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 Unidade Auditada: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 

Exercício: 2012 
Processo: 23105002552201311 
Município: Manaus - AM 
Relatório nº: 201305999 
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO 
AMAZONAS 
 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Chefe da CGU-Regional/AM,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201305999, 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 a prestação de 
contas anual apresentada pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 09/04/2012 a 
19/04/2012, por meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao 
longo do exercício sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela 
Unidade Auditada, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço 
Público Federal. Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

 
2. Resultados dos trabalhos 
 
 

Verificamos, na Prestação de Contas da Unidade, a existência das peças e respectivos 
conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU– 119/2012 e 124/2012.   
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Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012, c/c o disposto em 
Ata do Tribunal de Contas da União que define a customização do escopo de atuação da 
CGU em relação às prestações de contas ordinárias das universidades federais e dos 
institutos federais de educação, ciência e tecnologia, e em face dos exames realizados, 
efetuamos as seguintes análises:   

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se as 
seguintes questões de auditoria: (i) A unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a 
ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 
referência? (ii) As peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos 
da DN TCU nº 119/2012, da DN TCU nº 124/2012 e da Portaria-TCU nº 150/2012? 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise censitária de todos os itens 
que compõem o Relatório de Gestão e as peças complementares. 
A partir dos exames efetuados, referentes ao Processo nº 23105.002552/2013-11e 
Relatório de Gestão/2012 da UFAM concluiu-se que a Unidade elaborou todas as peças 
a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2012. 
Além disso, as peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da 
DN TCU nº 119/2012 e 124/2012 e da Portaria-TCU nº 150/2012. 
  
##/Fato## 

 
 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, no que tange a avaliação dos 
resultados quantitativos e qualitativos alcançados pela Unidade no exercício de 2012, 
formularam-se as questões de auditoria: (i) Os resultados quantitativos e qualitativos da 
gestão, em especial quanto à eficácia e eficiência dos objetivos e metas físicas e 
financeiras planejadas ou pactuadas para o exercício, foram cumpridos? 
Para a investigação das questões de auditoria definidas, foi utilizada como estratégia 
metodológica a análise documental de 03 (três) ações de maior materialidade da 
Unidade Jurisdicionada (responsáveis conjuntamente por aproximadamente 75% da 
execução financeira da UJ em 2012).  
Nesse contexto, o resultado dos exames evidenciou a seguinte situação:  
 

AÇÃO 
META FÍSICA META FINANCEIRA 

PREVISTA REALIZADA % PREVISTA REALIZADA % 
20TP – 
Pagamento de 
Pessoal Ativo 
da União 

- 2401 - 188.484.480,00 185.520.925,93 112,65 

0181 - 
Pagamento de 
Aposentadorias 
e Pensões – 
Servidores Civis 

- 1098 - 62.642.998,00 74.099.855,75 118,29 

20RK - 
Funcionamento 
das 
Universidades 
Federais 

19.796 19.524 99,00 52.946.631,00 42.808.674,42 80,85 

Fonte: SIAFI/2012 
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Conforme análise crítica referente à Ação 20RK, constante do Relatório de Gestão 
2012, a Unidade informou que o não cumprimento da meta financeira resultou, 
principalmente, pela não liberação de recurso orçamentário para execução no exercício 
em exame.  
 
As demais ações tiveram suas metas superadas em virtude de admissões (Ação 20TP) e 
aposentadorias/pensões (Ação 0181) não previstas para o exercício. 
 
Constatou-se que as despesas efetuadas guardavam correlação com a finalidade das 
Ações nas quais foram empenhadas, liquidadas e pagas. 
 
Em relação aos controles internos administrativos verificou-se que a Unidade 
acompanha a execução de suas metas, mensal ou semestralmente (de acordo com suas 
características) pelo sistema SIMEC. De acordo com o gestor o setor de orçamento 
possui um servidor designado para realizar esse acompanhamento e quando 
divergências são detectadas é solicitada a sua imediata regularização ao setor envolvido. 
 
Apesar das ações descritas acima, não há rotina formalmente estabelecida na UFAM 
para assegurar que as providências sejam adequadas e tempestivas no caso da 
ocorrência de inconformidades.   
 
Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão do HUGV. 
 
A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se a 
seguinte questão de auditoria: (i) Os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, 
em especial quanto à eficácia e eficiência dos objetivos e metas físicas e financeiras 
planejados ou pactuados para o exercício, foram cumpridos? 
A seguir são apresentados os dados da ação 4005: 
 
UG 150224 - Hospital Universitário Getúlio Vargas 
Programa 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 
Extensão 
Ação Meta Física Atos e Fatos 

que 
prejudicaram 
o desempenho 

Providência
s 
Adotadas 

Previsão Execução Execução/ 
Previsão 
(%) 

4005 – Apoio 
à Residência 
em Saúde 

11 191 1.732 - - 

 
UG 150224 - Hospital Universitário Getúlio Vargas 
Progama 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e 
Extensão 
Ação Meta Financeira 

Fixação 
(dotação 
final/atualizada) 

Execução 
(despesa 
empenhada) 

Despesa 
Liquidada 

Despesa 
Liquidada)/ 
Fixação (%) 

4005 – 
Apoio à 
Residência 
em Saúde 

155.100,00 5.771.842,56* 5.724.712,67 99,2 

Fonte: SIAFI/2012 
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* A UJ recebeu destaque no valor de R$ 5.724.712,67 
 
Verificou-se, após manifestação do gestor, que uma limitação do sistema SIMEC gerou 
uma distorção no resultado alcançado. Sendo a superação significativa da meta, 
resultado da inclusão, no mencionado sistema, de residentes da Residência Médica 
juntamente aos 11 previstos. 
Por fim, a partir dos resultados das auditorias (inseridas no âmbito do Acompanhamento 
Permanente da Gestão) realizadas durante 2012, elaborou-se o seguinte Quadro: 

Ação Qtde 
Empenhos 
analisados 

Volume 
analisado (R$) 

Qtde empenhos 
cujo objeto do 
gasto foi 
incompatível 
com a 
finalidade da 
ação 

Volume de 
empenhos cujo 
objeto do gasto 
foi 
incompatível 
com a 
finalidade da 
ação 

8585 5 3.117.550,56 4 1.575.883,92 

 
Assim, conclui-se que a unidade aplicou recursos em objetos de gastos não compatíveis 
com a finalidade das ações. 
  
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Pessoal Instituídos pela UJ 

No Relatório de Gestão referente ao exercício 2012, a FUAM apresentou os indicadores 
estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU para as Instituições Federais de 
Ensino Superior – IFES, por força da Decisão TCU n° 408/2002 - Plenário e 
modificações posteriores. Além disso, a FUAM apresentou os indicadores do Fórum de 
Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições de Ensino Superior - 
FORPLAD. Os indicadores foram apresentados em séries históricas de modo que 
permitem retratar aspectos relevantes do seu desempenho ao longo dos anos. 
 
Foram analisados 04 (quatro) indicadores de desempenho da gestão obtidos no 
Relatório de Gestão - 2012.  
 

 
Nome do 
Indicador 

 
Área da 
Gestão 

Relacionado 
ao 

Macroprocesso 
Finalístico 

 
Descrição do 

Indicador 

 
Fórmula de 

Cálculo 

 
 

Custo 
corrente / 

aluno 

 
 

Resultados 
Quantitativos 

e 

 
 
 
 

NÃO 

Este indicador tem 
como principal 
objetivo conhecer 
o custo corrente 
que a Instituição 
tem por aluno e 

Custo 
Corrente sem 
HU / Aluno 
Equivalente = 
Custo 
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equivalente 
(sem HU) 

Qualitativos fazer uma análise 
comparativa em 
relação aos anos 
anteriores. 

Corrente sem 
HU / (AGE + 
APGTI + 
ARTI) 

Aluno 
Tempo 

Integral / 
Professor 

Resultados 
Quantitativos 

e 
Qualitativos 

 
 

SIM 

É um indicador de 
produtividade de 
recursos docentes 
da instituição. 

(AGTI + 
APGTI + 
ARTI) / N° De 
Professores 

 
 
 

Taxa de 
Sucesso na 
Graduação 

(TSG) 

 
 
 
 

Resultados 
Quantitativos 

e 
Qualitativos 

 
 
 
 
 

SIM 

Este indicador 
baseia-se no 
número de alunos 
diplomados na 
Universidade no 
exercício em 
questão, fazendo 
um comparativo 
em relação aos 
alunos que 
ingressaram no 
início do ciclo 
daquele curso. 

 
 

N° de 
diplomados na 

Graduação/ 
N° Total de 

Alunos 
Ingressantes 

Conceito 
CAPES / 
MEC para 

Pós-
Graduação 

Resultados 
Quantitativos 

e 
Qualitativos 

 
 

SIM 

Soma dos 
conceitos de todos 
os Cursos de 
Pós-Graduação / 
Nº total de cursos 
de Pós-Graduação. 

 
 
(5D+3M+2E+G) 
/ (D+M+E+G) 

 
Onde: AGE - Aluno Equivalente de Graduação 
          APGTI - Número de Alunos Tempo Integral de Pós-Graduação 
          ARTI - Número de Alunos Tempo Integral de Residência Médica 
          AGTI - Número de Alunos Tempo Integral de Graduação 
          D - Docentes Doutores 
          M - Docentes Mestres 
          E - Docentes Especialistas 
          G - Docentes Graduados 
 
O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), instituído em 2007 pelo Decreto nº 6.096/07, elencou como 
principais metas: a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais para 90%, elevação gradual da relação aluno/professor para 18 
alunos para 1 professor; aumento mínimo de 20% nas matrículas de graduação e o prazo 
de cinco anos, a partir de 2007 – ano de início do programa – para o cumprimento das 
metas. 
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Verificamos em notícias publicadas na imprensa que, segundo o Ministério da 
Educação (MEC), em 2007 o custo anual de cada aluno de universidade federal foi R$ 
15.118,04. A meta do ministério é reduzir o valor para R$ 9.403,39 até 2012, com os 
esforços do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (REUNI), que está ampliando o número de matrículas ofertadas. 
A UFAM aderiu ao REUNI por meio da primeira chamada (29/10/2007) para 
implantação do programa a partir do 1º semestre 2008. 
 
Relativamente aos indicadores da FUAM, observou-se um aumento no custo por aluno, 
que, em 2010, saiu de um patamar de R$7.772,73 em 2011, foi para R$7.794,99 e, em 
2012, chegou a R$8.694,93. Apesar do aumento verificado, houve o atendimento da 
meta estabelecida pelo REUNI. 
 
Com relação ao indicador aluno tempo integral / professor, o índice ainda está abaixo de 
18, portanto não houve atendimento da meta. Da mesma forma, a taxa de sucesso na 
graduação apresentou em 2012 o percentual de 38,36%, abaixo também dos 90% 
estabelecidos pelo REUNI. 
 
O indicador Conceito CAPES / MEC para Pós-Graduação vem se mantendo estável nos 
últimos 5 anos, apresentando um valor de 3,30 em 2012. 
 
Com o objetivo de avaliar os indicadores de desempenho da FUAM quanto à sua 
completude, comparabilidade, acessibilidade, confiabilidade e economicidade para a 
tomada de decisões gerenciais, elaboramos o quadro abaixo que apresenta o resumo da 
avaliação da equipe em relação aos 04 (quatro) indicadores analisados.  
 

Nome do 
Indicador 

Completude Comparabi-
lidade 

Acessibili-
dade 

Confiabili-
dade 

Economici-
dade 

Custo 
corrente / 

aluno 
equivalente 
(sem HU) 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

Aluno 
Tempo 

Integral / 
Professor 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

Taxa de 
Sucesso na 
Graduação 

(TSG) 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

Conceito 
CAPES / 
MEC para 

Pós-
Graduação 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 

 
 

SIM 
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Considerações sobre os indicadores: 
 
a) Quanto à Completude - Os indicadores estão sendo utilizados como referência na 
tomada de decisões administrativas. O próprio Plano de Desenvolvimento Institucional 
da FUAM (PDI 2006-2015) tem suas metas atribuídas considerando os diversos 
indicadores utilizados pela Instituição. Destaca-se que, a partir da análise do indicador 
de Taxa de Sucesso na Graduação (TSG), foi criado o Programa Institucional de Apoio 
Pedagógico (PIAP), que visa a desenvolver ações de apoio pedagógico que favoreçam a 
permanência e a conclusão de cursos por estudantes da Instituição. Já o indicador 
Conceito CAPES / MEC para Pós-Graduação originou o Programa de Apoio à 
Consolidação e ao Avanço da Qualidade da Pós-Graduação na Universidade Federal do 
Amazonas - PACPG/UFAM, que estabeleceu como meta primeira a conquista da 
excelência acadêmica na Pós-Graduação da UFAM. Verificamos, de forma geral, que os 
indicadores refletem adequadamente os resultados das ações efetuadas na gestão. 
 
b) Quanto à Comparabilidade – Os indicadores analisados são elaborados por todas as 
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, portanto podem ser utilizados para uma 
análise comparativa em relação ao desempenho das demais IFES. Além disso, a FUAM 
divulga a série histórica dos últimos 05 anos em seus Relatórios de Gestão, para análise 
da evolução desses indicadores. 
 
c) Quanto à Acessibilidade – Os dados para cálculo dos indicadores podem ser obtidos 
com relativa facilidade através de sistemas como: SIAFI, SIAPE, SIMEC e Sistemas 
Acadêmicos da Instituição. Além disso, a compreensão dos resultados está ao alcance 
do público em geral, sem maiores dificuldades. 
 
d) Quanto à Confiabilidade – Seguindo todos os procedimentos e rotinas de cálculo, 
outras pessoas podem obter os mesmos resultados calculados pela FUAM. Além disso, 
os sistemas utilizados para levantamento dos dados, tais como: SIAFI, SIAPE, SIMEC e 
Sistemas Acadêmicos, são considerados como fontes de informações confiáveis, pois os 
registros são lançados no mesmo momento em que os fatos ocorrem. 
 
e) Quanto à Economicidade - Não há um custo específico na obtenção dos indicadores, 
pois os dados encontram-se disponíveis nos diversos sistemas informatizados usados 
pela UJ, tais como: Sistemas de Controle Acadêmico, SIAFI, SIAPE e SIMEC. 
 
Desta maneira, constatamos que os indicadores de gestão da Entidade atendem aos 
critérios de "completude", "comparabilidade", "acessibilidade", "confiabilidade" e 
"economicidade". Concluímos também que os indicadores existentes são suficientes 
para a tomada de decisões gerenciais. 
 
 
Avaliação dos Indicadores Utilizados pelo HUGV 
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No Relatório de Gestão/2012 da FUAM, que consolida as informações do HUGV, são 
apresentados 12 indicadores sugeridos pelo Fórum de Pró-Reitores de Planejamento e 
Administração das Instituições Federais de Ensino Superior – FORPLAD. Com objetivo 
de responder as questões de auditoria, foram analisados quatro indicadores da área de 
gestão estratégica. Entre os indicadores utilizados não havia indicador da área de gestão 
de Pessoas. 
Os indicadores analisados estão apresentados no quadro seguinte: 
 
Nome do 
Indicador 

Área da 
Gestão 

Relacionado 
ao 
Macroprocesso 
Finalístico 

Descrição do 
Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

DLR 

Resultados 
Quantitativos 
E Qualitativos 

Sim 
Densidade de 
Leito Ativo 
por Médico 
Residente 

Nº de leitos 
ativos / Nº de 

médicos 
residentes do 

HUGV 

DIM 

Resultados 
Quantitativos 
E Qualitativos 

Sim Densidade de 
Internos 
(Alunos) 

por Médico 

Nº de internos 
/ Nº de 

médicos do 
quadro efetivo 

MP 

Resultados 
Quantitativos 
E Qualitativos 

Sim 

Média de 
Tempo de 

Permanência 

Total de 
pacientes-dia 
durante um 
determinado 

período / (total 
de pacientes 
com alta + 

remanescentes) 

DELC 

Resultados 
Quantitativos 
E Qualitativos 

Sim 
Densidade de 

Exames 
Laboratoriais 
por Consulta 

Nº de exames 
laboratoriais / 

total 
de consultas no 

período 
 
Em relação ao indicador “Média de Tempo de Permanência” verificou-se que este está 
sendo medido desde 2009 e que o seu valor é decrescente, conforme demonstra a tabela 
abaixo. 
 
Indicador 2009 2010 2011 2012 
Média de 
Tempo de 
Permanência 

7,57 7,24 7,04 

 

6,86 

A mensurabilidade dos indicadores foi avaliada e validada, considerando os seguintes 
aspectos:  

-Comparabilidade: os indicadores acima apresentados possuem capacidade de 
proporcionar medição da situação pretendida ao longo do tempo, por intermédio de 
séries históricas; 
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-Confiabilidade: uma das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador é um 
sistema federal como o SIAPE. 

-Acessibilidade: existe facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 
compreensão dos resultados pelo público em geral; 

-Economicidade: os custos de obtenção do indicador são baixos (podem ser obtidos vias 
sistemas) em relação aos benefícios para a melhoria da gestão da unidade. 
 
O Quadro abaixo apresenta o resumo da avaliação da equipe em relação aos indicadores 
analisados. 
 

Nome do 
Indicador 

Completude Comparabilidade Acessibilidade Confiabilidade Economicidade 

DLR Sim Sim Sim Sim Sim 
DIM Sim Sim Sim Sim Sim 
MP Sim Sim Sim Sim Sim 

DELC Sim Sim Sim Sim Sim 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas nesse item considerou-se as 
seguintes questões de auditoria:(i) Existe independência de instâncias (segregação de 
funções) entre aquele que reconhece direito a ser pago e o que promove o pagamento 
efetivo de despesas relacionadas à área de pessoal? (ii) Existe processo para a 
identificação das necessidades e promoção de treinamento da equipe de RH na 
legislação de pessoal atualizada (normas e orientações de órgãos centrais) e decisões do 
STF, STJ e TCU na área de pessoal? (iii) O processo de reconhecimento de determinado 
direito na área de pessoal busca e menciona o devido embasamento legal, normativo 
ou judicial que fundamentaram a concessão do direito? (iv) O processo de 
reconhecimento de determinado direito na área de pessoal é acompanhado pela alta 
administração e se submete ao prévio pronunciamento da área jurídica da instituição? 
(v) Existe processo para verificação periódica de possível acumulação indevida de 
cargos, empregos e funções públicas dos servidores estatutários da instituição? (vi) No 
caso de servidores que devem cumprir jornada de trabalho na instituição, existe 
processo de controle efetivo de cumprimento da jornada de trabalho exigida? (vii) São 
realizadas auditorias internas sistemáticas para verificação de conformidade no 
pagamento de direitos na área de pessoal? (viii) Existe processo para acompanhamento 
sistemático de decisões judiciais concessivas de direito na área de pessoal? (ix) Existe 
processo para acompanhamento sistemático da legislação de pessoal atualizada, bem 
como de orientações normativas de órgãos centrais? (x) Existe processo interno 
sistemático para identificação e correção de irregularidades detectadas na concessão de 
direitos na área de pessoal? (xi) A gestão de pessoas possui processos de trabalho que 
buscam a adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições? 
(xii) O(s) setor(es) responsável(eis) observou(aram) a legislação aplicável à 
remuneração, cessão e requisição de pessoal? (xiii) Os registros pertinentes no sistema 
contábil e nos sistemas corporativos obrigatórios (foco no SIAPE) estão sendolançados 
de forma tempestiva e possuem qualidade suficiente ao nível de sensibilidade inerente 
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ao assunto? (xiv) O(s) setor(es) responsável(eis) observou (aram) a legislação aplicável 
à admissão de pessoal, concessão de aposentadorias, reformas e pensões? (xv) Os 
registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas corporativos obrigatórios (foco 
no SISAC) estão sendo lançados de forma tempestiva e possuem qualidade suficiente ao 
nível de sensibilidade inerente ao assunto? 
A metodologia da equipe de auditoria foi diferenciada conforme o item. Quanto à força 
de trabalho foi realizada a confirmação das informações prestadas no Relatório de 
Gestão da Unidade com a subsequente análise. Quanto à remuneração de pessoal 
estatutário (ativos, inativos e pensionistas) foi realizada uma análise censitária no 
SIAPE a partir de ocorrências pré-estabelecidas (cruzamento entre os registros no 
SIAPE e a legislação de pessoal das unidades); essas ocorrências foram verificadas 
junto ao gestor durante a gestão de 2012. Quanto aos registros no sistema corporativo, 
foi realizada uma análise censitária de todos os registros de admissão, aposentadoria, 
reforma ou pensão no SISAC. Para avaliar os controles internos administrativos da 
gestão de Pessoas foram aplicados testes de observância e substantivos, bem como 
utilizamos as seguintes técnicas de auditoria: indagação escrita, entrevista, análise de 
registros e documentos e observação das atividades e condições. Esta avaliação buscou 
contemplar a observação à legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição 
de pessoal, bem como, a concessão de aposentadorias e pensões, considerando os 
elementos do sistema de controles internos administrativos da unidade de recursos 
humanos. 
 
Força de Trabalho 
 
Em consulta ao SIAPE e com base nas informações extraídas do Relatório de Gestão de 
2012, as quais foram consideradas consistentes pela equipe de auditoria, verificou-se 
que o quadro de pessoal da FUAM estava assim constituído no final do exercício de 
2012: 
Tipologias dos Cargos  Lotação 

Efetiva 
Ingressos em 
2012 

Egressos em 
2012 

1. Provimento de cargo efetivo     
1.2.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 3006 188 96 
1.2.3 Servidor de carreira em exercício provisório 1 1  
1.3 Servidor com Contratos Temporários 293 138 38 
1.4 Servidores Cedidos ou em Licença 155   
1.4.2 Removidos 40   
2.2 Grupo Direção e Assessoramento Superior    
2.2.1 Servidor de Carreira vinculado ao órgão 86   
2.3 Funções Gratificadas    
2.3.1 Servidor de carreira vinculada ao órgão 355 81 37 
Fonte: SIAPE 

 
Tipologias dos Cargos  Faixa Etária 
 Até 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 Acima de 60 
1. Provimento de cargo efetivo       
1.2  Servidores de Carreira  334 778 878 722 294 
1.3 Servidor com Contratos 
Temporários 

131 98 40 16 8 

1.4 Servidores Cedidos ou em Licença      
2. Provimento de  cargo em comissão      
2.2 Grupo Direção e Assessoramento 
Superior 

    2 

2.3 Funções Gratificadas      
Fonte: SIAPE 

 
Remuneração de pessoal à luz da legislação e Sistema Contábil (SIAPE/SIAFI) 
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Para verificação da conformidade dos pagamentos do pessoal ativo e inativo da UJ e da 
concessão de aposentadoria, reforma e pensão foram realizadas as seguintes análises a 
partir do Acompanhamento Permanente da Gestão durante 2012: 
 
Descrição da ocorrência Quantidade de 

servidores 
relacionados 

Quantidade de 
ocorrências acatadas 
totalmente pelo gestor 

IMPACTO FINANCEIRO 
NO EXERCÍCIO 

Servidores com parcela de devolução ao 
erário interrompida ou prazo e /ou valor 
alterado. 

2 2 25.993,64 

Servidores com ingresso no cargo efetivo 
após 25/11/1995 recebendo quintos. 

1 1 152,92 

Servidores com idade superior a 70 anos 
ainda na situação de Ativo 

1 1 0,00 

Pensões concedidas  após 19/02/2004 
cadastradas no SIAPE  em tipos menores 
que 52. 

28 28 295.606,74 
 

Servidores com devolução do adiantamento 
de férias nos últimos cinco anos em valor 
inferior ao recebido. 

14 14 13.805,22 

Pagamento de adiantamento de férias sem 
o respectivo desconto nos três meses 
subsequentes ao mês do recebimento da 
antecipação 

1 1 6.970,20 

Servidores que recebem vantagens 
calculadas sobre a GAE e que não recebem 
a GAE 

1 1 4.165,59 

 
Sistema Corporativo (SISAC) 
 
Quanto à atuação na gestão de pessoal, observou-se que a Unidade não cumpriu os 
prazos previstos para cadastramento no SISAC dos atos de concessão de aposentadoria 
e pensão emitidos em 2012, assim como nem todos os pareceres quanto à legalidade dos 
referidos atos foram registrados no Sistema no prazo previsto no Art. 7º da Instrução 
Normativa - TCU nº 55/2007, tendo sido observada a desconformidade apresentada no 
quadro a seguir: 
 
 

Quantidade de atos de admissão, concessão de 
aposentadoria, reforma e pensão emitidos em 2012. 

Quantidade de atos cujo prazo do art.7º da IN 
55 não foi atendido. 

383 336 

Fonte: Extrações do sistema SISAC 

 
Controles Internos Administrativos 
 
A segregação de funções é princípio de controle interno administrativo insculpido na 
Instrução Normativa SFC n.º 01, de 6 de abril de 2001. Este princípio constitui um dos 
principais mecanismos de controle interno das organizações e significa dizer que se 
deve fazer com que os indivíduos não realizem funções incompatíveis. Do ponto de 
vista de controle, funções são consideradas incompatíveis quando é possível que um 
indivíduo cometa um erro ou fraude e esteja em posição que lhe permita esconder o erro 
ou a fraude no curso normal de suas atribuições (BOYNTON et alli, 2002). 
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Da análise realizada, verificamos que há independência de instâncias (segregação de 
funções) na Unidade, pois constatamos que o mesmo agente que reconhece direito a ser 
pago não é o que executa o pagamento efetivo da despesa. 
Diante da complexidade da legislação de pessoal, a identificação das necessidades e a 
consequente promoção de treinamento da equipe de RH na citada legislação fortalecem 
o ambiente de controle da Unidade.  Da análise realizada, verificamos que os gestores 
de recursos humanos têm mapeado as necessidades de aperfeiçoamento dos servidores, 
em consequência, a capacitação oferecida corresponde às necessidades de treinamento 
apresentadas pelos servidores.  
Apesar de complexa, a legislação de pessoal deve embasar a concessão de direitos, em 
atendimento ao princípio da legalidade. Neste quesito, verificamos que a unidade tem 
motivado as concessões, apresentando o devido embasamento legal, normativo ou 
judicial que fundamentaram essas concessões. 
Os direitos afetos à área de pessoal são reconhecidos pelo Chefe do Departamento de 
Pessoal. Apenas os processos de repercussão geral que merecem interpretação da 
legislação são submetidos ao prévio pronunciamento da área jurídica, bem como são 
acompanhados pela alta administração (reitor e pró-reitores). 
Nesta análise dos controles ao nível do processo no âmbito do setor de recursos 
humanos da Fundação Universidade do Amazonas, a acumulação de cargos ganha 
especial atenção, haja vista ser assunto recorrente em outros trabalhos de auditoria. 
Verificamos as rotinas do setor e constatamos que não há mecanismo de controle 
implementado para verificar as acumulações indevidas. Neste ponto, cabe destacar que 
o gestor não dispõe das ferramentas efetivas (acessos a bases de dados) para essa 
verificação. 
O controle de assiduidade e pontualidade dos servidores, segundo art. 6º do Decreto nº 
1.590/1995, poderá ser exercido mediante controle mecânicos, controle eletrônico ou 
folha de ponto. Constatamos, a partir dos testes de auditoria, que o cumprimento da 
jornada de trabalho é controlado por meio de folha de ponto, a qual fica em poder da 
chefia de cada setor da Instituição. 
  
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 

Com objetivo de avaliar a capacidade da Unidade em intervir previamente sobre as 
causas que ensejaram a ocorrência de passivos sem a consequente previsão 
orçamentária de créditos ou de recursos, bem como as medidas adotadas para a gestão 
desse passivo, considerou-se as seguintes questões de auditoria: a) houve passivos 
assumidos pela UJ sem prévia previsão orçamentária de créditos ou de recursos? b) 
quais os esforços dispendidos pela UJ para minimizar ou evitar a ocorrência de passivos 
nessas condições? c) estão definidos em normativos internos os responsáveis pelo 
tratamento dos passivos sem prévia dotação orçamentária? d) existe avaliação de risco 
para os passivos contingentes em função da série histórica ou outro processo? e) são 
adotadas medidas compatíveis com os riscos identificados (estrutura pessoal e física da 
conformidade dos registros de gestão)? f) reconhecimento de Passivos por Insuficiência 
de Créditos está registrado conforme a legislação vigente (NT STN 2.309/2007)? g) 
existe indicadores que possibilitem o gestor identificar fragilidades no processo? h) o 
gestor atua no atendimento das determinações e recomendações anteriores? 

Nesse sentido, a metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação, utilizando o 
SIAFI gerencial, da movimentação de todas as contas do Passivo que se relacionam 
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passivos assumidos pela UJ sem prévia previsão orçamentária de créditos ou de 
recursos. 

Com efeito, não foi encontrado nenhum valor registrado nas contas contábeis 
pertinentes. Do mesmo modo, são consideradas consistentes as informações 
apresentadas no Relatório de Gestão do exercício 2012 da FUAM, o qual consolida as 
contas do HUGV, de que não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de 
créditos ou recursos durante o exercício sob exame. 

  
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação da Estrutura e da Atuação da Auditoria Interna 

Verificou-se que a Unidade de Auditoria Interna está subordinada ao Conselho de 
Administração da FUAM e com vinculação administrativa à Reitoria, situação que está 
coerente com as diretrizes estabelecidas na legislação aplicável ao tema. 
 
Quanto à existência de uma política formalizada no regulamento/estatuto da entidade, 
constatamos que a Resolução nº 008/2009 - CONSAD – UFAM aprovou o Regimento 
Interno e o Manual de Procedimentos da Auditoria Interna, disciplinando as 
atividades/atribuições de responsabilidade e a autoridade da Unidade de Auditoria 
Interna da FUAM. 
 
Com relação à atuação da AUDIN na prática de atos de gestão e na aplicação do 
princípio de segregação de funções, não se identificou qualquer normatização interna na 
FUAM vedando a participação dos auditores internos em atividades que possam 
caracterizar participação na gestão. Identificamos apenas uma referência ao tema, sem 
caráter normativo, na introdução do Manual de Procedimentos da Auditoria Interna. A 
participação de algum dos servidores da Auditoria Interna, nesse sentido, prejudicaria a 
independência dos trabalhos de auditoria. Desta forma, sugerimos a inclusão dessa 
vedação no Regimento Interno da Auditoria Interna da FUAM.  
 
Verificou-se que o acesso da Auditoria Interna aos registros, pessoal, sistemas e 
informações relevantes à execução de suas atividades é amplo e irrestrito no âmbito da 
FUAM.  
 
Quanto à apresentação oportuna de informações solicitadas pela AUDIN aos 
departamentos da Instituição, verificou-se que, embora os relatórios de auditoria interna 
fixem prazos para atendimento das recomendações, não são apresentadas quaisquer 
manifestações que comprovem a devida regularização pelas unidades auditadas, 
ocasionando reincidência periódica. 
 
Quanto à possibilidade de obtenção de apoio, dentro e fora da Instituição, às atividades 
da Auditoria Interna, verificou-se que a Resolução nº 008/2009 - CONSAD - UFAM, 
que aprovou o Regimento Interno da Auditoria Interna, assegura essa prerrogativa à 
AUDIN. 
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Da aplicação dos testes, constatamos que a AUDIN não realiza avaliação de risco para 
definir as ações de controle a serem executadas. A avaliação de risco permite que uma 
organização considere até que ponto eventos em potencial podem impactar a realização 
dos objetivos. Independente de o gestor ter definido ou não os riscos que envolvem o 
negócio da organização, o Auditor Chefe deve estabelecer um planejamento baseado em 
riscos para determinar as prioridades da atividade de auditoria interna, de forma 
consistente com as metas da organização. A AUDIN deve priorizar os trabalhos 
conforme a avaliação desses riscos, ou seja, o seu PAINT deve ser estruturado de 
acordo com as fragilidades detectadas. 
 
Verificamos que, dos itens previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 
- PAINT para o exercício de 2012, não foram apresentados relatórios de indicadores de 
desempenho utilizados pela entidade e cumprimento da aplicação das normas 
acadêmicas, cujas ações têm previsão de realização. O cronograma planejado para a 
execução dos trabalhos não foi cumprido. Entretanto, os atrasos e antecipações não 
chegaram a comprometer a execução das atividades planejadas para o exercício. 
Segundo o IIA (Institute of Internal Auditors), “O executivo chefe de auditoria deve 
assegurar que os recursos de auditoria interna sejam apropriados, suficientes e 
eficazmente aplicados para o cumprimento do planejamento aprovado”. 
 
Considerando os dispêndios realizados no período de janeiro a dezembro de 2012 pela 
Fundação Universidade do Amazonas - FUAM, pode ser aferido que o percentual de 
análise dos recursos auditados pela Auditoria Interna correspondeu a 3,3% do total de 
recursos geridos pela UJ. 
 
Verificamos que o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2012 
da FUAM foi encaminhado à Unidade de Controle Interno no dia 27 de fevereiro de 
2013, conforme a legislação aplicável ao tema.  
 
Em relação ao desenvolvimento de competências, segundo o IIA (Institute of Internal 
Auditors), “Os auditores internos devem possuir o conhecimento, as habilidades e 
outras competências necessárias ao desempenho de suas responsabilidades 
individuais”. Da análise deste quesito na Unidade, verificamos que a Instituição possui 
um Plano Anual de Capacitação (PAC) que busca ir ao encontro das necessidades 
existentes em cada uma das Unidades Administrativas da UJ. A Auditoria Interna envia 
anualmente à Comissão de Elaboração do PAC um formulário consolidado com as 
necessidades de capacitação e treinamento de seus servidores.  
 
Consta no RAINT relativo ao exercício de 2012 que houve a participação de servidores 
da AUDIN em 06 cursos, 02 fóruns, além de diversos seminários e palestras, 
demonstrando que a Unidade de Auditoria Interna está capacitando seus servidores para 
o desempenho das atividades. 
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Quanto ao dimensionamento da força de trabalho na AUDIN, segundo o Auditor Chefe, 
faz-se necessária a ampliação do quadro técnico com o objetivo de atender às demandas 
crescentes de atividades da referida Unidade de Auditoria Interna, sendo considerado 
ideal para o desenvolvimento regular dessas atividades que o quadro técnico, atualmente 
formado por 05 (cinco) servidores, fosse ampliado para 07 (sete) servidores.  
 
Diante do exposto, concluímos que a atuação da Auditoria Interna carece de revisão por 
parte do Auditor Chefe e da administração superior da Instituição. Em relação à 
estrutura disponível, cabem ações, da alta administração e do chefe, para um novo 
dimensionamento da força de trabalho.  
  
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do 

TCU 

Não foram identificadas quaisquer determinações do TCU destinadas à FUAM ou ao 
HUGV em que haja previsão expressa quanto à manifestação do Controle Interno nas 
contas do exercício 2012. 
  
##/Fato## 

 
 
2.8 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

A metodologia consistiu no levantamento de todas as recomendações pendentes de anos 
anteriores e emitidas durante a gestão 2012 com posterior verificação do atendimento 
das recomendações. O levantamento abrange as recomendações relativas ao Hospital 
Universitário Getúlio Vargas. 

O Quadro abaixo mostra os resultados da análise. 
 

Status 

Ordens de 
Serviços 

Homologadas 
antes e em 

2010 

Ordens de 
Serviços 

Homologadas 
em 2011 

Ordens de 
Serviços 

Homologadas 
em 2012 

Total % 

Atendida 19 16 2 37 27% 
Cancelada 2 2 0 4 3% 

Em Análise 
pelo 

Controle 
Interno 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Enviada ao 
Gestor 

0 0 2 2 1,5% 

Prorrogada 0 0 2 2 1,5% 
Reiterada 41 34 15 90 67% 

Total 62 52 21 135 100% 
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Diante do exposto, observa-se que das recomendações que o gestor teve ciência, há um 
percentual de pendência de 70%, o que denota uma deficiência nos controles internos 
administrativos. Ressalta-se que, das recomendações pendentes, 50% se concentram nas 
áreas de Processos Licitatórios e Contratos de Obras, Compras e Serviços. 
 
O gestor da Unidade, por intermédio do Ofício n° 244/GR/UFAM, datado de 
10/04/2013, esclarece que, tendo em vista a importância da questão, está adotando 
providências para modernização de sua estrutura administrativa e normativa de modo a 
priorizar o atendimento tempestivo das recomendações do Órgão de Controle Interno. 
 
  
##/Fato## 

 
 
2.9 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação da Carta de Serviços ao 
Cidadão considerando a seguinte questão de auditoria: A unidade possui carta de 
serviço ao cidadão nos moldes do Decreto 6932/2009? 
A metodologia consistiu na avaliação da Carta de Serviço ao Cidadão conforme 
prescreve o Decreto nº 6932/2009. 
A partir dos exames aplicados concluiu-se que a FUAM e o HUGV prestam serviços ao 
cidadão, porém ainda não implementaram a Carta de Serviço ao Cidadão. Verificamos 
que o gestor constituiu uma Comissão (Portaria 123/2013-UFAM) com a função de 
implantação da referida carta e há previsão para conclusão do trabalho no primeiro 
semestre do ano em curso.  

  
##/Fato## 

 
 
2.10 Avaliação do CGU/PAD 

A partir dos exames aplicados verificou-se que a Fundação Universidade do Amazonas 
- FUAM indicou coordenador responsável pelo registro de informações sobre os 
procedimentos disciplinares instaurados no sistema CGU-PAD. Observou-se ainda que 
os PAD instaurados foram registrados no sistema CGU-PAD e que a estrutura de 
pessoal e tecnológica é suficiente para gerenciar os PAD instaurados e o devido uso do 
sistema CGU-PAD. 
  
##/Fato## 

 
 
2.11 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 

A partir dos exames aplicados concluiu-se que o parecer de auditoria continha todos os 
elementos previstos no Anexo III, Item 1, da Decisão Normativa TCU nº 124, de 5 de 
dezembro de 2012. Entretanto, a partir de recomendação desta Controladoria, a unidade 
realizou a complementação de algumas informações, conforme detalhado em ponto 
específico deste Relatório. 
  
##/Fato## 
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2.12 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 

O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação do conteúdo específico 
considerando a seguinte questão de auditoria: A UJ inclui os conteúdos específicos 
conforme determina a DN TCU nº 119/2012? 
A metodologia consistiu na avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 
encaminhado ao Tribunal de Contas da União. 
A DN TCU nº 119/2012 estabeleceu conteúdo específico para a UJ que por sua vez 
incluiu no Relatório de Gestão os itens solicitados.  
  
##/Fato## 

 
 
2.13 Ocorrência com dano ou prejuízo 
 
Achados da Auditoria - nº 201305999 
- Pagamentos mensais efetuados pela UFAM, referentes à execução do Contrato 
19/2011, ocasionaram prejuízo ao erário no valor total de R$ 1.143.237,85 (um milhão, 
cento e quarenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos). 
- A FUAM efetuou pagamentos de servidores e pensionistas no exercício de 2012 em 
valor maior do que o devido. 
 
Achados da Auditoria - nº 201306000 
- Análise da gestão de pessoal quanto à folha de pagamento com ocorrências. 
 
 
3. Conclusão 
 
 

Eventuais questões 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/AM, 24 de Julho de 2013. 
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Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas 

 
 
 

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201305999 
 
1 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

1.1 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis  

1.1.1 PROVIMENTOS                                    

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
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A unidade não registrou os atos de pessoal no SISAC. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, 
do total de 383 atos da unidade examinada, identificamos que não foram registrados 137 
atos de admissão, 15 atos de aposentadoria, 13 atos de concessão de pensão. Com isso, 
verificou-se que a unidade não efetuou os registros dos atos de pessoal no SISAC, em 
descumprimento ao disposto no art. 7° da IN/TCU n.° 55/2007 para os atos abaixo 
evidenciados. 
 
TIPO DE ATO: ADMISSÃO 

SIAPE Data do Ato   SIAPE Data do Ato SIAPE Data do Ato 

1978782 09/11/2012   2827403 07/11/2012 2552642 07/11/2012 

1884446 02/10/2012   1770092 06/09/2012 1984603 26/12/2012 

1977513 07/11/2012   3551875 10/10/2012 2659749 06/09/2012 

2433488 09/10/2012   1967268 13/09/2012 1977422 07/11/2012 

1965608 10/09/2012   1966307 11/09/2012 1974496 25/10/2012 

2661678 12/09/2012   1976734 06/11/2012 1966867 12/09/2012 

1914113 08/02/2012   1965456 06/09/2012 1967005 13/09/2012 

2871909 08/10/2012   2680073 11/09/2012 1967895 14/09/2012 

2364330 11/04/2012   1958307 01/08/2012 1965390 06/09/2012 

1980752 28/11/2012   2627921 26/09/2012 1694247 11/09/2012 

1977860 08/11/2012   1974826 26/10/2012 1640426 06/09/2012 

1974193 23/10/2012   1968849 25/09/2012 1967107 13/09/2012 

1963955 28/08/2012   2475087 23/11/2012 1966159 11/09/2012 

1968601 24/09/2012   2774097 02/10/2012 1964795 04/09/2012 

1732957 13/09/2012   1967922 14/09/2012 3357218 25/06/2012 

2662112 12/09/2012   1981556 03/12/2012 1975485 31/10/2012 

2608494 26/12/2012   1963793 27/08/2012 1964715 04/09/2012 

1971492 08/10/2012   1978806 09/11/2012 2748095 04/09/2012 

1977380 07/11/2012   1964580 04/09/2012 1976536 05/11/2012 

1966573 12/09/2012   1970109 02/10/2012 1967178 13/09/2012 

1985610 07/01/2013   1965492 06/09/2012 1965564 06/09/2012 

1974617 25/10/2012   1967699 14/09/2012 1965982 10/09/2012 

1974486 25/10/2012   1963940 28/08/2012 1976705 06/11/2012 

1967874 14/09/2012   1965786 10/09/2012 1970514 03/10/2012 

1966831 12/09/2012   1965530 06/09/2012 1965349 06/09/2012 

1978633 09/11/2012   1979472 21/11/2012 1984278 20/12/2012 

1964667 04/09/2012   1975519 31/10/2012 2610669 13/09/2012 

1984550 26/12/2012   1974940 29/10/2012 3286242 12/09/2012 

1971141 05/10/2012   1970812 04/10/2012 1974199 23/10/2012 

TIPO DE ATO: ADMISSÃO 
SIAPE Data do Ato 

 
SIAPE Data do Ato 

 
SIAPE Data do Ato 

2781952 25/10/2012 
 

1975005 29/10/2012 
 

2861555 31/08/2012 

2642367 08/11/2012 
 

1967124 13/09/2012 
 

1984914 28/12/2012 

1970637 03/10/2012 
 

1962197 15/08/2012 
 

1965994 10/09/2012 

1981048 29/11/2012 
 

1967327 13/09/2012 
 

1985832 07/01/2013 
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1986276 08/01/2013 
 

1512351 30/08/2012 
 

1967079 13/09/2012 

1968782 25/09/2012 
 

1984910 28/12/2012 
 

1965898 10/09/2012 

1979519 21/11/2012 
 

1831198 06/11/2012 
 

1975566 31/10/2012 

1978567 09/11/2012 
 

1934088 12/04/2012 
 

1964568 04/09/2012 

1796267 14/09/2012 
 

1967026 13/09/2012 
 

1865624 22/11/2012 

1975536 31/10/2012 
 

1979529 21/11/2012 
 

3434210 02/08/2012 

1964295 30/08/2012 
 

1968528 24/09/2012 
 

1965508 06/09/2012 

1976772 06/11/2012 
 

1963908 28/08/2012 
 

1967302 13/09/2012 

1978092 08/11/2012 
 

1966622 12/09/2012 
 

1943371 04/09/2012 

1983970 11/12/2012  1964311 30/08/2012  2554576 12/09/2012 

1971644 08/10/2012  1977363 07/11/2012  1984264 20/12/2012 

1799539 17/01/2013  1976965 06/11/2012  1964348 31/08/2012 

1969604 01/10/2012  1978042 08/11/2012 

 
TIPO DO ATO: APOSENTADORIA 

SIAPE Data do Ato  SIAPE Data do Ato 

0400434 20121116  0400504 20120315 

0399494 20120418  0399905 20121114 

0399689 20120502  0400703 20121219 

2254083 20121223  0401070 20120418 

0399572 20121114  0399268 20120202 

0399597 20120701  0401101 20120308 

0399579 20120710  0399807 20120312 

6399204 20121213    

 
TIPO DO ATO: PENSÃO CIVIL 
SIAPE 
(Instituidor de Pensão) Data do Ato 

 SIAPE 
(Instituidor de Pensão) Data do Ato 

0399763 27/08/2012  1354329 03/05/2012 
0400834 14/04/2012  0400890 08/12/2012 

0400275 05/06/2012  0401135 08/10/2012 

0401406 15/02/2012  3181780 01/10/2012 

0400143 03/08/2012  0399211 06/08/2012 

0399431 16/05/2012  0399940 25/08/2012 

0399699 07/06/2012  1168775 27/08/2012 

 
Dessa forma, as informações pertinentes aos atos de admissão e concessão não foram 
cadastradas no SISAC e nem disponibilizadas para o respectivo órgão de controle 
interno. 
Verificou-se que a lotação do setor é insuficiente para atender a demanda de suas 
atividades, contudo, essa situação poderia ter sido minimizada: identificou-se, no 
sistema SIAPE, vários cargos vagos para os quais não houve concurso público realizado 
em 2012, bem como a existência de 25 servidores cedidos pela Unidade, ocupando 
cargo em comissão em outros órgãos, sem que houvesse a solicitação do retorno desses 
servidores.  
 
  
##/Fato## 

Causa 
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Quantitativo da força de trabalho da área de recursos humanos insuficiente para dar 
vazão às atividades atribuídas ao referido setor, especialmente por ausência de reposição 
dos servidores ali lotados, que foram licenciados, aposentados, cedidos ou exonerados. 
 
De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995: 

1) Cabe ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos - DRH “Planejar, 
coordenar e acompanhar a programação de atividades de recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento e avaliação e controle dos recursos humanos”. 

2) O DRH estava subordinado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que 
tinha como uma de suas atribuições “supervisionar a administração de recursos 
humanos”. 

Em consulta ao sítio da FUAM na internet, http://procomun.ufam.edu.br/deptorecursos-
humanos/informacoes-gerais,  identificou-se que a partir de 2001 o referido setor passou 
a integrar a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários - PROCOMUM. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 301/GR/UFAM, de 25/04/2013, a Reitora apresentou a seguinte 
manifestação: “Devido o número reduzido de servidores frente à crescente demanda de 
atividades, os registros dos atos de admissão, aposentadoria e pensão deixaram de ser 
efetivados dentro do prazo legal. Temos envidado esforços para corrigir esta 
inconformidade.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Considerando os problemas identificados durante a inspeção in loco acima relacionados, 
verificou-se ser procedente a manifestação da gestora da Unidade examinada, pois foi 
constatada a insuficiência na quantidade de pessoas em atividade nos setores 
responsáveis pela execução dos devidos registros no SISAC. Porém, esta situação 
poderia ter sido minimizada. Se o quadro de recursos humanos está reduzido o mais 
razoável é que sejam encontradas e implementadas ações no sentido de repor, ou no 
mínimo reduzir a defasagem de pessoal, no caso em questão, por meio do retorno dos 
servidores cedidos ou pela realização de concurso público.,  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Elaborar rotina de procedimentos, definindo periodicidade, para se 
efetuar no prazo previsto pelos normativos do TCU os cadastramentos e atualizações de 
informações no SISAC dos Atos de Admissão, Aposentadoria e Pensão da Unidade.   
 
 
2 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

2.1 Pagamento de Pessoal Ativo da União  

2.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ações executadas pelo gestor da FUAM são insuficientes para minimizar as 
deficiências da força de trabalho da Unidade. 
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Fato 
 
Durante os exames verificou-se que em 2012 a FUAM vem fazendo gestões junto ao 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, na tentativa de conseguir 
abertura de novas vagas de técnicos administrativos e docentes. Além disso, o gestor da 
Unidade realizou cinco concursos públicos, sendo 01(um) para contratação de técnicos 
administrativos, com a oferta de 105 vagas e os outros 04 (quatro) para contratação de 
docentes, com a oferta de 119 vagas. Também foram realizados 08 (oito) Processos 
seletivos para contratação de docente por tempo determinado (Professores Substitutos, 
Visitantes e Temporários). 
 
As ações acima relatadas não foram suficientes para adequar a força de trabalho da UJ 
para uma situação ideal, até porque existem cargos vagos disponíveis no Sistema 
SIAPE, para os quais não foi feito concurso público, bem como não houve solicitação 
do retorno dos servidores cedidos. Cabe relatar que muitos campi foram criados no 
interior do Estado do Amazonas, aumentando a demanda por novos recursos humanos, 
sem que haja criação de novas vagas para a FUAM por parte do MP.    
 
De acordo com as informações constantes do Relatório de Gestão identificamos: 

1) Em 2012, para cada dois servidores contratados existe um egresso; 
2) Em 31/12/2012 estavam afastados 211 servidores, seja por cessão, remoção ou 

licenças remuneradas e não remuneradas. Na maioria, os afastamentos 
decorreram da participação de servidores em Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu no país (79). Após, 27 afastamentos decorrentes de cessão de 
servidor para exercer cargo em comissão e outros 27, referentes à remoção de 
ofício, no interesse da administração; 

3) Não houve requisição de pessoal de outros órgãos públicos; 
4) 27,81% (vinte e sete, vírgula oitenta e um por cento) dos servidores da FUAM 

tem idade entre 41 a 50 anos; 
5) 80% (oitenta por cento) dos servidores possui curso superior completo, sendo 

21% (vinte e um por cento) com Aperfeiçoamento, especialização ou pós-
graduação; 22% (vinte e dois por cento) com mestrado; e 20% com doutorado. 

Ressalte-se que o total de servidores constantes dos quadros A.6.2, A.6.4 e A.6.5 não 
estão compatíveis entre si. No primeiro, somada a lotação efetiva, são apresentados 
3.300 servidores, no segundo, 3.301 e no terceiro, 3043.  

Identificou-se também que a UJ não possui mecanismos de verificação periódica quanto 
à acumulação de cargos.    
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de procedimentos e normativos instituídos para acompanhamento das 
ocorrências de vagas no SIAPE, aliado a insuficiência de pessoal no setor responsável 
por demandar os concursos da Instituição. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
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A UFAM não possui mecanismos de verificação periódica quanto a acumulação de 
cargos. Os casos quando demandados pela CGU e TCU, fornecemos subsídios à 
Auditoria Interna e Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em que pese a não criação de vagas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, a Instituição deve estar sempre acompanhando a saída dos seus servidores para 
que tão logo os cargos estejam vagos, sejam realizados concursos para substituição dos 
egressos. Falhas nesse acompanhamento vão impactar na prestação dos serviços 
ofertados pela FUAM.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Instituir normativos definindo setor e responsável pelo 
acompanhamento dos egressos e ingressos ocorridos na Instituição. 
 
 
2.1.2 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
A FUAM efetuou pagamentos de servidores e pensionistas no exercício de 2012 em 
valor maior do que o devido. 
 
Fato 
 
Em virtude de análise comparativa dos dados extraídos do Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos - SIAPE, realizada na folha de pagamento da 
FUAM, com vistas a avaliar a gestão de pessoas, por meio da observância à legislação 
sobre remuneração, cessão, requisição de pessoal, bem como sobre a concessão de 
aposentadorias, reformas e pensões, encontrou-se as seguintes ocorrências, listadas no 
quadro a seguir: 
 

Quadro 2 – Constatações da folha de pagamento 
OCORRÊNCIAS FATO QUANTI

DADE 
IMPACTO 
FINANCEIRO 
NO EXERCÍCIO 

Servidores com parcela de 
devolução ao erário 
interrompida ou prazo e 
/ou valor alterado. 

Servidor Mat. Siape 0399739 – Valor total a 
devolver registrado R$ 3.616,22. Apenas uma 
parcela de R$ 1.143,34 foi descontada . Não 
houve comprovação do desconto posterior do 
saldo restante. 
Servidor Mat. Siape 0399337 - Valor total a 
devolver registrado R$36.484,06. Foram 
descontados R$ 8.539,80. Houve suspensão dos 
descontos por via judicial. Não foi apresentada 
cópia da referida decisão para devida 
comprovação. 

2 25.993,64 

Servidores com ingresso 
no cargo efetivo após 
25/11/1995 recebendo 
quintos. 

Servidor Matr. Siape 6403138 – Não houve 
comprovação do tempo de serviço prestado pelo 
servidor na Universidade Federal de Brasília 
entre 22/08/1978 e 05/08/1997, que respalde o 
recebimento dos quintos. 

1 152,92 

Servidores com idade 
superior a 70 anos ainda 
na situação de Ativo 

Servidor Matr. SIAPE 0399620 – Possui 
acúmulo de cargos e por isso sua matrícula está 
bloqueada no Siape, não sendo permitido o 
registro da aposentadoria compulsória. Existe 
PAD instaurado para apuração da ocorrência.  

1 0,00 
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Pensões concedidas  após 
19/02/2004 cadastradas no 
SIAPE  em tipos menores 
que 52. 

Valor de pensão pago a maior pela Unidade, em 
virtude da não regularização/atualização do tipo 
de pensão concedida. Não foi realizado o ajuste 
da pensão até a data desse Relatório. 

28 295.606,74 
 

Servidores com devolução 
do adiantamento de férias 
nos últimos cinco anos em 
valor inferior ao recebido. 

Servidor Matr. SIAPE 1341184 não efetuou 
devolução ao Erário do valor devido de 
R$3.424,70. 
Servidor Matr. SIAPE 1224334 efetuou 
devolução ao Erário, porém resta pendente o 
valor de R$1.779,51. 
Servidor Matr. SIAPE 0400771 efetuou 
devolução ao Erário, porém resta pendente o 
valor de R$6.970,20. 
Servidor Matr. SIAPE 7399960 efetuou 
devolução ao Erário, porém resta pendente o 
valor de R$1.630,81. 

14 13.805,22 

Pagamento de 
adiantamento de férias 
sem o respectivo desconto 
nos três meses 
subsequentes ao mês do 
recebimento da 
antecipação 

Servidor Matr. SIAPE 0400771 efetuou 
devolução ao Erário, porém resta pendente o 
valor de R$6.970,20. 
 

1 6970,20 

Servidores que recebem 
vantagens calculadas 
sobre a GAE e que não 
recebem a GAE 

Servidora Matr. SIAPE 0701037 em 1991 era 
ocupante de cargo efetivo em outro órgão e teve 
sua remuneração alterada pela Lei 8.270 de 
17/12/1991. Na ocasião,  seu Vencimento Básico 
havia sofrido redução que foi compensado por 
valor  pago a título de diferença de vencimentos, 
nominalmente identificada conforme § 6º do 
artigo 7º da referida lei.  Então, a servidora 
passou a receber seu Vencimento Básico 
juntamente coma a referida diferença 
complementar.    
A GAE que surgiu através da LD 13/92, teve  
seu valor calculado com base no Vencimento 
Básico e também na diferença complementar. 
A servidora foi redistribuída para a UFAM em 
01/04/1999.  Posteriormente,  a GAE deixou de 
integrar a estrutura remuneratória dos  Técnicos 
em Assuntos Educacionais, no entanto,  a 
parcela da GAE paga em cima da diferença de 
vencimentos, nominalmente identificada, 
continuou sendo paga. 
 

1 4165,59 

:  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de procedimentos e/ou medidas de prevenção que evite as ocorrências 
apontadas. 
 
De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995: 

1) Cabe ao Diretor do Departamento de Pessoal – DEPES “Desenvolver atividades 
de registro, controle e acompanhamento dos direitos e deveres dos servidores da 
Universidade do Amazonas”, bem como de “Coordenar e supervisionar a 
elaboração da folha de pagamento”. 

2) O DEPES está subordinado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças da 
FUAM, que tem como uma de suas atribuições “supervisionar a administração 
de recursos humanos”. 

  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 879/GR/UFAM, o gestor apresentou as seguintes justificativas: 
 
1- Servidores com parcela de devolução ao erário interrompida ou prazo e /ou 
valor alterado: 
“Espelhos do SIAPE em anexos”. 
 
2 - Servidores com ingresso no cargo efetivo após 25/11/1995 recebendo quintos: 
“Matrícula SIAPE: 6403138 (...) – Averbado o Tempo de Serviço na Fundação 
Universidade de Brasília, do Período de 22.03.1978 a 08.08.1997, admitido na UFAM 
através de Concurso Público conforme Portaria nº 1102/97, para o cargo de Professor 
de Magistério Superior em 06.08.97, recebe VPNI, correspondente ao período de 
20.02.90 a 22.03.92 e 30.11.92 a 28.03.94, conforme Portarias 267/92 e 305/94. 
Informamos que estamos providenciando documento a UNB para regularização no 
SIAPECAD com correção da data da vacância e posterior registro do ingresso no 
Serviço Público, documentos anexos.”  
 
3 - Servidores com idade superior a 70 anos ainda na situação de Ativo: 
“Em virtude da situação de acúmulo de proventos não é possível registrar no sistema o 
ato que aposentou, compulsoriamente, o Prof.(...). Foi encaminhado o Ofício nº 
181/2012, cópia em anexo, à Magnífica Reitora, para a instauração do devido Processo 
Disciplinar.” 
 
4 – Pensões concedidas  após 19/02/2004 cadastradas no SIAPE  em tipos menores 
que 52: 
“Refere-se a pensões que foram concedidas com tipo 13 após 19/02/2004, quando 
deveriam estar cadastradas como tipo 54.  
Quase todas as pensões já se encontram julgadas pelo Tribunal de Contas da União, 
questiona-se quanto à auditoria realizada pela Controladoria Geral da União uma vez 
que, alterando o tipo de pensão, provocará uma redução considerável no pagamento de 
cada pensionista. Segue cálculo, documentos anexos.” 
 
5 - Servidores com devolução do adiantamento de férias nos últimos cinco anos em 
valor inferior ao recebido: 
“Espelhos do SIAPE em anexos”. 
 
6 - Pagamento de adiantamento de férias sem o respectivo desconto nos três meses 
subsequentes ao mês do recebimento da antecipação: 
“Espelhos do SIAPE em anexos.” 
 
7 - Servidores que recebem vantagens calculadas sobre a GAE e que não recebem 
a GAE: 
“Trata-se da servidora aposentada (...) que recebe uma diferença de provento 
relacionada à GAE – Gratificação de Atividade Executiva. Segue Lei nº 8.270/1991 que 
considera o pagamento legal para aqueles que foram redistribuídos de outros órgãos, 
documentos anexos.” 
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Em 13/06/2013, o gestor apresentou manifestação complementar, por meio do Ofício nº 
436/GR/UFAM, informando: “(...) estamos tomando providências para instituir o fluxo 
de procedimento para acompanhar os pagamentos e restituições dos valores pagos a 
maior(...).”  
 
Por meio do Ofício nº 453/2013/GR/UFAM, de 20 de junho de 2013, apresentou nova 
manifestação, como segue: 

“(...) Na ocasião a UFAM/HUGV anuiu com o teor do relatório nº 201305999. 

Contudo, informamos também que a instituição emitirá manifestação durante a 
execução do plano de providência permanente, em especial no que se refere as 
constatações em destaque, re-analisando as tabelas e valores para recálculos dos valores 
a serem devolvidos ao erário: 

2.1.2.1 quando a UFAM efetuou pagamentos de servidores e pensionista no exercício de 
2012 em valor maior do que o devido e restituições dos valores pagos a maior; (...)” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
1- Servidores com parcela de devolução ao erário interrompida ou prazo e /ou 
valor alterado: 
Servidor Matr. Siape 0399739 – Valor total a devolver registrado R$ 3.616,22. Apenas 
uma parcela de R$ 1.143,34 foi descontada. Não houve desconto posterior do saldo 
restante.  

Servidor Matr. Siape 0399337 - Valor total  a devolver registrado R$ 36.484,06.  Foram 
descontados R$ 8.539,80. Houve suspensão dos descontos por via judicial. Não foi 
apresentada cópia da referida decisão para devida comprovação. 

2 - Servidores com ingresso no cargo efetivo após 25/11/1995 recebendo quintos: 
 Servidor Matr. SIAPE 6403138: Não houve comprovação do tempo de serviço 
averbado, que embasa o referido pagamento. 
 
3 - Servidores com idade superior a 70 anos ainda na situação de Ativo: 
Situação do servidor está irregular, pois a aposentadoria compulsória do mesmo não foi 
registrada, devido o servidor acumular cargos, o que é vedado por Lei. Não foi 
apresentado resultado da apuração do fato, já iniciada pela UJ.  
 
4 – Pensões concedidas  após 19/02/2004 cadastradas no SIAPE  em tipos menores 
que 52: 
O órgão questiona a respeito da auditoria referente a esta ocorrência, haja vista que  a 
maioria das pensões listadas  já tiveram o seu registro efetuado pelo TCU com parecer 
pela legalidade e que  a correção do tipo de cálculo de pensão tipo 13 para tipo 54 iria 
reduzir consideravelmente o valor dos benefícios. 

Cabe esclarecer que o TCU, ao registrar os atos de concessão de pensão, verifica a 
legalidade do benefício no momento inicial de sua vigência, cotejando os respectivos 
valores naquele momento, conforme os dados registrados no formulário SISAC. 
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Portanto, a legalidade da concessão não implica necessariamente na legalidade do 
pagamento posterior do benefício, haja vista que é passível de alterações. 

A manutenção posterior dos referidos valores depende do tipo de cálculo a que eles 
estão submetidos no SIAPE. O tipo cálculo 13, era aplicado nas pensões com vigência 
antes de 20/02/2004 e atualizavam os valores conforme legislação vigente, havendo 
paridade entre remuneração dos ativos e as pensões. Qualquer alteração nos valores dos 
ativos refletia nos valores das pensões.      

Com a emenda constitucional nº 41 de 19/12/2003 e a Medida Provisória 167 publicada 
em 20/02/2004, posteriormente transformada na lei 10.887 de 18/06/2004, a paridade 
deixou de existir e os benefícios passaram a ter seus reajustes conforme o Regime Geral 
da Previdência.  

Inicialmente foi disponibilizado o tipo de pensão 51 que permitia atualização manual 
das pensões podendo ser retirada a paridade dos benefícios e depois surgiu o tipo de 
pensão 54 que faz o cálculo automaticamente. 

Em 17/08/2004 foi publicada no Diário Oficial da União, Orientação Normativa nº 03, 
de 13 de agosto de 2004 da Secretaria da Previdência Social do Ministério da 
Previdência Social, que em seus artigos 54 e 65 tratavam sobre o pagamento de pensão 
por morte dos servidores vinculados ao regime próprio de previdência. Posteriormente, 
em 08/01/2010 surge a Orientação Normativa MPOG/SRH nº 09, de 05/11/2010, 
estabelecendo orientação aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Federal, tratando do mesmo assunto. 

Em 05/10/2010, a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento através 
do SIAPE enviou o COMUNICA GERAL 541398, assunto: Pensão 54 - EC 41/2003 - 
Lei 10.887/2004 , informando que  as pensões com vigência a partir de 20/02/2004 
deveriam ser cadastradas como tipo 54. 

 Em resposta ao Ofício n° 8.554/2012/CGU-AM/CGU-PR de 23/03/2012 e Solicitação 
de Auditoria nº 201203085/017 de 11/04/2012,  a UFAM  se manifestou através do 
Ofício nº 356/GR/UFAM de 14/05/2012, referente ao  item 98,  que havia o 
entendimento de que as pensões tipo 13 já tinham sido migradas para o tipo 51 e 
posteriormente para o tipo 54 e que por falta de observação, ainda existiam  pensões 
tipo 13 sem a devida atualização. 

Resta claro que a unidade gestora tinha o conhecimento dos procedimentos corretos a 
serem adotados em relação às pensões que estavam cadastradas como tipo 13, com 
vigência a partir de 20/02/2004.  Portanto, o lapso ocorrido não se configura escusável.  

Para análise, selecionamos aleatoriamente uma amostra de sete pensões de um total de 
vinte e oito. 

O valor médio pago indevidamente entre os sete servidores selecionados foi de R$ 
118.272,71 por pensão. 
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5 - Servidores com devolução do adiantamento de férias nos últimos cinco anos em 
valor inferior ao recebido: 
O gestor não apresentou comprovação dos descontos, bem como, em consulta ao 
Sistema SIAPE, não os identificamos nos contracheques dos servidores citados. 
 
6 - Pagamento de adiantamento de férias sem o respectivo desconto nos três meses 
subsequentes ao mês do recebimento da antecipação: 
O gestor não apresentou comprovação dos descontos, bem como, em consulta ao 
Sistema SIAPE, não os identificamos nos contracheques dos servidores citados. 
 
7 - Servidores que recebem vantagens calculadas sobre a GAE e que não recebem 
a GAE: 
A servidora Matr. Siape 0701037, em 1991, era ocupante de cargo efetivo em outro 
órgão e teve sua remuneração alterada pela lei 8.270 de 17/12/1991, que dispunha sobre 
reajuste da remuneração dos servidores públicos, corrigia e reestruturava tabelas de 
vencimentos dos servidores civis do poder executivo.  Na ocasião, seu Vencimento 
Básico havia sofrido redução que foi compensado por valor pago a título de diferença de 
vencimentos, nominalmente identificada conforme § 6º do artigo 7º da referida lei.  
Então, a servidora passou a receber seu Vencimento Básico juntamente com a referida 
diferença complementar.    

A GAE que surgiu através da LD 13/92, teve seu valor calculado com base no 
Vencimento Básico e também na diferença complementar. 

A servidora foi redistribuída para a UFAM em 01/04/1999.  Posteriormente, a GAE 
deixou de integrar a estrutura remuneratória dos Técnicos em Assuntos Educacionais, 
no entanto, a parcela da GAE paga em cima da diferença de vencimentos, 
nominalmente identificada, continuou sendo paga indevidamente. 

 

Na sua resposta complementar o gestor apenas informa que já está adotando as 
providências solicitadas no Relatório de Auditoria.  Reiteramos a análise da equipe de 
auditoria, já contida nessa constatação, ressaltando a importância da implantação de 
rotinas de acompanhamento da folha de pagamento para que o sistema SIAPE apresente 
informações corretas quanto à vida pessoal e funcional dos servidores da UFAM, o que 
consequentemente reduzirá a possibilidade de que pagamentos indevidos venham a 
ocorrer. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar ou instituir o fluxo de procedimento para 
acompanhamento do pagamento da folha de pessoal da Unidade. 
 
Recomendação 2: Proceder aos descontos devidos nos contracheques dos servidores 
relacionados nessa constatação. 
 
 
2.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
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Os controles internos da Instituição são frágeis e apresentam inconsistências. 
 
Fato 
 

Controles internos é o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e 
procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de 
gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos para as unidades 
jurisdicionadas sejam alcançados (IN TCU nº 63/2010). 

A avaliação de controle interno visa a avaliar o grau em que o controle interno de 
organizações, programas e atividades governamentais assegura, de forma razoável, que, 
na consecução de suas missões, objetivos e metas, os princípios constitucionais da 
administração pública sejam obedecidos; as operações sejam executadas com eficiência, 
eficácia e efetividade, de maneira ordenada, ética e econômica e em conformidade com 
as leis e os regulamentos aplicáveis; as informações e os registros produzidos sejam 
íntegros, confiáveis e estejam disponíveis para apoiar o processo decisório e para o 
cumprimento das obrigações de prestar contas; e os recursos, bens e ativos públicos 
sejam protegidos de maneira adequada contra desperdício, perda, mau uso, dano, 
utilização não autorizada ou apropriação indevida. 

A responsabilidade por conceber, implantar, manter e monitorar os controles internos 
para assegurar os objetivos mencionados é da administração do órgão ou entidade 
pública, cabendo à auditoria interna ou ao órgão de controle interno da entidade avaliar 
a qualidade desses processos. 

Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pela FUAM, com 
vistas a garantir que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, na 
área de recursos humanos, foram analisados os seguintes componentes do controle 
interno: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, 
informação e comunicação e monitoramento. 

a) Ambiente de Controle 

O ambiente de controle estabelece a fundação para o sistema de controle interno da 
Unidade, fornecendo disciplina e estrutura fundamental. Deve demonstrar o grau de 
comprometimento em todos os níveis da administração com a qualidade do controle 
interno em seu conjunto (Resolução nº 1.135/2008, do Conselho Federal de 
Contabilidade). 

Os fatores que compõem o ambiente de controle incluem integridade e valores éticos, 
competência das pessoas, maneira pela qual a gestão delega autoridade e 
responsabilidades, estrutura de governança e organizacional, o “perfil dos superiores” 
(ou seja, a filosofia da direção e o estilo gerencial), as políticas e práticas de recursos 
humanos etc. 

Nesse sentido, a aplicação dos testes de controle neste componente resultou na 
identificação das constatações relacionadas a seguir: 

a) inexistência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de 
autorizações e aprovações e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas. O 
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estabelecimento de procedimentos formais pode contribuir para o fortalecimento dos 
controles internos da Unidade; 

Em consequência, as fragilidades no ambiente de controle podem comprometer o 
cumprimento da missão e o alcance dos objetivos da organização, bem como a eficácia 
do controle interno. 

Cabe ressaltar que organizações com ambientes de controle efetivos fixam um tom 
positivo, contratam e mantém pessoas competentes, formalizam e comunicam políticas 
e procedimentos de modo claro, adotam integridade e consciência de controle, 
resultando em valores compartilhados e trabalho em equipe para efetivação de 
objetivos. 

b) Avaliação de Risco 

Avaliação de risco é o processo de identificação e análise dos riscos relevantes para o 
alcance dos objetivos da entidade para determinar uma resposta apropriada. 

Em análise do Plano Institucional da Unidade, constatou que não há identificação clara 
dos processos críticos, além de não haver um diagnóstico dos riscos nas áreas de 
pessoal, que permitam detectar a probabilidade de ocorrência desses riscos e a 
consequente adoção de medidas para mitigá-las. 

Por oportuno, é importante lembrar que a ausência de uma política de gerenciamento de 
riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de estratégias para 
tratamento dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a 
probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências. 

c) Informação e Comunicação 

O sistema de informação e comunicação da entidade do setor público deve identificar, 
armazenar e comunicar toda informação relevante, na forma e no período determinados, 
a fim de permitir a realização dos procedimentos estabelecidos e outras 
responsabilidades, orientar a tomada de decisão, permitir o monitoramento de ações e 
contribuir para a realização de todos os objetivos de controle interno (Resolução nº 
1.135/2008, do Conselho Federal de Contabilidade). 

Em relação à adoção de práticas para divulgação e tratamento de informações 
relacionadas a atividades necessárias ao alcance dos objetivos da Unidade, destaca-se a 
disponibilidade de intranet, bem como de página própria na internet, mensagens de 
correio eletrônico, videoconferências, onde são divulgados tanto os atos normativos 
como informações atualizadas relacionadas às ações relevantes desenvolvidas pela 
FUAM, inclusive atendendo à Lei de Acesso à Informação no que se refere à 
transparência ativa. 

d) Monitoramento 

Monitoramento é um processo que avalia a qualidade do desempenho dos controles 
internos ao longo do tempo. Envolve a avaliação do desenho e da tempestividade de 
operação dos controles, a verificação de inconsistências dos processos ou implicações 
relevantes e a tomada de ações corretivas. 
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A sistemática de monitoramento utilizada pela FUAM é sintetizada na utilização de dois 
instrumentos, sendo um de âmbito interno e outro de âmbito externo. No âmbito 
interno, destaca-se a execução das auditorias realizadas na instituição pelo órgão de 
Auditoria Interna, tendo como base o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – 
PAINT. Entretanto, foi verificado que não há rotinas de monitoramento contínuo pelo 
corpo gerencial da própria organização, em relação às metas e objetivos fixados para o 
exercício. 

No âmbito externo, pode ser destacada a atuação da Controladoria Geral da União e 
Tribunal de Contas da União sobre as atividades desempenhadas pela Unidade no 
Exercício de 2012. 

Os resultados da aplicação destes dois instrumentos, configurados em documentos e 
relatórios, são refletidos nas ações da FUAM com melhorias em suas atividades e 
processos. 

e) Procedimentos de Controle 

Procedimentos de controle são as políticas e procedimentos estabelecidos pela 
administração da Unidade que ajudam a assegurar que as diretrizes estejam sendo 
seguidas. As atividades de controle devem estar distribuídas por toda a organização, em 
todos os níveis e em todas as funções. Elas incluem uma gama de controles preventivos 
e detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções 
(autorização, execução, registro e controle), controles de acesso a recursos e registros, 
verificações, conciliações, revisões de desempenho, avaliação de operações, de 
processos e de atividades, supervisão direta etc. 

 
No que se refere aos controles internos instituídos pela Unidade na área de recursos 
humanos, constatou-se as seguintes fragilidade: 
 
a) Inexistência de manual de normas e procedimentos contendo orientações para o 
processamento da folha de pagamento; 
 
b) Ausência de rotinas para acompanhamento das alterações da legislação da área de 
pessoal, inclusive acórdãos do Tribunal de Contas da União; 
 
c) Realização intempestiva do recadastramento de servidores e pensionistas, com vista a 
evitar pagamentos indevidos decorrentes da perda de direitos/vantagens; 
 
d) Ausência de rotina formalizada com fins de verificação da situação de servidores 
com dedicação exclusiva com outros vínculos; e 
 

Face ao exposto, pode-se concluir que os procedimentos de controle interno adotados 
pela Unidade Jurisdicionada, nas áreas de recursos humanos, embora sejam suficientes 
para permitir o acompanhamento das ações das respectivas áreas, não foram capazes de 
evitar impropriedades nos processos analisados, precisando ser revistos e melhorados, 
com objetivo de buscar maior aderência à legislação que regulamenta o assunto.  
##/Fato## 

Causa 
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Ausência de estratégias e rotinas para acompanhamento e atualização das informações 
sobre os servidores da Instituição, bem como a inserção desses dados no Sistema 
SIAPE. Soma-se também o quantitativo insuficiente de pessoas lotadas nos setores 
envolvidos com a gestão de pessoas, que não conseguem cumprir a contento com as 
atribuições que lhes são delegadas. 
De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995: 

3) Cabe ao Diretor do Departamento de Pessoal – DEPES “Desenvolver atividades 
de registro, controle e acompanhamento dos direitos e deveres dos servidores da 
Universidade do Amazonas”, bem como de “Coordenar e supervisionar a 
elaboração da folha de pagamento”. 

4) O DEPES estava subordinado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que 
tinha como uma de suas atribuições “supervisionar a administração de recursos 
humanos”. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 309/GR/UFAM, o gestor apresentou a seguinte manifestação: 
“Os procedimentos são medidas corretivas quando identificada alguma 
impropriedade/irregularidade.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
O gestor precisa melhorar seu controle interno, para suprir sua carência de servidores, 
especialmente no que se refere aos Departamentos de Pessoal – DEPES e de Recursos 
Humanos – DRH. A criação de rotinas e fluxos de procedimentos proporciona maior 
efetividade no acompanhamento dos pagamentos da folha de pessoal, acumulação de 
cargos e da evolução funcional dos servidores da Instituição, inclusive sua necessidade 
de capacitação, reduzindo ou até evitando a ocorrência de impropriedades e 
irregularidades. 
Da forma como se está procedendo na Instituição somente após uma falha encontrada é 
que as atitudes são implementadas, tardiamente. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Definir estratégias de atuação, incluindo a elaboração de rotinas e 
procedimentos para controle e acompanhamento das informações inerentes aos 
servidores da Instituição. 
 
 
3 GESTÃO OPERACIONAL                            

3.1 Programação dos Objetivos e Metas  

3.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica das principais ações sob responsabilidade da UFAM.  
 
Fato 
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Trata-se das informações básicas das principais ações executadas pela Fundação 
Universidade do Amazonas. No levantamento dessas informações foram considerados 
os critérios de materialidade, relevância e criticidade, além da vinculação finalística à 
missão da UJ, com extensão correspondendo a aproximadamente 71% do total das 
despesas executadas pela UJ, conforme discriminado no quadro abaixo:  
 

Programa  
(Descrição) 

Ação 
Governamental 

(Descrição) 
 

Finalidade Forma de 
implementação/ 
detalhamento 

Represen- 
tatividade 

2109 – Programa 
de Gestão e 
Manutenção do 
Ministério da 
Educação 

20TP – Pagamento 
de Pessoal Ativo da 
União 

Garantir o pagamento de 
espécies remuneratórias 
devido aos servidores e 
empregados ativos civis 
da União 

Pagamento direto, 
via sistemas 
informatizados, de 
espécies 
remuneratórias 
aos servidores e 
empregados 
ativos civis da 
União 

41,55% 

0089 – 
Previdência de 
Inativos e 
Pensionistas da 
União 

0181 - Pagamento 
de Aposentadorias e 
Pensões – 
Servidores Civis 

Garantir o pagamento 
devido aos servidores 
civis inativos do Poder 
Executivo ou aos seus 
pensionistas, em 
cumprimento às 
disposições contidas em 
regime previdenciário 

Não informada no 
cadastro de ações 

16,60% 

2032 – Educação 
Superior –
Graduação, Pós-
Graduação, 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão 

20RK - 
Funcionamento das 
Universidades 
Federais 

Garantir o funcionamento 
das Instituições Federais 
de Ensino Superior – 
IFES a fim de formar 
profissionais de alta 
qualificação para atuar 
nos diferentes setores da 
sociedade, capazes de 
contribuir para o processo 
de desenvolvimento 
nacional, com 
transferência de 
conhecimento pautada em 
regras curriculares. 

Não informada no 
cadastro de ações 

11,81% 

2032 – Educação 
Superior – 
Graduação, Pós-
Graduação, 
Ensino, Pesquisa 
e Extensão 

20GK - Fomento às 
ações de Ensino, 
Pesquisa e Extensão 

Oportunizar ao aluno 
universitário a 
indissociabilidade entre 
Ensino, Pesquisa e 
Extensão e a consolidação 
dos conhecimentos com a 
prática, mediante 
atividades voltadas à 
coletividade, viabilizando 
a vivência social e 
comunitária e a integração 
entre a Instituição de 
Ensino Superior e a 
comunidade. Melhorar as 
condições de ensino-
aprendizagem dos cursos 
de graduação das 
universidades mediante a 
formação de grupos 
tutoriais de alunos 
visando otimizar o 
potencial acadêmico dos 
estudantes e promover a 
integração entre a 
atividade acadêmica com 
a futura atividade 

Não informada no 
cadastro de ações 

0,90% 
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profissional. 

 
  
##/Fato## 

3.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

3.2.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

3.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Resultados quantitativos e qualitativos realizados pela UJ, em especial quanto à 
eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos e metas físicas e financeiras 
planejados. ou pactuados para o exercício. 
 
Fato 
 
Em decorrência dos exames efetuados, identificou-se que a FUAM alcançou os 
seguintes percentuais em relação à meta prevista: 

AÇÃO 
META FÍSICA META FINANCEIRA 

PREVISTA REALIZADA % PREVISTA REALIZADA % 
20TP – 
Pagamento de 
Pessoal Ativo 
da União 

- 2401 - 188.484.480,00 185.520.925,93 112,65 

0181 - 
Pagamento de 
Aposentadorias 
e Pensões – 
Servidores Civis 

- 1098 - 62.642.998,00 74.099.855,75 118,29 

20RK - 
Funcionamento 
das 
Universidades 
Federais 

19.796 19.524 99,00 52.946.631,00 42.808.674,42 80,85 

 

Tendo como referência a Ação 20RK, verificou-se que o percentual alcançado decorreu 
de despesas não realizadas relativas a recursos provenientes de emendas parlamentares, 
porém no Relatório de Gestão não havia justificativa para o fato. 
 
Constatou-se que as despesas efetuadas guardavam correlação com a finalidade das 
Ações nas quais foram empenhadas, liquidadas e pagas. 
 
Em relação aos controles internos administrativos, verificou-se que a Unidade 
acompanha a execução de suas metas, mensal ou semestralmente (de acordo com suas 
características) pelo sistema SIMEC. De acordo com o gestor o setor de orçamento 
possui um servidor designado para realizar esse acompanhamento e quando 
divergências são detectadas é solicitada a sua imediata regularização ao setor envolvido. 
 
Apesar das ações descritas acima, não há rotina formalmente estabelecida na FUAM 
para assegurar que as providências sejam adequadas e tempestivas no caso da 
ocorrência de inconformidades.   
##/Fato## 

4 CONTROLES DA GESTÃO                           

4.1 CONTROLES EXTERNOS                             

4.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
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Fragilidades nos controles internos da UJ para acompanhamento e atendimento 
das determinações do TCU. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a estrutura de controles internos que a unidade dispõe para o 
atendimento de determinações do TCU apresenta fragilidades, as quais estão 
relacionadas aos seguintes aspectos: 

1. Verificou-se que, na FUAM, apenas o Regimento Interno da Auditoria Interna 
contempla atribuição para acompanhamento do atendimento das determinações 
exaradas pelo TCU, inexistindo qualquer outro normativo na Instituição em que 
conste a necessidade de a UJ acompanhar o cumprimento das referidas 
determinações e a definição, de forma clara e objetiva, de papéis a serem 
desempenhados pelos responsáveis e colaboradores e que satisfaça plenamente 
as necessidades da organização. 
 

2. Verificou-se que na Unidade de Auditoria Interna não há rotinas nem 
procedimentos formalizados sobre o processo de acompanhamento do 
atendimento das determinações exaradas pelo TCU, ocorrendo apenas um 
acompanhamento dos prazos de atendimento das recomendações. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas nos controles internos da unidade para acompanhamento e atendimento das 
determinações do TCU.  
 
Chefe da Auditoria Interna - São competências regimentais da Unidade de Auditoria 
Interna:  

“Acompanhar e avaliar as auditorias realizadas pelos órgãos de controle 
interno e externo, buscando soluções para as eventuais falhas, 
impropriedades ou irregularidades detectadas junto às unidades setoriais 
envolvidas para saná-las.” (Regimento da Auditoria Interna, art. 5°, VIII). 
 
“Elaborar propostas objetivando ao aperfeiçoamento das normas e 
procedimentos de auditoria e controles adotados com o objetivo de melhor 
avaliar o desempenho das unidades auditadas.” (Regimento da Auditoria 
Interna, art. 5°, X). 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305999/009, de 15/04/2013 o gestor da 
FUAM apresentou manifestação por meio do Ofício nº 257/GR/UFAM, de 16 de abril 
de 2013: 

Item 01 – “Conforme manifestação apresentada através do Ofício Nº 244/GR/UFAM 
do dia 10 de abril de 2013, temos a informar que a UFAM possui apenas o Regimento 
da Auditoria como norteador de seus normativos internos. Contudo, a Administração 
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Superior, considerando a importância da questão, irá definir medidas de modernização 
administrativa da Universidade, assegurando que as unidades comprometam-se, em 
suas atribuições, com a execução tempestiva das determinações exaradas pelo TCU. 
Propomos um prazo mínimo de 120 dias para o início desse processo.” 

Item 02 – “A unidade de Auditoria Interna não dispõe de rotinas ou procedimentos 
formalizados de acompanhamento do atendimento das determinações exaradas pelo 
TCU, apesar de realizar tal acompanhamento, devido este ser de sua competência, 
conforme o Regimento da Auditoria Interna da UFAM, art. 5, inciso VIII. 

Resposta enviada pelo Oficio Nº 089/2013/ GR/UFAM de 14/02/2013 - efetivamente 
formalizada não temos rotina, apenas controlamos os prazos de atendimentos das 
solicitações dos ofícios do TCU, “SA’s” CGU e Notas Técnicas. (Estamos 
desenvolvendo uma rotina na Unidade de Auditoria Interna que será implementado no 
segundo semestre 2013).” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação o gestor concorda com os fatos apontados na constatação, 
sinalizando providências para sanar a falha detectada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Orientar as suas unidades, através de memorandos, circulares e 
ofícios emitidos pela Administração Superior da Universidade, para que atendam 
tempestivamente às recomendações do Tribunal de Contas da União e cumpram as 
determinações por ele expedidas.   
 
Recomendação 2: Atualizar e complementar o Regimento e o Manual de Procedimentos 
da Auditoria Interna de modo a formalizar rotina para acompanhamento efetivo do 
atendimento das determinações exaradas pelo TCU, incluindo a realização de testes de 
observância nas unidades da Universidade para confirmação da implementação das 
providências adotadas. 
 
 
4.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Verificação de atendimento às determinações do TCU no exercício sob exame, com 
determinação expressa para manifestação do Controle Interno 
 
Fato 
 
Em levantamento realizado junto ao sítio do Tribunal de Contas da União, bem como no 
Relatório de Gestão 2012, verificou-se a ocorrência de 5 (cinco) acórdãos com 
determinações/recomendações expedidas para a Fundação Universidade do Amazonas - 
FUAM no exercício 2012. Verificou-se, ainda, em consultas ao sítio do Tribunal de 
Contas da União, a ocorrência de 33 (trinta e três) “relações” exaradas para a Fundação 
Universidade do Amazonas - FUAM no exercício 2012. 
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Em nenhuma das ocorrências supracitadas, houve determinação expressa para que o 
Controle Interno se manifestasse nas Contas do Exercício de 2012, não havendo, 
portanto, análise por parte desta Unidade da CGU, em cumprimento ao disposto na 
Portaria SEGECEX N° 13 de 2011. 
  
##/Fato## 

4.2 CONTROLES INTERNOS                             

4.2.1 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                   

4.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informações complementadas às apresentadas originalmente no Parecer da 
Auditoria Interna 
 
Fato 
 
No processo de contas do exercício de 2012, a FUAM, vinculada ao Ministério da 
Educação, mediante o Ofício n° 287/GR/UFAM, de 23/04/2013, apresentou as 
informações a seguir relacionadas em complementação às apresentadas originalmente 
no Parecer da Auditoria Interna, em atendimento à Nota de Auditoria 201305999/001. 
 

Informação Complementada Peça Item/Normativo 
Descrição da sistemática de 
comunicação à alta gerência, ao 
conselho de administração e ao 
comitê de auditoria sobre riscos 
considerados elevados decorrentes 
da não implementação das 
recomendações da auditoria 
interna pela alta gerência. 

Parecer da 
Auditoria Interna 

Item 1, letra “f”, do Anexo 
III à Decisão Normativa 
TCU N° 124 de 5 de 
dezembro de 2012 

Informações sobre as eventuais 
demandas apresentadas à 
Auditoria Interna pelo Conselho 
de Administração da Unidade. 

Parecer da 
Auditoria Interna 

Item 5.2.8, da Portaria 
CGU nº 133, de 18 de 
janeiro de 2013. 

 
 

  
##/Fato## 

4.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de avaliação de risco para definir as ações de controle a serem 
executadas no PAINT. 
 
Fato 
 
Constatamos que a Unidade de Auditoria Interna não realiza avaliação dos riscos 
formalizada para definir as ações de controle a serem executadas no PAINT. 
  
##/Fato## 

Causa 
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Falha nos procedimentos internos da Auditoria Interna ao não formalizar avaliação de 
risco específica para subsidiar o planejamento de auditorias. 
 
Chefe da Auditoria Interna – É competência regimental da Unidade de Auditoria 
Interna: “Elaborar o Plano Anual de Atividades fundamentado nas características e 
necessidades da Universidade e submetê-lo ao Conselho de Administração para sua 
apreciação”, (Regimento da Auditoria Interna, art. 5°, XIV). 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305999/010, de 15/04/2013 o gestor da 
FUAM apresentou manifestação por meio do Ofício nº 258/GR/UFAM, de 16 de abril 
de 2013: 

 “A unidade de Auditoria Interna não possui avaliação de riscos institucionalizada. 
Porém o seu PAINT está estruturado de forma a abranger os principais pontos que 
oferecem algum risco ou fragilidade para instituição (estaremos formalizando, 
avaliando os riscos e as fragilidades potenciais para um planejamento dos trabalhos 
que comporão o PAINT-2014).” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ressaltamos que avaliar risco em auditoria interna tem como finalidade: identificar, 
medir e priorizar os riscos para possibilitar a focalização das áreas auditáveis mais 
significativas. A avaliação do risco deve ser utilizada para identificar as áreas mais 
importantes dentro do seu âmbito de atuação, permitindo ao auditor interno delinear um 
planejamento de auditoria capaz de testar os controles mais significativos para as 
questões de auditoria que se mostrarem materialmente e criticamente relevantes.  
 
Para a auditoria interna, a avaliação de riscos pode determinar, por exemplo, que 
unidade ou processo avaliar, haja vista o limitado número de horas de auditoria e de 
recursos disponíveis. Neste caso serão enfatizados unidades ou processos que 
apresentem maior risco.  
 
Segundo a Codificação de Normas para a Prática da Função de Auditoria Interna, do 
Instituto dos Auditores Internos – IIA (2008) –, a ação eficaz de controle deve se basear 
na utilização de processos de avaliação de riscos. 
 
Em sua manifestação o gestor concorda com o fato apontado na constatação, 
sinalizando providências para sanar a falha detectada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adotar procedimento de avaliação de risco como subsídio no 
processo de planejamento das ações de controle a serem executadas no PAINT e com 
vistas a auxiliar a administração da entidade no cumprimento de seus objetivos. 
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4.2.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Auditoria Interna posicionada adequadamente na estrutura da UJ e atuando com 
independência. 
 
Fato 
 
Após análise do Relatório de Gestão 2012 e da Resolução nº 008/2009 - CONSAD - 
UFAM, que aprovou o Regimento Interno da Auditoria Interna, verificou-se que a 
Unidade de Auditoria Interna está subordinada ao Conselho de Administração da 
FUAM e com vinculação administrativa à Reitoria. 
  
Entendemos que esse posicionamento da Unidade de Auditoria Interna está coerente 
com as diretrizes estabelecidas no Art. 15, §3º do Decreto nº 3.591/2000 c/c Acórdão 
TCU nº 577/2010 – Plenário. A subordinação funcional ao Conselho de Administração 
implica em assegurar à Auditoria Interna que a atividade estará livre de interferências de 
qualquer ordem que possam limitar o seu escopo. A vinculação administrativa à 
Reitoria implica em assegurar que a Auditoria Interna terá disponíveis os recursos 
materiais e humanos necessários ao desempenho de sua função. 
 
Quanto à possibilidade de acesso irrestrito da Auditoria Interna aos registros, pessoal, 
sistemas e informações relevantes à execução de suas atividades, o Regimento Interno 
da Auditoria Interna prevê que: 
 

“Os dirigentes de entidades e Unidades ligadas direta ou indiretamente à 
Instituição devem proporcionar ao corpo técnico amplas condições para o 
exercício de suas funções, permitindo-se livre acesso às informações, 
dependências e instalações, bens, títulos, documentos e valores.” (Art.8º, §2º). 

 
Verificou-se que o acesso da Auditoria Interna aos registros, pessoal, sistemas e 
informações relevantes à execução de suas atividades é amplo e irrestrito no âmbito da 
FUAM.  
 
Quanto à apresentação tempestiva de informações solicitadas pela Auditoria Interna, o 
Regimento Interno da Auditoria Interna, dispõe que: 
 

“As demandas de informações e providências emanadas pela Auditoria 
Interna terão prioridade administrativa na Instituição, e sua recusa ou atraso 
importará em representação aos órgãos superiores.” (Art. 10). 

 
Apesar da existência de normatização para apresentação tempestiva de informações e 
providências solicitadas pela Unidade de Auditoria Interna, verificou-se que, embora os 
relatórios de auditoria interna fixem prazos para atendimento das recomendações, não 
são apresentadas quaisquer manifestações que comprovem a devida regularização pelas 
unidades auditadas, ocasionando reincidência periódica. 
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Quanto à possibilidade de obtenção de apoio, dentro e fora da Instituição, às atividades 
da Auditoria Interna, o Regimento Interno da Auditoria Interna dispõe que: 
 

“Quando dos trabalhos de campo houver necessidade de especialistas fora da 
área de atuação do auditor, poderá ser requisitado pelo titular da Auditoria 
Interna, profissional habilitado para acompanhar os trabalhos a serem 
executados.” (Art. 11). 
 

Com relação à atuação da AUDIN na prática de atos de gestão e na aplicação do 
princípio de segregação de funções, não observamos qualquer normatização interna na 
FUAM vedando a participação dos auditores internos em atividades que possam 
caracterizar participação na gestão. Desta forma, sugerimos a inclusão desta vedação no 
Regimento Interno da Auditoria Interna da FUAM.  
 
As finalidades, a organização, as competências e a autoridade da Unidade de Auditoria 
Interna da FUAM estão estabelecidas no Regimento Interno da Auditoria Interna 
(aprovado pela Resolução 008/2009-CONSAD). 

  
##/Fato## 

4.2.1.4 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação da estrutura de pessoal e tecnológica da Auditoria Interna 
 
Fato 
 
Para realização dos trabalhos, a Unidade de Auditoria Interna da FUAM conta com uma 
equipe formada por 05 (cinco) servidores técnico-administrativos, dentre os quais se 
inclui o Chefe da Auditoria, exercendo o cargo pro tempore. O perfil profissional do 
corpo técnico está relacionado às Ciências Contábeis (quatro servidores), tendo apenas 
um servidor graduado na área de Administração. Cabe informar que há 02 (dois) 
bolsistas lotados na referida Unidade de Auditoria Interna. 
 
Segundo o Auditor Chefe, faz-se necessária a ampliação do quadro técnico com o 
objetivo de atender às demandas crescentes de atividades da Unidade de Auditoria 
Interna, sendo considerado ideal para o desenvolvimento regular dessas atividades que o 
quadro técnico fosse composto por 07 (sete) servidores.  
 
Em relação aos equipamentos de informática, observou-se que os disponibilizados 
atualmente atendem ao desenvolvimento das atividades realizadas no âmbito da 
Unidade de Auditoria Interna, sendo que não são utilizados sistemas informatizados 
específicos para gerenciar as atividades de auditoria interna. 
 
Em relação à política de desenvolvimento de competências, verificou-se que a 
Instituição possui um Plano Anual de Capacitação (PAC) que busca ir ao encontro das 
necessidades existentes em cada uma das Unidades Administrativas da UJ. A Auditoria 
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Interna envia anualmente à Comissão de Elaboração do PAC um formulário 
consolidado com as necessidades de capacitação e treinamento de seus servidores.  
 
Com relação às ações de capacitação técnica e treinamento dos servidores lotados na 
Unidade de Auditoria Interna, consta no RAINT relativo ao exercício de 2012, 
encaminhado à Unidade de Controle Interno em 27 de fevereiro de 2013, que houve a 
participação de servidores em diversos cursos, conforme descrito:  
 

 Quantidade 
de Servidores 

Curso Realizado / Fórum Período de 
Realização 

1 03 Controle e Auditoria Interna 01/10/12 a 19/11/12 
2 03 Auditoria Governamental e 

Controle Interno 
27/08/12 a 29/08/12 

3 01 Noções de Gramática e Técnicas de 
Redação Oficial 

23/04/12 a 18/06/12 

4 01 Capacitação para Instrutores 05/10/12 a 15/10/12 
5 01 Nova Ortografia 01/08/12 a 31/08/12 
6 01 SICONV 11/04/12 a 13/04/12 
7 01 XXXVII FONAI/MEC 26/11/12 a 30/11/12 
8 01 Fórum Gestores Federais do AM 01/11/12 

Fonte: RAINT-2012 
 
Além dos cursos de treinamento acima citados, houve a participação de servidores da 
Unidade de Auditoria Interna em diversos Seminários e Palestras. 
 
Verificou-se que a Unidade de Auditoria Interna vem capacitando seus servidores para o 
desempenho das atividades. 

  
##/Fato## 

4.2.1.5 INFORMAÇÃO 
 
Cumprimento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT/2012 
 
Fato 
 
A Auditoria Interna da Fundação Universidade do Amazonas encaminhou à 
Controladoria-Geral da União dezessete relatórios de atividades com os trabalhos 
realizados ao longo do exercício de 2012. 
 
Dos itens previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT para o 
exercício de 2012, não foram apresentados relatórios de indicadores de desempenho 
utilizados pela entidade e cumprimento da aplicação das normas acadêmicas, cujas 
ações têm previsão de realização. 
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O cronograma planejado para a execução dos trabalhos não foi cumprido. Entretanto, os 
atrasos e antecipações não chegaram a comprometer a execução das atividades 
planejadas para o exercício. 
  
##/Fato## 

4.2.1.6 INFORMAÇÃO 
 
Montante de recursos auditados em 2012. 
 
Fato 
 
Após levantamento das informações constantes dos dezessete Relatórios de Atividades 
elaborados pela Audint/FUAM, no exercício, foi possível identificar os montantes de 
recursos auditados. 

1. Programa 
2015 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
2032 - Educação Superior - Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão. 
2109 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação. 

2. Ação: 
20RK - Funcionamento das Universidades Federais. 
4572 - Capacitação de servidores públicos federais do Estado do 

Amazonas. 
8282 - Reestruturação e Expansão das Universidades Federais no 

Amazonas. 
8585 - Atenção a Saúde da População no Estado do Amazonas. 
 

Relatório de Auditoria Programa / Ação Recursos Auditados 
Relatório Nº. 11/2012-AUDI 2032/20RK R$ 168.477,00 
Relatório Nº. 11/2012-AUDI 2109/4572 R$ 24.659,00 
Relatório Nº. 11/2012-AUDI 2032/8282 R$ 342.280,00 
Relatório Nº. 11/2012-AUDI 2015/8585 R$ 1.890.050,00 
Relatório Nº. 17/2012-AUDI 2032/8282 R$ 21.986.844,00 

Total R$ 24.412.310,00 
Fonte: Dados dos Relatórios de Atividades - AUDI/FUAM 

 
Considerando os dispêndios realizados no período de janeiro a dezembro de 2012 pela 
Fundação Universidade do Amazonas, pode ser aferido o percentual de análise dos 
recursos auditados pela Auditoria Interna da FUAM. 
 

Volume de Recursos 
Auditados 

Volume de Recursos 
Geridos pela UJ 

% de Recursos 
Auditados 

R$ 24.412.310,00 R$ 739.685.681,17 3,3% 
Fonte: Relatórios de Atividades da AUDI/FUAM e SIAFI/2012. 

  
##/Fato## 

4.2.1.7 INFORMAÇÃO 
 
Adequação de procedimentos, papéis de trabalho e recomendações. 
 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

43 

Fato 
 
Foram selecionados para análise os Papéis de Trabalho relativos a três Relatórios de 
Atividades elaborados pela AUDINT/FUAM, constantes do quadro a seguir. 
 

Área de Atuação Relatórios Selecionados 
Gerenciamento Patrimonial                 

de Bens Móveis 
Relatórios de Atividades        

nº 01, 02 e 03/2012 
 
Nos papéis de trabalho dos Relatórios de Atividades selecionados há documentação 
relativa ao planejamento, incluindo a definição do escopo e metodologia a ser utilizada. 
Consta ainda a realização de levantamentos em sistemas para definição da amostra a ser 
auditada. 
 
Para realização da análise são utilizados "check-lists" dos procedimentos, contendo 
dados do processo analisado, lista de verificação sobre a formalização do processo em 
questão e comentário avaliando a regularidade desse processo, contemplando eventuais 
inconsistências que foram verificadas. Nos documentos são ainda definidos os 
responsáveis pela análise. Nos relatórios não há a indicação da quantidade de homens-
hora necessários para a execução dos trabalhos. 
 
Os papéis de trabalho estão adequados, possuindo abrangência e detalhamento 
suficientes ao objetivo das atividades. 
 
A Unidade possui sistema de arquivo que garante a integridade física dos relatórios e 
dos papéis de trabalho, com facilidade de acesso aos mesmos quando necessário. 
 
As informações levantadas nas auditorias dos processos relativos licitações, contratos e 
convênios têm a finalidade de comprovar a legalidade dos atos e fatos de gestão 
ocorridos na UJ. Na análise denotamos que os exames aplicados não tiveram como 
objetivo o de comprovar a eficiência, a eficácia e a efetividade na aplicação dos 
recursos disponíveis, que é uma das competências da AUDINT/FUAM, conforme o art. 
5º, inciso I, do Regimento da Auditoria Interna da FUAM. 
 
Contudo, não há relatórios de monitoração quanto às recomendações expedidas nos 
relatórios de auditoria. Com esta finalidade, a Unidade afirma que está desenvolvendo 
uma rotina que será implementada no segundo semestre de 2013. 
  
##/Fato## 

4.2.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

4.2.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Estrutura adequada para utilização do Sistema CGU-PAD na unidade. 
 
Fato 
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De acordo com informações obtidas no Relatório de Gestão 2012 da FUAM e através 
de Solicitação de Auditoria, verificamos que a Unidade não dispõe de Corregedoria em 
sua estrutura, entretanto, com o objetivo de conferir maior celeridade na realização e 
conclusão dos trabalhos das Comissões de Processos Administrativos Disciplinares, foi 
instituída a Comissão Permanente de Procedimentos Disciplinares – CPPAD 
(Resolução 010/2011-CONSAD/UFAM). 

Além disso, constatou-se que a Unidade passou a inserir informações no Sistema CGU-
PAD a partir de 2011 e encaminhar informação anual à Corregedoria Setorial do 
Ministério da Educação.  

A Resolução 010/2011-CONSAD prevê que a CPPAD seja composta por um 
Coordenador-Geral e um secretário, além dos membros indicados pelos Pró-Reitores e 
Diretores de Unidades Acadêmicas e nomeados pelo Reitor para mandato de 02 (dois) 
anos.  

Quanto aos responsáveis pelo registro no Sistema CGU-PAD de informações sobre 
procedimentos disciplinares instaurados, a Resolução 010/2011 – CONSAD dispõe que: 

“Art. 6º - Compete ao Secretário da CPPAD: 
(...) 
III. Manter atualizado o sistema de controle de processos administrativos disciplinares, 
inclusive o sistema CGU-PAD ou outros sistemas indicados pelo órgão central de correição do 
poder executivo federal.” 

Após análise documental, foi constatado que o Coordenador responsável pelo registro 
de informações sobre os procedimentos disciplinares instaurados no Sistema CGU-PAD 
indicou ao órgão central um servidor para perfil de administrador principal do sistema e 
dois servidores com perfil de cadastrador. 

Verificou-se que existe estrutura adequada de pessoal e tecnológica para gerenciar os 
procedimentos disciplinares instaurados e para utilização do Sistema CGU-PAD.  

O Gestor da Unidade informou que os servidores responsáveis por alimentar o Sistema 
CGU-PAD têm relatado dificuldades para inclusão das diferentes fases dos processos 
(concluído, julgado, arquivado, etc.), o que vem dificultando a sua devida atualização. 
Na oportunidade, ressaltou que já houve contato com a Gerência do Sistema CGU-PAD 
para adoção das providências cabíveis visando à correção das distorções.  

Através de análise documental e entrevistas, verificamos que não há um conhecimento 
pleno do funcionamento do Sistema CGU-PAD por parte dos servidores responsáveis 
pelo registro das informações. Desta forma, entendemos que se faz necessário um 
treinamento mais aprofundado visando à utilização efetiva de todos os recursos 
disponibilizados pelo referido sistema. 

A partir do confronto entre a lista de processos do relatório emitido por meio do Sistema 
CGU-PAD e a relação de processos administrativos informada por Solicitação de 
Auditoria, verificou-se que, no período sob exame, houve 14 (quatorze) procedimentos 
de PAD e 06 (seis) Sindicâncias instaurados na FUAM, sendo que todos foram 
registrados no Sistema CGU-PAD. 
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##/Fato## 

4.2.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Fragilidades nos controles internos da UJ para o acompanhamento e atendimento 
às recomendações da CGU. 
 
Fato 
 
Verificou-se que a estrutura de controles internos que a unidade dispõe para o 
atendimento de recomendações da CGU apresenta fragilidades, as quais estão 
relacionadas aos seguintes aspectos: 

1. Verificou-se que, na FUAM, apenas o Regimento Interno da Auditoria Interna 
contempla atribuição para acompanhamento do atendimento das recomendações 
emanadas pela CGU, inexistindo qualquer outro normativo na Instituição em 
que conste a necessidade de a UJ acompanhar o cumprimento das 
recomendações do Órgão de Controle Interno e a definição, de forma clara e 
objetiva, de papéis a serem desempenhados pelos responsáveis e colaboradores e 
que satisfaça plenamente as necessidades da organização. 
 

2. Verificou-se que na Unidade de Auditoria Interna não há rotinas nem 
procedimentos formalizados sobre o processo de acompanhamento do 
atendimento das recomendações emanadas pela CGU, ocorrendo apenas um 
acompanhamento dos prazos de atendimento das recomendações. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Falhas nos controles internos da unidade para acompanhamento e atendimento das 
recomendações da CGU. 
 
Chefe da Auditoria Interna - São competências regimentais da Unidade de Auditoria 
Interna:  

“Acompanhar e avaliar as auditorias realizadas pelos órgãos de controle 
interno e externo, buscando soluções para as eventuais falhas, 
impropriedades ou irregularidades detectadas junto às unidades setoriais 
envolvidas para saná-las.” (Regimento da Auditoria Interna, art. 5°, VIII). 

 
“Elaborar propostas objetivando ao aperfeiçoamento das normas e 
procedimentos de auditoria e controles adotados com o objetivo de melhor 
avaliar o desempenho das unidades auditadas.” (Regimento da Auditoria 
Interna, art. 5°, X). 

 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305999/008, de 15/04/2013 o gestor da 
FUAM apresentou manifestação por meio do Ofício n° 256/GR/UFAM, de 16 de abril 
de 2013: 
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Item 01 – “Conforme manifestação apresentada através do Ofício Nº 244/GR/UFAM 
do dia 10 de abril de 2013, temos a informar que a UFAM possui apenas o Regimento 
da Auditoria como norteador de seus normativos internos. Contudo, a Administração 
Superior, considerando a importância da questão irá definir medidas de modernização 
administrativa da Universidade, assegurando que as unidades comprometam-se, em 
suas atribuições, com a execução tempestiva das recomendações de auditorias da CGU 
e da Auditoria Interna da instituição. Propomos um prazo mínimo de 120 dias para o 
início desse processo.” 

 

Item 02 – “A unidade de Auditoria Interna não dispõe de rotinas ou procedimentos 
formalizados de acompanhamento do atendimento das recomendações emanadas pela 
CGU, apesar de realizar tal acompanhamento, devido este ser de sua competência 
conforme o Regimento da Auditoria Interna da UFAM, art. 5, inciso VIII. 

Resposta enviada pelo Oficio Nº 089/2013/ GR/UFAM de 14/02/2013 - efetivamente 
formalizada não temos rotina, apenas controlamos os prazos de atendimentos das 
solicitações dos ofícios do TCU, “SA’s” CGU e Notas Técnicas. (Estamos 
desenvolvendo uma rotina na Unidade de Auditoria Interna que será implementado no 
segundo semestre 2013).” 
 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em sua manifestação o gestor concorda com os fatos apontados na constatação, 
sinalizando providências para sanar a falha detectada. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Orientar as suas unidades, através de memorandos, circulares e 
ofícios emitidos pela Administração Superior da Universidade, para que atendam 
tempestivamente às solicitações e recomendações da Controladoria Geral da União. 
 
Recomendação 2: Atualizar e complementar o Regimento e o Manual de Procedimentos 
da Auditoria Interna de modo a formalizar rotina para acompanhamento efetivo do 
atendimento das recomendações emanadas pela CGU, incluindo a realização de testes 
de observância nas unidades da Universidade para confirmação da implementação das 
providências adotadas. 
 
 
4.2.2.3 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação do cumprimento das recomendações expedidas pela CGU. 
 
Fato 
 
Com o objetivo de avaliar, de forma geral, o cumprimento pela FUAM das 
recomendações expedidas pelo Órgão de Controle Interno, analisamos 8 (oito) 
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recomendações expedidas pela CGU no exercício 2012 que constavam no Plano de 
Providências Permanente da Unidade. O resultado encontra-se demonstrado a seguir: 

Número do 
Relatório de 
Auditoria de 

Contas 

Item do Relatório 
(número e descrição 

sumária) 

Situação Atual 
das 

Recomendações 

Item Específico da 
Parte “Achados de 

Auditoria” do 
Relatório 

201203085 

2.1.1.1 - A Unidade 
Jurisdicionada é 
prestadora de serviços 
ao cidadão, porém 
ainda não implementou 
a carta de serviços ao 
cidadão. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203085 

4.1.1.1 - Utilização de 
modalidade de licitação 
indevida para 
contratação de 
prestação de serviços de 
engenharia. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203085 

4.2.1.1 - 
Enquadramento 
indevido de modalidade 
de licitação. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203085 

5.1.6.1. Indicação ou 
preferência por marca 
na definição do objeto 
no Pregão Eletrônico n° 
66/2010. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203085 

5.1.6.2. Sobrepreço na 
aquisição de materiais 
nos Pregões Eletrônicos 
n° 66, 67 e 128/2010. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203085 

5.1.6.3. Falha na 
pesquisa de mercado 
nos Pregões Eletrônicos 
n° 67 e 128/2010. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203085 

5.1.6.4. Impropriedades 
na formalização dos 
processos dos Pregões 
nº 65,66,67 e 128/2010. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203085 

5.1.8.1. Ausência de 
procedimentos 
adequados de 
acompanhamento da 
execução das 
transferências 
voluntárias concedidas, 
bem como de controle e 
cobrança das 
respectivas prestações 
de contas. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 
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201203836 

1.1.1.1. Fragilidade no 
controle de frequência 
dos servidores. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203836 

1.1.1.2. Falta de 
encaminhamento dos 
controles de frequência 
mensal à unidade de 
recursos humanos dentro 
do prazo. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203836 

1.1.1.3. Descumprimento 
do regime de trabalho de 
Dedicação Exclusiva. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

201203836 

1.1.1.4. Participação de 
servidor como sócio 
administrador de 
empresa. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via Plano 

de Providências 
Permanente 

 
  
##/Fato## 

4.2.2.4 INFORMAÇÃO 
 
A unidade jurisdicionada é prestadora de serviços ao cidadão e implementou a 
carta de serviços ao cidadão. 
 
Fato 
 
Verificamos que a FUAM é prestadora de serviços ao cidadão, porém ainda não 
implementou a Carta de Serviço ao Cidadão. Esse fato já havia sido objeto de 
constatação no Relatório de Acompanhamento de Gestão relativo ao exercício de 2011 e 
está sendo acompanhado pela CGU-R/AM por meio do Plano de Providências 
Permanente da FUAM. 

Por meio de análise documental, verificamos que o gestor tomou providências para 
formalização da Carta de Serviço ao Cidadão, pois foi constituída uma Comissão 
(Portaria 123/2013-UFAM) com a função de implantação da referida carta. A Comissão 
para implantação da Carta de Serviço ao Cidadão é composta por 01 presidente e 03 
membros e há previsão para conclusão do trabalho no primeiro semestre do ano em 
curso.  

Atualmente, a publicidade dos serviços oferecidos pela FUAM se dá pelo endereço 
eletrônico www.ufam.edu.br, no qual são publicados informativos manuais e outras 
formas de divulgação dos serviços prestados à Comunidade Universitária e à sociedade. 

Em resposta ao Ofício nº 16164/2013/CGU/AM/CGU-PR, de 29/05/2013, o gestor da 
Unidade auditada encaminhou o Ofício nº 436/GR/UFAM, de 13/06/2013, informando 
que a referida Carta de Serviços ao Cidadão já estava implementada no Portal da 
Universidade Federal do Amazonas e HUGV desde 09/05/2013. Confirmamos a 
informação em consulta ao Portal da UFAM, http://portal.ufam.edu.br/. 
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##/Fato## 

4.2.2.5 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação da conformidade das peças constantes do Processo de Contas da 
Unidade, referente ao Exercício de 2012. 
 
Fato 
 
A partir dos exames efetuados, referentes ao Processo nº 23105.002552/2013-11 e 
Relatório de Gestão/2012 da UFAM concluiu-se que a Unidade elaborou todas as peças 
a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2012, 
nos formatos e conteúdos definidos na DN TCU nº 119/2012 e 124/2012 e da Portaria-
TCU nº 150/2012. 
  
##/Fato## 

4.3 Planos de Auditoria               

4.3.1 Planos de Auditoria               

4.3.1.1 INFORMAÇÃO 
 
A UJ incluiu os conteúdos específicos conforme determina a DN TCU nº 119/2012. 
 
Fato 
 
Nas análises realizadas, verificou-se que a unidade incluiu no relatório de gestão os 
conteúdos específicos conforme determina a DN TCU 119/2012. 
Em relação aos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 
8.958/1994, tendo a Unidade como concedente ou contratante verificou-se que no 
exercício em exame houve a execução de 24 projetos, totalizando o montante de R$ 
60.929.162,13 (sessenta milhões, novecentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e dois 
reais e treze 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 2012. 
  
##/Fato## 

5 GESTÃO FINANCEIRA                             

5.1 RECURSOS EXIGÍVEIS                             

5.1.1 FORNECEDORES                                   

5.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Não houve, em 2012, ocorrências de passivos sem prévisão orçamentária para a 
FUAM. 
 
Fato 
 
Durante os exames realizados na Unidade, identificamos a não ocorrência de passivos 
sem prévia previsão orçamentária no exercício de 2012, bem como a inexistência de 
normativos disciplinando e formalizando os procedimentos relacionados à gestão no 
caso de ocorrência de passivos sem previsão orçamentária. 
Identificamos também que não houve designação de servidor como responsável pelo 
acompanhamento da gestão dos passivos da UJ, entretanto, à folha 036 do Manual de 
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Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, elaborado em 1995, há a definição 
de competências ao Chefe de Serviço de Empenho da Divisão de Administração 
Financeira do Departamento de Finanças, entre elas: “(...) controlar os saldos 
orçamentários da FUA; reunir os dados do orçamento para efetuar empenhos; classificar 
despesas para posterior empenho, (...)” 
De acordo com o gestor da UJ, “(...) nos próximos meses estará em funcionamento uma 
comissão para definir os responsáveis e o organograma hierárquico do setor 
responsável.”.  
##/Fato## 

6 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

6.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

6.1.1 PROVIMENTOS                                    

6.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Descumprimento, pela Unidade, dos prazos previstos no art. 7º da IN/TCU nº 
55/2007. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, 
do total de 383 atos da unidade examinada, identificou-se que a Unidade descumpriu os 
prazos previstos no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 para 171 atos, sendo 153 atos de 
admissão e 18 atos de aposentadoria, conforme abaixo evidenciado: 
  
 

MATRICULA 
IT-DA-

CADASTRAMENTO 
TIPO_ATO Dta-Cad-SiSAC 

Tempo 
decorrido 

1939592 04/05/2012 ADMISSÃO 06/11/2012 182 

1981212 30/11/2012 ADMISSÃO 18/02/2013 78 

1939904 07/05/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 99 

1938433 27/04/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 107 

1913414 06/02/2012 ADMISSÃO 13/07/2012 157 

1934641 13/04/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 121 

2751337 16/07/2012 ADMISSÃO 21/01/2013 185 

1933910 12/04/2012 ADMISSÃO 19/10/2012 187 

2870609 02/04/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 132 

2582731 04/04/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 95 

1933230 11/04/2012 ADMISSÃO 04/09/2012 143 

4315972 02/02/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 157 

1919262 01/03/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 164 

2563091 10/04/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 92 

1950938 18/06/2012 ADMISSÃO 21/01/2013 213 

1978532 09/11/2012 ADMISSÃO 18/02/2013 99 

1911541 27/01/2012 ADMISSÃO 19/04/2013 442 

3294312 13/01/2012 ADMISSÃO 17/10/2012 274 
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1932345 10/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 126 

1931497 04/04/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 95 

1932324 10/04/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 89 

1933168 11/04/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 88 

1933709 12/04/2012 ADMISSÃO 19/10/2012 187 

1931415 04/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 132 

1932399 10/04/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 89 

1979901 23/11/2012 ADMISSÃO 24/01/2013 61 

1939874 07/05/2012 ADMISSÃO 10/09/2012 123 

1909666 16/01/2012 ADMISSÃO 17/08/2012 211 

1934119 12/04/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 123 

2603941 14/06/2012 ADMISSÃO 30/08/2012 76 

1932565 10/04/2012 ADMISSÃO 13/08/2012 123 

1944084 16/05/2012 ADMISSÃO 10/09/2012 114 

1939233 03/05/2012 ADMISSÃO 23/10/2012 170 

1905990 04/01/2012 ADMISSÃO 18/07/2012 194 

1933241 11/04/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 88 

1912625 02/02/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 160 

1930277 02/04/2012 ADMISSÃO 10/09/2012 158 

6663203 07/05/2012 ADMISSÃO 04/03/2013 297 

2580417 07/05/2012 ADMISSÃO 04/09/2012 117 

3220483 23/01/2012 ADMISSÃO 23/08/2012 210 

1942771 15/05/2012 ADMISSÃO 10/09/2012 115 

1974851 26/10/2012 ADMISSÃO 05/02/2013 99 

1941339 10/05/2012 ADMISSÃO 22/01/2013 252 

1932297 10/04/2012 ADMISSÃO 11/01/2013 271 

1940579 08/05/2012 ADMISSÃO 17/09/2012 129 

1931461 04/04/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 98 

1931400 04/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 132 

1933928 12/04/2012 ADMISSÃO 04/09/2012 142 

1931141 04/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 132 

1914601 09/02/2012 ADMISSÃO 17/08/2012 188 

1942954 15/05/2012 ADMISSÃO 22/08/2012 97 

1931455 04/04/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 130 

1933150 11/04/2012 ADMISSÃO 02/05/2013 381 

1912648 02/02/2012 ADMISSÃO 30/08/2012 208 

1949345 14/06/2012 ADMISSÃO 18/12/2012 184 

2888401 17/08/2011 ADMISSÃO 22/08/2012 365 

1941210 10/05/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 94 
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1494798 06/01/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 186 

1940023 07/05/2012 ADMISSÃO 19/04/2013 342 

1932982 11/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 125 

1942327 14/05/2012 ADMISSÃO 21/08/2012 97 

3611791 11/04/2012 ADMISSÃO 12/11/2012 211 

1934033 12/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 124 

1931362 04/04/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 131 

1927084 16/03/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 116 

1931383 04/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 132 

1940029 07/05/2012 ADMISSÃO 25/09/2012 138 

1939596 04/05/2012 ADMISSÃO 04/09/2012 120 

1940549 08/05/2012 ADMISSÃO 19/10/2012 161 

1916920 14/02/2012 ADMISSÃO 07/05/2013 443 

1931374 04/04/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 131 

1932418 10/04/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 92 

1939775 07/05/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 97 

1940012 07/05/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 65 

1561354 10/04/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 92 

1945350 30/05/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 74 

1933198 11/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 125 

1932551 10/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 126 

1906030 04/01/2012 ADMISSÃO 18/07/2012 194 

1932589 10/04/2012 ADMISSÃO 04/09/2012 144 

6361623 10/04/2012 ADMISSÃO 25/09/2012 165 

1938716 02/05/2012 ADMISSÃO 20/07/2012 78 

1934097 12/04/2012 ADMISSÃO 22/10/2012 190 

2661632 08/10/2012 ADMISSÃO 17/12/2012 69 

1728865 15/03/2012 ADMISSÃO 04/06/2012 79 

1932437 10/04/2012 ADMISSÃO 13/08/2012 123 

1939014 03/05/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 101 

1940557 08/05/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 61 

1931329 04/04/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 131 

1931318 04/04/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 95 

1605611 10/02/2012 ADMISSÃO 07/05/2013 447 

2898378 14/06/2012 ADMISSÃO 18/12/2012 184 

1933257 11/04/2012 ADMISSÃO 17/08/2012 126 

1909148 13/01/2012 ADMISSÃO 18/07/2012 185 

2580420 14/02/2012 ADMISSÃO 18/07/2012 154 

1915328 10/02/2012 ADMISSÃO 18/07/2012 158 
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1939224 03/05/2012 ADMISSÃO 07/11/2012 184 

1918906 29/02/2012 ADMISSÃO 07/05/2013 427 

1910203 16/01/2012 ADMISSÃO 04/09/2012 228 

2541206 04/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 132 

2546166 05/01/2012 ADMISSÃO 13/08/2012 218 

1934087 12/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 124 

1949992 15/06/2012 ADMISSÃO 21/01/2013 216 

1906105 04/01/2012 ADMISSÃO 24/01/2013 380 

2571055 10/04/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 124 

2739524 07/05/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 97 

1939758 07/05/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 97 

1932587 10/04/2012 ADMISSÃO 23/08/2012 133 

1943254 15/05/2012 ADMISSÃO 21/01/2013 246 

2546561 11/04/2012 ADMISSÃO 19/10/2012 188 

1931413 04/04/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 131 

1939588 04/05/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 68 

2647528 26/11/2012 ADMISSÃO 19/02/2013 83 

1933213 11/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 125 

2678420 12/04/2012 ADMISSÃO 04/09/2012 142 

1933129 11/04/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 124 

1932407 10/04/2012 ADMISSÃO 12/07/2012 92 

1915726 13/02/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 181 

3484415 06/02/2012 ADMISSÃO 18/07/2012 162 

1932963 11/04/2012 ADMISSÃO 22/08/2012 131 

1911539 27/01/2012 ADMISSÃO 18/07/2012 171 

3359908 04/04/2012 ADMISSÃO 13/07/2012 99 

3221845 07/05/2012 ADMISSÃO 19/10/2012 162 

1931479 04/04/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 131 

2606865 15/05/2012 ADMISSÃO 11/01/2013 236 

4292732 13/01/2012 ADMISSÃO 01/10/2012 258 

1918908 29/02/2012 ADMISSÃO 07/05/2013 427 

2565576 09/02/2012 ADMISSÃO 18/07/2012 159 

2601566 16/05/2012 ADMISSÃO 10/10/2012 144 

1976472 05/11/2012 ADMISSÃO 05/02/2013 90 

1933246 11/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 125 

1918572 27/02/2012 ADMISSÃO 17/09/2012 200 

1940572 08/05/2012 ADMISSÃO 10/09/2012 122 

1939604 04/05/2012 ADMISSÃO 07/11/2012 183 

2573848 27/11/2012 ADMISSÃO 18/02/2013 81 
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1942906 15/05/2012 ADMISSÃO 21/01/2013 246 

1935543 16/04/2012 ADMISSÃO 19/10/2012 183 

1933427 12/04/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 122 

1943836 16/05/2012 ADMISSÃO 28/08/2012 102 

1953519 06/07/2012 ADMISSÃO 08/02/2013 212 

1939620 04/05/2012 ADMISSÃO 10/09/2012 126 

1969065 26/09/2012 ADMISSÃO 24/01/2013 118 

1936051 17/04/2012 ADMISSÃO 21/01/2013 274 

3433700 12/04/2012 ADMISSÃO 23/08/2012 131 

1932590 10/04/2012 ADMISSÃO 13/07/2012 93 

1942302 14/05/2012 ADMISSÃO 04/09/2012 110 

1932578 10/04/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 124 

1933054 11/04/2012 ADMISSÃO 16/08/2012 125 

2695484 04/05/2012 ADMISSÃO 19/10/2012 165 

1906215 05/01/2012 ADMISSÃO 09/07/2012 184 

1931397 04/04/2012 ADMISSÃO 15/08/2012 131 

2903505 11/04/2012 ADMISSÃO 14/08/2012 123 

1286058 10/04/2012 ADMISSÃO 13/07/2012 93 

0401012 14/11/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 69 

0401216 13/03/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 310 

1168769 10/07/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 193 

0399080 13/07/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 190 

0400075 12/09/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 131 

0400093 10/01/2012 APOSENTADORIA 18/02/2013 398 

0399317 26/09/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 117 

6401423 18/05/2012 APOSENTADORIA 21/03/2013 303 

0399783 13/04/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 280 

0400891 19/10/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 94 

0399339 18/05/2012 APOSENTADORIA 18/02/2013 270 

0399553 05/04/2012 APOSENTADORIA 03/01/2013 268 

0399400 14/11/2012 APOSENTADORIA 18/02/2013 94 

0399328 30/04/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 263 

0399972 06/07/2012 APOSENTADORIA 18/02/2013 222 

0399924 02/04/2012 APOSENTADORIA 21/03/2013 349 

2281284 18/06/2012 APOSENTADORIA 03/01/2013 195 

6401010 16/11/2012 APOSENTADORIA 23/01/2013 67 

 
Dessa forma, as informações pertinentes aos atos de admissão e concessão de 
aposentadoria não foram cadastradas no SISAC e nem disponibilizadas para o 
respectivo órgão de controle interno no prazo de 60 dias. 
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Verificou-se que a lotação do setor é insuficiente para atender a demanda de suas 
atividades, contudo, essa situação poderia ter sido minimizada: identificou-se, no 
sistema SIAPE, vários cargos vagos para os quais não houve concurso público realizado 
em 2012, bem como a existência de 25 servidores cedidos pela Unidade, ocupando 
cargo em comissão em outros órgãos, sem que houvesse a solicitação do retorno desses 
servidores.  
 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Quantitativo da força de trabalho da área de recursos humanos insuficiente para dar 
vazão às atividades atribuídas ao referido setor, especialmente por ausência de reposição 
dos servidores ali lotados, que foram licenciados, aposentados, cedidos ou exonerados. 
 
De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995: 

3) Cabe ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos - DRH “Planejar, 
coordenar e acompanhar a programação de atividades de recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento e avaliação e controle dos recursos humanos”. 

4) O DRH estava subordinado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que 
tinha como uma de suas atribuições “supervisionar a administração de recursos 
humanos”. 

Em consulta ao sítio da FUAM na internet, http://procomun.ufam.edu.br/deptorecursos-
humanos/informacoes-gerais,  identificou-se que a partir de 2001 o referido setor passou 
a integrar a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários - PROCOMUM. 
 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 301/GR/UFAM, de 25/04/2013 , o gestor apresentou a seguinte 
manifestação: “Devido o número reduzido de servidores frente à crescente demanda de 
atividades, os registros dos atos de admissão, aposentadoria e pensão deixaram de ser 
efetivados dentro do prazo legal. Temos envidado esforços para corrigir esta 
inconformidade.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Considerando os problemas identificados durante a inspeção in loco acima relacionados, 
verificou-se ser procedente a manifestação da Unidade examinada, pois foi constatada a 
insuficiência na quantidade de pessoas em atividade nos setores responsáveis pela 
execução dos devidos registros no SISAC. Porém, esta situação poderia ter sido 
minimizada. Se o quadro de recursos humanos está reduzido o mais razoável é que 
sejam encontradas e implementadas ações no sentido de repor, ou no mínimo reduzir a 
defasagem de pessoal, no caso em questão, por meio do retorno dos servidores cedidos 
ou pela realização de concurso público. ,  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
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Recomendação 1: Elaborar rotina de procedimentos, definindo periodicidade, para se 
efetuar no prazo previsto pelos normativos do TCU os cadastramentos e atualizações de 
informações no SISAC dos Atos de Admissão, Aposentadoria e Pensão da Unidade. 
 
 
7 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

7.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

7.1.1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS          

7.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Pagamentos mensais efetuados pela UFAM, referentes à execução do Contrato 
19/2011, ocasionaram prejuízo ao erário no valor total de R$ 1.143.237,85 (um 
milhão, cento e quarenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco 
centavos). 
 
Fato 
 
Em decorrência das análises efetuadas nos processos de pagamento referentes aos meses 
de agosto de 2011 a maio de 2012, identificamos pagamento a maior para a empresa 
RUDARY Prestadora de Serviços do Amazonas Ltda., no valor total de R$ 464.924,02 
(quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e vinte e quatro reais e dois centavos). 
Além disso, os serviços foram contratados por preço superior ao de mercado, 
desconsiderando ofertas exequíveis, bem como o salário base da categoria, ocasionando 
pagamento a maior pelos serviços contratados no valor de R$ 678.313,83. No total o 
prejuízo ao Erário foi de R$1.143.237,85 (um milhão, cento e quarenta e três mil, 
duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme planilha a seguir: 
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A seguir, detalharemos por item a planilha apresentada: 
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I -  TOTAL DEVIDO À EMPRESA RUDARY: 

Os valores totais a serem pagos, presentes nas Notas Fiscais de Serviços, não estão de 
acordo com os valores registrados nas folhas de pagamento apresentadas pela contratada 
à UFAM. 

Para chegar ao valor da fatura a ser paga pela UFAM, a empresa contratada divide o 
valor global do contrato (R$ 2.162.311,32) por doze (número de meses), alcançando um 
valor de R$ 180.192,61, informa este valor na Nota Fiscal mensal e a apresenta para 
pagamento. No entanto, tal valor seria para contratar 48 (quarenta e oito) terceirizados, 
conforme Termo de Referência, porém, a quantidade de terceirizados que prestam 
serviços à UFAM não é fixa, existindo meses que há mais terceirizados, e outros, 
menos. Com isso, o valor presente na folha de pagamento dos terceirizados é variável de 
acordo com a quantidade de terceirizados contratados. 

A Universidade, entretanto, não atentou a este fato e se limitou a pagar o valor fixo 
mensal de R$ 180.192,61, por 48 (quarenta e oito) terceirizados, apresentado pela 
empresa em suas Notas Fiscais, independentemente de quantos terceirizados estavam 
em atividade de fato. Segue a planilha de cálculo com os valores que deveriam ser 
pagos pela UFAM: 

PROCESSO 
ANALISADO 

VALOR DA 
NOTA 
FISCAL 

TOTAL DE TERCEIRIZADOS TOTAL 
REAL 
DEVIDO À 
EMPRESA  

DIFERENÇA  EN
TRE NOTA 
FISCAL  E 
TOTAL DEVIDO 

DE ACORDO COM 
O CONTRATO 

EM 
ATIVIDADE 

AGOSTO DE 
2011 

180.192,61 48 40 132.231,03 47.961,58 

SETEMBRO 
DE 2011 

180.192,61 48 40 130.819,67 49.372,94 

OUTUBRO 
DE 2011 

180.192,61 48 40 132.231,03 47.961,58 

NOVEMBRO 
DE 2011 

180.192,61 48 40 132.231,03 47.961,58 

DEZEMBRO 
DE 2011 

180.192,61 48 40 132.231,03 47.961,58 

JANEIRO DE 
2012 

180.192,61 48 42 143.433,83 36.758,78 

FEVEREIRO 
DE 2012 

180.192,61 48 43 146.092,07 34.100,54 

MARÇO DE 
2012 

180.192,61 48 43 146.092,07 34.100,54 

ABRIL DE 
2012 

180.192,61 48 44 153.675,82 26.516,79 

MAIO DE 
2012 

180.192,61 48 45 157.482,72 22.709,89 

TOTAL 1.801.926,10    1.406.520,30 395.405,80 

 

 II - VALOR DEVIDO - SALÁRIO BASE CONVENÇÃO COLETIVA DA 
CATEGORIA: 

Ao analisar o Termo de Referência do Pregão Nº 37/2010, verificamos que a UFAM 
indicou o valor do piso salarial da remuneração de cada serviço a ser contratado, porém, 
estes valores estão majorados entre 70% a 184% do valor do salário-base definido na 
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Convenção Coletiva da Categoria. Cabe ressaltar que consideramos na análise os cargos 
indicados pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças da UFAM no Ofício nº 
081/2012- PROADM, de 03/07/2012, elaborado em resposta à Solicitação de Auditoria 
nº 201205033/06, de 27/06/2012: 

“Item 19 - Em relação à nomenclatura equivalente aos cargos que se quis contratar por 
meio do Pregão n 037/2010 foram os seguintes: 

Apoio Administrativo I – Almoxarife e Auxiliar de Operação. 

Apoio Administrativo II - Auxiliar de Almoxarifado e Recepcionista Atendente. 

Apoio Administrativo III – Assistente Técnico Administrativo e Assistente de Estúdio. 

Apoio Administrativo IV – Auxiliar de Administração. 

Apoio Administrativo V - Analista de Sistema/ Analista de Suporte Técnico. 

Apoio Administrativo VI – Analista de Projetos Vários/Assessor. 

Apoio Administrativo VII – Digitador/Secretária Atendente.” 

 
• Planilha de Cálculo da majoração de cada serviço contratado: 

POSTOS 
CONTRATADOS 

Salário-base – Convenção  
2010/2011 (R$) 

Salário indicado –
TR UFAM (R$) 

DIFERENÇA 
(R$) 

% 

Apoio Administrativo I 600,00 1.400,00 800,00 133,33 

Apoio Administrativo II 630,00 1.100,00 470,00 74,60 

Apoio Administrativo III 660,00 1.600,00 940,00 142,42 

Apoio Administrativo IV 600,00 1.200,00 600,00 100,00 

Apoio Administrativo V 1.563,13 3.700,00 2.136,87 136,70 

Apoio Administrativo VI 1.563,13 2.700,00 1.136,87 72,73 

Apoio Administrativo VII 668,00 1.900,00 1.232,00 184,43 

Em decorrência desse Termo de Referência, no Pregão Nº 37/2010 houve licitante 
ofertando preço exequível, melhor que o contratado, no entanto, essas propostas foram 
recusadas pelo Pregoeiro, como segue: 

 ITEM 1 : APOIO ADMINISTRATIVO I 

• PREÇO ADJUDICADO: R$ 36.494,28 
• MENOR PREÇO: R$ 15.000,00 
• QUANTIDADE DE PROPOSTAS RECUSADAS: 11 (R$15.000,00 a 

R$36.345,98) 

 ITEM 2 : APOIO ADMINISTRATIVO II 

• PREÇO ADJUDICADO: R$ 29.601,19 
• MENOR PREÇO: R$ 23.000,00 
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• QUANTIDADE DE PROPOSTAS RECUSADAS: 10 (R$23.000,00 a 
R$29.324,16) 

 ITEM 3 : APOIO ADMINISTRATIVO III 

• PREÇO ADJUDICADO: R$ 41.089,68 
• MENOR PREÇO: R$ 16.000,00 
• QUANTIDADE DE PROPOSTAS RECUSADAS: 11 (R$16.000,00 a 

R$41.000,00) 

 ITEM 4 : APOIO ADMINISTRATIVO IV 

• PREÇO ADJUDICADO: R$ 31.898,89 
• MENOR PREÇO: R$ 27.000,00 
• QUANTIDADE DE PROPOSTAS RECUSADAS: 2 (R$27.000,00 a 

R$30.995,00) 

 ITEM 5 : APOIO ADMINISTRATIVO V 

• PREÇO ADJUDICADO: R$ 91.005,10 
• MENOR PREÇO: R$ 32.000,00 
• QUANTIDADE DE PROPOSTAS RECUSADAS: 10 (R$32.000,00 a 

R$89.278,00) 

 ITEM 6 : APOIO ADMINISTRATIVO VI 

• PREÇO ADJUDICADO: R$ 67.216,82 
• MENOR PREÇO: R$ 30.100,00 
• QUANTIDADE DE PROPOSTAS RECUSADAS: 10 (R$30.100,00 a 

R$65.410,68) 

 ITEM 7 : APOIO ADMINISTRATIVO VII 

• PREÇO ADJUDICADO: R$ 48.185,74 
• MENOR PREÇO: R$ 17.000,00 
• QUANTIDADE DE PROPOSTAS RECUSADAS: 9 (R$17.000,00 a 

R$47.980,90) 

Em relação à motivação das recusas, foram: 

1. “Licitante não enviou planilhas de acordo com a IN 02 de 2008 e legislação 
posterior INs 03, 04, e Portaria Normativa 07/2011.”; 

2. “Licitante não utilizou os critérios de remuneração estabelecidos no TR.”; 
3. “Licitante não enviou propostas no tempo estipulado no Edital.”; 
4. “Planilha não está de acordo com os itens 4.8 e 4.9 do Edital”.   

Em relação às motivações das recusas, entendemos impertinentes duas delas, conforme 
segue:   

1ª) “Licitante não utilizou os critérios de remuneração estabelecidos no TR.”: o valor 
indicado pela UFAM estar muito acima do valor do piso salarial estabelecido na 
convenção coletiva, em percentual que varia de 70% a 180%. Se não fosse por essa 
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situação, o preço ofertado poderia ter sido bem menor, trazendo economia aos cofres 
públicos; 

2ª) “Planilha não está de acordo com os itens 4.8 e 4.9 do Edital”: o Pregoeiro não foi 
explícito/claro quanto ao item/subitem não atendido, posto que os itens 4.8 e 4.9 
possuem vários subitens a eles vinculados, conforme segue: 

“4.8 Somente após a aceitação do último lote/item do certame a empresa detentora do menor lance, 
deverá encaminhar sua proposta com valor da oferta inicial registrada antes da disputa no sistema e 
também sua proposta final adequada ao lance final ofertado, contendo as especificações detalhadas do 
objeto ofertado, e respeitando integralmente as exigências contidas no subitem 4.9, devendo encaminhar 
exclusivamente pelo sistema COMPRASNET e no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, contado a 
partir da convocação do Pregoeiro, salvo ocorrência de fatos que justifiquem a prorrogação a critério 
do Pregoeiro. A comprovação dar-se-á mediante envio imediato das propostas, inicial e final, pelo site 
www.comprasnet.gov.brassim como a documentação exigida para habilitação. 

4.8.1 Todos os arquivos e documentações de habilitação exigidas neste Edital, Anexos ou solicitadas pelo 
Pregoeiro, deverão ser encaminhadas preferencialmente em PDF e formato para impressão em papel A4, 
inclusive as planilhas com a composição de custos detalhada pelo sitio COMPRASNET e cópia para os 
e-mails ccl.ufam@yahoo.com e blanco.ufam@yahoo.com, no prazo máximo de 60 (sessenta) minutos, 
contado a partir da convocação do Pregoeiro, “AS DOCUMENTAÇÕES DEVERÃO SER ENVIADAS 
SOMENTE APÓS A ACEITAÇÃO DO ÚLTIMO LOTE E ITEM DO CERTAME”, não se admitindo 
sob qualquer pretexto ou forma o encaminhamento de outra maneira, ficando a licitante ciente de que o 
não envio como aqui exigido, ensejará a recusa da (s) proposta (s), o que, via de consequência, implicará 
na desclassificação/inabilitação da licitante. 

4.8.2 A licitante declarada vencedora deverá encaminhar imediatamente os originais da proposta inicial, 
proposta final, planilhas com composição de custos detalhada, assim como toda a documentação de 
habilitação exigida neste edital, para a Fundação Universidade do Amazonas, aos cuidados do 
Pregoeiro deste certame, no prazo máximo de 03 (três) dias, via SEDEX, findo o qual, caso não 
cumprido pela vencedora, será esta declarada desistente da oferta, ficando a Administração desde logo 
autorizada a convocar a licitante remanescente, respeitando a ordem de classificação final, até que seja 
obtida e recebida oferta em condições de homologação e adjudicação. 

4.9 A(s) Proposta(s) (inicial e final) deverão ser apresentadas respeitando integralmente as seguintes 
condições: 

4.9.1 Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação; 

4.9.2 Especificação clara e completa, ou seja, detalhamento dos serviços a serem prestados, observadas 
as especificações constantes do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, não se admitindo sob 
qualquer hipótese especificação divergente ou incompleta, sujeitando-se a licitante a sua 
desclassificação. 

4.9.3. Preço unitário e total, obtido com a utilização de pisos salariais estabelecidos em 
Convenção/Dissídio/Acordo Coletivo de Trabalho, regularmente registrada no Ministério do Trabalho 
vigente para o Estado do Amazonas, e quando não existente algum do(s) instrumento(s) trabalhista(s) 
mencionados, os preços deverão ser os praticados no mercado local, conforme estabelece o art. 43, 
inciso IV, da Lei nº 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), 
considerando as quantidades constantes do Anexo I deste Edital. 

4.9.4 Planilhas de Custos e Formação dos Preços para cada uma das categorias, conforme modelo 
constante do Anexo II, inclusive com memória de cálculo para cada um dos itens que formam a exigida 
Planilha de Custos e Formação de Preços, com detalhamento de todos os elementos que influem no custo 
direto e indireto, custo operacional e administrativo, inclusive tributos, taxas e contribuições, encargos 
sociais e trabalhistas, vedada a discriminação e inclusão de impostos e taxas de obrigação exclusiva do 
licitante, nos termos do Acórdão no. 950/2007 do TCU. 
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4.9.4.1 Indicação de vinculação sindical para cada uma das categorias profissionais previstas neste 
certame; 

4.9.4.2 Valor do salário ou piso salarial, vigente na data de apresentação da proposta, fixada para cada 
categoria profissional em Convenção/Dissídio ou Acordo Coletivo de Trabalho, englobando salário e 
demais vantagens estabelecidas na legislação trabalhista, excetuando-se vantagens não obrigatórias e 
que resultam de incentivos fiscais; 

4.9.4.3 Encargos sociais incidentes sobre a remuneração fixada minuciosamente discriminados e 
expressos sob forma de percentual com indicação do valor nominal de cada item que compõe esse custo, 
respeitando neste aspecto as disposições contidas na Instrução Normativa nº 02/2008 do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG e suas alterações (conta vinculada conforme o anexo VII 
da IN). 

4.9.5 Devem estar incluídos no preço todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com mão-
de-obra, impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução dos serviços objeto desta licitação, ressalvados disposições em contrário. 

4.9.6  Obedecendo ao modelo de planilha de custos e formação de preços, a licitante deverá encaminhar 
também, via sistema COMPRASNET, Planilha Resumo da Oferta, contemplando o somatório dos valores 
obtidos nas planilhas individuais para cada categoria. 

4.9.7 Juntamente com as propostas (inicial e final), a licitante deverá encaminhar, quando convocada a 
fazê-lo e na forma como definido por este Edital, cópia da Convenção/Acordo ou Dissídio Coletivo de 
Trabalho de cada categoria deste certame, em formato pdf e zipado.” 

O Pró-Reitor de Administração e Finanças da FUAM autorizou a realização do certame 
licitatório e aprovou o Termo de Referência, mesmo este indicando em valor majorado 
o piso salarial da remuneração de cada serviço a ser contratado. 

Em relação à indicação de valor no Termo de Referência, as IN/SLTI/MP Nº 02/2008 e 
Lei nº 8.666/93 autorizam à Administração Pública a indicação do custo estimado da 
contratação ou valor máximo global e mensal de que a mesma se dispõe a pagar pela 
execução dos serviços. Nesse caso, o valor ao qual se refere a legislação citada engloba 
o total dos custos e não apenas o piso salarial do cargo a ser contratado. 

Desse modo, identificamos sobrepreço do valor contratado, no total de R$ 678.313,83 
(seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e treze reais e oitenta e três centavos), 
conforme abaixo: 

DIFERENÇA1 ENCONTRADA ENTRE VALOR DEVIDO 2  E O CUSTO COBRADO PELA RUDARY3: 

Mês Apoio 
Adm I 

Apoio 
Adm II 

Apoio Adm 
III 

Apoio 
Adm IV 

Apoio 
Adm V 

Apoio 
Adm VI 

Apoio 
Adm VII 

TOTAL 

Ago/2011 7.735,85 7.330,08 19.986,56 12.807,08 9.218,56 4.498,08 2.376,52 63.952,73 

Set/2011 7.735,85 7.330,08 23.620,48 11.642,80 9.218,56 2.249,04 2.376,52 64.173,33 

Out/2011 7.735,85 7.330,08 19.986,56 12.807,08 9.218,56 4.498,08 2.376,52 63.952,73 

Nov/2011 7.735,85 7.330,08 19.986,56 12.807,08 9.218,56 4.498,08 2.376,52 63.952,73 

Dez/2011 7.735,85 7.330,08 19.986,56 12.807,08 9.218,56 4.498,08 2.376,52 63.952,73 

Jan/2012 7.735,85 7.330,08 19.986,56 12.807,08 9.218,56 8.996,16 2.376,52 68.450,81 

Fev/2012 7.735,85 7.330,08 19.986,56 13.971,36 9.218,56 8.996,16 2.376,52 69.615,09 

Mar/2012 7.735,85 7.330,08 19.986,56 13.971,36 9.218,56 8.996,16 2.376,52 69.165,09 

Abr/2012 7.735,85 7.330,08 19.986,56 13.971,36 13.827,84 8.996,16 2.376,52 74.224,37 

Mai/2012 9.283,02 7.330,08 21.803,52 12.807,08 13.827,84 8.996,16 2.376,52 76.424,22 
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TOTAL 78.905,67 73.300,80 205.316,48 130.399,36 101.404,16 65.222,16 23.765,20 678.313,83 

1 Diferença = custo apresentado pela contratada menos o valor apurado pela CGU como correto, considerando o 
salário base definido pela categoria e o total de terceirizados/serviço/mês) 

2 Valor Devido = Remuneração (Considerando Salário Base da Categoria) + Benefícios Mensais e Diários + Insumos 
Diversos + Encargos Sociais e Trabalhistas. 

3 Valor apresentado pela contratada para pagamento referente ao total de terceirizados/serviço/mês. 

 III – DESCONTOS QUE DEIXARAM DE SER EFETUADOS – AUXÍLIO-
TRANSPORTE e AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

Verificou-se que alguns terceirizados optaram por não receber os auxílios transporte e 
alimentação. No entanto, a Universidade Federal do Amazonas continua pagando por 
tais benefícios em suas faturas mensais. 

Terceirizados que recebem auxílio Transporte e Auxílio Alimentação: 08 

Terceirizados que recebem apenas Auxílio Transporte: 11 

Terceirizados que recebem apenas Auxílio Alimentação: 06 

Terceirizados que não recebem nenhum dos benefícios: 19 

Apesar de não haver pagamento dos benefícios conforme acima, a UFAM continua 
pagando integralmente os valores, como se todos os terceirizados estivessem recebendo 
tais auxílios. Segue a tabela que demonstra o montante de valores que deveriam ser 
descontados na fatura mensal: 

PROCESSO 
ANALISADO 

VALE 
TRANSPORTE 

AUXILIO 
ALIMENTAÇÃO 

AGOSTO DE 
2011 

279,00 4910,40

SETEMBRO DE 
2011 

180,00 3.326,40

OUTUBRO DE 
2011 

279,00 4.910,40

NOVEMBRO 
DE 2011 

327,00 4.910,40

DEZEMBRO 
DE 2011 

294,00 4.910,40

JANEIRO DE 
2012 

294,00 5.068,80

FEVEREIRO 
DE 2012 

165,00   

MARÇO DE 
2012 

204,00 4.435,20

ABRIL DE 2012 282,00 5.544,00
MAIO DE 2012 342,00 5.277,60
TOTAL 2.646,00 43.293,60

Obs1: No mês de pagamento de fevereiro, foi descontado na folha de pagamento o valor 
referente ao auxílio alimentação, de todos os terceirizados, mesmo daqueles que 
usualmente não recebem o benefício. 
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IV – DESCONTOS QUE DEIXARAM DE SER EFETUADOS – ASSISTÊNCIA 
MÉDICA 

Todos os terceirizados informaram desconhecer assistência médica oferecida pela 
empresa, no entanto, a Universidade Federal do Amazonas repassou para a Contratada o 
valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) mensalmente por cada terceirizado, referentes 
ao pagamento de assistência médica. No dia 06 de julho de 2012, a Rudary apresentou 
um instrumento contratual de serviço de assistência médica, no entanto, o dispositivo 
contratual está incompleto, sem o campo das assinaturas da empresa de assistência 
médica e do Representante da empresa Rudary. Acompanhando o contrato, há um 
Aditivo contratual com a empresa prestadora de serviços de saúde, no entanto, este 
instrumento não apresenta data em que o termo foi firmado, tampouco apresenta 
assinatura de representante da operadora de serviço de saúde. Há apenas assinatura do 
representante da Rudary. Abaixo os valores repassados pela UFAM atinentes aos custos 
de assistência à saúde durante o período de agosto de 2011 a maio de 2012. 

PROCESSO ANALISADO ASSISTÊNCIA MÉDICA 
AGOSTO DE 2011 1.800,00
SETEMBRO DE 2011 1.800,00
OUTUBRO DE 2011 1.800,00
NOVEMBRO DE 2011 1.800,00
DEZEMBRO DE 2011 1.800,00
JANEIRO DE 2012 1.890,00
FEVEREIRO DE 2012 1.935,00
MARÇO DE 2012 1.935,00
ABRIL DE 2012 1.980,00
MAIO DE 2012 2.025,00
TOTAL 18.765,00

V - DESCONTOS QUE DEIXARAM DE SER EFETUADOS – SEGURO DE 
VIDA 

A Universidade repassa o valor de R$ 2,00 (dois reais) mensalmente por terceirizado, a 
título de seguro de vida à empresa contratada, no entanto, os terceirizados informaram 
desconhecer a existência de seguro de vida em seus nomes. 

PROCESSO  ANALISADO SEGURO DE 
VIDA 

AGOSTO DE 2011 80,00
SETEMBRO DE 2011 80,00
OUTUBRO DE 2011 80,00
NOVEMBRO DE 2011 80,00
DEZEMBRO DE 2011 80,00
JANEIRO DE 2012 84,00
FEVEREIRO DE 2012 86,00
MARÇO DE 2012 86,00
ABRIL DE 2012 88,00
MAIO DE 2012 90,00
TOTAL 834,00

VI – DESCONTOS QUE DEIXARAM DE SER EFETUADOS – 
TREINAMENTOS 
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Em virtude das entrevistas realizadas identificamos que a empresa não oferece aos seus 
terceirizados treinamento ou aperfeiçoamento, apesar de a UFAM ter repassado à 
Contratada o valor de R$ 0,83 (oitenta e três centavos) mensalmente por terceirizado, a 
fim de custear tais treinamentos. No total, foi pago a maior pela UFAM o valor de 
R$346,11 (trezentos e quarenta e seis reais e onze centavos). 

O referido valor consta dos processos de pagamentos, referentes ao período analisado 
(de agosto de 2011 a maio de 2012). 

PROCESSO 
ANALISADO 

TREINAMENTOS 

AGOSTO DE 2011 33,20
SETEMBRO DE 2011 33,20
OUTUBRO DE 2011 33,20
NOVEMBRO DE 2011 33,20
DEZEMBRO DE 2011 33,20
JANEIRO DE 2012 34,86
FEVEREIRO DE 2012 35,69
MARÇO DE 2012 35,69
ABRIL DE 2012 36,52
MAIO DE 2012 37,35
TOTAL 346,11

VII – DESCONTOS QUE DEIXARAM DE SER EFETUADOS – FALTA E 
ATRASO 

No caso de faltas de algum terceirizado, não há reposição de pessoal por parte da 
contratada, assim como o desconto não é repassado à UFAM. Com isso, a Universidade 
arca com os seguintes custos indevidamente: 

PROCESSO 
ANALISADO 

FALTA E 
ATRASO 

AGOSTO DE 2011   
SETEMBRO DE 2011 73,34
OUTUBRO DE 2011 1418,19
NOVEMBRO DE 2011 19,09
DEZEMBRO DE 2011 195,71
JANEIRO DE 2012 100,84
FEVEREIRO DE 2012 105,16
MARÇO DE 2012 73,72
ABRIL DE 2012 190,80
MAIO DE 2012 210,36
TOTAL 2.387,21

 VIII – DESCONTOS QUE DEIXARAM DE SER EFETUADOS – UNIFORMES 

Com relação ao uniforme e ao crachá, foi verificado que não há a cultura por parte dos 
terceirizados de utilizá-los, bem como não há por parte da empresa contratada, a 
cobrança e o acompanhamento para verificar se a obrigação contratual de uso dos 
uniformes e crachás está sendo cumprida pelos seus contratados. 

De acordo com a Convenção Coletiva da categoria, os contratados devem receber, cada 
um, 2 (dois) conjuntos de uniforme a cada 6 (seis) meses. Nos termos do contrato 
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celebrado entre a UFAM e a empresa RUDARY, este item (4 conjuntos de 
uniforme/pessoa) foi cobrado ao custo unitário de R$ 11,33 (onze reais e trinta e três 
centavos). 

O uniforme feminino é composto por uma calça social preta, uma blusa estilo jaleco cor 
cinza com o nome da empresa e um blazer preto com o nome da empresa. O uniforme 
masculino é composto por calça social preta e camisa social de manga curta cor cinza 
com o nome da empresa. 

Dentre os 44 terceirizados, 11 ainda não receberam seus uniformes fornecidos pela 
empresa contratada, sendo que 09 deles trabalham na TV UFAM. 

Recusam-se a utilizar o uniforme 14 terceirizados, 07 justificam que o tamanho do 
uniforme fornecido pela empresa não é adequado e os mesmos precisam sofrer ajustes; 
os demais fazem o uso do uniforme esporadicamente. Os 09 terceirizados lotados na TV 
UFAM utilizam uniforme com a identificação da TV, pois, de acordo com o Diretor da 
Unidade, tal camisa facilita o acesso de seus terceirizados em entrevistas e trabalhos 
externos. 

Apenas 13 terceirizados utilizam o crachá. Dos 31 que estavam sem crachá, 10 usam 
eventualmente, 17 não tem o hábito de usar e 05 não receberam. 

Considerando que a UFAM efetuou pagamentos mensais à empresa RUDARY, 
incluindo o custo do uniforme por pessoa, e não tendo a mesma distribuído uniforme a 
todos os seus contratados (11 não receberam), identificamos pagamento a maior no 
valor de R$1.246,30 (um mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta centavos). 

PROCESSO  ANALISADO UNIFORMES 
AGOSTO DE 2011 124,63
SETEMBRO DE 2011 124,63
OUTUBRO DE 2011 124,63
NOVEMBRO DE 2011 124,63
DEZEMBRO DE 2011 124,63
JANEIRO DE 2011 124,63
FEVEREIRO DE 2011 124,63
MARÇO DE 2011 124,63
ABRIL DE 2011 124,63
MAIO DE 2011 124,63
TOTAL 1.246,30

As Notas Fiscais mensais, devidamente atestadas,  foram encaminhadas pelo Fiscal do 
Contrato nº 19/2011 ao Pró-Reitor de Administração e Finanças da UFAM, que por sua 
vez, as encaminhou para o Departamento de Finanças da UFAM, para pagamento, 
condicionando este (pagamento) "à regularidade do fornecedor". 

No Departamento de Finanças foram formalizados os processos de pagamento e 
implementadas as demais ações (liquidação e pagamento) para a contratada receber o 
que lhe era devido (de acordo com o valor informado nas notas fiscais da empresa).  
##/Fato## 

Causa 
 

• Itens I, III, IV, V, VI, VII e VIII:  
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A causa para os itens acima foi a ausência de fiscalização efetiva do Contrato nº 
19/2011. O fiscal do contrato atestou as notas fiscais apresentadas pela empresa sem 
analisar a adequabilidade dos valores ali constantes, encaminhando-as, posteriormente, 
para pagamento.  

A fiscalização do Contrato Nº 19/2011 foi designada ao Prefeito do Campus 
Universitário (responsável por Unidade Administrativa da FUAM, vinculada 
diretamente à Reitoria), através da Portaria/GR Nº 1982/2011, de 12/09/2011. 

O Fluxo para pagamento se deu da seguinte forma: Fiscal do contrato recebeu as notas 
fiscais da contratada e encaminhou-as para pagamento, por meio de Ofício para o Pró-
Reitor de Administração e Finanças, que por sua vez as repassou para a Diretoria do 
Departamento de Finanças – DEFIN, setor responsável pela liquidação e pagamento dos 
fornecedores da UFAM. A Diretora do DEFIN, então, encaminhou as notas fiscais para 
a liquidação e pagamento da despesa. 

Destaque-se que, em 22/10/2012, o Pró-Reitor de Administração e Finanças da FUAM 
e o representante da contratada se reuniram e assinaram Termo de Acordo, em que a 
Rudary se comprometeu a ressarcir o Erário pelos valores que reconheceu ter recebido 
indevidamente. Ficou estabelecido o parcelamento do valor de R$363.948,64 em 
05(cinco) parcelas de R$ 72.789,73, a começar em novembro de 2012.  

Apuramos que nenhuma das parcelas foi paga até a data desse Relatório, o que nos 
sinaliza falta de acompanhamento desse ressarcimento e supervisão deficiente por parte 
do Diretor do Departamento de Finanças da UFAM e da Pró-Reitoria Administrativa, a 
qual o referido setor está diretamente subordinado. 

De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995, é responsabilidade do Pró-Reitor Administrativo: "Supervisionar a execução a 
política de administração da Instituição; acompanhar a evolução dos serviços contábeis 
e financeiros; executar atividades delegadas pelo Reitor". Por sua vez, ao Departamento 
de Finanças da UFAM cabe: "Coordenar a execução orçamentária e financeira e 
controlar os atos e fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais; fiscalizar e orientar a 
aplicação da legislação sobre assuntos relacionados com a sua área de competência". 

• Item II:  

A causa foi a indicação do valor do piso salarial da remuneração de cada serviço no 
Termo de Referência – TR, parte integrante do Pregão nº 37/2010. Essa indicação 
direcionou as empresas licitantes a ofertarem valor maior que o preço de mercado e o 
salário base de cada categoria, restringindo a competitividade no que se refere ao valor 
do piso salarial de seus empregados. Além disso, foi usado como justificativa pelo 
pregoeiro para desclassificação de valores ofertados (exequíveis), mais vantajosos para 
a Administração Pública, pela inexequibilidade dos mesmos.  
 
Ressalte-se que não houve critério definido pelo Órgão para estabelecimento dos 
valores informados no TR.  
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O prosseguimento das ações para a realização do certame licitatório (após elaboração do 
Edital e TR) foi autorizada pelo Pró-Reitor de Administração e Finanças da UFAM. 
Posteriormente, após a Adjudicação da licitação pelo Pregoeiro, o Pró-Reitor de 
Administração e Finanças homologou a licitação.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

"Em atenção as principais questões exaradas na Solicitação de Auditoria 
201205033/07, informamos algumas providências adotadas pela Universidade Federal 
do Amazonas para sanar as impropriedades sinalizadas pela Controladoria Geral da 
União. 
  
1- Notificação e solicitação à empresa que se manifestasse quanto aos itens apontados 
no Relatório de Auditoria Compartilhada, conforme Ofício 247/2012-PCU (em anexo); 
2- Atendendo ao que foi pactuado na reunião de busca conjunta de soluções, 
realizamos a prorrogação do contrato nº 19/2011 por 90 (noventa) dia. O mesmo será 
finalizado em 31/10/2012, conforme cópia do termo aditivo nº02/2012, em anexo; 
3- Todos os setores onde se encontram lotados os funcionários terceirizados referentes 
ao Contrato 19/2011 foram informados quanto ao vencimento do Contrato em 
31/10/2012, e os colaboradores estão recebendo a notificação de Aviso Prévio pela 
empresa; 
4- Em relação aos valores pagos indevidamente, a empresa apresentou sua 
manifestação, bem como planilha mês a mês mostrando as diferenças e os valores 
faturados a maior e o compromisso em devolver tais valores (cópia anexo); 
5- Os cálculos estão sendo analisados pelo Departamento de Finanças desta UFAM e 
até dia 28/09/2012, devem ser concluídos os trabalhos, para que possamos reunir 
novamente com a empresa, definir o valor a ser recolhido e como será feita a 
devolução do recurso. 
6- Com relação às impropriedades apontadas nos processo de pagamentos foi 
determinada/ atualizada a rotina da análise e liquidação das faturas. 
 
Na oportunidade, esclarecemos que a administração da Universidade Federal do 
Amazonas continua na análise minuciosa dos apontamentos apresentados na 
Solicitação de Auditoria 201205033/07 e adotará todas as medidas que se fizerem 
necessária para solução definitiva dos problemas identificados. Outras informações 
serão encaminhadas à CGU no dia 01 de outubro de 2012." 

A resposta apresentada pela empresa RUDARY Prestadora de Serviços do Amazonas 
Ltda foi a seguinte: 

"Para atender solicitação constante do Ofício nº 247/2012-PCU, que requer 
manifestação sobre irregularidades identificadas pela auditoria da Controladoria 
Geral da União, apresentamos os esclarecimentos abaixo: 
... 

I - CUSTO BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO: 

A UFAM não pagou a RUDARY o valor de R$ 1.143.237,85 (um milhão, cento e 
quarenta e três mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e cinco centavos), a maior, 
no período de agosto/2011 a maio/2012, conforme demonstraremos a seguir: 
... 
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PROCESSO 
ANALISADO 

VALOR DA 
NOTA 
FISCAL 

TOTAL DE 
TERCEIRIZADOS 

CUSTO 
BRUTO DA 
FOLHA DE 
PAGAMENTO 

DIFERENÇA 
ENTRE NF E 
CUSTO BRUTO 

AGOSTO DE 
2011 

180.192,61 41 131.939,48 48.253,10 

SETEMBRO DE 
2011 

180.192,61 40 132.224,59 47.968,02 

OUTUBRO DE 
2011 

180.192,61 40 129.089,96 51.102,65 

NOVEMBRO DE 
2011 

180.192,61 40 130.675,88 49.516,73 

DEZEMBRO DE 
2011 

180.192,61 42 143.427,01 36.765,60 

JANEIRO DE 
2011 

180.192,61 42 143.809,96 36.382,65 

FEVEREIRO DE 
2011 

180.192,61 43 146.468,01 33.724,60 

MARÇO DE 2011 180.192,61 43 148.450,42 31.742,19 
ABRIL DE 2011 180.192,61 44 153.460,29 26.732,32 
MAIO DE 2011 180.192,61 45 157.475,58 22.717,03 
TOTAL 1.801.926,10   1.417.021,18 384.904,92 

Posteriormente, em 23/10/2012, o gestor da UFAM apresentou pelo OF. Nº 782/2012-
GR/UFAM, de 22/10/2012, a manifestação abaixo, informando inclusive a alteração do 
valor apurado pela UFAM, em relação ao que foi recebido a maior pela empresa 
contratada: 

Quanto ao cálculo dos valores pagos indevidamente: 
 
Em reunião conjunta foi concluído os cálculos conforme termo de acordo de 
22/10/2012 entre UFAM e Rudary, onde ficou estabelecido a forma de devolução dos 
valores em anexo o termo de acordo e as GRU's com datas de 15/11/2012 e 15/12/2012 
no valor de 72.789,73 cada. (Anexo V).  

Tabela demonstrativa com os valores pagos indevidamente: 
 
    Em revisão das planilhas e quantidades de colaboradores efetivos no contrato foram 
detectados os valores abaixo anexo VI: 

Folha de Pagamento 
analisada 

VALOR DA 
NOTA 
FISCAL 

TOTAL DE 
TERCEIRIZADOS 

CUSTO 
BRUTO DA 
FOLHA DE 
PAGAMENTO 

DIFERENÇA 
ENTRE NOTA 
FISCAL E CUSTO 
BRUTO 

AGOSTO DE 2011 180.192,61 41 131.939,49 48.253,12 

SETEMBRO DE 
2011 

180.192,61 41 135.074,12 45.118,49 

OUTUBRO DE 2011 180.192,61 40 132.607,54 47.585,07 

NOVEMBRO DE 180.192,61 40 132.607,54 47.585,07 
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2011 

DEZEMBRO DE 
2011 

180.192,61 
42 143.809,96 

36.382,65 

JANEIRO DE 2012 180.192,61 43 146.468,01 33.724,60 

FEVEREIRO DE 
2012 

180.192,61 
43 146.468,01 

33.724,60 

MARÇO DE 2012 180.192,61 44 154.051,63 26.140,98 

ABRIL DE 2012 180.192,61 45 157.475,58 22.717,03 

MAIO DE 2012 180.192,61 45 157.475,58 22.717,03 

TOTAL 1.801.926,10   1.437.977,46 363.948,64 

 

Apesar de questionado pela Solicitação de Auditoria nº 201205033/07, de 30/07/2012, o 
gestor da unidade não apresentou manifestação quanto à falha apontada com relação ao 
Termo de Referência, até a data desse Relatório. 

Posteriormente, em 13/06/2013, por meio do Ofício nº 436/GR/UFAM o gestor 
apresentou a seguinte manifestação ao Ofício nº 16.164/2013/CGU/AM/CGU-PR, de 
29/05/2013: 

“Em resposta ao Ofício nº 16164/2013/CGU/AM/CGU-PR, de 29 de maio de 2013, 
temos a informar: 

(...) Na ocasião a UFAM/HUGV anuiu com o teor do relatório nº 201305999. 

Contudo, informamos também que a instituição emitirá manifestação durante a 
execução do plano de providência permanente, em especial no que se refere às 
constatações em destaque, re-analisando as tabelas e valores para recálculos dos 
valores a serem devolvidos ao erário: 

2.1.2.1 quando a UFAM efetuou pagamentos de servidores e pensionista no exercício 
de 2012 em valor maior do que o devido e restituições dos valores pagos a maior; 

7.2.1.1 Pagamento mensais efetuados pela UFAM ao contrato 19/2011.” (sic)  

Ressalte-se que a apuração registrada nesse subitem do Relatório foi realizada em 
junho/2012 e se referiu ao período de agosto/2011 a maio/2012. Em 31/07/2012, foi 
realizada reunião com os gestores da Unidade para apresentação das falhas constatadas. 

Em análise aos pagamentos efetuados pela Unidade a partir de 31/07/2012, pelo SIAFI, 
verificamos que para o período de agosto a outubro/2012 (foi formalizado Termo 
Aditivo alterando o fim da vigência do contrato para 31/10/2012) os mesmos valores de 
R$180.192,61 foram apresentados nas notas fiscais da contratada e utilizados como base 
para pagamento pela FUAM.  Para os meses de junho e julho de 2012 não houve 
indicação da Unidade quanto à apuração da adequabilidade dos valores pagos. 
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Considerando que uma das providências indicadas pela FUAM para resolução das 
falhas foi de rescindir o contrato, acreditamos não ter havido autorização para novas 
contratações de terceirizados para o período de agosto a outubro/2012. Assim, 
identificamos que mesmo após o conhecimento da falha, não houve ações 
implementadas pela Unidade para conferência da adequabilidade dos valores 
apresentados pela empresa em suas notas fiscais, antes da efetivação do pagamento 
respectivo. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

O gestor adotou providências no sentido de regularizar as falhas apontadas, tendo 
inclusive negociado com a empresa o valor a ser devolvido ao Erário, no total de 
R$363.948,64 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e 
sessenta e quatro centavos). 

Não concordamos com o valor apurado pela negociação citada, em virtude da mesma 
não considerar no cálculo o valor correspondente aos benefícios aos quais os 
terceirizados, que foram contratados, teriam direito de receber e não receberam (e pelos 
quais a UFAM realizou pagamento), como auxílio alimentação, auxílio transporte, 
uniforme, assistência médica, seguro de vida e treinamentos. Portanto, deve o gestor da 
FUAM rever sua negociação para incluir ali esses valores. 

De acordo com o gestor, em novembro e dezembro de 2012 os valores seriam 
devolvidos pela contratada por meio de GRU, no entanto, em consulta ao SIAFI, 
identificamos que o ressarcimento ao Erário não ocorreu nem nos meses citados de 
2012 e nem no Exercício de 2013, desde janeiro até a data deste Relatório. 

Cabe observar que nenhum comentário foi feito pelo gestor em relação às providências 
adotadas pela Unidade quanto ao prejuízo apurado pela equipe como sendo de 
responsabilidade do Órgão, decorrente da definição do piso salarial da remuneração de 
cada serviço, constante no Termo de Referência do Edital do Pregão nº 37/2010. Essa 
situação resultou na contratação dos serviços por valor superior ao preço de mercado, 
mesmo havendo preços mais vantajosos para a Administração Pública ofertados no 
referido certame licitatório.   

Assim, resta também pendente a apuração de responsabilidade quanto ao prejuízo 
apontado de R$678.313,83 (seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e treze reais e 
oitenta e três centavos).  

Na manifestação posterior encaminhada pelo Ofício nº 436/GR/UFAM, o gestor não 
apresentou manifestação para a falha apontada. Reiteramos que a referida contratação 
ocasionou prejuízos ao Erário e esses valores tem que ser devolvidos aos cofres 
públicos.   

Destacamos que uma vez fortalecidos os controles primários da UFAM, com rotinas 
instituídas e bem detalhadas, especialmente em relação ao pagamento das despesas e 
fiscalização dos contratos, será facilitado o trabalhos dos servidores designados para tais 
funções, reduzindo assim a possibilidade de que pagamentos indevidos, como os 
apontados nessa constatação, sejam realizados. 
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##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Providenciar a devolução ao erário do valor pago indevidamente à 
empresa RUDARY Prestadora de Serviços do Amazonas Ltda, bem como prejuízo 
apurado em decorrência da contratação de serviços por preços maiores que os de 
mercado. 
 
Recomendação 2: Estabelecer rotinas de fiscalização dos contratos, elaborando check-
list ou documento similar definindo as atribuições dos fiscais de contrato e cada uma 
das ações que os mesmos devem realizar para fiscalizar os contratos para os quais foram 
designados. Incluir a periodicidade da interlocução do fiscal com o preposto das 
empresas contratadas. 
 
Recomendação 3: Realizar apuração de responsabilidades sobre o motivo da ocorrência 
do prejuízo de R$678.313,83 à UFAM. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201306000 
 
1 Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão 

1.1 Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais  

1.1.1 PROVIMENTOS                                    

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Descumprimento, pela unidade, dos prazos previstos do art. 7° da IN/TCU n° 
55/2007. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, 
do total de 40 (quarenta) atos da unidade examinada, foram analisados 21 (vinte e um) 
atos de admissão, 18 (dezoito) atos de aposentadoria e 01 (um) ato de concessão de 
pensão e reforma. Com efeito, verificou-se que a unidade descumpriu os prazos 
previstos do art. 7° da IN/TCU n° 55/2007 para os atos abaixo evidenciados: 

  
##/Fato## 

Número de Controle Tipo de ato Data do ato (1) Ao Controle Interno (2) Dias entre (1) e (2) 

10494405-01-2012-000472-0 Admissão 09/03/2012 Não disponível - 

10494405-01-2013-000092-2 Admissão 19/11/2012 25/01/2013 66 

10494405-01-2013-000037-0 Admissão 10/09/2012 23/01/2013 133 

10494405-01-2013-000055-8 Admissão 04/09/2012 28/01/2013 144 

10494405-01-2013-000080-9 Admissão 21/09/2012 23/01/2013 122 

10494405-01-2013-000095-7 Admissão 05/11/2012 28/01/2013 83 

10494405-01-2013-000011-6 Admissão 10/09/2012 23/01/2013 133 

10494405-01-2013-000049-3 Admissão 11/09/2012 28/01/2013 137 

10494405-01-2013-000052-3 Admissão 04/09/2012 28/01/2013 144 

10494405-01-2013-000051-5 Admissão 19/09/2012 28/01/2013 129 

10494405-01-2013-000020-5 Admissão 03/09/2012 25/01/2013 142 

10494405-01-2013-000053-1 Admissão 11/09/2012 28/01/2013 137 

10494405-01-2013-000050-7 Admissão 03/09/2012 28/01/2013 145 

10494405-01-2013-000065-5 Admissão 12/09/2012 25/01/2013 133 

10494405-01-2013-000134-1 Admissão 01/11/2012 25/01/2013 84 

10494405-01-2013-000048-5 Admissão 10/09/2012 28/01/2013 138 
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10494405-01-2013-000067-1 Admissão 17/09/2012 23/01/2013 126 

10494405-01-2013-000069-8 Admissão 03/09/2012 23/01/2013 140 

10494405-01-2013-000066-3 Admissão 12/09/2012 25/01/2013 133 

10494405-01-2013-000054-0 Admissão 10/09/2012 28/01/2013 138 

10494405-04-2012-000086-2 Aposentadoria 02/02/2012 18/02/2013 376 

10494405-04-2012-000093-5 Aposentadoria 06/07/2012 23/01/2013 197 

10494405-04-2012-000086-2 Aposentadoria 10/08/2012 03/01/2013 143 

10494405-04-2012-000083-8 Aposentadoria 16/11/2012 Não disponível - 

10494405-04-2012-000104-4 Aposentadoria 07/03/2012 Não disponível - 

10494405-04-2012-000116-0 Aposentadoria 14/12/2012 Não disponível - 

Observação: o campo “Data do ato” corresponde ao campo “Vigência” no formulário do 
SisacNet. 

 
Dessa forma, as informações pertinentes aos atos de admissão e concessão não foram 
cadastradas no SISAC e nem disponibilizadas para o respectivo órgão de controle 
interno no prazo de 60 (sessenta) dias. 

  
##/Fato## 

Causa 
 
Quantitativo da força de trabalho da área de recursos humanos insuficiente para dar 
vazão às atividades atribuídas ao referido setor, especialmente por ausência de reposição 
dos servidores ali lotados, que foram licenciados, aposentados, cedidos ou exonerados. 
Bem como ausência da incorporação da alimentação tempestiva do sistema 
SISCAC/TCU às rotinas de trabalho de gestão de pessoal e fragilidade nos controles 
internos administrativos que não monitora esta atividade. 
De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995: 

1) Cabe ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos - DRH “Planejar, 
coordenar e acompanhar a programação de atividades de recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento e avaliação e controle dos recursos humanos”. 

2) O DRH estava subordinado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que 
tinha como uma de suas atribuições “supervisionar a administração de recursos 
humanos”. 

Em consulta ao sítio da FUAM na internet, http://procomun.ufam.edu.br/deptorecursos-
humanos/informacoes-gerais, identificou-se que a partir de 2001 o referido setor passou 
a integrar a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários – PROCOMUM. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do ofício nº 301/GR/UFAM, DE 25/04/2013, o gestor informou o que se 
segue: 
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“Devido ao número reduzido de servidores frente à crescente demanda de atividades, 
os registros dos atos de admissão, aposentadoria e pensão deixaram de ser efetivados 
dentro do prazo legal. Temos envidado esforços para corrigir esta inconformidade.” 

Em reunião, realizada em 05/05/2013, a UJ informou que tem realizado mutirões para 
eliminar essas pendências.deExaminada##dfsdfsdfasdfdsfasdfasdfa  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A realização de mutirão para cadastrar as informações pertinentes aos atos de admissão 
e concessão no SISAC não foi suficiente para o cumprimento dos prazos. Se em razão 
do número reduzido de servidores, a unidade optar por essa forma de trabalho para o 
atendimento ao disposto no art. 7° da IN/TCU n° 55/2007, deve realizá-la em 
periodicidade adequada ao cumprimento do prazo de 60 dias. A médio e longo prazo é 
necessária a adequação do número de servidores às atribuições da área de pessoal da UJ.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realize a compatibilização do quantitativo da força de trabalho da 
área de recursos humanos às atividades atribuídas ao referido setor, buscando a 
reposição dos servidores que foram licenciados, aposentados, cedidos ou exonerados. 
 
 
1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
A unidade não registrou os atos de pessoal no SISAC. 
 
Fato 
 
Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, 
do total de 40 (quarenta) atos da unidade examinada, foram analisados 21 (vinte e um) 
atos de admissão, 18 (dezoito) atos de aposentadoria e 01 (um) ato de concessão de 
pensão. Com isso, verificou-se que a unidade não efetuou os registros dos atos de 
pessoal no SISAC, em descumprimento ao disposto no art. 7° da IN/TCU n° 55/2007 
para os atos abaixo evidenciados: 
 

Matrícula SIAPE Tipo de ato Data do ato 

0400418 Aposentadoria 02/03/2012 

0400260 Aposentadoria 14/11/2012 

0400463 Aposentadoria 09/11/2012 

0400293 Aposentadoria 10/01/2012 

0400258 Aposentadoria 16/11/2012 

1169016 Aposentadoria 06/05/2012 

0400478 Aposentadoria 10/12/2012 

0400138 Aposentadoria 14/11/2012 

0400307 Aposentadoria 14/11/2012 

0400292 Aposentadoria 30/07/2012 

0400668 Aposentadoria 06/06/2012 

0400131 Aposentadoria 13/11/2012 

0400275 Pensão 26/10/2012 
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Dessa forma, as informações pertinentes aos atos de admissão e concessão não foram 
cadastradas no SISAC e nem disponibilizadas para o respectivo órgão de controle 
interno.  
##/Fato## 

Causa 
 
Quantitativo da força de trabalho da área de recursos humanos insuficiente para dar 
vazão às atividades atribuídas ao referido setor, especialmente por ausência de reposição 
dos servidores ali lotados, que foram licenciados, aposentados, cedidos ou exonerados. 
Bem como Ausência da incorporação da alimentação tempestiva do sistema 
SISCAC/TCU às rotinas de trabalho de gestão de pessoal e fragilidade nos controles 
internos administrativos que não monitora esta atividade. 
De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995: 

3) Cabe ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos - DRH “Planejar, 
coordenar e acompanhar a programação de atividades de recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento e avaliação e controle dos recursos humanos”. 

4) O DRH estava subordinado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que 
tinha como uma de suas atribuições “supervisionar a administração de recursos 
humanos”. 

Em consulta ao sítio da FUAM na internet, http://procomun.ufam.edu.br/deptorecursos-
humanos/informacoes-gerais, identificou-se que a partir de 2001 o referido setor passou 
a integrar a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários – PROCOMUM. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do ofício nº 301/GR/UFAM, DE 25/04/2013, o gestor informou o que se 
segue: 

“Devido ao número reduzido de servidores frente à crescente demanda de atividades, 
os registros dos atos de admissão, aposentadoria e pensão deixaram de ser efetivados 
dentro do prazo legal. Temos envidado esforços para corrigir esta inconformidade.” 

Em reunião, realizada em 05/05/2013, a UJ informou que tem realizado mutirões para 
eliminar essas pendências.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A realização de mutirão para cadastrar as informações pertinentes aos atos de admissão 
e concessão no SISAC não foi suficiente para o cumprimento dos prazos. Se em razão 
do número reduzido de servidores, a unidade optar por essa forma de trabalho para o 
atendimento ao disposto no art. 7° da IN/TCU n° 55/2007, deve realizá-la em 
periodicidade adequada ao cumprimento do prazo de 60 dias.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Efetue o registro no SISAC dos atos de admissão e concessão de 
aposentadoria apontados nesta constatação. 
 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Cadastramento de ato de admissão no SISAC com número de matrícula diferente 
do SIAPE; e descumprimento, pela unidade, dos prazos previstos no art. 7° da 
IN/TCU n° 55/2007. 
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Fato 
 

Ao consultar o sistema SISAC, observou-se a existência de três formulários 
concernentes ao CPF nº ***.185.782-**, dois de admissão, ambos com o mesmo 
número de matrícula, e um de desligamento, conforme tabela a seguir: 

 

Tipo de ato SIAPE Cargo Vigência (1) Ao Controle 
Interno (2) Ao TCU Dias entre 

(1) e (2) 

Admissão 1878257 Nutricionista 12/07/2011 19/06/2012 19/06/2012 338  

Desligamento 1878257 Nutricionista 05/08/2011 Não disponível 18/10/2012 - 

Admissão 1878257 Nutricionista 21/08/2012 25/01/2013 Não disponível 155  

De acordo com as informações obtidas no sistema SIAPE, há duas matrículas distintas 
referentes a esse CPF, conforme quadro abaixo: 

 

Matrícula UPAG Descrição 
UPAG 

Situação Cargo Exercício Saída 

1878257  000000043 DPE Excluído Nutricionista 12/07/2011 05/08/2011 

2878257 000000283 HUGV Ativo Nutricionista 21/08/2012  

Desta forma, houve um equívoco no preenchimento do sistema SISAC, pois foi 
cadastrado o segundo ato de admissão no SISAC com número de matrícula diferente do 
que consta no SIAPE (ou seja, 2878257). Ressalte-se o não cumprimento do prazo 
estabelecido no art. 7º da IN/TCU nº 55/2007 nos três atos cadastrados no SISAC. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Quantitativo da força de trabalho da área de recursos humanos insuficiente para dar 
vazão às atividades atribuídas ao referido setor, especialmente por ausência de reposição 
dos servidores ali lotados, que foram licenciados, aposentados, cedidos ou exonerados. 
 
De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995: 

5) Cabe ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos - DRH “Planejar, 
coordenar e acompanhar a programação de atividades de recrutamento e seleção, 
treinamento e desenvolvimento e avaliação e controle dos recursos humanos”. 

6) O DRH estava subordinado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que 
tinha como uma de suas atribuições “supervisionar a administração de recursos 
humanos”. 

Em consulta ao sítio da FUAM na internet, http://procomun.ufam.edu.br/deptorecursos-
humanos/informacoes-gerais, identificou-se que a partir de 2001 o referido setor passou 
a integrar a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários - PROCOMUM. 
  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do ofício nº 301/GR/UFAM, DE 25/04/2013, o gestor informou o que se 
segue: 

“O motivo foi a troca do algarismo 2 pelo 1 na matrícula correta na segunda admissão 
2878257. A correção no SISAC não pode ser efetivada neste momento em virtude do 
processo encontrar-se aguardando parecer no TCU.” 

Quanto ao não cumprimento do prazo estabelecido, foi apresenta a seguinte 
justificativa: 

“Devido ao número reduzido de servidores frente à crescente demanda de atividades, 
os registros dos atos de admissão, aposentadoria e pensão deixaram de ser efetivados 
dentro do prazo legal. Temos envidado esforços para corrigir esta inconformidade.” 

Em reunião, realizada em 05/05/2013, a UJ informou que tem realizado mutirões para 
eliminar essas pendências.  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Com relação ao erro na matrícula, observou-se que o equívoco já havia sido observado 
pela própria UJ, e a correção está impossibilitada, no momento, por motivos externos. 
Quanto ao descumprimento do prazo, a realização de mutirão para cadastrar as 
informações pertinentes aos atos de admissão e concessão no SISAC não foi suficiente 
para o cumprimento dos prazos. Se em razão do número reduzido de servidores, a 
unidade optar por essa forma de trabalho para o atendimento ao disposto no art. 7° da 
IN/TCU n° 55/2007, deve realizá-la em periodicidade adequada ao cumprimento do 
prazo de 60 dias. A médio e longo prazo é necessária a adequação do número de 
servidores às atribuições da área de pessoal da UJ. #/AnaliseControleInterno## 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Realize a correção do cadastro objeto desta constatação no SISAC. 
 
 
1.1.2 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 
Análise da gestão de pessoal quanto à folha de pagamento com ocorrências. 
 
Fato 
 
Foram analisados os dados da folha de pagamento de 36 servidores na unidade, com 
vistas a avaliar a gestão de pessoas, por meio da observância à legislação sobre 
remuneração, cessão, requisição de pessoal, bem como sobre a concessão de 
aposentadorias, reformas e pensões. Assim, por intermédio da aplicação dos exames 
pela equipe, foram encontradas as seguintes ocorrências, listadas no quadro a seguir: 
 

Ocorrências Fato Qtde. Impacto 
financeiro 

no exercício 
(R$) 

Afastamento no cadastro sem 
o devido desconto na folha 
de pagamento. 
 

Servidores com registro de 
falta ao serviço no cadastro, 
sem o respectivo desconto na 
Folha. 
 

1 180,48 
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Servidores com falta por 
mais de 30 dias consecutivos. 
 
 

Servidores com ocorrência de 
falta ao serviço por mais de 30 
dias consecutivos 
 

1  

Devolução do adiantamento 
de férias. 
 

Servidores com devolução do 
Adiantamento de Férias nos 
últimos 5 anos, em valor 
inferior ao recebido. 
 

4 6.810,09 

Pagamento de antecipação de 
férias sem desconto. 
 

Pagamento de antecipação de 
Férias sem o respectivo 
desconto nos três meses 
subsequentes ao mês do 
recebimento da antecipação. 

1 1.584,38 
 

 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de procedimentos e/ou medidas de prevenção que evite as ocorrências 
apontadas. 
De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da FUAM, de 
1995: 

7) Cabe ao Diretor do Departamento de Pessoal – “Gestão e execução das 
atividades referentes ao sistema de administração de pessoal; Coordenar e 
supervisionar a elaboração da folha de pagamento”; 

8) O DEPES estava subordinado à Pró-Reitoria de Administração e Finanças, que 
tinha como uma de suas atribuições “supervisionar a administração de recursos 
humanos”. 

Em consulta ao sítio da FUAM na internet, http://procomun.ufam.edu.br/deptorecursos-
humanos/informacoes-gerais,  identificou-se que a partir de 2001 o referido setor passou 
a integrar a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários – PROCOMUM. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio do Ofício nº 879/GR/UFAM, o gestor apresentou as justificativas constantes 
no quadro abaixo: 
 

Ocorrências Justificativa da UJ  
Afastamento no cadastro sem o 
devido desconto na folha de 
pagamento. 
 

“o desconto não pode ser registrado pelo motivo 
da servidora está bloqueada no Sistema SIAPE 
por jornada excedendo limite permitido.” 

Servidores com falta por mais de 
30 dias consecutivos. 
 
 

“com faltas não justificadas por mais de 30 dias 
durante o ano de 2011, foi registrado suspensão 
administrativa enquanto aquarda o resultado do 
processo administrativo disciplinar por abandono de 
cargo. Portarias 1858, 1991 e 2050/12, não gerando 
remuneração em folha de pagamento.” 

Devolução do adiantamento de “Espelhos do SIAPE em anexos.” 
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férias. 
 
Pagamento de antecipação de 
férias sem desconto. 
 

“As férias do servidor estavam marcadas no 
período de 01.01.2012 a 30.01.2012 e pagas em 
dezembro/2011 e quando foi em 01.02.2012 pediu 
exoneração.” 

 
 
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201306000/001, de 01/04/2013, a equipe 
solicitou ao gestor informar se o HUGV utiliza procedimentos e/ou instrumentos como 
medidas de prevenção, no que tange às concessões de benefícios e pagamento de 
pessoal, para que impropriedades/irregularidades não venham a ocorrer. 
Em resposta, mediante ofício nº 309/GR/UFAM, de 30/04/2013, a unidade informou 
que: 

“Os procedimentos são medidas corretivas quando identificada alguma 
impropriedade/irregularidade.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Afastamento no cadastro sem o devido desconto na folha de pagamento. 
Verifica-se a impossibilidade da UJ adotar medida corretiva, neste momento. 
 
Servidores com falta por mais de 30 dias consecutivos. 
A unidade adotou medida cabível para apurar a ocorrência, estando ainda pendente a 
conclusão do procedimento disciplinar instaurado. 
 
Servidores com devolução do adiantamento de férias nos últimos cinco anos em 
valor inferior ao recebido: 
O gestor não apresentou comprovação dos descontos, bem como, em consulta ao 
Sistema SIAPE, não os identificamos nos contracheques dos servidores citados. 
 
Pagamento de adiantamento de férias sem o respectivo desconto nos três meses 
subsequentes ao mês do recebimento da antecipação: 
A unidade não informou quais medidas está tomando para reaver o valor pago ao ex-
servidor. 
 
Quanto à não adoção de procedimentos e/ou instrumentos como medidas de prevenção, 
as medidas corretivas não impedem que as ocorrências voltem a acontecer, sendo 
necessária a adoção de procedimentos preventivos para evitar essas impropriedades. 
 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Aprimorar ou instituir o fluxo de procedimento para 
acompanhamento do pagamento da folha de pessoal da Unidade, visando prevenir a 
ocorrência de incorfomidades. 
 
Recomendação 2: Proceder aos descontos devidos nos contracheques dos servidores 
relacionados nessa constatação. 
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2 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 

2.1 Pagamento de Pessoal Ativo da União  

2.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Informação básica das principais ações sob responsabilidade da UJ. 
 
Fato 
 
Trata-se das informações básicas das principais ações executadas pelo Hospital 
Universitário Getúlio Vargas. No levantamento dessas informações foram considerados 
os critérios de materialidade, relevância e criticidade, além da vinculação finalística à 
missão da UJ, com extensão correspondendo a 70% do total das despesas executadas 
pela UJ, conforme discriminado abaixo: 
 
Programa – 
descrição 

Ação 
(projeto/atividade/Op
Especiais) - descrição 

Finalidade Forma de implementação/ 
detalhamento 

Represent
atividade 

2109 - 
Programa de 
Gestão e 
Manutenção do 
Ministério da 
Educação. 

20TP - Pagamento de 
Pessoal Ativo da 
União 

Garantir o 
pagamento de 
espécies 
remuneratórias 
devido aos servidores 
e empregados ativos 
civis da União. 

Direta. 

Pagamento, via sistemas 
informatizados, de espécies 
remuneratórias aos 
servidores e empregados 
ativos civis da União 

42,04% 

2015 - 
Aperfeiçoament
o do Sistema 
Único de Saúde 
(SUS) 

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

Viabilizar, de forma 
descentralizada, a 
Atenção à Saúde da 
População nos 
Estados e Municípios 
habilitados em 
Gestão Plena do 
Sistema e nos 
Estados Habilitados 
em Gestão 

Plena do Sistema 
Estadual. 

Direta e Descentralizada. 
Transferência direta de 
recursos financeiros do 
Fundo Nacional de Saúde 
aos Fundos Municipais e 
Estaduais, conforme 
critérios estabelecidos pelo 
MS e pactuados com os 
demais gestores do SUS nas 
instâncias colegiadas - 
Comissões Intergestores 
Bipartite e Comissão 
Intergestores Tripartite. 

21,48% 

2032 - 
Educação 
Superior - 
Graduação, 
Pós-Graduação, 
Ensino, 
Pesquisa e 
Extensão 

Ação: 4005 – Apoio à 
Residência em Saúde 

 

Proporcionar aos 
profissionais da 
saúde recém-
formados, por meio 
de treinamento em 
serviços 
credenciados, melhor 
qualificação nas 
várias especialidades 
médicas e suas áreas 
de atuação, visando à 

O Ministério da Educação 
provê recursos para o 
desenvolvimento dos 
programas de Residência 
Médica e de Residência 
Multiprofissional e em Área 
Profissional da Saúde 
vinculados às Instituições 
Federais de Ensino 

6,03% 
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 melhoria no 
atendimento médico 
à população. 

Superior, por meio de oferta 
de bolsas aos residentes. 
Todos os programas devem 
ser credenciados e avaliados 
pelas respectivas Comissões 
Nacionais de Residência 
Médica (CNRM) e 
Multiprofissional em Saúde 
(CNRMS), e os residentes 
selecionados por meio de 
edital público, conforme a 
legislação vigente. 

 
Para avaliação das ações foi efetuada amostragem não probabilística, considerando os 
critérios de materialidade, relevância e criticidade, além de vinculação finalística à 
missão da UJ. Os exames realizados foram voltados para a verificação dos resultados 
quantitativos e qualitativos da gestão. 
  
##/Fato## 

3 GESTÃO OPERACIONAL                            

3.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

3.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Resultados Quantitativos e Qualitativos 
 
Fato 
 
Após avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da UJ, verificou-se, 
especialmente naquilo que se refere à eficácia e eficiência no cumprimento dos 
objetivos e metas físicas planejadas ou pactuadas para o exercício, que a Unidade 
obteve êxito no desempenho da gestão, destacando-se a execução da Ação 4005 – 
Apoio à Residência em Saúde, cuja meta física era manter 11 residentes. Ao final do 
exercício, foi alcançado o número de 191 residentes mantidos (1.732%). 
Questionou-se ao gestor sobre sua análise da superação significativa da meta física, 
informação que não constava no Relatório de Gestão. Em resposta foi informado o que 
segue: 

“A Meta Física foi expressa no momento da captação da LOA e refere-se às vagas 
oferecidas pela COREMU, lembrando que somente eles arrecadam na conta única do 
HUGV. Portanto o quantitativo de residente mantido no HUGV (Recursos Próprios) foi 
lançado o quantitativo de 11 (onze), referente aos residentes que entrarão [sic] pela 
COREMU.” 
“No PPA, houve a misturar a meta física da Ação de Recursos Próprios com a da Ação 
em que paga as bolsas de Residência Médica, pois na LOA não há uma ação para a 
Pós- Graduação onde acho que poderiam ser pagas as despesas com residentes em 
geral. Assim, quando lançamos no SIMEC - Módulo PPA a meta física alcançada no 
período de referência, somos obrigados a incluir os Residentes da Multiprofissional e 
os da Residência Médica, e por isso gera uma superação significativa da meta 
estabelecida (1.732%).” 

Dessa forma, verifica-se que uma limitação do sistema SIMEC gerou uma distorção no 
resultado alcançado. 
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Quanto às ações 20TP e 8585, não estavam apresentadas as metas físicas e financeiras 
no Relatório de Gestão 2012. Questionado o gestor respondeu que: 

“No SIMEC - Módulo PPA, as Ações 20TP e 8585 nunca abriram para 
monitoramento.” 
“A Ação 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União foi detalhada na captação da 
LOA, pelo MEC Para a Unidade Gestora HUGV foi aberto, para detalhamento 
somente as Ações 4005 (de recursos próprios) e 4086 (recursos próprios e PASEP). 
Assim, o próprio MEC se encarregou das informações para pessoal e encargos.” 
“A Ação 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 
Complexidade é do Fundo Nacional de Saúde - FNS: (Fonte 153), referente ao 
Convênio de Contratualização firmado com a Secretária Estadual de Saúde - SES, e 
consequentemente, ao Plano Operativo Anual - POA, onde são pactuadas as Metas 
Físicas de Produção Assistencial Hospitalar e Ambulatorial do HUGV (Média e Alta 
Complexidade) para o próximo exercício, de todos os procedimentos ofertados ao 
Sistema Único de Saúde - SUS, assim como, de toda a produção realizada referente ao 
exercício finalizado. O referido plano (POA) é encaminhado anualmente ao Gestor 
local (SES), para análise e aprovação. A não apresentação do POA ao gestor da saúde 
poderá implicar na finalização do Convênio de Contratualização, e consequentemente 
na suspensão da Ação 8585. No entanto, quem presta contas ao FNS é a própria 
Secretária Estadual de Saúde – SES.” 

  
##/Fato## 

4 CONTROLES DA GESTÃO                           

4.1 CONTROLES EXTERNOS                             

4.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Atuação TCU 
 
Fato 
 
Em consulta ao site do Tribunal de Contas da União, não foram identificados acórdãos 
ou decisões referentes ao HUGV, em que haja previsão expressa quanto à manifestação 
do Controle Interno nas contas do exercício 2012. 
  
##/Fato## 

4.2 CONTROLES INTERNOS                             

4.2.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

4.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 
A unidade jurisdicionada é prestadora de serviços ao cidadão, porém ainda não 
implementou a carta de serviços ao cidadão. 
 
Fato 
 
A unidade jurisdicionada presta os seguintes serviços ao cidadão:  
a) Consultas nas Especialidades: Cabeça e Pescoço; Cardiologia; Cirurgia Bariátrica; 
Cirurgia Geral; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Plástica; Cirurgia Torácica; Cirurgia 
Vascular; ClínicaMédica; Dermatologia; Fisioterapia; Fonoaudiologia; Ginecologia; 
Hematologia; Mastologia; Nefrologia; Neurocirurgia; Neurologista; Neuropediatria; 
Nutrição; Oftalmologia; Ortopedia; Otorrinolaringologista; Pediatria; Pneumologista; 
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Proctologia; Psicologia; Reumatologia; Urologia; Endocrinologia; Gastroenterologia. b) 
Pequenas Cirurgias; c) Curativos; d) Estomatologia; e) Aplicação de Butox; 
No entanto, a UJ até o momento não implementou a carta de serviços ao cidadão. 
Esse descumprimento ao Decreto 6.932/2009 foi objeto de constatação por ocasião dos 
trabalhos de Auditoria Anual de Contas, do exercício 2011, e no Acompanhamento 
Permanente da Gestão 2012 no HUGV.  
Por intermédio do Ofício nº 199/2012 - GD, de 07/04/2012, assim se manifestou: 

"Informamos que a unidade não instituiu a “Carta de serviços ao cidadão”, em 
decorrência da estrutura do HUGV, o mesmo não possui um sistema informatizado que 
atenda especificamente os requisitos de qualidade no atendimento. A referida carta 
será instituída na instituição a partir do segundo semestre de 2012." 

Complementarmente, o Diretor do HUGV encaminhou o Ofício nº 208/2012 - GD, de 
14/05/2012, com a seguinte manifestação: 

"Complementamos a informação contida no Ofício nº 199/2012- GD, de que trata da 
Carta Cidadã. A mesma será implementada pela Autoridade Superior, para todas as 
unidades da UFAM. O sistema de informação ao cidadão – SIC, está sendo 
providenciado e formalizado para atendimento imediato." 

  
##/Fato## 

4.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Recomendações expedidas pela CGU no exercício de 2012 
 
Fato 
 
O quadro a seguir relaciona 9 (nove) recomendações expedidas pela CGU no exercício 
de 2012 que constavam no Plano de Providências Permanente da Unidade.  

Número do Relatório 
de Auditoria de 

Contas 

Item do Relatório 
(número e descrição 

sumária) 

Situação Atual 
das 

Recomendações 

Item Específico da 
Parte “Achados de 

Auditoria” do 
Relatório 

201203087 4.1.5.1. 03 contratos, 
no valor total de R$ 
3.617.180,00 (três 
milhões, seiscentos e 
dezessete mil, cento e 
oitenta reais) não 
registrados no 
Sistema SIASG. 

Atendida - 

201203087 4.1.5.1. Pessoas 
ligadas à empresa 
contratada pelo 
HUGV executando 
indevidamente 
atividades 
administrativas e 
possuindo acesso 
(com o uso de senha) 
a sistema corporativo 

Atendida - 
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utilizado pela UJ. 
201203087 2.1.1.1. Ausência de 

controles acerca da 
entrega de cópias das 
declarações de bens e 
rendas exigidas pela 
Lei nº 8.730/93 (ou 
das autorizações para 
acesso eletrônico das 
declarações). 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via 

Plano de 
Providências 
Permanente 

201203087 4.1.3.1. Terceirizados 
desempenhando 
atividades de gestão 
de TI na UJ. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via 

Plano de 
Providências 
Permanente 

201203087 4.1.3.4. Ausência de 
um processo de 
trabalho formalizado 
na contratação de 
bens de TI. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via 

Plano de 
Providências 
Permanente 

201203087 4.1.4.2. Inexistência 
de Seleção de 
Associações ou 
Cooperativas para 
coletar os resíduos 
recicláveis 
descartados. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via 

Plano de 
Providências 
Permanente 

201203087 4.1.4.3. Inexistência 
de critérios de 
sustentabilidade 
ambiental na 
aquisição de bens, 
materiais de 
tecnologia da 
informação (TI) e na 
contratação de 
serviços ou obras. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via 

Plano de 
Providências 
Permanente 

201203087 3.1.2.1. Pagamento de 
taxa de administração 
à Fundação de Apoio 
Institucional Rio 
Solimões sem 
respaldo legal. 

Pendente de 
atendimento, 

com impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via 

Plano de 
Providências 
Permanente 

201203087 1.1.1.1. O Hospital 
Universitário Getúlio 
Vargas é órgão 
prestador de serviços 
ao cidadão, porém 
ainda não foi 
implementada a carta 
de serviços ao 
cidadão. 

Pendente de 
atendimento, 

sem impacto na 
gestão 

Recomendação 
monitorada via 

Plano de 
Providências 
Permanente 
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##/Fato## 

4.2.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Quantitativo de Recomendações Pendentes de Atendimento Superior a 25% 
 
Fato 
 
Em análise às recomendações expedidas para a Unidade, no Sistema Monitor WEB, 
verificou-se que, aproximadamente, 75% das recomendações estão pendentes de 
atendimento. 
  
##/Fato## 

4.2.1.4 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação da Conformidade das Peças. 
 
Fato 
 
A apresentação das contas do HUGV está consolidada no processo de contas da 
Fundação Universidade do Amazonas, onde foi realizada a avaliação da conformidade 
das peças.  
##/Fato## 

4.3 Planos de Auditoria               

4.3.1 Planos de Auditoria               

4.3.1.1 INFORMAÇÃO 
 
A UJ incluiu os conteúdos específicos conforme dertermina a DN TCU 119/2012. 
 
Fato 
 
Nas verificações realizadas, observou-se que a unidade consolidadora incluiu no 
relatório de gestão os conteúdos específicos conforme determina a DN TCU 119/2012.  
##/Fato## 

5 GESTÃO FINANCEIRA                             

5.1 RECURSOS EXIGÍVEIS                             

5.1.1 FORNECEDORES                                   

5.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
A UJ não possui passivos assumidos sem prévia previsão orçamentária. 
 
Fato 
 
Foram realizadas consultas ao Relatório de Gestão 2012 da unidade e à planilha extraída 
do SIAFI GERENCIAL WEB verificando a existência de lançamentos nas contas 
citadas no item 5.1 da Portaria TCU nº 150/2012 (Reconhecimento de Passivos por 
Insuficiência de Créditos ou Recursos). 
Nessas consultas, constatou-se que o HUGV não assumiu passivos sem prévia previsão 
orçamentária de créditos ou de recursos no exercício de 2012. 
  
##/Fato## 
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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 01/01/2012 a 31/12/2012. 
 

Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 
definido no Relatório de Auditoria Anual de Contas 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 unidade auditada. 
 

Em função dos exames aplicados sobre os escopos selecionados, 
consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201305999, proponho 
que o encaminhamento das contas dos agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 
seja como indicado a seguir, em função da existência de nexo de causalidade entre os 
atos de gestão de cada agente e as constatações correlatas discriminadas no Relatório de 
Auditoria. 
 
1. Irregular a gestão dos seguintes responsáveis 

 

1.1. CPF ***.039.588-**: 
 
Cargo: Prefeito do Campus Universitário no período de 01/01/2012 a 31/12/2012. 
 
Referência: Relatório de Auditoria nº 201305999, item 7.1.1.1. 

Fundamentação:  
 
Em atendimento ao previsto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, o referido servidor foi 
designado para exercer a fiscalização do Contrato por meio da Portaria/GR nº 
1982/2011, de 12/09/2011. 
Segundo, inciso XVIII do Anexo I da IN 02, de 30/04/2008, o Fiscal do Contrato é o 
representante da Administração, especialmente designado, para exercer o 
acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, devendo informar a 



Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços 
prestados pela contratada, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para 
regularização das faltas e defeitos observados. Conforme constatado, a fiscalização não 
existiu, o que resultou em pagamentos para a contratada em valor maior que o devido 
em virtude de descontos que deixaram de ser efetuados (auxílio-transporte; auxílio-
alimentação; assistência médica; treinamentos; falta e atraso; e uniformes).  
O Fiscal do contrato apenas recebeu as Notas Fiscais da empresa, atestou-as e 
encaminhou-as para pagamento sem proceder à conferência da adequabilidade dos 
valores ali informados.  
  
O valor apurado de pagamento a maior para a contratada, em virtude da inexistência de 
fiscalização, foi de R$ 464.924,02 para o período auditado (agosto de 2011 a maio de 
2012), sendo que para o exercício sob análise (período auditado: janeiro a maio de 
2012) a omissão da fiscalização acarretou um prejuízo de R$ 187.482,28. 
 
 

 

1.2. CPF ***.953.302-**: 
 
Cargo: Pró-Reitor de Administração e Finanças da UFAM no período de 01/01/2012 a 
31/12/2012. 
 
Referência: Relatório de Auditoria nº 201305999, itens 2.1.2.1,  7.1.1.1 e  Relatório de 

Auditoria nº 201306000, item 1.1.2.1 

Fundamentação:  

De acordo com o Manual de Organização da Estrutura Administrativa da UFAM, de 
1995, é responsabilidade do Pró-Reitor Administrativo: "Supervisionar a execução a 
política de administração da Instituição; acompanhar a evolução dos serviços contábeis 
e financeiros; executar atividades delegadas pelo Reitor". Ainda, compete a este agente, 
segundo inciso I do art. 39 do Regimento Geral, corroborado com a descrição detalhada 
das competências constantes do já citado manual de organização da Universidade, folha 
032, superintender e coordenar as atividades universitárias na área de sua competência, 
a qual envolve a gestão e execução das atividades referentes ao sistema de 
administração de pessoal, incluindo-se a coordenação e supervisão da elaboração da 
folha de pagamento. 
 
O citado agente responde como Ordenador de Despesa da UFAM e com esta autoridade 
autorizou a realização do Pregão nº 37/2010, aprovou o Termo de Referência – TR 
(parte integrante do Edital do Pregão) e homologou o resultado do referido certame 
licitatório.  
O TR continha indevidamente a indicação da UFAM quanto ao valor do piso salarial da 
remuneração de cada serviço licitado. Esses valores estavam bem superiores ao preço de 
mercado, bem como aos aprovados como salário-base de cada categoria pelas 
respectivas convenções coletivas de trabalho. Ressalte-se que não houve critérios 
definidos para o estabelecimento desses valores.  
Tal fato restringiu a competitividade em relação a esse item do Termo de Referência e 
foi usado como motivação para a recusa de ofertas exequíveis e mais vantajosas para a 
Administração Pública pelo Pregoeiro, por serem inexequíveis. Assim, a contratação foi 
realizada com prejuízo ao Erário no valor de R$678.313,83 (seiscentos e setenta e oito 
mil, trezentos e treze reais e oitenta e três centavos) para o período auditado (agosto de 
2011 a maio de 2012), sendo que para o exercício sob análise (período auditado: janeiro 
a maio de 2012) acarretou um prejuízo de R$ 358.329,58. 



O contrato esteve vigente pelo período de agosto de 2011 a outubro de 2012. 
 
Para os Itens 1.1.2.1 e 2.1.2.1, o citado pró-reitor não exerceu a supervisão e a 
coordenação adequadas sobre a atuação da Diretoria de Pessoal, não adotando medidas 
efetivas para que ela atuasse adequadamente na concessão de benefícios e pagamentos 
de pessoal, ocasionando as seguintes ocorrências: Servidores com parcela de devolução 
ao erário interrompida ou prazo e/ou valor alterado; Servidores com ingresso no cargo 
efetivo após 25/11/1995 recebendo quintos; Servidores com idade superior a 70 anos 
ainda na situação de Ativo; Pensões concedidas após 19/02/2004 cadastradas no SIAPE 
em tipos menores que 52, ocasionando pagamento a maior que o devido para os 
pensionistas; Servidores com devolução do adiantamento de férias nos últimos cinco 
anos em valor inferior ao recebido; Pagamento de adiantamento de férias sem o 
respectivo desconto nos três meses subsequentes ao mês do recebimento da antecipação; 
Servidores que recebem vantagens calculadas sobre a GAE, que não recebem a GAE, 
Servidores com registro de falta ao serviço no cadastro, sem o respectivo desconto na 
Folha; Servidores que recebem devolução de faltas anteriormente descontadas; e 
Servidores com ocorrência de falta ao serviço por mais de 30 dias consecutivos.  
 
Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes das 
folhas 01 a 40 do processo, que não foram explicitamente mencionados neste certificado 
têm, por parte deste órgão de controle interno, encaminhamento 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. 
 

Manaus/AM, 23 de Julho de 2013. 
 
 

_____________________________________________________________ 
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado do Amazonas 
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1.  Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da União 
quanto à prestação de contas do exercício de 2012 da Unidade acima referenciada, expresso opinião 
sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de 
responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2. No que diz respeito ao cumprimento das Ações Governamentais sob a responsabilidade da 
Unidade, destaca-se o resultado obtido na realização do Programa 2032 – Educação Superior – 
Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão, na Ação 20RK – Funcionamento das 
Universidades Federais, visto que a meta física atingida foi de 99%. 

3. Os resultados dos trabalhos de auditoria identificaram, por meio de constatações, 
impropriedades que impactaram a gestão da Unidade relacionadas à área de contratação e à de pessoal, 
tendo sido verificadas situações tais como pagamentos mensais referentes à execução de contrato de 
prestação de serviços que ocasionaram prejuízo ao erário; pagamentos a servidores e pensionistas em 
valor maior do que o devido; e ações insuficientes para minimizar as deficiências da força de trabalho 
da Unidade. 

4. Dentre as causas relacionadas às constatações, na área de contratações, cita-se a ausência de 
fiscalização efetiva do contrato, tendo o fiscal apenas atestado as notas fiscais apresentadas pela 
empresa sem analisar a adequabilidade dos valores ali constantes, encaminhando-as, posteriormente, 
para pagamento. Na área de pessoal, as causas se referem à ausência de procedimentos que previnam 
ocorrências na folha de pagamento, assim como a ausência de procedimentos e normativos instituídos 
para acompanhamento das ocorrências de vagas no quadro de pessoal, aliado à insuficiência de pessoal 
no setor de recursos humanos da Instituição. 

5.  Assim, recomendou-se ao gestor instituir/aprimorar os controles internos na área de 
contratações, principalmente para que estabeleça rotinas de fiscalização dos contratos e defina as 
atribuições dos fiscais, em especial quanto à periodicidade da interlocução com o preposto das 
empresas contratadas; e providenciar a devolução ao erário do valor pago indevidamente em contrato 
celebrado pela Universidade, bem como do prejuízo apurado em decorrência da contratação de 
serviços por preços acima dos de mercado e providencie a apuração da responsabilidade relativa ao 
dano verificado. Para as situações verificadas na área de pessoal, recomendou-se a instituição de 
procedimento para acompanhamento do pagamento da folha de pessoal e a correção das ocorrências 
verificadas, bem como instituir normativos definindo o setor responsável pelo acompanhamento dos 
egressos e ingressos ocorridos na Instituição. 

6. Em relação às recomendações do Plano de Providências Permanente formuladas pela 
Controladoria-Geral da União, verificou-se que, de um saldo de 135 recomendações, restam 94 
pendentes (70%), cuja implementação continuará sendo acompanhada pela CGU.  

Parecer de Dirigente do 
Controle Interno 



7. Quanto aos controles internos administrativos, podem ser mencionadas como ações positivas a 
estruturação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas com segregação de competências e funções, o 
mapeamento das necessidades de aperfeiçoamento dos servidores e a fundamentação adequada das 
concessões de direitos na área de pessoal. Foi identificada fragilidade quanto à ausência de mecanismo 
de controle para verificação de acumulações indevidas de cargos públicos. 

8. 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 proposta expressa no Certificado de 
Auditoria conforme quadro a seguir:  

 
CPF Cargo Proposta de 

Certificação 
Fundamentação 

***.039.588-** 

Prefeito do Campus 
Universitário no período 
de 01/01/2012 a 
31/12/2012. 

Irregular  Relatório de Auditoria nº 
201305999, item 7.1.1.1. 

***.953.302-** 

Pró-Reitor de 
Administração e 
Finanças da UFAM no 
período de 01/01/2012 a 
31/12/2012 

Irregular Relatório de Auditoria nº 
201305999, itens 2.1.2.1 e 
7.1.1.1 e Relatório de 
Auditoria nº 201306000, item 
1.1.2.1. 

- 
Demais gestores 
integrantes do Rol de 
Responsáveis 

Regularidade Relatório de Auditoria Anual 
de Contas nº 201305999. 

 
9. 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/DF, 24 de julho de 2013. 

 
JOSÉ GUSTAVO LOPES RORIZ 
Diretor de Auditoria da Área Social 


