pelo   Decreto   n.  5.355, de 25.1.2005, para
 concessão  de suprimentos de fundos, por meio do qual foram realizadas
 despesas  no  montante  de  21.344,05. Desse total, por meio de fatura
 foram  despendidos R$ 10.754,05 e mediante saque, R$ 10.590,00. Também
 verificamos  que  a  UJ  processou despesas por meio de suprimentos de
 fundos  utilizando-se  da  Conta  Tipo  B,  no  montante  total  de R$
 46.437,07.    Comparando-se  os  dados  referentes  aos  três  últimos
 exercícios,  evidenciamos  que a FUAM vem reduzindo ano a ano o volume
 de  despesas realizadas utilizando-se desse instrumento excepcional de
 execução orçamentária.
 .
 Após  análise  de  uma  amostra  desses  procedimentos,  constatamos a
 inconsistência  apontada no item 2.1.1.1., do Anexo "Demonstrativo das
 Constatações",  o  que  denota  que  os  controles atuais precisam ser
 aprimorados.
 .



 5.12 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
        Entre  as constatações  identificadas pela  Equipe, aquelas nas
 quais  foi  estimada  ocorrência  de  dano ao erário são as constantes
 no Anexo-"Demonstrativo das Constatações" nos itens:
 1.1.3.1 , 1.1.3.2 .
 Nos  referidos  itens estão consignados os responsáveis identificados,
 os valores estimados e medidas implementadas pela unidade auditada, as
 justificativas  apresentadas  pelos responsáveis da unidade auditada e
 as análises realizadas pela Equipe sobre estas justificativas.

 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, 1º de junho de 2008



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
CERTIFICADO Nº      : 208448
UNIDADE AUDITADA    : FUAM
CÓDIGO              : 154039
EXERCÍCIO           : 2007
PROCESSO Nº         : 23105.006132/2008-38
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 01Jan2007 a 31Dez2007.

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  pela unidade, bem como a aplicação de outros procedimentos
julgados necessários no decorrer da auditoria.

3. Diante  dos  exames  aplicados,  de  acordo  com   o   escopo 
mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório  de 
Auditoria  de  Avaliação  da  Gestão  nº  208448,  houve  gestores  cujas 
contas foram certificadas como regulares com ressalvas. Os fatos que 
ensejaram tal certificação foram os seguintes:

3.1  Falhas que resultaram em ressalvas
1.1.3.1
   PAGAMENTO   DE   TAXA   DE  ADMINISTRAÇÃO  À  FUNDAÇÃO  DE  APOIO
INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES SEM RESPALDO LEGAL

1.1.3.2
INEXECUÇÃO   DE  CONTRATO  FIRMADO  COM  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA

1.1.3.4
CONTRATAÇÃO  DE FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL POR MEIO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO PARA REALIZAR OBRAS DE ENGENHARIA. (20)



1.3.1.1
UTILIZAÇÃO  DA FUNDAÇÃO DE APOIO PARA A PRÁTICA DE ATOS DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DA UNIVERSIDADE.

Manaus , 01 de Junho de 2008

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO AMAZONAS



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                        PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
 
 RELATÓRIO Nº        : 208448
 EXERCÍCIO           : 2007
 PROCESSO Nº         : 23105.006132/2008-38
 UNIDADE AUDITADA    : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS              
 CÓDIGO              : 154039
 CIDADE              : MANAUS/AM

             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

        Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 
9ºda  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,  cuja  opinião foi pela REGULARIDADE COM 
RESSALVAS da gestão dos responsáveis no item 3.1 do Certificado de 
Auditoria  e  pela  REGULARIDADE da  gestão  dos   demais  responsáveis, 
referentes ao período de 01/01/2007 a 31/12/2007.

2. As  questões  objeto  de  ressalvas   foram  levadas   ao 
conhecimento   dos   gestores   responsáveis,  para  manifestação, 
conforme determina a Portaria  CGU  nº 1950,  de  28 de dezembro de 
2007, que aprovou a Norma  de Execução  nº 05,  de 28 de dezembro de 
2007, e estão  relacionadas em  tópico próprio  do Certificado  de 
Auditoria.  As  manifestações dos  Gestores sobre referidas questões 
constam  do  Anexo-Demonstrativo  das  Constatações,  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, 08 de julho de  2008

DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL
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