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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

RELATÓRIO Nº : 201108913
MUNICÍPIO - UF : Manaus - AM
UCI EXECUTORA : CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO

DO AMAZONAS
UNIDADE AUDITADA : FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
PROCESSO Nº : 23105.001686/2011-44
EXERCÍCIO : 2010
TIPO DE AUDITORIA : AUDITORIA DE GESTÃO

Senhor Coordenador-Geral / Chefe da CGU-Regional/UF,

Em atendimento à determinação contida nas Ordens de Serviço n.° 201108913 e 201108919, e
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de
06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre o processo anual de contas
apresentado pela FUNDAÇÃO 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 no período de 15/04/2011 a 28/04/2011, 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 10.180/2001.

II – RESULTADOS DOS TRABALHOS

3.Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças e respectivos conteúdos
exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN-TCU-107/2010 e 110/2010

4.1 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão
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Apresentamos abaixo, quadro contendo dados do Programa 1073 - Brasil Universitário e Ação 4009
- Funcionamento dos Cursos de Graduação da UFAM:
.

Programa 1073 – Brasil Universitário

Ação 4009 – Funcionamento dos Cursos de Graduação

Meta Previsão Execução Previsão/
Execução (%)

Física 35.915 alunos
matriculados

19.796 alunos
matriculados

55,11 %

Financeira R$ 196.742.499,00 R$ 181.978.009,62 92,49 %

Fonte: SIMEC e SIAFI - 2010

Observamos que as metas físicas e financeiras nesta ação foram atingidas de forma satisfatória, não
prejudicando o desempenho administrativo.

Quanto à execução da meta física, há de esclarecer que ela corresponde ao total de alunos
matriculados no primeiro semestre de 2010. A meta constante da Lei de Orçamento foi cumulativa,
confrontada no SIMEC com as metas não cumulativas. Caso a comparação fosse feita em relação à
soma dos semestres, o percentual seria de 108,66%, pois no segundo semestre de 2010 havia 19.230
alunos matriculados.

Evidenciamos que o Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV realizou despesas no valor de R$
67.651.450,08 (sessenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta
reais e oito centavos) no exercício a que se referem as contas. O quadro abaixo mostra a execução
por grupo de despesa.

Grupo de Despesa Despesa
Liquidada (R$) %

1 - Pessoal e Encargos Sociais 48.911.446,87 72,3

2 - Outras Despesas Correntes 18.561.247,21 27,4
3 - Despesas de Capital 178.756,00 0,3
Total 67.651.450,08 100,00

Foi realizada análise do atingimento de metas da Ação constante do Programa 1073 - Brasil
Universitário (Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais de Ensino). Em relação aos
Programas/Ação constatamos o seguinte resultado:

Ação Governamental Despesa
Liquidada R$

% de Despesas Executada pela
Ação no Programa 1073
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4086 - Funcionamento nos
Hospitais de Ensino 37.879.100,89 77,8

Fonte Siafi/2010

Ação Governamental Despesa
Liquidada R$

% de Despesas
Executada pela Ação no
Programa 1073

8585 - Atenção à Saúde da População
em Procedimentos de Média e Alta
Complexidade

7.960.350,12 89,7

Fonte Siafi/2010

O Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN disponibiliza as informações da
Ação 8585 - "Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade",
exclusivamente executada pelo HUGV no nível estadual, cadastradas na Unidade Orçamentária -
UO 36901 - Fundo Nacional de Saúde - FNS, não individualizando os resultados operacionais do
HUGV, assim sendo, impossibilitando a análise dessa Ação.

Para a Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais Universitários, as informações abaixo constam do
SIGPLAN.

Programa 1073 - Brasil Universitário
Ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais Universitários
Projeto/Atividade 0013 - No Estado do Amazonas

Meta Previsão Execução Previsão/Execução
%

Atos e Fatos
que
prejudicam o
desempenho

Providências
adotadas

Física
(Unidades
Mantidas)

1 1 100 - -

Financeiras
(R$) 58.554.500,00 37.698.803,00 64,38 - -

Fonte: SIGPLAN/2010 e SIAFI/2010

Quanto ao resultado físico alcançado, avaliamos como atingimento pleno da meta prevista. Quanto
ao aspecto financeiro, o índice atingido de 64,38 % é avaliado como muito bom, uma vez atingido
plenamente a meta física com esse percentual de recursos financeiros.
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4.2 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ
Os indicadores apresentados são os sugeridos  pelo Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e
Administração das IFES - FORPLAD, referentes ao exercício de 2010. Foram analisados quatro dos
indicadores utilizados na UFAM. Estes foram obtidos por meio 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.

NOME DO
INDICADOR

DESCRIÇÃO
DO
INDICADOR

FÓRMULA
DE CÁLCULO UTILIDADE MENSURABILIDADE

TSG
Taxa de

Sucesso na
Graduação

NDI / Nº Total
de Alunos
Ingressantes

Sim Sim

IMG

Índice de
crescimento
das vagas
oferecidas

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

1997

Sim Sim

GEPG

Grau de
Envolvimento
Discente com
Pós-Graduação
(GEPG)

*APG / AG +
APG Sim Sim

RDD
Relacão
Diplomados /
Docente

Nº de
Diplomados na
Graduação /
Docente em
Tempo Integral

Sim Sim

* APG = Total de alunos efetivamente matriculados na pós-graduação stricto sensu, incluindo-se
alunos de mestrado e de doutorado.
AG = Total de alunos efetivamente matriculados na graduação.

São doze os indicadores utilizados pelo HUGV. Desses foram analisados quatro. Constatamos
que atendem aos critérios de utilidade e de mensurabilidade, e também que são suficientes para a
tomada de decisões gerenciais. O quadro abaixo resume a análise.

Nome do Utili- Mensura-
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Indicador

Descrição do indicador Fórmula de Cálculo

dade

bilidade

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 100/

(total de altas + total de

óbitos no mesmo período)

Sim Sim

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
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Sim Sim

mesmo período

A partir dos indicadores analisados, tendo como referencial os três últimos exercícios (2008 a 2010), observamos o
seguinte:

a) A taxa de infecção hospitalar que vinha decrescendo até 2008, inverteu a tendência: chegou ao índice de 2,34 em
2008, 3,63 em 2009, e atingiu o índice de 6,12 no exercício de 2010;

b) A média de tempo de permanência vem decrescendo nos últimos exercícios: 7,59 em 2008, 7,57 em 2009 e, agora
em 2010, 7,24.

4.3 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ
De uma forma geral, o gestor entende que os controles internos da Universidade Federal  do
Amazonas - UFAM são suficientes para consecução das objetivos e metas da UJ, embora ainda haja
alguns procedimentos de controles que devam ser efetivamente implementados ou melhorados.

Quanto à avaliação dos riscos, identificou-se que os objetivos e metas da Unidade são devidamente
formalizados. As atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores sob responsabilidade
da UJ são regulamentados e embora haja histórico de fraudes e perdas decorrente de fragilidades nos
processos internos da Unidade, é prática a instauração de sindicância visando apurar
responsabilidades e realizar os ressarcimentos cabíveis.

A UJ disponibiliza as informações aos servidores por meio de intranet e utiliza sistematicamente
protocolo para documentar e identificar as informações que circulam na instituição.

No que se refere ao monitoramento, que consiste no acompanhamento das atividades de controle da
Unidade, com a finalidade de diminuir riscos e de implementar melhorias, o gestor informou que o
sistema de controle interno tem contribuído para a melhoria de se desempenho. Todavia,
verificou-se que o gestor não acompanhou as recomendações emitidas pela Auditoria Interna no
exercício de 2010, tendo em vista que foram emitidos 10 (dez) relatórios com recomen dações a
serem implementadas, mas a Unidade de Controle Interno não recebeu qualquer retorno acerca do
seu atendimento.

Dessa forma, considera-se que a principal fragilidade no sistema de controle interno da UFAM seja a
ausência de atividades de fortalecimento e conscientização em todos os setores da Universidade
sobre o papel de sua Auditoria Interna - AUDIN, que tem como objetivo principal o fortalecimento
da gestão.
No decorrer dos exames do HUGV, foram verificadas fragilidades nos controles relativos às áreas de
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contratação e de segurança da informação, as quais comprometem a sua integridade.

4.4 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias
A partir das análises de transferências voluntárias vigentes no exercício na UFAM, obteve-se os
seguintes dados:
- verificou-se a ocorrência de 45 (quarenta e cinco) transferências voluntárias celebradas pela UJ na
condição de concedente vigentes no exercício em exame, porém firmadas em exercícios anteriores.
O montante de recursos equivale a R$ 39.587.429,14 (trinta e nove milhões, quinhentos e oitenta e
sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quatorze centavos). Destaca-se que na maioria das
transferências realizadas ( em mais de 97% ) a convenente é a Fundação de Apoio Institucional Rio
Solimões - UNISOL;
- não foram celebradas transferências voluntárias no exercício em exame, o que demonstra que o
gestor se absteve de utilizar essa estratégia na gestão dos recursos financeiros da UJ;
- mediante análise de transferências voluntárias selecionadas por amostragem constatou-se o
atendimento por parte da universidade dos artigos  11 e 25 da Lei Complementar nº 101, de
4/5/2000. A seguir segue tabela de forma a exemplificar o quantitativo analisado:
.

Quantidade de
Transferências

vigentes

Montante Total % Quantitativo
analisado

% Valor analisado

45 39.587.429,14 4,4 45,2

Quanto ao Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV, não houve a realização de transferências
voluntárias por parte da Unidade Jurisdicionada na condição de concedente no exercício examinado
e/ou anteriormente a esse período.

4.5 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ
A UFAM despendeu no exercício de 2010 o montante de R$ 363.434.861,78 (trezentos e sessenta e
três milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e setenta e oito
centavos). As despesas, por modalidade de licitação, foram realizadas da seguinte forma:

TIPO DE
AQUISIÇÃO DE

BENS/SERVIÇOS

VALOR NO

EXERCÍCIO

% VALOR
SOBRE

TOTAL

MONTANTE

ANALISADO

% RECURSOS
ANALISADOS

Dispensa R$ 25.895.659,81 37,3% R$ 438.515,91 2%

Inexigibilidade R$ 2.565.240,52 3,7% R$ 81.000,00 3%

OCsonevxiatemes foram realizados nRo$s3p2r5o.9c6e5s,s1o1s a seg0,u5i%r listados: R$ 21.444,89 7%
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Nº DA LIC. CONTRATADA E

SEU CNPJ

VALOR DA

LICITAÇÃO LIQ.

EM 2010

OPORTUNIDADE

E

CONVENIÊNCIA

DA LICITAÇÃO

MODALI-DADE

DA LIC.

FUNDAMENTO

DA DISPENSA

FUNDAMENTO

DA INEXIGIB I-

LIDADE

Conv. 301/2010 34.559.427/0001-46 R$ 18.581,99 Adequada Adequada - -

Pregão 58/2009 1.299.868/0001-50 R$ 0,00 Adequada Adequada - -

Pregão 18/2010 10.736.420/0001-94 R$ 0,00 Adequada Adequada

Inexig.

133/2010

07.374.071/0001-01 R$ 81.000,00 - - - Adequada

Dispensa

Emerg. 190/2010

04389.953/0001-44 R$ 188.977,82¹ - - Inadequada -

Dispensa 193.643.182-34 R$ 4.270,00 - - Inadequada -

Dispensa 193.643.182-34 R$ 6.000,000 - - Inadequada -

Dispensa 57/2010 00984730/0001-74 R$ 347.245,91 - - Adequada -

Nº DA LIC. CONTRATADA E

SEU CNPJ

VALOR DA

LICITAÇÃO LIQ.

EM 2010

OPORTUNIDADE

E

CONVENIÊNCIA

DA LICITAÇÃO

MODALI-DADE

DA LIC.

FUNDAMENTO

DA DISPENSA

FUNDAMENTO

DA INEXIGIB I-

LIDADE

Da amostra analisada, observou-se que a UFAM incorreu em impropriedades na contratação de
prestação de serviços de hospedagens, tendo em vista que desde de 2005 vem contratando esses
serviços de forma direta, por meio de dispensas de licitação, enquadrando tal despesa como sendo de
natureza continuada. Tal fato já havia sido registrado no Relatório de Gestão de 2009, mas as
providências tomadas no decorrer do exercício de 2010 não elidiram a impropriedade. Verificou-se
que embora a Unidade já tenha realizado dois pregões para contratação de tais serviços: 59/2009 e
80/2010, os pagamentos continuam sendo realizados à empresa contratada de forma direta, pelas
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dispensas de licitação 167/2005 e 190/2010.

Conforme amostra analisada, houve ocorrência de fracionamento de despesa por meio de dispensa
de licitação, que inicialmente não comprometem a gestão da Unidade, tendo em vista a baixa
materialidade.

Da análise das aquisiçõe do HUGV, 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$ 11.155.371,95 (onze milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta
e um reais e noventa e cinco centavos). O valor total empenhado mediante Dispensa de Licitação
representou, no ano de 2010, o valor percentual de 47% (quarenta e sete por cento) do total passível
de se submeter a processo licitatório. Quando comparado ao exercício anterior (em 2009 foi de doze
por cento) identifica-se um acréscimo significativo por parte da gestão do HUGV em u tilizar
dispensa de licitação. As inexigibilidades representaram o valor de 5% (cinco por cento). A
modalidade Pregão correspondeu ao montante de 48% (quarenta e oito por cento), portanto valor
muito próximo ao executado por meio de dispensas (em 2009, a modalidade pregão representou
78%).

Vislumbra-se portanto um aumento considerável dos gastos da Unidade mediante utilização de
dispensas e redução dos gastos com a utilização da modalidade pregão, o que permite inferir que, em
relação à evolução dos gastos do HUGV no exercício de 2010, houve uma tendência maior da
Unidade na utilização da modalidade de dispensa em relação ao exercício anterior. Segue tabela
descritiva da execução dos gastos da Unidade por modalidade de licitação empregada e descrição do
montante analisado:

Tipo de Aquisição de
Bens e serviços

Valor no Exercício

-R$-

% Valor sobre
Total

Montante Analisado

-R$-

% Recursos
analisados

Dispensa 5.237.129,05 47,00 4.556.655,41 40,60

Inexigibilidade 576.000,00 5,00 576.000,00 5,00

Convite - - - -

Tomada de Preços - - - -

Concorrência - - - -

Pregão 5.342.242,90 48,00 47.856,00 0,40

Total 11.155.371,95 100,00 5.180.511,41 46,00

Mediante análise dos processos licitatórios selecionados por critérios de materialidade e criticidade,
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pertencentes aos programas 1073 - Brasil Universitário, ação 4086 - Funcionamento dos Hospitais
de Ensino e 1220 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada, ação 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 2010, os quais cita-se:

- Celebração de contrato de prestação de serviços terceirizados com Fundação de Apoio cuja
planilha de custos prevê o pagamento fixo mensal para despesas estimadas, as quais necessariamente
podem ocorrer ou não durante o período de prestação dos referidos serviços;

- Majoração nos gastos com pagamento de serviços terceirizados para composição do quadro de
pessoal do Hospital Universitário Getúlio Vargas, por intermédio da contratação de Fundação de
Apoio, na ausência de justificativas no processo nº 23105.030829/2010 que amparam o referido
aumento;

- Pagamento de custos operacionais sobre o montante total estimado e não com base no montante
de custos e despesas efetivamente ocorridos no mês correspondente à prestação dos serviços
referente ao contrato nº 19/2010;

- Publicação de extrato do contrato nº 1/2010 no Diário Oficial da União - DOU, referente à
celebração de dispensa de licitação em caráter emergencial, 39 (trinta e nove) dias após a sua
assinatura;

- Contratação emergencial de serviços de nutrição e dietética para o Hospital Universitário
evidenciando ausência de planejamento tempestivo.

A partir da análise dos processos licitatórios elencados foi elaborada a seguinte tabela:

Nº da Licitação/Nº do

Processo

Contratada e seu

CNPJ

Valor da

Licitação

Liquidado em

2010

Oportunidade   e

Conveniência do

motivo da Licitação

Modalidade

da Licitação

Fundamento

da

Dispensa

Fundamento da

Inexigibilidade

39/2010
UNISOL

02806229/0001-43

443.929,76 Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

07/2010

Carla da Silva Bemfica

Freitas

07844800/0001-38

782.725,65 Adequada Não se aplica Inadequado Não se aplica

23105.028812/2009
UNISOL

02806229/0001-43

3.330.000,00 Adequada Não se aplica Adequada Não se aplica

23105.001054/2010
Águas do Amazonas

03264927/0001-27

576.000,00 Adequada Não se aplica Não se aplica Adequado
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12/2010

Net Med Instrumentos

Científicos LTDA

042060160001-06

47.856,00 Adequada Devida Não se aplica Não se aplica

4.6 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos
Mediante verificação procedida sobre a gestão de recursos humanos da Fundação Universidade do
Amazonas - UFAM verificou-se que a universidade não inseriu informações acerca da suficiência
quantitativa e qualitativa do quadro de pessoal que compõe a unidade no Relatório de Gestão
referente ao exercício em exame. Para recomposição do quadro de recursos humanos foi realizado
concurso público para contratação de 15 (quinze) servidores técnico administrativos em 2010. O
gestor informou mediante Ofício nº 14/2011, de 11/4/2011 que se encontra em implantação projeto
de dimensionamento da força de trabalho da universidade, com previsão de conclusão para junho de
2011. Consequentemente não há referenciais no momento que possam  determinar o grau de
defasagem nos quadros de pessoal da unidade.
Identificou-se os seguintes fatos no decorrer dos trabalhos executados:
- ocorrência de um servidor ativo com mais de um vínculo com incompatibilidade de horário entre as
jornadas de trabalho informadas no Sistema SIAPE (jornada de trabalho total compreendendo 80H);
- ausência de disponibilização de Portarias de Localização de 8 (oito) servidores da universidade que
percebem auxílio periculosidade ou insalubridade, fato que inviabilizou a análise quanto à legalidade
do pagamento das referidas indenizações.

Da análise procedida sobre a gestão da área de recursos humanos do Hospital Universitário Getúlio
Vargas - HUGV verificou-se que o hospital encontra-se com carência de pessoal em virtude do longo
período sem a realização de concurso público. A seguir informa-se mediante tabelas o quantitativo
de servidores/empregados por categoria funcional:

Funcionários da UNISOL

Cargos Quantidade

Analista de Sistema 1

Assistente Administrativo 19

Assistente de Arquivo 1

Assessora Técnico 3

Assistente Financeiro 2
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Assistente Social 2

Assistente SRH 3

Auxiliar Administrativo 19

Auxiliar de Enfermagem 1

Auxiliar de Radiologia 1

Costureira 1

Design 1

Enfermeiro 5

Farmacêutico 3

Farmacêutico-Bioquímico 1

Fisioterapeuta 2

Maqueiro 2

Médico 11

Motorista 3

Operador de Máquina de Lavar 13

Ouvidora 1

Professor 1

Psicológo 1
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Secretária 1

Técnica de Contabilidade 1

Técnica de Eletroencefalograma 1

Técnica de Enfermagem 25

Técnica de Informática 1

Técnico em Laboratório 1

Técnico em Patologia 1

Técnica em Radiologia 5

Técnica em Segurança do Trabalho 2

Total 135

UNISOL NEFRO

Cargos Quantitativo

Administrador 1

Assistente Administrativo 2

Assistente Social 1

Auxiliar de Serviços Gerais 4

Enfermeiro 10

Farmacêutica 1
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Maqueiro 4

Médico 1

Nutricionista 1

Psicólogo 1

Técnico de Enfermagem 39

Técnico de Hemodiálise 3

Técnico de Osmose 1

Total 69

UFAM

Cargos Quantitativo

Adminsitradora 1

Assistente administrativo 19

Assistente Social 7

Auxiliar Administrativo 10

Auxiliar de Enfermagem 70

Contador 2

Copeiro 11

Cozinheiro 15
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Enfermeiro 61

Engenheiro civil 1

Farmacêutico 9

Farmacêutico-Bioquímico 16

Fisioperapeuta 3

Fonoaudiólogo 2

Médico 119

Nutricionista 4

Operador de Máquina de Lavar 5

Psicólogo 2

Recepcionista 2

Serviço de Limpeza 13

Técnico em Contabilidade 1

Técnico Eletricista 1

Técnico em Enfermagem 184

Técnico em Farmácia 5

Técnico em Laboratório 33

Técnico em Nutrição 11
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Técnico em Radiologia 19

Técnólogo 2

Telefonista 6

Terapeuta Ocupacional 1

Total 635

SUSAM

Cargos Quantitativo

Agente Administrativo 20

Assistente Administrativo 1

Auxiliar Administrativo 1

Auxiliar de Serviços Gerais 8

Cozinheiro 1

Farmacêutico/Bioquímico 1

Farmacêutico 1

Fisioterapeuta 2

Médico 12

Técnico em Enfermagem 3

Técnico em Histologia 1
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Técnico em Radiologia 1

Técnico em Saúde 2

Total 54

Ministério

Cargos Quantitativo

Médico 13

Auxiliar de Serviços Diversos 1

Auxiliar de Enfermagem 3

Total 17

Bolsistas UFAM

Bolsista 2º grau 30

Bolsista 3º grau 70

Total 100

SEMSA

Cargos Quantitativo

Médico 9

Total 9
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Identificam-se as seguintes inconsistências em relação às trilhas de pessoal do HUGV :

- Número significativo  de servidores cedidos a outros órgãos comprometendo  a suficiência do
quadro de pessoal da unidade que já se encontra em defasagem em virtude da ausência de realização
de concursos públicos nos últimos anos;

- Ausência de registro no SISACnet de atos de admissão de dois servidores em descumprimento a
IN/TCU nº 55/2007;

- Ocorrência de pagamento integral de auxílio-alimentação a três servidores cuja jornada de
trabalho é inferior a 30 horas semanais;

- Ausência de disponibilização de informações acerca da entrega da Declaração de Bens e Rendas,
comprometendo a análise quanto ao cumprimento da Lei n. 8.730/93;

- Não disponibilização de informações e processos acerca da área de pessoal, comprometendo as
análises acerca da gestão de pessoal da unidade. Tais restrições tiveram como principal motivo a
dependência administrativa do Hospital com a Fundação Universidade do Amazonas - FUAM.

4.7 Avaliação do Cumprimento pela UJ das Recomendações do TCU e do Controle Interno
As recomendações emitidas para a UFAM pelo Tribunal de Contas da União - TCU, referentes aos
Acórdãos nº 10/2010 - Plenário, nº 429 - 2ª Câmara, 253/2010 - 2ª Câmara, 6465/2010 - 1ª e 2ª
Câmara, nº 956/2010 - Plenário, nº 442/2010 - Plenário, 1356/2010 - Plenário, 5385/2010 - 1ª
Câmara, nº 2945/2010 - 1ª Câmara, 904/2010 - Plenário, nº 1351/2010 -, nº 5048/2010 - Plenário, nº
4650/2010 - 1ª Câmara,  nº1895/2010 - Plenário e nº 2555/2010 - Plenário foram atendidas.
A Auditoria Interna da Universidade Federal do Amazonas - AUDIN/UFAM emitiu 12(doze)
relatórios referentes aos resultados dos trabalhos desenvolvidos no exercício de 2010. Desses, 10
(dez) ensejaram recomendações a serem implementadas por diversos setores da UJ. Entr etanto, a
AUDIN/UFAM não recebeu retorno de suas recomendações, não sendo possível avaliar se elas
efetivamente foram implementadas.
No que se refere às recomendações emitidas pela CGU, observou-se que a UJ não implementou as
recomendações referentes à adequação das inscrições em restos a pagar, à contratação por meio de
licitação em valor superior ao previsto na legislação, ocasionando fracionamento de despesa, e na
contratação de serviços de hospedagem e alimentação por meio de dispensas de licitação desde
2005.
Não identificamos diligências ou determinações exaradas pelo TCU ao HUGV no exercício objeto
dos exames. Em relação às recomendações expedidas pela Controladoria-Geral da União - CGU,
Regional Amazonas, que constaram do Relatório de Auditoria de Gestão n. 243979 - Avaliação da
Gestão referente  ao exercício  de 2009, verificamos que, das doze  constatações registradas, as
recomendações referentes a oito registros foram atendidas e implementadas de forma satisfatória.Em
quatro casos as recomendações estão em fase de implementação, monitoradas por meio do Plano de
Providências Permanente.



19 de 24

4.8 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária
A UFAM não registrou passivos por insuficiência de crédito no exercício de 2010, não havendo
movimentação nas contas contábeis 21211.11.00 (Fornecedores por insuficiência de
crédito/recursos), 21212.11.00   (pessoal a pagamento por insuficiência de crédito/recursos),
21213.11.00 (Encargos por insuficiência de créditos/recursos), 21215.22.00 (Obrigações tributárias
por insuficiência de crédito/recursos) e 21219.22.00 (Débito diversos por insuficiê ncia de
crédito/recursos).

Constatamos que o Hospital Universitário Getúlio Vargas - HUGV não efetuou registro nas contas

contábeis 2.1.211.11.00 - "Fornecedores por insuficiência de créditos/recursos", 2.1.212.11.00 -
"Pessoal a pagar por insuf. de créditos/recursos", 2.1.213.11.00 - "Encargos por insuf. de créditos
/recursos", 2.1.215.22.00 - "Obrig. trib. por insuf. de créditos/recursos" e 2.1.219.22.00 - "Deb.
diversos por insuf. de créditos/recursos", mediante consulta ao Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI/2010.

4.9 Avaliação da Conformidade da Inscrição de Restos a Pagar

A UFAM inscreveu em Restos a Pagar no exercício de 2010, R$ R$ 69.123.576,06 (sessenta e nove
milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e seis centavos). 39% (trinta e
nove por cento) das inscrições analisadas, selecionadas por meio de amostragem probabilística, não
atendem às hipóteses previstas no art. 35 do Decreto nº 93.872/86, conforme tabela a seguir:

RESTOS A PAGAR

INSCRITOS EM 2010
(A)

RESTOS A
PAGAR

ANALISADOS (B)

PERCENTUAL
ANALISADO

(B)/(A)

% DE RP COM
INCONSISTÊNCIA

R$ 69.123.576,06 R$ 586.816,39 1% 39%

Os empenhos inscritos pelo HUGV em Restos a Pagar (Processados e Não-Processados) em 2010,
estão a seguir demonstrados, conforme quadro abaixo:
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RESTOS A PAGAR

INSCRITOS EM 2010
(A)

RESTOS A
PAGAR

ANALISADOS (B)

PERCENTUAL
ANALISADO

(B)/(A)

% DE RP COM
INCONSISTÊNCIA

R$ 2.418.178,51 R$ 1.550.565,89
64,1%

-

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 pendências. Quanto aos inscritos em Restos a Pagar Processados,
verificou-se a impossibilidade de pagamento dentro do exercício motivada pela falta de recursos
financeiros. Em relação à amostra selecionada, verificamos não haver inconsistências quanto a
conformidade das inscrições.

4.10 Avaliação dos Critérios - Chamamento Público
No exercício em exame, tanto a FUAM quanto o HUGV não celebraram transferências voluntárias
na condição de concedente, consequentemente, não realizaram Chamamento Público.

4.11 Avaliação de Contratos e Convênios - SIASG/SICONV
A UFAM encontra-se em processo de implantação do Sistema de Gestão de Convênios, Contratos
de Repasse e Termo de Parceria - SICONV. Os contratos vigentes encontram-se cadastrados e
atualizados no SIASG, em conformidade  com o estabelecido  no art. 19  da Lei nº 12.309,  de
9/8/2010.
Em relação ao HUGV, partir da consulta ao banco de dados do SIASG e verificação da relação de
todos os contratos vigentes no exercício de 2010 fornecida pelo HUGV, pode-se evidenciar que nem
todos os contratos vigentes estavam cadastrados no SIASG.
Não havia dados para serem analisados com relação à atualização do Sistema de Gestão de
Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria - SICONV em relação ao exercício de 2010,
em virtude da FUAM e do HUGV não ter em firmado transferências voluntárias, na condição de
concedente, no exercício examinado.

4.12 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas
Da análise do cumprimento da Lei nº 8.730/1993, solicitou-se que a Unidade Jurisdicionada
disponibilizasse acesso a metodologia (informatizada ou manual) de controle da entre ga anual à
Unidade de Pessoal, das cópias das Declarações de Ajuste Anual do imposto de Renda da Pessoa
Física, com as respectivas retificações ou das autorizações de acesso eletrônico destas declarações
no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Mediante amostragem verificou-se que a Unidade
tem cumprido os pressupostos da lei supracitada, apresentando controle  manual da entrega das
autorizações de acesso. No Relatório de Gestão, item 8, é informado pela UJ que todos os
responsáveis, conforme previsto no art. 10 da IN/TCU nº 57/08, de 27/8/2008, e o art. 2º, inciso III,
anexo II, da DN/TCU nº 108/2010, de 24/11/2010, estão em dia com a exigência de apresentação da
declaração de bens e rendas.
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Inviabilidade de análise, no HUGV, quanto ao cumprimento Lei n.º 8.730/1993, que estabelece o
controle de entrega da declaração de bens e rendas da Pessoa Física da Unidade, tendo em vista o
não atendimento de solicitação de informação por parte do Hospital.

4.13 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços
A UFAM, afirma que não promoveu separação dos resíduos recicláveis descartados e não promoveu
campanhas entre os servidores visando à diminuição do consumo de água e energia elétrica.
Entretanto, a referida unidade constituiu um Comitê Gestor Ambiental (CGAmb), para atuar em
caráter permanente como fórum para debates e proposição de estratégias institucionais, no sentido
de atender demandas de gestão ambiental, relacionadas aos espaços físicos da universidade, em
especial no que se refere ao tratamento de resíduos sólidos, recuperação de áreas degradadas e
redução do consumo de água e energia. Essas atividades serão implementadas no decorrer do
exercício de 2011. A UFAM também se cadastrou no PEG - Programa de Eficiência de Gastos,
tendo como principal vetor a redução de consumo de energia elétrica.
No que se refere à aquisição de bens, a UFAMadquiriu equipamentos com selo PROCEL, papel
ofício reciclado, utiliza somente refil de tonners e cartuchos para impressoras, e veículos
automotores menos poluentes.
Logo, embora a UFAM ainda não tenha implantado efetivamente em suas licitações aspectos sobre a
gestão ambiental que visem a redução do consumo de energia elétrica e água, nem tenha realizado
separação dos resíduos recicláveis descartáveis, consideramos que o gestor tem tomado medidas
necessárias para aderência a esses critérios no exercício de 2011.

O HUGV constituiu Comissão de Gestão Ambiental do Hospital Universitário Getúlio Vargas com o
objetivo de fazer o gerenciamento técnico, o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços
de saúde.

Verificamos que são de responsabilidade do Ministério da Educação, no nível nacional, os processos

licitatórios para aquisição de equipamentos, bens e serviços relacionados à Tecnologia da
Informação-TI, estando a critério das unidades gestoras aderirem às Atas do Sistema de Registro de
Preços - SRP do MEC.

4.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial
Verificou-se que a UJ não tem mantido uma metodologia de atualização das informações no Sistema
de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet, fato comprovado pela
ocorrência de saldo de contas de Imóveis de Uso Especial sem RIP - Registro Imobiliário
Patrimonial, ou seja, não registrados no SPIUnet. Além deste fato, a ocorrência do vencimento das
avaliações patrimoniais de todos os 19 (dezenove) imóveis registrados no SPIUnet con firmam a
fragilidade nos controles da UJ em relação às informações contidas no SPIUnet sobre bens de uso
especial da União. Segue tabela informativa acerca do quantitativo de imóveis sob a
responsabilidade da UJ:
.

Localização Quantidade Total de Imóveis de Uso Especial sob a
Responsabilidade da UJ
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2009 2010

Amazonas 24 24

Brasília 1 1

Total 25 25

Verificamos, quanto a atualização das informações no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de
Uso Especial da União - SPIUnet, de responsabilidade do HUGV, não haver registros, nos exercícios
de 2009 e de 2010, de imóveis de uso especial de propriedade da União ou locados de terceiros.O
prédio do Hospital Getúlio Vargas quanto o imóvel locado ao Hospital foram cadastrados pela UJ
UFAM.

4.15 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação
Observou-se que a UFAM não possui Plano Estratégico de Tecnologia da Informação – TI, nem
estabeleceu comitê de TI. Entretanto, a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação
(PDTI) constitui uma das metas da UFAM na Área de Tecnologia da Informação, conforme previsão
do Plano Diretor Institucional (2006-2015). Entre outras metas da área de TI contemplada pelo PDI
podemos citar: a priorização do projeto de reestruturação da infra estrutura física do CPD em
parceria com o Departamento de Ciência da Computação, a criação de um programa de qualificação
permanente dos Técnicos-administrativos do CPD, baseados em tecnologias em uso na instituição e
em novas tecnologias a serem implementadas, a institucionalização do padrão de infra estrutura de
rede de fibra óptica e de recursos de informática na instituição, a implantação de normas para
aquisição de bens, serviços e equipamentos de informática na instituição e a implantação de normas
de distribuição de infraestrutura de informática e uso do Sistema de Informática para o Ensino – SIE.

A principal dificuldade alegada pelo gestor para ausência da implementação de políticas de TI é a
falta de pessoal. De fato,  a UFAM não  possui um plano especifico  de cargos e salários para
Tecnologia da Informação. As atividades relacionadas à área de TI são realizadas por Técnicos
Administrativos em Educação – níveis médio e superior, conforme Lei 11.091/2005.

O gestor também se comprometeu em criar um Comitê Gestor de Segurança da Informação, que
ficará responsável em elaborar as diretrizes para implementar a Política de Segurança da Informação
na Universidade, no prazo máximo de 60 dias.

Dessa forma, a UFAM tem encontrado dificuldades em estabelecer políticas eficientes de gestão dos
recursos de tecnologia da Informação.

Constata-se que, apesar de haver o Planejamento Estratégico do HUGV incorporado ao Plano de
Desenvolvimento Interno da Universidade Federal do Amazonas - UFAM (2006-2015) e do Plano
de Reestruturação do HUGV - REHUF (2010-2020), estes não contemplam tópico relacionado à
área de Tecnologia da Informação, e como consequência, a UJ não dispõe de Planejamento
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Estratégico para a área de TI. São de responsabilidade do Ministério da Educação os procedimentos
para aquisição  de equipamentos, bens  e serviços relacionados  à Tecnologia da Informação-TI,
ficando a cargo das unidades gestoras aderirem às Atas do Sistema de Registro de Preços - SRP do
MEC.

4.16 Conteúdo Específico
Em relação aos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994, tendo a
Unidade como concedente verificou-se que no exercício em exame houve a execução de 26
projetos, totalizando o montante de R$ 34.214.056,16 (trinta e quatro milhões, duzentos e quatorze
mil cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), todos desenvolvidos pela Fundação de Apoio
Institucional rio Solimões - UNISOL.
Os indicadores, apresentados no Relatório de Gestão, são os de desempenho nos termos da Decisão
TCU nº 408/2002 - Plenário e modificações posteriores, referentes ao exercício de 2010.
Constatamos que os indicadores analisados atendem aos critérios de utilidade e de mensurabilidade,
concluímos também, que são suficientes para a tomada de decisões gerenciais.
Foram analisados dois dos Indicadores de Gestão utilizados na Unidade:
1) Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) = (5D+3M+2E+G)/D+M+E+G
.
QUALIFICAÇÃO PESO
Docentes Doutores (D) 5
Docentes Mestres (M) 3
Docentes Especialistas (E) 2
Docentes Graduados (G) 1
.
Em comparação ao ano de 2009 (IQDC = 2,99 ), houve uma pequena alta em relação a 2010 (
IQDC = 3,20 ).
.
2) Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) = Nº de Diplomados (NDI)/Nº total de alunos ingressantes
Este indicador  mede o grau de evasão dos alunos que ingressam na universidade. Houve uma
pequena alta do execício de 2009 ( TSG = 0,40 ) para 2010 ( TSG = 0,45 ).

5. Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário.

III - CONCLUSÃO

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente
relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de
Auditoria. 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.

Manaus/AM, 20 de julho de 2011.
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº :201108913
UNIDADE AUDITADA :154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
EXERCÍCIO :2010
PROCESSO Nº :23105.001686/2011-44
MUNICÍPIO - UF :Manaus - AM

       Foram examinados os atos de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas,  especialmente
aqueles  listados  no  art.  10  da  IN  TCU nº  63/2010,  praticados  no  período  de 01/01/2010  a
31/12/2010.

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 os  resultados  das  ações  de  controle
realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da(s) unidade(s) auditada(s).

3.    A partir dos exames realizados, as seguintes constatações, que estão detalhadas no respectivo
Relatório  de  Auditoria,  impactaram de  forma relevante  a  gestão da(s)  unidade(s)  examinada(s),
sendo necessária a  atuação e acompanhamento das providências preventivas e/ou corretivas por
parte dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010:

UNIDADE EXAMINADA:FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Relatório - Item: 201108913 - 2.2.2.1

Utilização inadequada de Dispensa de Licitação baseada no inciso no inciso IV, do art. 24 da
Lei  nº  8.666/93 e  contratação de  serviços de  hospedagem e  alimentação como serviços de
natureza continuada.

Relatório - Item: 201108913 - 2.2.2.2

Aquisições de serviços por meio de dispensa de licitação, cujos valores ultrapassamo limite
estabelecido no inciso II, do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

UNIDADE EXAMINADA:HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS

Relatório - Item: 201108919 - 2.1.2.1

Celebração de contrato com Fundação de Apoio com previsão de pagamento fixo de despesas
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que podem não ocorrer.

Relatório - Item: 201108919 - 2.1.2.2

Majoração nos gastos com pagamento de serviços terceirizados para composição do quadro de
pessoal do Hospital Universitário Getúlio Vargas, por intermédio da contratação de Fundação
de  Apoio,  na  ausência de  justificativas no processo  nº  23105.030829/2010 que  amparam o
referido aumento.

Relatório - Item: 201108919 - 2.1.2.3

Pagamento de custos operacionais sobre o montante total estimado e não com base  daqueles
efetivamente ocorridos referente ao contrato nº 19/2010.

Relatório - Item: 201108919 - 2.1.3.1

Ausência  de  indicação da  fonte  de  referência  de  preços utilizada no  Projeto  Básico  para
estimativa  dos  custos  unitários  das  refeições  e  da  previsão  de  custos  mensal/anual  para
prestação de serviços de  nutrição e dietética que subsidiaram a realização da Dispensa de
Licitação  nº 7/2010.

Relatório - Item: 201108919 - 2.1.3.2

Contratação emergencial de serviços de nutrição e dietética para o Hospital Universitário que
evidencia ausência de planejamento tempestivo.

4.    Assim, em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, consubstanciados no
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201108913, proponho que o julgamento das contas dos
agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 da(s) unidade(s) 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 Relatório - Item
Diretor do HUGV no período
de 1/1/2010 até 31/12/2010

HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO
VARGAS

201108919 - 2.1.2.3
201108919 - 2.1.2.2
201108919 - 2.1.2.1

Pro-Reitor de Administração
e  Finanças  no  período  de
1/1/2010 até 31/12/2010

FUNDACAO  UNIVERSIDADE  DO
AMAZONAS

201108913 - 2.2.2.1
201108913 - 2.2.2.2

5.    Esclareço que os demais agentes listados no art.  10 da IN TCU nº  63/2010 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.
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6.    Ademais,  esclareço  ainda  que  no  caso  da(s)  constatação(ões)  referida(s)  na(s) Unidade
Examinada:  HOSPITAL  UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS,  item(s)  201108919  -  2.1.3.1,
Unidade  Examinada: HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS,  item(s)  201108919 -
2.1.3.2, todas constantes do Relatório de Auditoria, presentes 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 63/2010.

MARIA ESMERALDA RODRIGUES
CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO NO AMAZONAS

Manaus/AM, 20 de julho de 2011
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO Nº : 201108913

EXERCÍCIO : 2010

PROCESSO Nº : 23105.001686/2011-44

UNIDADE AUDITADA : 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO
AMAZONAS

MUNICÍPIO - UF :Manaus - AM

    Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade  da 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. Não foram identificados elementos que evidenciassem avanços marcantes na gestão avaliada.

    3. As principais constatações, oriundas dos trabalhos de Auditoria de Avaliação da Gestão do
exercício de 2010 da Universidade Federal do Amazonas e do Hospital Universitário, subunidade
consolidada, referem-se  a  impropriedades nas dispensas de  licitação, tais como contratação de
serviços de  natureza continuada; contratação, em caráter emergencial,  de  serviços essenciais e
aquisições cujos valores ultrapassam o limite legal. Observou-se, ainda,  celebração de contrato
com Fundação de Apoio com previsão de pagamento fixo de despesas que podem não ocorrer e
impropriedades nos pagamentos a empresas contratadas.

    4.  Dentre  as  causas  estruturantes  relacionadas  às  constatações,  pode-se  citar  ausência  de
planejamento das aquisições e da contratação de serviços; fragilidades nos controles relativos aos
pagamentos; e aprovação de projeto básico contemplando pagamento por custos que podem não
ocorrer. As recomendações formuladas referem-se à melhoria do planejamento de compras e de
contratação de serviços e ao aperfeiçoamento dos controles internos quanto ao acompanhamento
dos contratos, evitando pagamentos indevidos. Foi recomendada, ainda, a restituição de valores
pagos a maior por despesas não ocorridas.
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    5.  Quanto ao Plano de  Providências Permanente  da  Universidade,  referente  à  avaliação da
gestão do exercício de 2009, restaram pendentes de atendimento as recomendações relativas à não
contratação por meio de licitação em valor superior ao previsto na legislação; à não contratação de
serviços de  hospedagem e  alimentação por  meio de  dispensas de  licitação e  à  adequação das
inscrições em restos a pagar. Em relação às recomendações do Hospital Universitário, das doze
formuladas, oito foram atendidas e implementadas de forma satisfatória. As demais estão em fase
de implementação e serão monitoradas por meio do Plano de Providências Permanente.

    6.  Em relação aos controles internos administrativos da Universidade, a  principal fragilidade
identificada  foi a  ausência  de  atividades  de  fortalecimento  e  de  conscientização  em todos os
setores da Universidade sobre o papel de sua Auditoria Interna. Quanto ao Hospital Universitário,
foram verificadas fragilidades nos controles relativos às áreas de contratação e de segurança da
informação, as quais comprometem a sua integridade.

    7. Não foram identificadas, ao longo do exercício, práticas administrativas que tenham resultado
em impacto positivo sobre as operações da Unidade.

    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 VI, art. 13 da IN/TCU/N.º
63/2010 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, 21 de julho de 2011

 

SANDRA MARIA DEUD BRUM
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