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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         : 2008 
 PROCESSO Nº       : 23105.006160/2009-36 
 UNIDADE AUDITADA  : FUAM 
 CÓDIGO UG         : 154039 
 CIDADE            : MANAUS 
 RELATÓRIO Nº      : 224788 
 UCI EXECUTORA     : 170212 
 
 
 
        Chefe da CGU-Regional/AM, 
 
 
        Em  atendimento à  determinação  contida na  Ordem  de  Serviço 
 n.  224788,  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 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - FUAM. 
 . 
 
 I - INTRODUÇÃO 
 
 2.    Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 
 13  a 30 de abril de 2009, por meio de testes, análises e consolidação 
 de   informações  coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir 
 da  apresentação  do   processo  de  contas  pela unidade auditada, em 
 estrita observância  às normas  de  auditoria  aplicáveis  ao  Serviço 
 Público  Federal.  Nenhuma  restrição  foi  imposta  à  realização dos 
 exames.  Por  meio  do  Ofício  17.688/2009/CGUAM/CGU-PR, de 8.6.2009, 
 recebido   em   12.6.2009,  foi  encaminhado  Relatório  Preliminar de 
 Auditoria   contendo   os   registros  decorrentes  dos  levantamentos 
 realizados   pela   equipe   objetivando  a  análise e esclarecimentos 
 adicionais da Unidade Jurisdicionada. Porém, a UJ não se manifestou no 
 prazo concedido. 
 . 
 
 II - RESULTADO DOS TRABALHOS 
 
 3.    Verificamos  no  Processo  de Contas da Unidade a existência das 
 peças   e  respectivos conteúdos exigidos pela Instrução Normativa/TCU 
 n. 57/2008 e pelas  Decisões Normativas/TCU n. 94/2008 e 97/2009, após 
 a  complementação  de informações necessárias encaminhadas por meio do 
 Ofício  n. 287/GR/UFAM, de 30 de maio de 2009, constante às fls. 400 e 
 seguintes, deste processo. 
 . 
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 . 
 4.  Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da Decisão Normativa/TCU 
 n.  94/2008,  e em face dos exames realizados,  efetuamos as seguintes 
 análises: 
 . 
 4.1 RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA GESTÃO 
 
 Evidenciamos  que  a Unidade Jurisdicionada realizou despesas no valor 
 de   R$ 310.566.350,18 (trezentos e dez milhões, quinhentos e sessenta 
 e  seis  mil,  trezentos  e  cinquenta  reais, e dezoito centavos), no 
 exercício  a  que  se  referem  as  contas.  O  quadro abaixo mostra a 
 execução da despesa da UJ por grupo econômico. 
 . 

                                                 Quadro I – FUAM 

 Grupo de Despesa Despesa Liquidada       
(R$) 

% 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 211.602.281,52 68,1 

3 - Outras Despesas Correntes   61.319.823,42 19,8 

4 - Despesas de Capital   37.644.245,24 12,1 

Total 310.566.350,18 100,0 
               UG/Gestão : 154039/15256 
               Fonte: SIAFI/2008  
. 
 Foi  realizada  análise do atingimento de metas das seguintes ações do 
 Programa 1073 - Brasil Universitário (Universidade no Século XXI): 
 -   Ação   4004   -   Serviços  à  Comunidade  por  meio  de  Extensão 
 Universitária; 
 - Ação 4009 - Funcionamento dos Cursos de Graduação; 
 - Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino; e 
 - Ação 1H57 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari. 
 .  

154039 - Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO (UNIVERSIDADE NO SÉC. XXI) 
AÇÃO 4004 – SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
META 

 
PREVISÃO 

 
EXECUÇÃO 

PREVISÃO/ 
EXECUÇÃO (%) 

Física 440.000 1.882.532 427,00% 
Financeira 969.999,00 869.529,75 89,64% 

Fonte: Sigplan e Siafi 2008. 

 
 Os  resultados  positivos  foram obtidos principalmente em virtude das 
 ações  implementadas  pela Pró-Reitoria de Extensão e Interiorização - 
 PROEXTI  que  buscaram  estreitar  os  laços  da  Universidade  com  a 
 comunidade  local,  dentre  as  quais  podemos  destacar  a  Olimpíada 
 Brasileira  de  Matemática  das  Escolas  Públicas  -  OBMEP, Programa 
 Atividade  Curricular  de  Extensão  - PACE, Programa Universidade sem 
 Fronteiras   e   o   Programa  Conexão  de  Saberes  Diálogo  entre  a 
 Universidade e as Comunidades Populares (SECAD/MEC). 
  

154039 - Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO (UNIVERSIDADE NO SÉC. XXI) 

AÇÃO 4009 – FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

META 
 

PREVISÃO 
 

EXECUÇÃO 
PREVISÃO/ 

EXECUÇÃO (%) 
Física 32.001 35.915 112,25% 

Financeira 166.430.920,00 163.955,510,79 98,51% 
Fonte: Sigplan e Siafi 2008. 
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 A  Entidade  adotou  providências  a  fim de estimular o incremento do 
 número   de   matrículas.   O   Sistema  Integrado  de  Ensino  -  SIE 
 disponibilizou  três  portais  no  site  da UFAM: o Portal do Aluno, o 
 Portal  do Professor e o Portal do Calouro, que facilitou e agilizou o 
 processo  de  matrícula. Também foram implantados dois novos cursos de 
 graduação: Fisioterapia e Licenciatura Indígena para os índios Mura em 
 Autazes.  Ademais, a expansão dos programas acadêmicos, como o aumento 
 de  vagas  de  monitoria  e  de  grupos do Programa de Ensino Tutorado 
 (PET),  assim  como  os convênios firmados com instituições públicas e 
 privadas com o objetivo de viabilizar os estágios não obrigatórios dos 
 alunos  do curso de graduação, fortalecem a permanência dos alunos nos 
 cursos. 
  

154039 - Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO (UNIVERSIDADE NO SÉC. XXI) 

AÇÃO 4086 – FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO 
 

META 
 

PREVISÃO 
 

EXECUÇÃO 
PREVISÃO/ 

EXECUÇÃO (%) 
Física 1 1 100,00% 

Financeira 2.680.000,00 1.171.430,16 43,71% 
Fonte: Sigplan e Siafi 2008. 

 
 Questionada  sobre  a divergência entre o valor liquidado no SIAFI e o 
 constante  no relatório de gestão, a Unidade informou que: "A Fundação 
 Universidade do Amazonas teve aprovado na Lei Orçamentária Anual - LOA 
 o  valor  de  R$  180.000,00  (cento  e  oitenta  mil  reais) para ser 
 executado  em  2008.  No  mês  de  dezembro  a  Instituição  recebeu a 
 suplementação de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) e 
 R$  1.000.000,00  (hum  milhão  de  reais)  perfazendo  um total de R$ 
 2.500.000,00  (dois  milhões e quinhentos mil reais). Com a criação de 
 UG  para  o  Hospital Universitário Getúlio Vargas o orçamento da ação 
 086  - Funcionamento dos Hospitais de Ensino passou a ser executado na 
 UG  UFAM  e UG Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV. Portanto, 
 foi  executada  despesa  na  UG  UFAM no valor de R$ 1.171.430,16 (hum 
 milhão,  cento  e  setenta  e  um  mil,  quatrocentos e trinta reais e 
 dezesseis  centavos)  e  na  UG  do  HUGV R$ 1.059.193,10 (hum milhão, 
 cinqüenta e nove mil, cento e noventa e três reais e dez centavos), no 
 total  de  R$  2.230.623,26  (dois  milhões,  duzentos  e  trinta mil, 
 seiscentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos)". 
 . 
  

154039 - Universidade Federal do Amazonas – UFAM 
PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO (UNIVERSIDADE NO SÉC. XXI) 

AÇÃO 1H57 – EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR – CAMPUS DE COARI 
 

META 
 

PREVISÃO 
 

EXECUÇÃO 
PREVISÃO/ 

EXECUÇÃO (%) 
Física 540 810 150,00% 

Financeira 3.008.615,00 2.998.463,70 99,66% 
Fonte: Sigplan e Siafi 2008. 

 
 
 A Entidade esclareceu, por meio do Ofício nº 298/GR/UFAM, de 5 de maio 
 de  2009,  que  a  previsão de vagas para 2008 da Ação 1H57 - Expansão 
 do Ensino Superior (Campus de Coari) foi de 540 e foram 
 disponibilizadas  810, quantitativo que se refere ao somatório das 540 
 vagas  realizadas  em 2007 mais os 270 ingressos ocorridos em 2008. As 
 vagas para a Unidade Acadêmica de Coari começaram a ser 
 disponibilizadas  desde o primeiro vestibular de 2006, conforme Edital 
 nº  008/2006  da  UFAM  (anexo), destinando 270 vagas. Na aprovação da 
 LOA,  encontra-se  expresso  o quantitativo de 600 vagas, fato que não 
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 ocorreu  visto  que  a  cada  entrada  do vestibular é disponibilizado 
 sempre  270  novas  vagas.  As  600  vagas  informadas no SIMEC foi um 
 equívoco  por não observar a mudança na estrutura do projeto acadêmico 
 de  Coari.  Quanto  aos  resultados  obtidos  pela  unidade  nos  três 
 últimos exercícios, obtivemos as seguintes informações: 
 . 
  

PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO (UNIVERSIDADE NO SÉC. XXI) 

AÇÃO 4004 – SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
EXER-
CÍCIO 

META 
 

PREVISÃO EXECUÇÃO PREVISÃO/ 
EXECUÇÃO (%) 

OBSERVAÇÕES 

Física 220.000 298.691 135,77 2006 
Financeira 1.160.503,00 1.160.424,81 99,90 

Física 457.253 772.701 168,99 2007 
Financeira 900.000,00 900.000,00 100,00 

Física 440.000 1.882.532 427,85 2008 
Financeira 969.999,00 869.529,75 89,64 

A tendência da 
meta é ascendente, 
com superação das 

metas físicas. 

 

PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO (UNIVERSIDADE NO SÉC. XXI) 

AÇÃO 4009 – FUNCIONAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
EXER-
CÍCIO 

META 
 

PREVISÃO EXECUÇÃO PREVISÃO/ 
EXECUÇÃO (%) 

OBSERVAÇÕES 

Física 20.501 30.704 149,77 2006 
Financeira 139.499.348,00 124.560.009,74 89,29 

Física 32.979 33.111 100,04 2007 
Financeira 125.971.863,00 125.939.659,43 99,97 

Física 32.001 35.915 112,23 2008 
Financeira 166.430.920,00 163.955.510,79 98,51 

A tendência da 
meta é ascendente, 
com superação das 

metas físicas. 

 

PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO (UNIVERSIDADE NO SÉC. XXI) 

AÇÃO  4086 – FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE ENSINO 
EXER-
CÍCIO 

META 
 

PREVISÃO EXECUÇÃO PREVISÃO/ 
EXECUÇÃO (%) 

OBSERVAÇÕES 

Física - - - 2006 
Financeira - - - 

Física 7.368 8.805 119,50 2007 
Financeira 20.000,00 - 0,00 

Física 1 1 100,00 2008 
Financeira 2.680.000,00 1.171.430,16 43,71 

Em 2007, a ação 
4086 era 

Assistência 
hospitalar e 

ambulatorial,  com 
meta medida em 

atendimento. 
 

PROGRAMA 1073 – BRASIL UNIVERSITÁRIO (UNIVERSIDADE NO SÉC. XXI) 

AÇÃO 1H57 – EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR – CAMPUS DE COARI 
EXER-
CÍCIO 

META 
 

PREVISÃO EXECUÇÃO PREVISÃO/ 
EXECUÇÃO (%) 

OBSERVAÇÕES 

Física - - - 2006 
Financeira - - - 

Física 600                  600 100,00 2007 
Financeira 4.144.080,00 4.144.080,00 100,00 

Física 540                  810 150,00 2008 
Financeira 3.008.615,00  2.998.463,70 96,57 

A meta física 
apresentada pela 

Unidade no 
exercício 2008 

contempla o 
acumulado nos 

exercícios  2007 e 
2008.  

Fonte: SIGPLAN/2008, SIAFI/2008, Relatório de Gestão/2008-FUAM 

 . 
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 Dessa  forma,  avalia-se  que  as  ações em comento atingiram as metas 
 físicas e financeiras planejadas para o exercício de 2008. 
 
 4.2 QUALIDADE E CONFIABILIDADE DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 
 UTILIZADOS E CONTROLES INTERNOS IMPLEMENTADOS PELA GESTÃO 
 
 Foram   analisados   os   indicadores   apresentados   pela   Fundação 
 Universidade  do  Amazonas  em  seu Relatório de Gestão, às fls. 237 à 
 248,  do presente processo. Concluímos pela qualidade e confiabilidade 
 dos  dados  apresentados,  haja  vista  serem  fornecidos  por agentes 
 responsáveis  do  Departamento  de  Planejamento Institucional da Pró- 
 Reitoria de Planejamento e elaborados em parceria entre a 6ª SECEX/TCU 
 e o Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e Administração - FORPLAD. 
 . 
 Os trabalhos executados na unidade, em outras ações de 
 controle, ao longo  do  exercício  de  2008,  verificou-se  que  foram 
 efetuadas  15 constatações sobre as atividades da unidade. O setor com 
 maior  número  de  constatações foi o Departamento Financeiro - DEFIN, 
 que  é  responsável, no Processo de Concessão de Diárias, pela Análise 
 de  Cálculo,  Pagamento  e  Controle  da  Prestação  de  Contas com 06 
 constatações.  Assim  foi  escolhido  esse  setor  para exame. Após os 
 exames  nesse  setor,  consideramos  os  controles internos da unidade 
 inadequados pra minimizar os riscos da execução. 
 Identificamos as seguintes fragilidades de controles internos: 
 -  Deficiência  na  formalização dos Processos de Concessão de Diárias 
 - Falhas no cálculo das diárias concedidas 
 - Deficiência no controle dos Relatórios de Viagens 
 -  Ausência  de rotina de procedimentos para verificação das peças que 
 devam constar no Processo. 
 Verificamos   a   necessidade  dos  seguintes  aprimoramentos  para  o 
 controle: 
 -  Adotar  "Check-list"  como  ferramenta de monitoramento e rotina de 
 procedimentos operacionais de controle. 
 -  Segregação  das  funções  de  pagamento  de  diárias  e  análise da 
 Prestação de Contas. 
 
 4.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
 
 Mediante análise das transferências voluntárias efetuadas pela Unidade 
 Jurisdicionada  em exame, constatamos, inicialmente, mediante consulta 
 ao  Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - 
 SIAFI,  que  houve  uma  significativa redução no montante de recursos 
 repassados  pela  FUAM, por meio de convênios, em 2008, na condição de 
 concedente, à Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões - UNI-SOL - 
 em  relação  a  evolução  do  montante de recursos repassados nos anos 
 anteriores, conforme pode-se identificar abaixo: 
 . 
 - 2003: R$ 1.701.899,23; 
 - 2004: R$ 1.682.121,75; 
 - 2005: R$ 17.565.495,45; 
 - 2006: R$ 16.681.235,37; 
 - 2007: R$ 44.350.121,43; e 
 - 2008: R$ 94.600,00 
 . 
 Em  relação  ao  exercício  de 2008, verificamos que a FUAM celebrou 2 
 (dois)  convênios  na  condição  de concedente. Um foi celebrado com a 
 UNI-SOL  e  o  outro foi celebrado com a GEAP - Fundação de Seguridade 
 Social.   Os   números   revelam  forte  redução  no  quantitativo  de 
 convênios celebrados no exercício em exame, 2 (dois), quando comparado 
 ao  quantitativo celebrado no exercício de 2007, 46 (quarenta e seis), 
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 na modalidade transferências voluntárias. 
 
 . 

Transferência 
(Código SIAFI) 

Programa Ação Montante 
Pactuado 

(R$) 

Convenente 

627453 1073 4009 94.600,00 UNI-SOL 
623024 750 2004 3.257.499,00 GEAP-Fundação de 

Seguridade 
Social 

           Fonte: SIAFI-Gerencial/2008. 
. 
 Da  análise  dos  convênios  celebrados  no  exercício  em exame foram 
 constatados ocorrências relacionadas a Gestão da Unidade em exame: 
 . 
 - Ausência de cláusula que  contemple  o  uso obrigatório  de  pregão, 
 preferencialmente  na  modalidade eletrônico, na contratação de bens e 
 serviços comuns; 
 . 
 -   Ausência   de  critérios  identificáveis,  adotados  pela  Unidade 
 Jurisdicionada para avaliação de propostas de convênios; 
 . 
 - Pagamento referente a apoio administrativo em convênio celebrado com 
 a UNI-SOL, em 2008. 
 . 
 Trata-se  de  pontos formais que exigem medidas corretivas devidas com 
 vistas na manutenção da regularidade das atividades desenvolvidas pela 
 Unidade. 
 . 
 
 4.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATO 
 
 Da  análise,  verificamos  que  o  montante  das  despesas  empenhadas 
 (empenhos   liquidados)   passíveis   de  se  submeterem  ao  processo 
 licitatório,   no   exercício   em   exame,  somou  o  valor   de   R$ 
 74.128.836,71. 
 O   valor  total  empenhado  na  modalidade  "Dispensa  de  Licitação" 
 representou,  no  ano  de  2008, 17,58% (dezessete vírgula cinquenta e 
 oito por cento) do montante passível de se submeter à licitação. Dessa 
 análise, observa-se que houve uma redução importante em relação ao ano 
 de  2007,  quando  o valor foi de 45,8% (quarenta e cinco vírgula oito 
 por cento). 
 . 

Despesas licitáveis por tipo de aquisição 
Tipo de Aquisição  

de bens/serviços 

Valor sobre 
Total (R$) 

 

% 

Montante 
Auditado 

(R$) 

%   
Recursos 
Auditados

Convite 208.234,02 0,3 - - 
Tomada de Preços 266.805,02 0,3 266.805,02 0,4 
Concorrência 28.031.604,86 37,8 7.792.788,74 10,5 

Dispensa de Licitação 13.005.792,90 17,6 5.603.560,16 7,6 
Licitação inexigível 1.638.188,28 2,2 - - 

Pregão 30.978.211,63 41,8 2.405.573,24 3,3 

Total 74.128.836,71 100,0 16.068.727,16     21,8 
  Fonte: SIAFI-Gerencial/2008. 
 . 
 Mediante    análise    dos    processos   licitatórios   selecionados, 
 pertencentes  ao  programa  nº 1073 - Universidade do Século XXI - com 
 predomínio  da  ação  nº  4009 - Funcionamento de cursos de Graduação, 
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 foram  constatados  alguns fatos relacionados aos processos gerenciais 
 da   Fundação Universidade Federal do Amazonas - FUAM, relacionados ao 
 desempenho das atividades da Unidade no ano de 2008, os quais destaca- 
 se: 
 . 
 -  Continuidade de celebração de contratos com a Fundação de Apoio Rio 
 Solimões; 
 . 
 -  Delegação  de atos e da execução de atividades que são de exclusiva 
 competência da Universidade; 
 . 
 -  Escolha  de  modalidade  licitatória  sem  levar  em consideração a 
 integralidade  do valor do objeto, ou seja, o valor total da aquisição 
 no exercício; 
 . 
 -  Pagamento  de  tributos e valores indevidos a empresa prestadora de 
 serviços de vigilância armada e desarmada; 
 . 
 -  Ausência da exigência de BDI analítico na composição da planilha de 
 custos de empresas licitantes para execução de obras de engenharia; 
 . 
 -  Celebração  de  contrato  por dispensa de licitação com Fundação de 
 Apoio  para  realização  de  projeto para contratação de terceirizados 
 para atuarem em hospital universitário. 
 . 
 Alguns  assuntos  já  foram  identificados  na  auditoria de gestão de 
 exercícios anteriores, cujas recomendações estão "repisadas". 
  
 4.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
 Nesta unidade, no exercício em exame, estão lotados 3.498  servidores. 
 Desse  quantitativo,  da  análise  procedida sobre a gestão da área de 
 recursos humanos, verificou-se o enquadramento de 1.429 servidores nas 
 seguintes situações: 
 .  

INDICADOR QUANTIDADE DE 
SERVIDORES 
ENQUADRADOS 

Servidores na situação funcional de ativo 
permanente com mais de um vínculo 

88  

Servidores que percebem os adicionais de 
periculosidade e insalubridade 

1064 

Relação de servidores que recebem auxílio 
transporte em valor superior a R$ 300,00 

120 

Relação de servidores de instituições de 
ensino superior detentores do cargo de 
professor titular 

118 

Servidores cedidos ou requisitados 36 

Servidores aposentados com proventos 
proporcionais e estão recebendo proventos 
integrais 

02 

Servidores com ocorrência de aposentadoria 
por invalidez ocupantes de cargos efetivos 
e em comissão. 

01 

 
 . 
 A  partir da análise dos indicadores selecionados acima para os exames 
 de auditoria, verificamos: 
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 . 
 -  Deficiência  na  atualização de dados do servidor no SIAPE e SISAC, 
 quando da ocorrência de mudança/atualização dos seus dados funcionais; 
 -  Não aderência aos ditames legais, quando da nomeação de professores 
 para o cargo de Professor Titular; 
 
 
 4.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
 
 A  providência adotada pela Unidade, em atendimento ao que determina o 
 Acórdão/TCU  n. 2545/2008-1ªCâmara, foi o encaminhamento de Recurso de 
 Reconsideração,  datado de 8.9.2008,  ao Tribunal de Contas da União - 
 TCU.  A  Fundação  Universidade  do  Amazonas  não implementou nenhuma 
 medida  corretiva  às  determinações  exaradas  pelo  TCU,  aguardando 
 julgamento do tribunal sobre o Pedido de Reconsideração. 
 
 
 4.7 PROGRAMAS E PROJETOS FINANCIADOS COM 
 RECURSOS EXTERNOS COM ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 
 A  Unidade  Jurisdicionada informa (fl. 284 deste processo) a execução 
 dos seguintes projetos financiados com recursos externos, no exercício 
 em exame: 
 . 
  

 
EMPRÉSTIMO CONTRATADO 

 

 
PROJETO 

 
CUSTO 
TOTAL 

PREVISTO REALIZADO 
Carta de Acordo 07/47-3950 
(Projeto de Erradicação da 
Exclusão Elétrica no Brasil- 
PNUD) 

 
295.000,00 

 
162.250,00 

 
162.250,00 

Carta de Acordo 07/47-3951 
(Projeto de Erradicação da 
Exclusão Elétrica no Brasil- 
PNUD) 

 
250.000,00 

 
100.000,00 

 
100.000,00 

Carta de Acordo 07/47-3952 
(Projeto de Erradicação da 
Exclusão Elétrica no Brasil- 
PNUD) 

 
411.100,00 

 
254.770,00 

 
254.770,00 

Carta de Acordo 07/47-3953 
(Projeto de Erradicação da 
Exclusão Elétrica no Brasil- 
PNUD) 

 
147.000,00 

 
147.000,00 

 
147.000,00 

 
 . 
 Os  projetos  com recursos externos não foram analisados pelo controle 
 interno  por limitação no escopo dos trabalhos de auditoria, devido ao 
 tempo  exíguo,  o  que  impossibilitou  a  análise  da  consistência e 
 fidedignidade  dos dados apresentados, pela unidade jurisdicionada, no 
 processo de contas em análise. 
 
 
 4.8 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
 
 A   Unidade   de   Auditoria   Interna  cumpriu  com  a  obrigação  do 
 encaminhamento  à  Controladoria Geral da União-CGU do Relatório Anual 
 de  Atividades  da  Auditoria  Interna - RAINT, enviando os relatórios 
 decorrentes das ações executadas no exercício de 2008. 
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 Verificou-se  que o RAINT está estruturado conforme preceitua a IN SFC 
 n° 1/2007. 
 . 
 A  Auditoria  Interna  não  abordou  temas  como  a  regularidade  dos 
 procedimentos  licitatórios;  a avaliação do gerenciamento da execução 
 dos  convênios  e  a verificação da consistência da folha de pagamento 
 de  pessoal.  A justificativa apresentada pela unidade concentra-se na 
 ausência   de   pessoal   técnico   para   desempenho  das  atividades 
 programadas  para  a  auditoria,  situação  que se tornou constante de 
 apontamentos pelo controle interno. 
 
 
 4.9 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
 
 Em  análise efetuada em 34 (trinta e quatro) processos de concessão de 
 diárias e passagens, todos com deslocamento em finais de semana, ficou 
 evidenciada  a  fragilidades dos controles internos administrativos da 
 Unidade. Os processos não obedecem os ditames legais de 
 formalização,  as  páginas não são numeradas nem juntadas em sequência 
 cronológica.  Faltam peças obrigatórias, tais como justificativas para 
 os deslocamentos, autorizações e relatórios. 
 
 
 4.10 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,  por  meio  do qual foram realizadas despesas que totalizaram R$ 
 7.361,94. Desse total por meio de fatura foram despendidos R$ 6.361,94 
 e  por  meio  de  saque  foram  despendidos  R$  1.000,00. No exame do 
 exercício  anterior  foram verificados gastos com o CPGF o total de R$ 
 21.334,05, evidenciando redução nos gastos por meio do cartão. 
 . 
 Após   análise  dos  processos  referentes  aos  portadores  do  CPGF, 
 verificamos  deficiências,  em relação às prestações de contas, que os 
 controles internos devem ser aprimorados. 
 
 
 
 5. Entre as constatações identificadas pela equipe, não  foi  possível 
 efetuar estimativa de ocorrência de dano ao erário. 
 
 
 
 III - CONCLUSÃO 
 
      Eventuais questões  pontuais ou  formais  que não  tenham causado 
 prejuízo ao erário, quando identificadas,  foram devidamente  tratadas 
 por Nota de Auditoria  e as providências  corretivas a serem adotadas, 
 quando  for  o  caso,  serão  incluídas   no  Plano   de  Providências 
 Permanente ajustado com  a  UJ  e  monitorado  pelo Controle  Interno. 
 Tendo sido abordados  os pontos requeridos pela  legislação aplicável, 
 submetemos  o presente  relatório à  consideração  superior, de modo a 
 possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria. 
 
 
                   Manaus, 25 de junho de 2009 



 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
 

 
                   CERTIFICADO DE AUDITORIA   
 
CERTIFICADO Nº      : 224788 
UNIDADE AUDITADA    : FUAM 
CÓDIGO              : 154039 
EXERCÍCIO           : 2008 
PROCESSO Nº         : 23105.006160/2009-36 
CIDADE              : MANAUS 
 
 
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os 
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no 
período de 01Jan2008 a 31Dez2008. 
 
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(s)   unidade(s),   bem  como  a  aplicação  de  outros 
procedimentos julgados necessários no decorrer da auditoria. 
 
3.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo 
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no 
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 224788   considero: 
 
3.1  No que concerne à gestão dos responsáveis constantes  do art. 10 
da IN TCU  nº 57/2008: 
 
 
3.1.1  REGULAR com ressalvas a gestão dos responsáveis a seguir listados: 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”      RESP PELO PLANEJAMENTO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
5.1.2.1 
Escolha   de  modalidade  licitatória  sem  levar  em  consideração  a 
integralidade  do valor do objeto, ou seja, o valor total da aquisição 
no exercício. 
 
5.1.2.2 
Ocorrência  de  fracionamento  de  despesa em processos de dispensa de 
licitação  referentes  a  contratação  de  serviços  de  hospedagem  e 



alimentação no valor total de R$ 127.924,40. 
 
5.2.1.1 
Ausência  de  adequado  acompanhamento  das transferências voluntárias 
quanto  ao tempo para análise e quanto ao acompanhamento dos prazos de 
apresentação da Prestação de Contas. 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”     RESP TECNICO ENGENHARIA 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
3.1.5.1 
Ausência  da  exigência  de BDI analítico na composição da planilha de 
custos de empresas licitantes para execução de obras. 
 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”       DIRIGENTE MAXIMO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
3.1.3.1 
Nomeação  indevida  de  professores  no  cargo  de  professor  titular 
mediante progressão funcional. 
 
3.1.5.2 
Descumprimento  das  recomendações  expedidas pelo Controle Interno no 
tocante  a  abstenção de firmar contratos com a Fundação Uni - Sol por 
dispensa de licitação com pagamentos de taxa de administração. 
 
 
3.1.5.6 
Celebração  de  contratos  com  Fundação  de  Apoio  para serviços não 
enquadrados como sendo de Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento 
Institucional, Científico e Tecnológico. 
 
3.2.2.1 
Descumprimento  das  recomendações expedidas pelo controle interno por 
ocasião  dos  trabalhos  de  auditoria de contas de 2007, no tocante a 
impropriedades detectadas na concessão de diárias. 
 
3.3.2.1 
Celebração de contrato por dispensa de licitação com Fundação de Apoio 
para realização de projeto que prevê contratação de terceirizados para 
atuarem em hospital universitário. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”      ORDENADOR DE DESPESA 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
3.1.5.4 
Pagamento  referente  a  "taxa de administração" ou "custo operacional 
UNI-SOL", nos contratos com à Fundação de Apoio UNI-SOL. 
 
3.1.5.5 
Pagamento de valores indevidos a empresa prestadora de 



serviços de vigilância armada e desarmada. 
 
3.1.5.7 
Pagamento  realizado  pela  FUAM  à   Fundação  de Apoio UNI-SOL, para 
realização  de  vestibular  Macro Verão, no mesmo dia da assinatura do 
contrato. 
 
3.1.6.5 
Pagamento referente a apoio administrativo em convênio celebrado com a 
UNI-SOL, em 2008. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   DIRETORA DEPART FINANCEIRO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
3.1.2.1 
Ausência  da  formalização do Processo de Autorização de Suprimento de 
Fundos - PASF do suprido CPF 076.935.242-15. 
 
3.1.4.1 
Descumprimento  das  recomendações  expedidas pelo controle interno no 
tocante à legalidade na concessão de diárias. 
 
3.1.4.2 
Ausência de justificativa expressa para concessão de diárias em finais 
de semana. 
 
CPF            NOME                            CARGO           
“Nome e CPF protegidos por sigilo”   CHEFE DE SERV CONTROLE DE CO 
 
                       FALHA(s) MEDIA(s) 
2.1.2.1 
Ausência  de  cláusula,  no  convênio  vigente, que  contemple  o  uso 
obrigatório   de   pregão, preferencialmente na modalidade eletrônico, 
na contratação de bens e serviços comuns. 
 
 
2.1.2.3 
Ausência   de   critérios   identificáveis,   adotados   pela  Unidade 
Jurisdicionada para avaliação de propostas de convênio. 
 
 
3.1.6.1 
Ausência de cláusula, nos convênios selecionados, firmados a partir de 
31  de  julho  de  2006,  que  contemple  o uso obrigatório de pregão, 
preferencialmente  na  modalidade pregão eletrônico, na contratação de 
bens e serviços comuns. 
 
 
3.1.6.3 
Ausência   de   critérios   identificáveis,   adotados   pela  Unidade 
Jurisdicionada para avaliação de propostas de convênio. 
 
3.1.6.5 
Pagamento referente a apoio administrativo em convênio celebrado com a 
UNI-SOL, em 2008. 



 
3.1.2  REGULAR a gestão dos demais responsáveis tratados no mencionado 
     Relatório de Auditoria. 
 
                  Manaus , 24 de Junho de 2009 
 
 
 
                      FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA 
         CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO AMAZONAS 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 
             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO 
                         
 RELATÓRIO Nº        : 224788 
 EXERCÍCIO           : 2008 
 PROCESSO Nº         : 23105.006160/2009-36  
 UNIDADE AUDITADA    : FUAM 
 CÓDIGO              : 154039 
 CIDADE              : MANAUS 
 
 

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da 
SFC/CGU quanto ao processo de contas do exercício sob exame, da Unidade 
acima referida, expresso, a seguir, opinião conclusiva, de natureza 
gerencial, sobre os principais registros e recomendações formulados pela 
equipe de auditoria, em decorrência dos trabalhos conduzidos por este 
órgão de controle interno sobre os atos de gestão do referido exercício.  

 

2.  As principais constatações originadas dos trabalhos de 
Auditoria Anual de Contas do exercício de 2008 referem-se a 
inobservância da legislação relativa à concessão de diárias e passagens, 
a processos de contratação de serviços e aquisição de bens, a despesas 
efetuadas mediante Suprimento de Fundos, e a transferências de recursos 
para Fundação de Apoio. 

 

3.  Dentre as causas estruturantes relacionadas às constatações, 
podem-se citar falhas nos controles internos administrativos 
relacionados à regularidade dos processos licitatórios, à celebração de 
convênios e à gestão de recursos humanos, além de fragilidades na 
fiscalização e acompanhamento da aplicação dos recursos transferidos à 
Fundação de Apoio. As recomendações formuladas referem-se à aplicação da 
legislação pertinente e ao fortalecimento das práticas de controle em 
relação aos recursos executados e transferidos pela Unidade. 

 

4.       Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, 
art. 9º da Lei n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do 
Decreto n.º 93.872/86 e inciso VIII, art. 12 da IN/TCU/N.º 57/2008 e 
fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no 
Certificado de Auditoria. 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 2009. 

 
 

CLEÔMENES VIANA BATISTA 
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL 


