
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         : 2009
 PROCESSO Nº       : 23105.033347/2010-46
 UNIDADE AUDITADA  : FUAM
 CÓDIGO UG         : 154039
 CIDADE            : MANAUS
 RELATÓRIO Nº      : 243919
 UCI EXECUTORA     : 170212

        Chefe da CGU-Regional/AM,

        Em atendimento à determinação contida  nas Ordens de Serviço n. 
243919 e 243979, 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, o qual
 consolida as contas do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS - HUGV.

 I - INTRODUÇÃO
 2.  Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados nos períodos de 
23.3 a 9.4.2010 (na  Fundação  Universidade do Amazonas – FUAM)  e  de 
28.4 a 4.5.2010 (no Hospital Universitário Getúlio Vargas),  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.   Ao  longo  dos 
trabalhos, houve a ocorrência de restrições à realização  dos  exames, 
que são relatadas em itens  específicos deste relatório,  configurando 
descumprimento  do art. 26 da Lei n. 10.180/2001.

 .

 II - RESULTADO DOS TRABALHOS
 3.  Verificamos  no Processo de Contas  da  Unidade a não conformidade
 com  o  inteiro  teor  das peças e respectivos conteúdos exigidos pela
 IN/TCU  n.  57/2008  e pelas DN/TCU n. 102/2009 e 103/2010, tendo sido
 adotadas,  por  ocasião  dos trabalhos de auditoria conduzidos junto à
 Unidade,  providências  que  estão tratadas em itens específicos deste
 relatório  de  auditoria.  A  UJ complementou informações necessárias,
 que   foram  encaminhadas  por  meio  do  Ofício  n.  231/GR/UFAM,  de
 19.4.2010, que se encontra às fls. 283 e seguintes, deste processo.
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 .
 4.  Em  acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN/TCU n. 102/2009 e
 103/2010,  e  em  face  dos  exames realizados, efetuamos as seguintes
 análises:
 .

 4.1 ITEM 01 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS/QUALITATIVOS DA 
GESTÃO

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 Foi   realizada   análise  do  atingimento  de  metas  da  Ação 4009 -
 "Funcionamento  dos  Cursos  de Graduação", do Programa 1073 - "Brasil
 Universitário",  cujo  resultado  constante  do  SIGPLAN é o do quadro
 abaixo:
 . 

Programa 1073 – Brasil Universitário 

Ação 4009 – Funcionamento dos Cursos de Graduação

  
Meta

  
Previsão

                                 E
xecução 

Previsão/
Execução 

(%)

Atos e fatos 
que 

prejudicaram 
o 

desempenho

              Pro
vidências 
adotadas

Física 33.112 alunos 
matriculados

18.612 alunos 
matriculados 

56,21 % - -

Financeira R$ 173.432.181,00 R$ 157.796.990,00 90,98 % - -

      UO: 26270 – Fundação Universidade do Amazonas
      Fonte: Sigplan/2009

 A  meta  financeira atingida foi de 90,98% da prevista, sendo avaliado
 que essa ação obteve satisfatória consecução do planejado.
 Quando  ao fato do atingimento da meta física dessa Ação no percentual
 de 56,21%,  a UJ instada a esclarecer esse ponto,  afirmou que (fl. n.
 284,   deste   processo),  a  "meta  anual  de  33.112  é  cumulativa,
 correspondendo  a soma dos semestres, assim consta da Lei de Orçamento
 Anual  e  fora  confrontada  no  SIMEC com a meta considerada anual de
 19.008 não cumulativa, que é o maior valor semestral. Se compararmos a
 soma  dos semestres /2009 de 37.620 alunos matriculados com a previsão
 de 33.112 alunos matriculados, de fato o percentual de execução foi de
 113,61%.   O percentual de execução apresentado acima de 57% no quadro
 'Avaliação  Mensal  da  Ação  FUA - ano 2009', é a cópia do SIMEC, que
 comparou   a   soma  dos  semestres  com  o  maior  valor  semestral."
 Avaliamos  ter  sido  satisfatório  o  atingimento das metas físicas e
 financeira  da Ação 4009 - "Funcionamento dos Cursos de Graduação", do
 Programa 1073 - "Brasil Universitário".

  UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 Evidenciamos  que  o  Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas  - HUGV
 realizou  despesas  no  valor  de  R$  51.280.369,20  (cinquenta  e um
 milhões,  duzentos  e  oitenta  mil, trezentos sessenta e nove reais e
 vinte  centavos)  no exercício  a que se referem as  contas.  O quadro
 abaixo mostra a execução da despesa da UJ por grupo econômico.
 .

 Grupo de Despesa Despesa Liquidada 
(R$)

%

1 - Pessoal e Encargos Sociais 38.376.546,37 74,8

3 - Outras Despesas Correntes 12.436.970,64 24,3
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4 - Despesas de Capital 466.852,19 0,9
Total 51.280.369,20 100,0

              UG/Gestão: 150224/15256
              Fonte: SIAFI/2009
 .
 Foi  realizada  análise  do  atingimento  de  metas de duas Ações: uma
 constante  do  Programa  1073  -  Brasil  Universitário  (Ação  4086 -
 Funcionamento  dos  Hospitais  de  Ensino)  e outra do Programa 1220 -
 Assistência  Ambulatorial  e  Hospitalar  Especializada  (Ação  8585 -
 Atenção  à  Saúde  da  População  para  Procedimentos  de Média e Alta
 Complexidade).  Em  relação  aos  Programa/Ação constatamos o seguinte
 resultado.
 . 

AÇÃO 
GOVERNAMENTAL

DESPESAS 
LIQUIDADAS

% DAS DESPESAS 
EXECUTADAS PELA AÇÃO 

NO PROGRAMA 1073

4086 – Funcionamento dos 
Hospitais de Ensino

19.351.477,30 47,7

     Fonte: SIAFI 2009
 . 

AÇÃO 
GOVERNAMENTAL

DESPESAS 
LIQUIDADAS

% DAS DESPESAS 
EXECUTADAS PELA AÇÃO 

NO PROGRAMA 1220

8585 – Atenção à Saúde da 
População para Procedimentos de 

Média e Alta Complexidade

                            3.3
65.436,62

  
100,0

     Fonte: SIAFI 2009
 .
 Em  consulta  ao  Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento-
 SIGPLAN,  verificamos  que  as informações disponibilizadas referentes
 aos  resultados  da  Ação  8585  -  "Atenção à Saúde da População para
 Procedimentos  de  Média  e  Alta  Complexidade"  estão cadastrados na
 Unidade  Orçamentária  36901  -  Fundo  Nacional  de  Saúde,  em nível
 estadual,  não  individualizando os resultados  operacionais  do HUGV,
 assim sendo, impossibilitando a análise dessa Ação referente à unidade
 auditada.
 .
 

Programa 1073 – Brasil Universitário

Ação 4086 – Funcionamento dos Hospitais de Ensino 
0013 – no Estado do Amazonas 

                             M
eta

  
Previsão 

  
Execução 

Previsão/
Execução 

(%)

Atos e fatos 
que 

prejudicaram o 
desempenho

               Provi
dências 

Adotadas

Física   (Unidades 
Mantidas)

4,00 2,00 50,00 - -

Financeira 
(Reais)

26.252.415,00 18.863.623,98 71,85 - -

      Fonte: Sigplan e Siafi 2009.

 .
 O  quadro acima mostra as informações que constam do SIGPLAN para essa
 Ação. A Fundação Universidade do Amazonas - FUAM,  em comentário à fl.
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 121,  deste  processo, quanto ao aspecto físico afirma que seriam duas
 as  Unidades  Mantidas  e  que  o atingimento foi de 100%. "Nesta ação
 estão   as   parcelas   advindas   de   emendas   parlamentares   para
 investimentos:  a) R$ 514.450,00 fonte 0100, R$ 500.000,00 fonte 0112,
 ptres  023876, para ambas não houve liberação de limite de empenho; b)
 R$  250.000,00 fonte 0100 ptres 026505, R$ 200.000,00 fonte 0100 ptres
 026506, recursos aplicados para equipar o Centro Cirúrgico, Serviço de
 Ortopedia  e  Central  de  Tratamento de Efluentes." Quanto ao aspecto
 financeiro foi atingido o índice de 71,85%.

 4.2 ITEM 02 - AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO
 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
 Os  indicadores  apresentados  às fls. 156 a 166 são os sugeridos pelo
 Fórum  de  Pró-Reitores  de  Planejamento  e  Administração das IFES -
 FORPLAD,  referentes  ao exercício de 2009.Foram analisados quatro dos
 indicadores  utilizados  na  Unidade.  Os  indicadores  foram  obtidos
 através  do  relatório  de  gestão.  Constatamos  que  os  indicadores
 analisados atendem aos critérios de utilidade e de mensurabilidade.
 Concluímos também que os indicadores existentes são suficientes para a
 tomada de decisões gerenciais.
 .
    Quadro de Análise dos Indicadores

Indicador Descrição 
do indicador 

Fórmula 
de Cálculo

É útil 
ao Gestor ?

É 
mensurável ?

IMG
Índice de crescimento 
das vagas oferecidas 

na Graduação

Nº de vagas oferecidas no 
ano x 100 / Nº de vagas 

oferecidas em 1997

  
Sim

  
Sim

IMPG
Índice de crescimento 
das matrículas na Pós-

Graduação - PG

Nº de matrículas na PG 
ocorridas no ano x 100 / 

Nº de matrículas ocorridas 
na PG em 1997

Sim Sim

  
TSG

Taxa de Sucesso na 
Graduação

NDI / Nº Total de 
Alunos Ingressantes 

  
Sim

  
Sim

  
ID 

Índice de crescimento 
do nº de docentes 

Evolução do nº de 
docentes 

(base ano 1997 = 1) 
Sim Sim

 Consta  do  Relatório  de  Gestão/2009  da FUAM, às fls. 156 a 166, os
 indicadores   sugeridos  pelo Fórum de  Pró-Reitores de Planejamento e
 Administração  das Instituições Federais de Ensino Superior - FORPLAD,
 referentes ao exercício de 2009. São doze os indicadores aplicáveis ao
 Hospital Universitário. Desses foram analisados quatro utilizados pela
 Unidade.  Constatamos  que  atendem  aos  critérios  de utilidade e de
 mensurabilidade,   e   também  que  são  suficientes  para a tomada de
 decisões gerenciais.
 .
 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
   Quadro de Análise dos Indicadores

Indicador Descrição 
do indicador 

Fórmula 
de Cálculo

É útil 
ao Gestor ?

É 
mensurável ?

TO Taxa de ocupação de 
leito

Total de pacientes-dia em 
determinado período x 

100/ total de leitos-dia no 
mesmo período

  
Sim

  
Sim

TIH Taxa de infecção 
hospitalar 

Total de infecção em 
determinado período x Sim Sim
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100/ (total de altas + total 
de óbitos no mesmo 

período)
MP Média de tempo de 

permanência 
Total de pacientes-dia 

durante um determinado 
período/(total de pacientes 

com alta + 
remanescentes) 

  
Sim

  
Sim

ICM Índice de consultas por 
médico

Nº de consultas em 
determinado período/ nº 

de médicos de ambulatório 
no mesmo período

Sim Sim

 Levando  em  conta  os  três  últimos  exercícios  (2007  a 2009), das
 analisadas, observamos o seguinte:
 a)  A  taxa  de  infecção hospitalar que vinha decrescendo desde 2005,
 chegou ao índice de 2,34 em 2008, em 2009 porém evoluiu para 3,63;
 b)  A  média  de tempo de permanência vem decrescendo nos últimos três
 exercícios (8,30 em 2007, 7,59 em 2008 e 7,57 em 2009).
 .

 4.3 ITEM 03 – AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
DA UJ

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 Verificamos  que  a Unidade de Auditoria Interna da FUAM, no exercício
 de  2009,  cumpriu  com  o  art. 8° da IN/CGU-PR n° 07, de 29/12/2006,
 encaminhando  a  esta  Regional  da  CGU  os  relatórios de atividades
 executados.
 Verificou-se uma redução no alcance e efetividade da
 atuação  da Auditoria Interna ao longo desses dois exercícios, através
 da  comparação do percentual auditado em cada exercício em relação aos
 recursos geridos pela FUAM.
 Para  verificação  do  cumprimento das recomendações oriundas da CGU e
 do  TCU,  a  Auditoria Interna  mantém acompanhamento permanente junto
 às  áreas  auditadas.  Quanto  ao  acompanhamento  das   recomendações
 exaradas  pela  Auditoria  Interna também há atuação junto à área para
 qual  houve  recomendação,  no  sentido de que haja efetividade na sua
 implementação.
 .
 A   Unidade   de   Auditoria   Interna  possui  um  servidor  técnico-
 administrativo,  auditor  titular, e dois bolsistas (um em cada turno)
 que desempenham atividade auxiliar na execução dos trabalhos.

 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 O   Hospital   Universitário   Getúlio   Vargas  -  HUGV  subordina-se
 administrativamente  ao  Gabinete do Reitor da Universidade Federal do
 Amazonas  - UFAM, e as informações sobre sua gestão estão consolidadas
 no relatório da Fundação Universidade Federal do Amazonas - FUAM.
 Dessa forma, a análise efetuada acerca dos controles internos da FUAM,
 aplica-se  ao  HUGV, posto que ambas as UG Executoras estão sujeitas a
 mesma unidade de Auditoria Interna.

 4.4 ITEM 04 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS E/OU 
RECEBIDAS

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 Mediante  verificação  das  transferências  voluntárias efetuadas pela
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 Unidade  Jurisdicionada  -  UJ, em exame, constatamos, inicialmente, a
 partir  dos  resultados  obtidos  em  consulta  realizada  ao  Sistema
 Integrado de Administração Financeira do Governo Federal -  SIAFI, que
 não  houve a celebração de transferências por parte da UJ no exercício
 de  2009,  seja  na condição de concedente ou convenente. Este achado,
 reforça  a  tendência,  também  verificada  no  exercício anterior, de
 abstenção,  por  parte  da  Unidade,  em firmar convênios/contratos de
 repasse/termos de parceria.
 Da  análise de convênios selecionados vigentes no exercício, nos quais
 a  Unidade atuou como concedente, conforme tabela descritiva a seguir,
 identificou-se  os  seguintes  fatos  pontuais  acerca  da  gestão dos
 mesmos:
 .

 Transferência Concedidas (vigentes no exercício de 2009)

Quantidade de 
Transferências no 

Exercício

Montante

-R$-

% Quantidade 
Auditada

% Valor Auditado

32 5.857.458,27 25 40

 -  A  Unidade  exige, ao celebrar convênios, que a convenente comprove
 que  instituiu  e  vem  arrecadando  os  tributos  de sua competência,
 conforme  determinação  do art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal -
 LRF (Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000);
 -  Nos  Planos  de Trabalho analisados não foi constatado que houvesse
 menção à utilização de recursos para pagamento de despesas com pessoal
 ativo,  inativo e pensionista, em conformidade ao previsto no inciso X
 do art. 167 da Constituição Federal e inciso III, § 1º do artigo 25 da
 LRF;
 -  Não  disponibilização  de Termo Aditivo/Prestação de Contas de dois
 convênios vigentes no exercício de 2009;
 -  Verificou-se  que  um veículo adquirido com recursos do convênio nº
 23/2006  para  efetivação  do Projeto de Modernização e Recuperação da
 Infra-estrutura  Física da FUAM encontra-se integrando o patrimônio da
 Fundação de Apoio UNISOL;
 -  Constatou-se  que  ocorreu  a  aprovação  da prestação de contas do
 convênio  nº  6/2007  sem que houvesse o cumprimento de todos os itens
 definidos do Plano de Trabalho aprovado.
 .
 Segue  tabela  de  forma  a  resumir  os  resultados  das análises dos
 convênios verificados:
 .

 Código de 
Identificação 

SIAFI

Observância aos 
arts. 11 e 25 da Lei 
Complementar nº 

101/200

Atos e Fatos que 
prejudicaram o 
desempenho

Providências 
Adotadas

538157 Adequada Não se Aplica Não se Aplica

576473

Adequada Apropriação de veículo da 
Universidade por Fundação 

de Apoio 

Solicitado pedido de 
transferência do bem para 

Universidade
600939 Adequada Não se Aplica Não se Aplica
581030 Adequada Não se Aplica Não se Aplica

597020

Adequada Aprovação de Prestação de 
Contas na ausência de 

cumprimento de Plano de 
Trabalho aprovado

Pendente de Adoção

598623
Adequada Controle e Acompanhamento 

inadequados
Pedente de adoção

598671 Adequada Controle e Acompanhamento Pedente de Adoção
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inadequados
598674 Adequada Não se Aplica Não se Aplica

 - Trata-se de pontos formais que exigem medidas corretivas devidas com
 vistas na manutenção da regularidade das atividades desenvolvidas pela
 Unidade.
 .

 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 Não  houve  a  realização  de  transferências voluntárias por parte da
 Unidade  Jurisdicionada, seja na condição de concedente ou convenente,
 no  exercício examinado e/ou anteriormente a esse período. Portanto, o
 Gestor  não  se  utilizou  dessa  estratégia na gestão dos recursos do
 Hospital Universitário Getúlio Vargas.

 4.5 ITEM 05 – AVALIAÇÃO DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DA 
UJ

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 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$ 70.056.132,81.
 O   valor  total  empenhado  na  modalidade  "Dispensa  de  Licitação"
 representou, no ano de 2009, o valor relativo de 28% (vinte e oito por
 cento).  Este  dado  permite  inferir  que  houve acréscimo importante
 no  montante  de  gastos  por  dispensa efetuados pela UJ no exercício
 examinado  em relação ao exercício de 2008, quando o valor apurado foi
 de  17,6%  (dezessete  vírgula  seis  por cento). Os valores gastos na
 modalidade pregão corresponderam ao montante de 64% (sessenta e quatro
 por  cento), dado esperado e que demonstra o cumprimento da Unidade em
 relação  aos  pressupostos contidos na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto
 nº 5.450/05 que a regulamentou.
 .
 

Tipo de Aquisição de 
Bens/Serviços

Valor no Exercício % Valor 
sobre Total

Montante 
Auditado

% Recursos 
Auditados

Dispensa 20.497.451,21 28,00 2.957.626,84 4,00
Inexigibilidade 1.820.429,67 3,00 208.730,50 1,00

Convite 327.534,34 0,50 - -
Tomada de Preços 1.111.864,11 2,00 - -

Concorrência 1.688.001,29 2,50 - -
Pregão  eletrônico 44.610.852,19 64,00 5.865.125,57 8,00

Total 70.056.132,81 100,00 9.263.527,33 13,00

 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,  foram
 evidenciados  alguns  fatos  referentes  aos  processos  gerenciais da
 Fundação  Universidade Amazonas - FUAM, relacionados ao desempenho das
 atividades da Unidade no ano de 2009, os quais merecem destaque:
 .
 -  Exigência em edital de pregão SRP para aquisição de veículos de uma
 série  de  especificações sem a devida justificativa que respaldaria a
 real necessidade destas para a Administração;
 -  Continuidade  de  pagamentos  (R$  175.000,00  em 2009) efetuados à
 empresa  prestadora de serviços de hospedagem e alimentação, amparados
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 por  contrato  celebrado  em  1/8/2005,  por  dispensa  de  licitação,
 justificada  no  art.  24,  inciso  V, da Lei nº 8.666/93 e alterações
 posteriores,  sem  até  o presente momento ter ocorrido a conclusão da
 execução de novo certame;
 - Impropriedades identificadas em contrato de prestação de serviços de
 vigilância armada e desarmada;
 -  Contratação  de  Fundação  de  Apoio por Dispensa de Licitação para
 execução indireta de obras de engenharia;
 -  Escolha  de  modalidade  licitatória  sem  levar  em consideração a
 integralidade  do valor do objeto, ou seja, o valor total da aquisição
 no exercício.
 .
 

Número da 
Licitação

Valor da 
Licitação

-R$-

Oportunidade e 
Conveniência do 

Motivo da 
Licitação

Modalidade 
da 

Licitação

Fundamento 
da 

Dispensa

Fundamento 
da 

Inexigibilidade

 Pregão  1/2007 3.060.660,00 Adequada Devida - -
Pregão  4/2009 653.349,00 Adequada Devida - -
Pregão  8/2003 2.185.742,52 Adequada Devida - -

Inexigibilidade 33/2009 96.960,00 Adequada - - Adequado
Inexigibilidade 127/2009 111.770,50 Adequada - - Adequado

Dispensa  167/2005 175.000,00 Adequada - Adequado -
Dispensa  153/2009 17.600,00 Adequada - Adequado -
Dispensa  221/2009 1.633.418,00 Adequada - Inadequado -
Dispensa  219/2009 1.131.608,84 Adequada - Inadequado -

 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 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$ 7.082.645,82.
 O   valor  total  empenhado  na  modalidade  "Dispensa  de  Licitação"
 representou,  no  ano  de  2009,  o  valor percentual de 12% (doze por
 cento)  do  total  passível  de se submeter a processo licitatório. As
 inexigibilidades  representaram  o  valor  de  10%  (dez por cento). A
 modalidade  de  pregão  correspondeu  ao montante significativo de 78%
 (setenta  e  oito  por cento). Segue tabela descritiva da execução dos
 gastos da Unidade por modalidade utilizada:
 . 

Tipo de Aquisição de Bens/
Serviços

Valor no 
Exercício

% Valor sobre 
Total

Montante 
Auditado

% 
Recursos 
Auditados

Dispensa 848.882,35 12,0 647.372,50 9,0
Inexigibilidade 725.163,50 10,0 63.253,00 1,0

Convite - - - -
Tomada de Preços - - - -

Concorrência - - - -
Pregão  eletrônico 5.508.599,97 78,0 1.648.322,20 23,0

Total 7.082.645,82 100,0 2.358.947,70 33,0

 Em  virtude  do  exercício  em  exame  ter  sido  o primeiro no qual o
 Hospital  Universitário  Getúlio  Vargas  passou a ter Unidade Gestora
 própria, será nas próximas avaliações dos atos e fatos da gestão desta
 unidade  que  se  poderá  traçar  parâmetros  de evolução dos gastos e
 melhor definição das modalidades de licitação preferenciais.
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 Mediante análise dos processos licitatórios selecionados por critérios
 de  materialidade  e criticidade, pertencentes  ao programa  nº 1220 -
 Assistência  Ambulatorial  e Hospitalar Especializada - integrantes da
 ação  nº  8585  -  Atenção  à Saúde da População para Procedimentos em
 Média   e   Alta   Complexidade,   foram   constatados   alguns  fatos
 relacionados   aos  processos  gerenciais  do  Hospital  Universitário
 Getúlio Vargas - HUGV que interferiram no desempenho das atividades da
 Unidade no ano de 2009, os quais destaca-se:
 .
 -  Ocorrência  de antecipação da liquidação da despesa em contrato por
 dispensa de licitação celebrado com Fundação de Apoio;
 - Celebração de contrato com prazo de vigência indeterminado;
 -  Contratação,  por  dispensa de licitação, de Fundação de Apoio para
 contratação  de  pessoal  terceirizado  para  realização de atividades
 precípuas do hospital universitário;
 - Fornecimento de material de consumo sem cobertura contratual;
 -  Pagamento  de  taxa  administrativa  (despesas  operacionais)  para
 Fundação  de  Apoio  sem  a definição dos critérios e dos custos que a
 compõem;
 -  Morosidade  na  conclusão dos tramites relacionados à realização de
 dispensa emergencial para aquisição de luvas de procedimento.
 .
 A partir da análise dos processos licitatórios elencados foi elaborada
 a seguinte tabela:
 . 

Número da 
Licitação

Valor da 
Licitação

-R$-

Oportunidade e 
Conveniência do 

Motivo da 
Licitação

Modalida-
de da 

Licitação

Fundamen-
to da 

Dispensa

Fundamen
-to da 

Inexigibili
dade

Pregão 122/08 1.448.010,33 Adequada Devida - -

Pregão carona 2/09 60.804,00 Adequada Devida - -

Pregão  110/08 84.820,87 Adequada Devida - -

Pregão 26/09 54.687,00 Adequada Devida - -

Inexigibilidade 76/09 38.591,00 Adequada - - Adequado

Inexigibilidade 158/09 24.662,00 Adequada - - Adequado

Dispensa 80/09 75.600,00 Adequada - Adequado -

Dispensa 522/09 370.000,00 Inadequada - Inadequado -

Dispensa 78/09 160.972,50 Adequada - Adequado -

Dispensa 33/09 40.800,00 Adequada - Adequado -

 4.6 ITEM 06 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 a) Análise do quantitativo de servidores da unidade
 Na  comparação  entre  os dados do SIAPE e as informações apresentadas
 pela  unidade  no item 3 do seu relatório de gestão, foram verificadas
 as distorções abaixo relacionadas:
 

Tipologia Quantidade 
SIAPE

Quantidade 
Unidade

Estatutários (Inclusive os cedidos, com ônus)
2007 3356 2414
2008 2667 2548
2009 2881 2730
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Celetistas (Inclusive os cedidos, com ônus)
2007 2 2
2008 2 2
2009 1 2
Cargo em comissão ou de Natureza especial 

sem vínculo
2007 2 2
2008 2 2
2009 2 2

Requisitados com ônus para a UJ
2007 0
2008 0
2009 0

Requisitados sem ônus para a UJ
2007 0
2008 0
2009 0

 Posteriormente,  a unidade justificou tal diferença por ter deixado de
 computar  alguns  servidores  da  unidade,  refazendo o seu quadro com
 dados iguais aos do SIAPE.
 .
 b) Análise do cadastramento dos atos no SISAC
 

Quantidade de Atos de Pessoal 
(Admissão, Aposentadoria, 

Pensão) registrados no SISAC 
até 2009.

Quantidade de Atos de 
Pessoal (Admissão, 

Aposentadoria, Pensão) 
passíveis de registro no 

SISAC até 2009.

Percentual de Atos 
registrados no SISAC

3.097 5.053 61,3%

 Principais causas:
 A  diferença  entre  a quantidade de atos e a quantidade registrada no
 SISAC  ocorreu  pelos  seguintes fatores apontados pela unidade em seu
 relatório de gestão 2009:
 - Mudança interna na execução dos serviços;
 -  Início  de nova gestão no Departamento de Pessoal, responsável pela
 execução dos registros;
 -  Número de servidores do Departamento de Pessoal insuficiente para a
 demanda atual precisando ser reestruturado.
 .
 c) Análise sobre a folha de pagamento
 

Ocorrência Quantidade de 
Servidores 

Quantidade de 
Servidores 
Analisados 
(Amostra)

Quantidade de 
Servidores 

enquadrados na 
ocorrência

servidores ativos, aposentados e instituidores 
de pensão investidos em outros vínculos 251 150 26

servidores que percebem os adicionais de 
periculosidade e insalubridade 225 49 3

relação de servidores que recebem auxílio-
transporte em valor superior a r$ 300,00 2 2 0

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

165 48 0
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relação de servidores que estão percebendo 
o abono de permanência 163 9 0

servidores cedidos e requisitados 21 17 12
servidores com idade igual ou superior a 70 
anos ainda na situação de ativo permanente. 16 16 0

servidores/ instituidores com ocorrência no 
siape de aposentadoria com provento 
proporcional e estão percebendo provento 
integral

2 2 1

servidores percebendo a opção referente ao 
cargo em comissão – das/cd  ainda nos 
termos da lei n.º 8.911/94

4 4 4

evolução da folha de pagamentos Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica
servidores ativos, aposentados e instituidores 
de pensão não cadastrados no SISAC 5671 182 64

Pagamento de pessoal como despesas de 
exercícios anteriores 7 7 Restrição 

documental
servidores aposentados/pensionistas com 
idade superior a 90 anos 2 2 1

Total 6.529 488 111
 

.
 Da  análise procedida sobre a gestão da área de recursos humanos desta
 unidade, verificou-se as seguintes inconsistências:
 a) Servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão investidos
 em outros vínculos não acumuláveis.
 b)  Servidores  recebendo  adicionais  de insalubridade/periculosidade
 diferentemente do constante no laudo.
 c)  Processos  de  cessão  com  vícios  de  formalização,  nos quais a
 portaria  mais  recente de pedido de cessão/prorrogação encontrada foi
 publicada há mais de 1 ano.
 d)  Servidor  gerando  pagamentos  correspondentes a provento integral
 estando  cadastrado  na  ocorrência  de  aposentadoria  COM  PROVENTOS
 PROPORCIONAIS, o que foi corrigido até o final dos trabalhos.
 e)  Servidores  que  continuam recebendo pagamento por meio da rubrica
 00174.
 f)  Diferenças  superiores  a 10% na folha de pagamento da unidade nos
 meses  de  janeiro  a  dezembro  (exceto  o  mês de junho) de 2008, em
 relação ao mesmo período de 2009.
 g)   Servidores  ativos,  aposentados  e  instituidores  de pensão não
 cadastrados no SISAC.
 h)  Não  cumprimento da atualização cadastral de servidor aposentado >
 90 anos.

 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 a) Análise do quantitativo de servidores da unidade
 Este  ano o relatório de gestão da unidade ainda foi consolidado com o
 da Universidade, portanto não se aplica este procedimento.
 .
 b) Análise do cadastramento dos atos no SISAC
 O  quadro  demonstrado  a seguir contém o total de atos cadastrados da
 Fundação   Universidade   do   Amazonas,   uma   vez  que  o  Hospital
 Universitário  Getúlio  Vargas  ainda não consta no SISAC como unidade
 jurisdicionada independente:
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Quantidade de Atos de Pessoal 
(Admissão, Aposentadoria, 

Pensão) registrados no SISAC 
até 2009.

Quantidade de Atos de Pessoal 
(Admissão, Aposentadoria, 

Pensão) passíveis de registro 
no SISAC até 2009.

Percentual de Atos 
registrados no SISAC

3.097 5.053 61,3%

 Principais causas:
 A  diferença  entre  a quantidade de atos e a quantidade registrada no
 SISAC   ocorreu   pelos  seguintes  fatores  apontados  pela  Fundação
 Universidade do Amazonas em seu relatório de gestão 2009:
 - Mudança interna na execução dos serviços;
 -  Início  de nova gestão no Departamento de Pessoal, responsável pela
 execução dos registros;
 -  Número de servidores do Departamento de Pessoal insuficiente para a
 demanda atual precisando ser reestruturado.
 c) Análise das trilhas de pessoal
 

Ocorrência
Quantidade 

de 
Servidores

Quantidade de 
Servidores Analisados 

(Amostra)

Quantidade 
de 

Servidores 
enquadra-

dos na 
ocorrência

Servidores ativos, aposentados e 
instituidores de pensão investidos em 
outros vínculos

120 34 25

Servidores que percebem os adicionais de 
periculosidade e insalubridade 579 0 (Houve restrição 

documental à análise)
Impossível 

avaliar
Relação de servidores que estão 
percebendo o abono de permanência 17 0 (Houve restrição 

documental à análise)
Impossível 

avaliar
Servidores que aderiram ao PDV e 
reingressaram na administração pública e 
estão atualmente na condição de ativo 
permanente ou aposentados

8 0 (Houve restrição 
documental à análise)

Impossível 
avaliar

Servidores cedidos e requisitados 1 0 (Houve restrição 
documental à análise)

Impossível 
avaliar

Servidores/ instituidores com ocorrência 
no SIAPE de aposentadoria com provento 
proporcional e estão percebendo provento 
integral

1 1 1

Relação de servidores que percebem 
auxílio-alimentação com valores 
divergentes àqueles estabelecidos pelo 
MP

1 1 1

Evolução da folha de pagamentos Não se Aplica Não se Aplica Não se Aplica
Servidores ativos, aposentados e 
instituidores de pensão não cadastrados 
no SISAC

1067 61 22

Pagamento de pessoal com despesa de 
exercícios anteriores 3 0 (Houve restrição 

documental à análise)
Impossível 

avaliar

 Da  análise procedida sobre a gestão da área de recursos humanos desta
 unidade, verificou-se as seguintes irregularidades/inconsistências:
 a) Servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão investidos
 em outros vínculos não acumuláveis.
 b)  Servidor  gerando  pagamentos  correspondentes a provento integral
 estando  cadastrado  na  ocorrência  de  aposentadoria  COM  PROVENTOS
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 PROPORCIONAIS.
 c) Servidor recebendo duas rubricas de auxílio-alimentação.
 d)  Diferenças  superiores  a 10% na folha de pagamento da unidade nos
 meses  de  janeiro  a  dezembro  (exceto  o  mês de junho) de 2008, em
 relação ao mesmo período de 2009.
 e)   Servidores  ativos,  aposentados  e  instituidores  de pensão não
 cadastrados no SISAC.

 4.7 ITEM 07 – AVALIAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO PELA UJ DAS RECOMENDAÇÕES 
DO TCU/CI

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 Relativamente  às  diligências, comunicações e determinações exaradas,
 no exercício de 2009, pelo Tribunal de Contas da União, observamos que
 a  UJ  apresentou  complemento  de  informações (fls. 289 a 292, deste
 processo)  às que foram inicialmente apresentadas. Evidenciamos também
 que o assunto inerentes à área de pessoal constituiu-se na maioria das
 comunicações  expedidas  pelo  TCU  a FUAM. No conjunto levantado   de
 determinações  e recomendações, o exame evidenciou que a UJ encaminhou
 resposta   no   prazo   determinado  esclarecendo  e/ou  informando  a
 providência adotada. A Unidade atendeu às determinações efetuadas pelo
 Tribunal  de  Contas  da  União,  no  exercício  das  contas, conforme
 descrição contida em quadro específico constante do Anexo.
 .
 Em  relação  às  recomendações  expedidas  pela Controladoria-Geral da
 União  -  CGU,  Regional  Amazonas,  que  constaram  do  Relatório  de
 Auditoria  n.  224778 - Avaliação da Gestão/2008, verificamos que, dos
 dezoito  pontos registrados, as recomendações referentes a oito desses
 pontos   foram   atendidas   e  implementadas  de  forma  tempestiva e
 satisfatória.  Em  nove  casos  as  recomendações  estão  em  fase  de
 implementação,  e  em um caso o assunto está sub-judice, dependendo de
 decisão judicial.
 .
 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 Não  houve  diligências ou recomendações formuladas pelo TCU à Unidade
 examinada, no exercício objeto dos exames. Da mesma forma, verificamos
 não  ter  havido  recomendações  originárias da Controladoria-Geral da
 União - CGU dirigidas ao HUGV, no exercício em exame.

 4.8 ITEM 08 – AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROJETOS/PROGRAMAS FINANCIADOS 
COM RECURSOS EXTERNOS

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 Consta  à  fl. 198, deste processo, quadro Demonstrativo dos Fluxos de
 Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos, elaborado pela
 FUAM,  no qual a UJ informa a existência de três Acordos de Empréstimo
 com  o  PNUD  -  para execução do "Programa de Erradicação da Exclusão
 Elétrica  no  Brasil",  códigos 07/47-3950, 07/47-3951 e 07/47-3952, e
 que, no exercício de 2009, não houve ingressos externos.
 Em  consulta  ao Portal do Tesouro Nacional verificamos a inexistência
 de  ingressos  externos  ou  de  pagamentos  de comissão de crédito ou
 compromisso,  relativamente  aos Acordos em tela. Também não consta no
 SIAFI  -  transação  CONDIVEX,  em  relação  aos  mesmos  Acordos e no
 exercício  das  contas,  valores transferidos à título de amortização,
 juros ou comissão.
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 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 A   Unidade   Jurisdicionada   não   executou  projetos  ou  programas
 financiados  com  recursos  externos e/ou em cooperação com organismos
 internacionais, no período a que se referem as contas.

 4.9 ITEM 09 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS PASSIVOS SEM PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 Mediante  consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira do
 Governo  Federal  -  SIAFI/2009,  à  conta  contábil 2.1.2.1.1.11.00 -
 "Fornecedores por insuficiência de créditos/recursos", constatamos que
 a  UFAM  não  fez  inscrição  de  registro  nessa  conta  no exercício
 financeiro  das  contas sob exame. Também, verificamos que no Processo
 de Contas/2009, à fl. 172, a UJ informa não haver saldo nessa conta em
 31.12.2009, no âmbito de seu Demonstrativo Contábil.
 .
 Infere-se  boa  capacidade  da  UJ  em  se sobrepor, ou prevenir-se, a
 dificuldades  de  caixa,  não  recorrendo  à inscrição de passivos por
 insuficiência de recursos ou créditos.

 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 Mediante  consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira do
 Governo   Federal  - SIAFI/2009,  à  conta  contábil 2.1.2.1.1.11.00 -
 "Fornecedores por insuficiência de créditos/recursos", constatamos que
 o  Hospital Universitário  não  fez  registro nessa conta no exercício
 em exame.

 4.10 ITEM 10 – AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS INSCRIÇÕES EM RESTOS A 
PAGAR

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 

Restos a Pagar 
inscritos em 2009 (A) 

(R$)

Restos a Pagar 
Analisados  (B) 

(R$) 

Percentual 
Analisado  (B/A) 

(%)

57.762.994,28 7.796.592,28 13,5
     Fonte: Siafi/2009 
 .
 Acerca  dos valores inscritos, ao final do exercício de 2009, na conta
 de  Restos  a  Pagar Processados e Não-Processados, a Fundação destaca
 dois pontos que teriam favorecido a evolução dessas inscrições:
 (i)  o  aumento  da demanda de processos, resultante do volume de tais
 recursos  e  a  (ii)  não  disponibilização de vagas para ampliação do
 quadro  de  pessoal  técnico-administrativo, ou seja o maior volume de
 recursos  disponíveis  e  a  não  ampliação  de  seu  quadro funcional
 relativo a atividade meio.
 .
 Acrescenta  a  UJ  que  as  principais  razões  para  a permanência de
 inscrições  em Restos a Pagar Processados e Não-Processados decorre do
 aumento  de  obras,  aquisição  de  materiais  para  novas unidades no
 interior  do  Estado  por  conta do Programa de Expansão e do Programa
 REUNI.  Informa  também existir trabalho conjunto entre o Departamento
 de  Finanças,  o  Departamento  de  Material,  HUGV  e a Prefeitura do
 Campus,  com  a finalidade de avaliação de cada empenho na condição de
 inscrito   em   restos  a  pagar  (Processados  e  Não-Processados)  e
 definição em relação à manutenção ou cancelamento do mesmo.
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 Da  análise  efetuada numa amostra de empenhos dos exercícios de 2007,
 2008 e 2009, inscritos em Restos a Pagar, evidenciamos que a UJ emitiu
 empenhos  em nome da própria Instituição o que se encontra vedado pelo
 TCU  (Acórdão  n. 2731/2008-Plenário), e inscreveu em RP empenhos para
 custear despesas com diárias para os servidores da Instituição.

 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 Os   empenhos   inscritos   em  Restos  a  Pagar  (Processados  e  Não
 Processados) em 2009, estão a seguir demonstrados:

 
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 

2009 (R$)
RESTOS A PAGAR 
ANALISADOS (R$)

PERCENTUAL 
ANALISADO (%)

(A) (B) (B/A)
PROCESSADOS 452.559,88 394.960,84 87,2
NÃO PROCESSADOS 2.382.478,28 849.211,09 35,6

TOTAL 2.835.038,16 1.244.171,93 43,8

 Dos  valores  inscritos em Restos a Pagar Não Processados parte desses
 empenhos  já  foi liquidado e pago. Os empenhos que ainda encontram-se
 inscritos  estão  sendo  objeto  de  cobrança  junto aos fornecedores,
 visando solucionar tais pendências.
 Quanto aos valores inscritos em Restos a Pagar Processados, verificou-
 se  a  impossibilidade  de pagamento dentro do exercício motivada pela
 falta  de  recursos  financeiros. Por outro lado, os empenhos da fonte
 153, foram pagos em janeiro de 2010.

 4.11 ITEM 15 – AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 A  Fundação  Universidade  do  Amazonas  não  celebrou  transferências
 voluntárias no ano de 2009, consequentemente, não efetuou a realização
 de chamamento público no exercício em exame.

 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 O  Hospital  Universitário  Getúlio Vargas não celebrou transferências
 voluntárias no ano de 2009, consequentemente, não efetuou a realização
 de chamamento público no exercício em exame.

 4.12 ITEM 16 – AVALIAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO NÃO EXPURGO DA CPMF NOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 Da  análise dos processos licitatórios, planilha de preços e contratos
 firmados  pela Unidade Jurisdicionada - UJ com empresas prestadoras de
 serviços  contínuos  (vigilância  armada  e  desarmada  e de limpeza e
 conservação) pode-se inferir que a UJ não efetuou pagamentos referente
 a  tributo  já  extinto,  o qual cita-se CPMF (Contribuição Provisória
 sobre  Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos
 de Natureza Financeira) a partir de janeiro de 2008.

 UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS
 Da  análise dos processos licitatórios, planilha de preços e contratos
 firmados   pela   Fundação   Universidade  do  Amazonas  com  empresas
 prestadoras  de serviços contínuos (vigilância armada e desarmada e de
 limpeza  e  conservação),  os  quais incluem postos cujos serviços são
 prestados  no  Hospital  Universitário  Getúlio Vargas - HUGV, pode-se
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 inferir  que  o  HUGV  não  efetuou  pagamentos referente a tributo já
 extinto,   o   qual   cita-se   CPMF  (Contribuição  Provisória  sobre
 Movimentação  ou  Transmissão  de  Valores e de Créditos e Direitos de
 Natureza Financeira) a partir de janeiro de 2008.

 4.13 CONTEÚDO ESPECÍFICO
 UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 
 O  Relatório  de  Gestão/2009,  da Fundação Universidade do Amazonas -
 FUAM,  traz,  às fls. 230 a 238, deste Processo de Contas, informações
 acerca  da  conceituação e da metodologia de cálculo dos componentes e
 indicadores  de  gestão  como  exigidos  pela Decisão/TCU n. 408/2002-
 Plenário,  e  ampliados pela Decisão/TCU n. 1043/2006-Plenário.  Estão
 presentes,  além  da  análise  sobre o resultado comparativo, gráficos
 sobre  a  evolução  dos  Indicadores  de Desempenho de 2004 a 2009. Ao
 nosso ver o índice menos favorável no exercício das contas foi o TSG -
 Taxa  de Sucesso da Graduação de passou de 69,34% em 2008, para 40,45%
 em  2009,  consistindo no menor índice de aprovação dos graduandos nos
 últimos seis anos.
 Constatamos   a   confiabilidade   e   a  consistência do cálculo  dos
 indicadores utilizados pela Unidade.

 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 2010.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                   CERTIFICADO DE AUDITORIA  

CERTIFICADO Nº      : 243919
UNIDADE AUDITADA    : FUAM
CÓDIGO              : 154039
EXERCÍCIO           : 2009
PROCESSO Nº         : 23105.033347/2010-46
CIDADE              : MANAUS

       Foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas
auditadas,  especialmente  aqueles  listados  no  art. 10  da  IN  TCU
nº  57/2008,  praticados  no  período  de  01Jan2009  a 31Dez2009.
.
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  procedimentos
aplicados em ações de controle realizadas ao longo do exercício objeto
de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3.    A  partir  dos  exames  realizados,  entendo  que  as  seguintes
constatações,  que   estão  detalhadas  no   respectivo  Relatório  de
Auditoria, impactaram de forma relevante a gestão da unidade examinada
e  sendo  necessária  a  atuação  e  acompanhamento  das  providências 
preventivas e/ou corretivas por parte  dos agentes listados no art. 10 
da IN  TCU nº 57/2008:

UNIDADE EXAMINADA: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
1.1.6.3 -
No contrato de prestação de serviços de vigilância armada e desarmada,
constatamos   ausência  da  realização  de  pesquisa  de  preços  para
celebração  de  termos  aditivos  de prorrogação de prazo de contrato,
aditamento  de  acréscimo  ao  contrato  acima  de 25% e pagamentos de
postos  acima  dos  valores  limites  estabelecidos  em  Portarias  do
Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  -  Secretaria  de
Logística e Tecnologia da Informação - SLTI.
1.1.5.3 -
Contratação  por  dispensa  de  licitação  para  aquisição  de  bens e
fornecimento de serviços em valor superior ao previsto na legislação.
1.1.5.4 -
Contratação  de  Fundação  de  Apoio  por  Dispensa  de Licitação para
execução indireta de obras de engenharia.
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2.1.1.1 -
Ausência de mecanismos de controle de uso dos veículos oficiais, o que
acarreta   o   desconhecimento   do  custo  operacional  da  frota  da
Instituição.
1.1.7.3 -
Aprovação  de Prestação de Contas de convênio celebrado com a Fundação
de  Apoio  UNISOL  cujo  Plano de Trabalho aprovado não foi cumprido a
contento.
1.1.7.5 -
Não  disponibilização  de  Termo  Aditivo/Prestação  de Contas de dois
convênios vigentes no exercício de 2009.

UNIDADE EXAMINADA: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS

2.1.4.2 -
Fornecimento de material de consumo sem cobertura contratual.
3.1.2.2 -
Servidor  com  ocorrência  no  SIAPE  de  aposentadoria  com  provento
proporcional percebendo provento integral.
2.1.3.4 -
Ocorrência  de  antecipação  da  liquidação da despesa em contrato por
dispensa de licitação celebrado com Fundação de Apoio.
2.1.3.5 -
Contratação,  por  dispensa  de  licitação,  de Fundação de Apoio para
contratação  de  pessoal  terceirizado  para  realização de atividades
precípuas de hospital universitário.
2.1.4.3 -
Pagamento de taxa administrativa (despesas operacionais) para Fundação
de Apoio sem a definição dos critérios e dos custos que a compõem.
4.   Assim,  em  função  dos   exames  aplicados   sobre  os   escopos
selecionados,  consubstanciados  no  Relatório  de Auditoria Anual  de
Contas nº 243919,  proponho que o  julgamento das  contas dos  agentes
Listados  no art. 10 da IN TCU nº 57  das  unidades   em questão  seja
encaminhado como a seguir indicado, em  função da  existência de  nexo
de   causalidade  entre  os  atos  de  gestão  de  cada  agente  e  as
constatações a seguir especificadas:

4.1  Agentes com proposta de encaminhamento pela gestão REGULAR COM
     RESSALVAS

CARGO UNIDADE 
EXAMINADA

CONSTATAÇÕES

REITORA DA FUAM 
NO PERÍODO DE 12/6/09 A 31/12/09

FUAM 1.1.5.4

VICE-REITOR DA FUAM NO PERÍODO 
DE 8/7/09 A 31/12/09

FUAM 1.1.7.5

PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO 
NO PERÍODO DE 1/1/09 A 31/12/09

FUAM 1.1.6.3,  1.1.5.3
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PRÓ-REITOR DE ADM. E FINANÇAS 
NO PERÍODO DE 7/7/09 A 31/12/09

FUAM 1.1.6.3, 1.1.5.3

PREFEITO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
NO PERÍODO DE 8/7/09 A 31/12/09 

FUAM 2.1.1.1

DIRETOR DO HOSPITAL  NO PERÍODO 
DE 24/3/09 A 31/12/09

HUGV 2.1.4.2, 3.1.2.2, 
2.1.3.4, 2.1.3.5, 
2.1.4.3

REITORA DA FUAM  NO PERÍODO DE 
12/6/09 A 31/12/09

HUGV 2.1.3.5, 2.1.4.3

5.  Esclareço  que  os demais  agentes  listados no art. 10 da IN  TCU
nº 57 que não  foram explicitamente mencionados neste certificado têm,
por  parte  deste  órgão  de  controle  interno,  encaminhamento  para
julgamento proposto pela regularidade da gestão,  tendo em vista a não
identificação  de nexo de  causalidade entre  os fatos apontados  e  a
conduta dos referidos agentes.

6.  Ademais,  esclareço  ainda  que  no caso da constatação referida no 
item  1.1.7.3,  do Relatório  de  Auditoria,  constante no item 3 deste 
Certificado, não foi  identificado  nexo de causalidade  entre os fatos 
apontados e a conduta dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 57.

Manaus, 28 de junho de 2010.

______________________________
MARIA ESMERALDA RODRIGUES
CHEFE DA CGU-REGIONAL/AM
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO
                        

RELATÓRIO Nº        : 243919
EXERCÍCIO           : 2009
PROCESSO Nº         : 23105.033347/2010-46
UNIDADE AUDITADA    : FUAM
CÓDIGO              : 154039
CIDADE              : MANAUS

1. 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 referem-se a falhas no controle 
do uso de veículos oficiais e a inobservância da legislação relativa à 
contratação de serviços e aquisição de bens, notadamente quanto à 
adequação da modalidade licitatória e do instrumento contratual, à 
regularidade  dos  processos  de  aditamento  e  à  transferência  de 
recursos para a 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, 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. Quanto ao cumprimento das recomendações constantes do Plano 
de  Providências  Permanente,  as  falhas  encontradas  durante  o 
exercício de 2008 ou foram corrigidas ou as medidas encontram-se em 
processo de implementação, exceto no que se refere à nomeação de 
servidores em desacordo com a legislação, situação  sub judice que 
aguarda decisão conclusiva.
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5. No que se refere ao funcionamento da Unidade de Auditoria 
Interna, verificou-se uma menor efetividade quanto ao montante dos 
recursos  auditados,  tendo  ocorrido  uma  redução  no  alcance  dos 
controles internos administrativos ao longo dos últimos exercícios. 
O  reduzido  número  de  servidores  efetivos  no  setor  e  a  grande 
abrangência dos trabalhos de auditoria comprometem a suficiência da 
unidade e aumentam a exposição a riscos potenciais.

6. 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 VII, art. 13 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, 19 de julho de 2010.

CLEÔMENES VIANA BATISTA
DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL
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