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Unidade Auditada: NUCLEO ESTADUAL DO MS/SE 

Exercício: 2014 

Município: Aracaju - SE 

Relatório nº: 201503533 

UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE 

SERGIPE 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Chefe da CGU-Regional/SE,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201503533, 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 pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe 

(NEMS/SE). 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 11 a 29 de maio de 2015, 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 Jurisdicionada 

(UJ), em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público 

Federal. 

Destaca-se que os exames realizados foram impactados de forma significativa em 

decorrência da disponibilização intempestiva de documentos e de informações 

solicitadas formalmente pela equipe de auditoria da CGU. Essa situação impactou na 

extensão e na profundidade dos exames realizados em relação às áreas de gestão de 

pessoas e de compras e contratações analisadas. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 

Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 

Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 

subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 

União (TCU). 
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Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 

estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 

títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 

diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 

estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 

11/11/2014, entre a Controladoria Regional da União no Estado de Sergipe e a SECEX 

do Tribunal de Contas da União em Sergipe, foram efetuadas as seguintes análises: 

Avaliação da conformidade das peças do processo de contas; 

Avaliação da gestão de pessoas; 

Avaliação da gestão de transferências; 

Avaliação da gestão de compras e contratações; 

Avaliação dos controles internos administrativos; 

Avaliação da acessibilidade; 

Cumprimento de deliberações do TCU; e 

Cumprimento das recomendações da CGU. 

 

 

2.1 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Força de Trabalho. 

Com base em dados extraídos do Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos (Siape) e em informações extraídas do Relatório de Gestão da Unidade 

Jurisdicionada (UJ), as quais se mostraram consistentes, verificou-se que o quadro de 

pessoal da Unidade estava assim constituído no final do exercício de 2014: 

Quadro 1: Força de trabalho da UJ. 

Tipologias dos Cargos 
Lotação 

Efetiva 

Ingressos 

2014 

Egressos 

 2014 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 704 1 1 

1.1.   Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2) 704 
 

 

1.1.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 703 1 1 

1.1.2.    Servidores requisitados de outros órgãos e 

esferas 
1 0 0 

2.   Servidores sem Vínculo com a Administração 

Pública 
1 0 0 

3.   Total de Servidores (1+2) 705 1 1 

Fonte: Siape e Relatório de Gestão. 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
3 

 

Quadro 2: Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas 

da UJ. 
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas 

Lotação 

Efetiva 

Ingressos 

2014 

Egressos 

2014 

1.   Cargos em Comissão 19 7 7 

1.1. Grupo Direção e Assessoramento Superior 3 0 0 

1.1.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 1 0 0 

1.1.2.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 1 0 0 

1.1.3.    Sem Vínculo 1 0 0 

1.2. Funções Comissionadas Técnicas 16 7 7 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 16 7 7 

2.   Funções Gratificadas 3 0 0 

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 3 0 0 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  22 7 7 

Fonte: Siape e Relatório de Gestão. 

Dos 705 servidores que compunham a força de trabalho da Unidade no final do 

exercício de 2014, um total de 574 servidores, ou seja, 81,4% estavam desempenhando 

suas funções no Sistema Único de Saúde – SUS (federal, estadual e municipal) e cinco, 

0,08%, estavam cedidos ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. 

Em contrapartida, a Unidade se utilizou de um servidor requisitado, um nomeado para 

cargo em comissão sem vínculo com a Administração Pública e onze estagiários. 

No seu relatório de gestão a Unidade não citou insuficiência no quantitativo de 

servidores da sua força de trabalho para desempenho de suas atribuições, inclusive, a 

Seção de Acompanhamento e Análise de Prestações de Contas (SAAP) considerou 

satisfatório o corpo técnico disponível. No entanto, foi citado que boa parte de seus 

servidores atendem os critérios para requerer aposentadoria, situação que pode impactar 

negativamente o quadro de servidores em curto espaço de tempo. 

Análise da Folha de Pagamento. 

 

Quanto ao cumprimento da legislação sobre admissão, remuneração, cessão, requisição 

de pessoal, concessão de aposentadorias e pensões, foram realizadas análises, por meio 

das quais se chegou aos seguintes resultados: 

 

Quadro 3: Ocorrências de inconsistências na folha de pagamento 
Descrição da Ocorrência Quantidade de 

servidores 

relacionados 

Ocorrências 

Acatadas totalmente 

pelo gestor 

Ocorrência 08-C - Servidores com parcela de devolução ao 

erário interrompida ou prazo e/ou valor alterados - servidor 

(1 ANO Anterior). 

02 02 

Ocorrência 21 - Servidores/Instituidores com ocorrência 

no SIAPE de aposentadoria com provento proporcional e 

estão recebendo provento integral. 

01 01 

Ocorrência 31 – Inclusão de informações pelo próprio 

servidor habilitado no SIAPE (nível operacional), em sua 

respectiva folha de pagamento. 

01 01 

Ocorrência 43 – Servidores que recebem Vencimento 

Básico com valor informado ou parametrizado 

manualmente em concomitância com o valor calculado 

pelo sistema. 

01 01 
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Ocorrência 52 – Instituidores de Pensão sem Pensionista 

ou com Pensionista Excluído. 

03 03 

Ocorrência 65-A – Servidores que obtiveram  Devolução 

de Falta com os valores maiores do que o descontado no 

ultimo ano (1 ANO Anterior). 

01 01 

Fonte: SIAPE 

 

Verificou-se ainda a continuidade de pagamento indevido de rubrica na folha referente à 

decisão judicial, cuja decisão final determinava marco temporal para o pagamento. O 

pagamento indevido somou um montante anual, no exercício em análise, de 

aproximadamente R$ 2.925.117,43. 

 

Acumulação Funcional. 

 

Com relação à acumulação de cargos por servidores, como a Unidade não exercia 

nenhuma atuação sobre os casos existentes, foi feito batimento dos dados de uma 

amostra de servidores com os sistemas da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED), e verificado casos de acumulação que foram 

repassados para o gestor para fins de verificação da sua legalidade e recomendada a 

atualização periódica das declarações de acumulação de cargos e a utilização do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, como ferramentas de 

controle na área de gestão de pessoas. 

 

Registros no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões 

(SISAC). 

 

Quanto ao cadastramento dos processos referentes aos atos de pessoal no Sistema de 

Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessão (SISAC), verificou-se que, 

no exercício de 2014, do total de 49 atos de concessão da Unidade examinada (quarenta 

aposentadorias e nove pensões), um não foi registrado no SISAC e encaminhado ao 

órgão de controle interno para análise, conforme preceitua a Instrução Normativa - TCU 

nº 55/2007. Em 29/05/2015, no entanto, esse processo foi cadastrado e disponibilizado. 

 

Controles Internos Administrativos da Gestão de Pessoas. 

 

Com o objetivo de avaliar a consistência dos controles internos administrativos 

relacionados à gestão de pessoas, verificaram-se os aspectos referentes às ocorrências da 

folha de pagamento. Dessa análise, concluiu-se que a segregação de funções está 

presente nas rotinas e procedimentos na área de pessoal. Há independência de instâncias 

na Unidade, pois o agente que reconhece direito a ser pago, fundamentando no devido 

embasamento legal, não coincide com o que executa o pagamento efetivo da despesa. 

Além disso, existem mecanismos de identificação de riscos em relação à folha de 

pagamento, por meio de relatórios gerenciais emitidos regularmente no período da 

homologação da folha, além da utilização de check-list para cadastro dos atos no 

SISAC. 

 

Apesar dos mecanismos de controle utilizados pela Unidade, há evidências de que a 

gestão de pessoas carece de aperfeiçoamento na parte relativa à formalização da 

estrutura de pessoal que garante a segregação de funções da atividade, à normatização 

das atividades, ao cumprimento de prazo para cadastro no SISAC dos atos de pessoal, 

aos procedimentos para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos, bem como 



 

 

    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 
5 

o mapeamento dos casos de acumulações legais, à utilização de indicadores de pessoal, 

à atualização dos dados dos servidores no Siape referentes à situação funcional e lotação 

e ao acompanhamento da vigência de decisões judiciais que impactam a folha. 

 

Como ponto positivo da gestão de pessoas cita-se os ciclos de auditoria interna 

realizadas pela Coordenação de Acompanhamento e Finanças para verificação da 

conformidade no pagamento de direitos na área de pessoal.   
##/Fato## 

 

 

2.2 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

A fim de atender ao estabelecido pela Corte de Contas, nesse item foram consideradas 

as seguintes questões de auditoria: 

1. Os processos licitatórios realizados na gestão 2014 foram regulares? 

2. Os processos licitatórios e as contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e 

dispensa de licitação foram regulares? 

3. Os controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e 

contratações estão instituídos de forma a mitigar os riscos? 

Nesse contexto, com base nos critérios de materialidade, relevância e criticidade foram 

selecionados nove processos, que envolveram onze empenhos liquidados de contratos 

vigentes no exercício de 2014 e representaram 43,47% dos recursos liquidados em 

2014, assim distribuídos: 

 

 

Quadro 4 – Empenhos relativos a licitações avaliados. 

Descrição 

Quantidade 

de empenhos 

liquidados 

Valor envolvido (R$)* 

Total 17 1.281,603,73 

Avaliados 03 562.773,12 

Volume de recursos em que foi detectada alguma 

desconformidade* 

562.773,12 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI Gerencial) 

*O valor mencionado nessas colunas corresponde ao total dos valores empenhados em cujo processo foi detectada alguma 

desconformidade e não indica necessariamente a existência de prejuízos. 
 

 

Quadro 5 – Empenhos relativos a dispensas de licitação avaliados. 

Descrição 

Quantidade 

de empenhos 

liquidados 

Valor envolvido (R$)* 

Total 9 623.972,83 

Avaliados 3 227.063,06 

Volume de recursos em que foi detectada alguma 

desconformidade 

77.835,06 
 

Fonte Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI Gerencial) 

*O valor mencionado nessas colunas corresponde ao total dos valores empenhados em cujo processo foi detectada alguma 

desconformidade e não indica necessariamente a existência de prejuízos. 
 

 

Quadro 6 – Empenhos relativos a inexigibilidades de licitação avaliados. 

Descrição 

Quantidade 

de empenhos 

liquidados 

Valor envolvido (R$)* 
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Total 5 92.861,02 

Avaliados 5 79.068,50 

Volume de recursos em que foi detectada alguma 

desconformidade * 

0,00 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI Gerencial) 

*O valor mencionado nessas colunas corresponde ao total dos valores empenhados em cujo processo foi detectada alguma 
desconformidade e não indica necessariamente a existência de prejuízos. 

 

Observa-se que, como um dos critérios adotados para coleta da amostra foi a 

materialidade, alguns dos processos analisados tiveram suas licitações realizadas em 

exercícios anteriores a 2014, mas cujos pagamentos realizados naquele exercício foram 

materialmente relevantes para a gestão.  

 

Controles Internos Administrativos da Gestão de Compras. 

 

Face ao exposto, a análise da amostra permite concluir pela inadequação parcial dos 

procedimentos adotados pelo Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe 

(NEMS/SE) nos certames analisados, com relação à regularidade dos procedimentos de 

contratação, evidenciando a necessidade de aprimoramento dos controles internos.  

 

Destaca-se, entretanto, que a Unidade vem aperfeiçoando seus mecanismos de 

organização e controle na formalização dos processos licitatórios a partir das 

observações apontadas pela CGU em auditorias anteriores e de outras iniciativas 

internas como a implantação das listas de verificação e rotinas formais de revisão e 

aprovação. 

  
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação da Conformidade das Peças 

Com a finalidade de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da 

Unidade, foram analisados os documentos incluídos no sistema e-Contas do Tribunal de 

Contas da União (TCU). Constatou-se que a unidade elaborou todas as peças a ela 

atribuídas pelas normas do TCU para o exercício de 2014. 

Verificou-se, ainda, que o Relatório de Gestão da Unidade contemplou todos os itens 

solicitados pelo Tribunal de Contas da União, na Parte A do Anexo II da DN TCU 

n°134/2014. Detectou-se, no entanto, as seguintes inconsistências nas informações 

apresentadas: 

Quadro 7: Inconsistências no Relatório de Gestão. 
Item do Normativo Inconsistência 

6.4 – Movimentação e saldos de 

restos a pagar de exercícios 

anteriores 

Em consulta ao Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal (SIAFI), verificou-se que a Unidade inscreveu em 

restos a pagar no final do exercício 2013 os saldos dos seguintes 

empenhos: 000012013NE800003; 000012013NE800014; 

000012013NE800021; 000012013NE800091; 000012013NE800106; 

000012013NE800136; 000012013NE800164; 000012013NE800171; 

000012013NE800172; 000012013NE800232; 000012013NE800240; 

000012013NE800241; 000012013NE800246; 000012013NE800276 

e 000012013NE800356, no montante de R$ 223.810,50. No entanto, 

no Relatório de Gestão foi apresentada a seguinte informação: “a 

unidade não apresentou movimentações e saldos de restos a pagar de 

exercícios anteriores.” 

6.5 – Transferências de 

Recursos 

Quadros A.6.5.1, A.6.5.3 e 

A.6.5.4 

Foram incluídos no quadro A.6.5.1 convênios que não estavam 

vigentes no exercício 2014, segundo informações do próprio relatório 

e de acordo com consulta ao Sistema de Gestão de Convênios do 

Governo Federal (SICONV). Foram incluídos nos quadros A.6.5.3 e 
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A.6.5.4 informações sobre prestações de contas que não 

correspondiam ao exercício 2014. 

Fonte: Relatório de Gestão, SICONV e SIAFI. 

 

Essas inconsistências foram corrigidas e reenviadas ao TCU por meio do sistema e-

Contas. 

  
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Com base nas informações registradas no Plano de Providências Permanente (PPP) e no 

Relatório de Gestão da Unidade, verificou-se que a Unidade não mantém uma rotina 

adequada de acompanhamento e atendimento das recomendações da CGU. Comprova 

essa afirmação o fato de 84,0% das recomendações analisadas no primeiro semestre de 

2015 permanecerem pendentes.  

Os assuntos impactantes cujas recomendações continuam pendentes de atendimento 

dizem respeito: a) à apuração de responsabilidade, que representa 57,14% das 

pendências; b) ao tratamento de convênios que possuem status de “aguardando 

prestação de contas” no sistema SICONV; e c) ao ressarcimento de valores pagos 

indevidamente na folha de pagamento da Unidade. 

  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação do CGU/PAD 

Segundo informações prestadas pelo gestor, a Unidade possui três servidores destacados 

especificamente para atuação em processos administrativos disciplinares, no entanto, 

suas atuações ficam dependentes de instauração dos procedimentos por instância 

superior, após notificação do ocorrido pelo Núcleo Estadual. A Unidade possui 

servidores cadastrados no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) 

responsáveis pela inserção de informações no sistema. 

Ressalta-se que das recomendações expedidas pela CGU e pendentes de atendimento 

pela Unidade, as apurações de responsabilidade correspondem a 57,14% das 

pendências. 

Da análise da relação dos processos disciplinares instaurados, cedida pelo gestor, e da 

extração da relação de processos cadastrados no sistema CGU-PAD, verificou-se que a 

Unidade permanece com pendências de cadastramento de processos no sistema. Vale 

salientar que tais situações já foram apontadas em auditorias anteriores e estão sendo 

acompanhadas por meio de Plano de Providências Permanente (PPP).  
##/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

A avaliação da gestão das transferências de recursos visou verificar a atuação da 

Unidade para: i) garantir o alcance dos objetivos definidos nos instrumentos de 

transferências; ii) realizar a análise das prestações de contas dos convenentes; iii) 

fiscalizar a execução do objeto da avença; e iv) verificar a suficiência das estruturas de 

pessoal e tecnológica para a gestão das transferências. 
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Para o exercício de 2014, a Unidade teve sua Programação de Acompanhamento 

prevista inicialmente pelo Memorando Circular nº 174-MS/SE/FNS/CGAC, de 16 de 

dezembro de 2013, com previsão de acompanhamento de 37 convênios, quantitativo 

posteriormente alterado para 34. Segundo a Unidade, foram acompanhados no exercício 

de 2014 36 convênios, superando-se a meta prevista em 5,88%. As análises foram 

subsidiadas pelo “Anexo” II do referido Memorando Circular que previu critérios, 

procedimentos e orientações para a execução do acompanhamento. 

 

A amostra para verificação dos dados apresentados pela Unidade baseou-se na análise 

de três convênios, selecionados pelos critérios de materialidade e criticidade, no valor 

de R$ 4.030.731,72, o que correspondeu a 10,6% do volume total de recursos 

transferidos por meio de convênios acompanhados no exercício, no valor total de R$ 

38.046.103,32. 

 

Com relação ao acompanhamento dos convênios pela Unidade, verificou-se que embora 

a meta prevista tenha sido superada, o resultado dos trabalhos que originou 

recomendações para solução de impropriedades e/ou irregularidades apresenta baixo 

índice de atendimento por parte dos convenentes. 

 

As metas de Análise de Prestação de Contas para 2014 foram fixadas pelo Memorando 

Circular nº 054/2014-MS/SE/FNS/CGAC, com previsão de análise de 109 prestações de 

contas. Segundo a Unidade, foram analisadas 96 prestações. 

 

Com relação às análises de prestações de contas de convênios, verificou-se que 

permanecem registrados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do 

Governo Federal (SICONV) convênios com o status “aguardando prestação de contas”, 

mesmo com o prazo de prestação de contas finalizado e, igualmente, já tiveram 

finalizado o prazo de 30 dias antes da adoção das providências definidas no §2° do 

artigo 56 da Portaria Interministerial-MPOG/MF/CGU 127/2008. 

 

Constatou-se que a Unidade não efetua de modo sistemático, no prazo legal previsto, os 

avisos e cobranças de prestações de contas, o que tem repercutido na não adoção das 

providências cabíveis quando da ocorrência de atraso ou não entrega da prestação de 

contas, situação essa já apontada em auditoria anterior e que está sendo acompanhada 

por meio de Plano de Providências Permanente (PPP). 

 

No ano de 2014, houve a instrução de 12 processos de Tomada de Contas Especial 

(TCE) pela Seção de Acompanhamento e Análise das Prestações de Contas (SAAP) do 

Núcleo Estadual e as informações foram incluídas no Sistema de Tomada de Contas 

Especial (SISTCE). Apesar de existir orientação técnica específica, grande parte dos 

processos não foram instruídos com todos os elementos necessários para a abertura de 

TCE, segundo análise da Coordenação de Contabilidade (CCONT) do Ministério da 

Saúde. 

 

Quanto à adequação e suficiência das estruturas de pessoal e tecnológica da área 

responsável pelas transferências, para garantir o alcance dos objetivos definidos nos 

respectivos instrumentos e à capacidade de fiscalizar a execução de cada instrumento 

acordado/contratado, inclusive in loco, verificou-se que a Unidade dispõe de uma 

equipe de trabalho composta por dez servidores, sendo que, nove desenvolvem 

atividade de fiscalizações e de análises de prestações de contas e um desempenha 

atividades de apoio administrativo. Dentre os nove servidores da área técnica, nenhum 

possui formação profissional em engenharia ou arquitetura, o que dificulta o 
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acompanhamento de convênios envolvendo obras, bem como nenhum tem formação na 

da saúde, o que dificulta o acompanhamento de convênios de aquisição de 

equipamentos médicos/hospitalares. Apesar dessa deficiência, o gestor considerou 

satisfatório o seu corpo técnico. Quanto à estrutura tecnológica utilizada, todos os 

servidores possuem computadores com condições adequadas ao acesso dos sistemas 

informatizados. 

 

Com relação aos controles internos administrativos da área de transferências, verificou-

se que a Unidade possui setor responsável pela avaliação das condições de habilitação 

técnica/jurídica das propostas dos convenentes e se utiliza de cheklist da Base Gerencial 

do Sistema de Contratos e Convênios (BGSICONV) do Ministério da Saúde (MS), que 

fornece informações gerenciais extraídas de sistemas do Governo Federal. 

 

Como controle dos acompanhamentos dos ajustes firmados o Chefe da Divisão de 

Convênios (DICON) expede documento determinando os agentes responsáveis, os 

prazos e o cronograma de execução dos trabalhos. O resultado do acompanhamento é 

supervisionado pelo Chefe da DICON. Para monitoramento dos convênios são 

utilizados os sistemas: BGSICONV, SICONV, SISTCE, Sistema Integrado de 

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e Sistema de Gestão Financeira 

e de Convênios (GESCON). 

 

Para análise das prestações de contas a Unidade utiliza o “Manual de Cooperação 

Técnica e Financeira por Meio de Convênios” expedido pela Diretoria Executiva do 

Fundo Nacional de Saúde (FNS) e o trabalho de análise é supervisionado pelo chefe da 

Divisão de Convênios (DICON). 

 

Foram identificadas as seguintes fragilidades nos controles administrativos da Unidade 

na gestão das transferências:  

a) a Unidade não possui um plano de capacitação para os servidores da área;  

b) algumas orientações técnicas não são atualizadas de forma satisfatória;  

c) cursos de capacitação ofertados aos convenentes não são suficientes; e  

d) deficiência no controle dos prazos de apresentação das prestações de contas pelas 

convenentes.   
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

No seu Relatório de Gestão a Unidade informou não haver determinações do Tribunal 

de Contas da União (TCU) para o exercício de 2014. Não obstante tal informação, em 

busca ao sítio do TCU em abril de 2015, identificou-se o Acórdão nº 4974/2014 - TCU 

- 1ª Câmara, relativo às Contas do exercício de 2012, entretanto, em seu texto, não há 

determinações expedidas para as quais haja a expressa providência da Secretaria Federal 

de Controle Interno. 

 /Fato## 

 

3. Conclusão 
 

Em síntese, verificou-se que a Unidade necessita de aprimoramento nos seus controles 

internos administrativos nas áreas de gestão analisadas, mormente no que se refere a: 
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Na gestão de pessoas, deficiências no pagamento da folha; na gestão de compras e 

serviços, falhas no dimensionamento do objeto e na fiscalização de contrato; e na  

gestão de  transferências, pendências em prestação de contas de convênios encerrados. 

 Ademais foi constatado que a estrutura física da Unidade não se apresenta em 

condições adequadas de acessibilidade tanto aos seus servidores quanto aos usuários dos 

seus serviços. 

Como melhoria identificou-se a estruturação da gestão de pessoas com quantitativo de 

servidores e determinação de áreas específicas para o devido desenvolvimento das 

atividades, embora ainda informal, bem como a utilização de listas de verificação e 

modelos de editais disponibilizados pela Advocacia-Geral da União (AGU) na 

condução dos procedimentos licitatórios. 

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 (PPP) ajustado com a Unidade Jurisdicionada (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. 

 

 

Aracaju/SE, 04 de agosto de 2015. 

 

 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201503533 

 

1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

1.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

1.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Continuidade de pagamento de "Diferença Pessoal Nominalmente Identificada", 

contrário à decisão proferida em Acórdão da Ação Judicial nº 0002575-

64.2010.4.05.8500, que previa marco temporal. 

 

Fato 
 

Verificou-se, na folha de pagamentos dos servidores da Unidade, a inclusão das rubricas 

nº 10288 – decisão judicial não transitada em julgado – servidores ativos e 10289 – 

decisão judicial não transitada em julgado – servidores aposentados. Tais rubricas são 

originárias de ação judicial (Processo nº 0002575-64.2010.4.05.8500 – 3ª Vara da Seção 

Judiciária do Estado de Sergipe) impetrada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, 
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Trabalho e Previdência no Estado de Sergipe (SINDIPREV/SE), no intuito de 

restabelecer o pagamento, observando o marco temporal da Lei nº 11.355/2006, da 

Diferença Pessoal Nominalmente Identificada prevista no §4º, art. 5º da Lei nº 

11.490/2007, retirada dos contracheques dos servidores da Unidade em março de 2009, 

devido à implantação da tabela de vencimentos da Lei nº 11.784/2008. 

A referida diferença pessoal é decorrente da renúncia às parcelas de valores 

incorporados à remuneração por decisão administrativa ou judicial, referentes ao 

adiantamento pecuniário de que trata o art. 8º da Lei nº 7.686/1998, que venceram após 

os efeitos financeiros das tabelas previstas na Medida Provisória nº 301/2006, 

convertida na Lei nº 11.355/2006, cujo enquadramento dos servidores da Unidade se 

deu por opção irretratável. O Adiantamento Pecuniário do Plano de Cargos e Salários 

(“Adiantamento do PCCS”, ou simplesmente “PCCS”) corresponde a um acréscimo 

percentual de 47,11% sobre a remuneração e o seu pagamento em forma de diferença 

pessoal deveria sofrer redução proporcional à implementação das tabelas de 

vencimentos básicos da citada MP, que ocorreria no período de março de 2006 a 

dezembro de 2011, tomando como base o valor pago em fevereiro de 2006. 

O mandamento legal determinava que o adiantamento pecuniário, transformado em 

diferença pessoal, deveria ser excluído da folha de pagamentos dos servidores até 

dezembro de 2011, direito que foi garantido pela decisão judicial, no entanto, a Unidade 

continua realizando o referido pagamento. 

Durante todos os meses do exercício em análise, o pagamento mensal das referidas 

rubricas foi de aproximadamente R$ 219.389,30.   
##/Fato## 

Causa 
 

O chefe do Serviço de Gestão Administrativa, a quem cabe controlar e executar as 

atividades de administração de pessoal, segundo Portaria nº 1.891, de 30 de agosto de 

2013, do Ministro da Saúde, não observou a legalidade da continuidade de pagamento 

de rubricas na folha de pagamentos da Unidade, oriundas de decisões judiciais.   
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

 Por meio do Ofício nº 278/2015/SEGAD/NEMS/SE, de 02 de junho de 2015, o Chefe 

Substituto do Serviço de Gestão Administrativa apresentou a seguinte manifestação: 

“Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 201503533-06, datado de 12.05.2015, 

que constata continuidade de pagamento de Diferença Pessoal Nominalmente 

Identificada, contrária a decisão proferida em Acórdão da Ação Judicial nº 0002575-

64.2010.4.05.8500, foi realizada consulta junto a Coordenação de Legislação de Pessoal 

do Ministério da Saúde (COLEP/MS) que determinou a necessidade de “verificação da 

absorção do PCCS”. O despacho da COLEP/MS encontra-se anexo a este ofício.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade reconheceu a necessidade de revisão do pagamento das rubricas para 

confirmar a absorção do Adiantamento Pecuniário do Plano de Cargos e Salários 

(“Adiantamento do PCCS”) à remuneração dos servidores, conforme preceituam as 

respectivas legislação e decisão judicial. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Formalizar rotina de verificação da legalidade na continuidade do 

pagamento de decisões judiciais. 
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Recomendação 2: Solicitar à Coordenação Geral de Recursos Humanos da Unidade 

fazer o levantamento da absorção do Adiantamento Pecuniário do Plano de Cargos e 

Salários ("Adiantamento do PCCS") de acordo com os preceitos da Lei nº 11.355/2006, 

garantidos pela decisão judicial nº 002575-64.2010.4.05.8500 que previa marco 

temporal, para ressarcimento dos valores pagos indevidamente, de acordo com art. 46 

da Lei nº 8.112/1990, haja vista o envolvimento dos servidores da regional no 

percebimento do Adiantamento. 

 

 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                         

2.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                      

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Dimensionamento inadequado de objeto de contrato. 

 

Fato 
 

Por meio do Processo nº 25021.003262/2010-47, que trata do Pregão Eletrônico n° 

04/2011, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe ( NEMS/SE) celebrou o 

contrato de nº 04 de 11/10/2011 objetivando a prestação de serviços contínuos de 

vigilância armada e desarmada para oito postos de vigilância conforme quadro a seguir: 

Quadro 1- Postos de vigilância 

Imóvel Posto de Vigilância 

12 por 36 horas 

DIURNO 

Segunda a Domingo 

Das 7h às 19h 

Armado 

Posto de Vigilância 

12 por 36 horas 

NOTURNO 

Segunda a Domingo 

Das 19h às 7h 

Armado 

Posto de Vigilância 

44 horas Semanais 

DIURNO 

Segunda a Sexta 

Das 08h às 12h 

e das 14h às 18h 

Desarmado 

Prédio situado a Rua 

Lagarto, nº 1139 

Centro- Aracaju/SE 

01 01 01 

Prédio situado a Rua 

Estância, nº 633 

Centro- Aracaju/SE 

01 01 01 

Prédio situado a Rua 

Laranjeiras, nº 488 

Centro- Aracaju/SE 

01 01 - 

TOTAL DOS 

POSTOS 

03 03 02 

Fonte: Elaborado pela CGU, dados retirados do Processo 25021.003262/2010-47 

O referido contrato teve na sequência dois aditivos de prazo, em 11/10/2012 e 

11/10/2013. 

Quando da vigência do 2º termo aditivo, o NEMS/SE, por meio da Carta 

002/RL/NE/MS/SE (fls. 1325 do processo) comunicou à empresa contratada a 

supressão de dois dos oito postos de vigilância, sendo os dois de vigilância desarmada, 

objetivando a redução de despesas. Em resposta, a empresa concordou com a supressão. 

Feito isso, foi redigida a minuta do contrato e levada à apreciação jurídica. 
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A partir desse ponto, não se consegue compreender os fatos subsequentes, uma vez que 

o processo segue sem a efetivação da referida supressão até sua nova prorrogação em 

outubro de 2014, mantendo os oito postos originalmente contratados. 

Ressalte-se que, quando da proposta de supressão dos dois postos de vigilância, o 

alegado pelo responsável pelos Recursos Logísticos do NEMS/SE, em expediente às 

fls.1330, foi que, tal supressão se justificava pela contratação de estagiários pelo 

Ministério da Saúde em Brasília/DF. 

Sendo assim, se tais postos podem ser ocupados por estagiários, não se justifica que o 

sejam por profissionais de vigilância, uma vez que estes últimos são muito mais 

onerosos para a Administração Pública do que seriam, por exemplo, estagiários ou 

recepcionistas.  Acrescente-se a isso o fato de que os valores praticados no referido 

contrato estiveram sempre nos patamares máximos das Portarias emitidas pela 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação-SLTI do Ministério do 

Planejamento Orçamento e Gestão que anualmente normatizam os limites para 

contratação de serviços de vigilância. 

Dessa forma, conclui-se que o processo licitatório examinado apresenta as seguintes 

falhas: 

 Ausência de sequência lógica capaz de refletir o histórico do processo; 

 Objeto dimensionado incorretamente, acrescendo postos de vigilância em 

posições que poderiam ser ocupados por outros profissionais. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

 O chefe do Serviço de Gestão Administrativa, a quem cabe executar as atividades 

relativas às necessidades de infraestrutura física, segundo a Portaria nº 1891 de 

30/08/2013, do Ministro da Saúde, não dimensionou adequadamente a necessidade de 

vigilância dos prédios ocupados pelo NEMS/SE. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 275/SEGAD/NEMS/SE a Unidade se  manifestou da seguinte 

forma: 

“A solicitação de auditoria 201503533-08, trata-se de manifestação dos gestores do 

NEMS/SE, em relação ao Contrato nº 04/2011, celebrado com a Brava Segurança e 

Vigilância Patrimonial. 

No dia 28 de janeiro de 2014, O NEMS/SE buscou a consultoria da Advocacia Geral da 

União, o entendimento em relação à possibilidade de supressão de dois postos da 

vigilância desarmada, substituindo esses postos por Estagiários. Vale ressaltar que na 

devolutiva da Consultoria Jurídica da União, informou da possibilidade em suprimir os 

postos, porém não poderia caracterizar a substituição de categoria profissional, naquele 

momento a gestão entendeu a necessidade da continuação da guarda desarmada, uma 

vez que não poderia substituir por estagiários, mas percebe-se que já havia intenção da 

gestão em buscar redução de despesas no contrato.  

Com o momento de austeridade fiscal e corte orçamentário em todos os Órgãos da 

Administração Pública Federal, como ação estratégica, o NEMS/SE irá rever todos os 
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seus contratos, incluindo o Contrato de Vigilância patrimonial, procederá com estudos 

no aspecto de rever a necessidade da guarda desarmada, suprimindo os postos e assim 

gerando economicidade.   

Contudo, o NEMS/Sergipe solicita um prazo de 30 dias para elaboração de estudos, 

com a finalidade de avaliar a redução de custos no contrato de vigilância patrimonial”. 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

 A Unidade explica as razões da decisão de não mais suprimir os postos à época, porém 

não indica por que tal explicação não foi acostada ao processo como forma de justificar 

a não supressão e a renovação do contrato mantendo os mesmos postos. Além disso, 

não enfrentou a questão de que, a despeito de não poderem ser substituídos por 

estagiários, a manutenção de postos de vigilância para as funções era sabidamente 

desnecessária e antieconômica, uma vez que, ao se vislumbrar a possibilidade de 

substituição por outras pessoas que não vigilantes, se reconhecia que as funções podiam 

dispensar o aparato de segurança inerente a esta função. Ao se reconhecer isso, e 

obtendo a negativa da sua ocupação por estagiários, a Unidade deveria ter cuidado de 

suprimir os postos e ocupar as posições com profissionais adequados e mais 

econômicos para a Administração. 

Postura que se toma agora, ao afirmar a disposição de elaborar estudos com vistas a 

suprimir os postos de vigilância e com isso reduzir os custos do contrato.   
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Promover estudos para avaliar a real necessidade da Unidade em 

relação aos atuais postos de vigilância, com vistas à sua exclusão ou substituição por 

postos de recepção. 

 

 

2.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
 

Contratação de empresa de transporte incluindo veículo cuja necessidade não foi 

configurada em estudo de necessidade. 

 

Fato 
 

Por meio do Processo nº 25021.003615/2010-47, que trata do Pregão Eletrônico n° 

05/2014, o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE) celebrou o 

contrato de nº 01, de 28/03/2014 objetivando a prestação de serviços contínuos de 

transporte terrestre de pessoas, documentos e pequenas cargas em veículos de pequeno e 

médio porte. Dentre os veículos contratados constou a previsão de locação de até duas 

Vans, com capacidade de até 15 pessoas a serem utilizadas em caráter eventual (veículo 

categoria III). 

Especificamente sobre esse veículo, constatou-se que o processo foi iniciado sem 

documentos que evidenciassem de maneira clara e completa a realização de um 

adequado estudo das reais necessidades que motivassem tal contratação. 

 

Além disso, por se tratar de pagamento a ser feito por demanda eventual, faz-se 

necessário que, a cada evento, a utilização de tal veículo seja adequadamente explicada, 

incluindo os comprovantes de seu uso antes do atesto de cada nota.  

 

No exercício de 2014 foram pagas quatro faturas incluindo o uso das referidas vans, 

conforme tabela a seguir: 
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Quadro 9- Utilização das Vans 
Data do pagamento Documento Diárias Valor cobrado pela 

utilização da Van (R$) 

27/05/2014 Nota: 2014000-00000062-fls 215 01 500,00 

03/11/2014 Nota: 2014000-00000140-fls 360 01 500,00 

16/12/2014 Nota: 2014000-00000155-fls 382 02 1.000,00 

30/12/2014 Nota: 2014000-00000169-fls 409 02 1.000,00 

Fonte: Quadro elaborado pela CGU com dados obtidos no Processo 25021.003615/2010-47 

 

Não obstante as notas estarem atestadas e pagas, não se verificou nenhum registro, 

referência ou comprovante de utilização das vans nos períodos referidos. 

 

Por ocasião da Manifestação do Gestor ao fato apontado, em documento anexo ao 

Ofício nº 278/SEGAD/NEMS/SE, foi constatado que, para um dos eventos postos no 

quadro anterior (Nota: 2014000-00000140-fls 360) a Unidade não possuía registro da 

utilização do veículo. Deste modo verifica-se, a partir de tal informação, o pagamento 

indevido de R$500,00 referente à utilização da Van no mês de outubro de 2014. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

 O chefe do Serviço de Gestão Administrativa, a quem cabe executar as atividades 

relativas às necessidades de infraestrutura física, segundo a Portaria nº 1891 de 

30/08/2013, do Ministro da Saúde, não dimensionou adequadamente a necessidade de 

dos veículos a serviço do NEMS/SE.. 

O fiscal do contrato não fez a verificação correta do cumprimento do seu e autorizou o 

pagamento por serviços sem a efetiva comprovação de sua prestação. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 278/SEGAD/NEMS/SE, a Unidade se manifestou da seguinte 

forma: 

“Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 201503533-07, datado de 14.05.2015, 

que pede esclarecimentos sobre a contratação de transporte, pode-se afirmar, com base 

em informações dos atores que participaram do planejamento da compra, o que segue: 

Quanto ao estudo de estimativa de necessidade que levou a decisão da locação dos cinco 

veículos, objeto do Contrato 01/2014, informou-se que foi baseada no atendimento aos 

programas do Ministério da Saúde, notadamente ao recém criado ‘Programa Mais 

Médicos’, que recebe médicos de outros países, o que criou uma demanda estimada 

maior para utilização de carros. 

Quanto às informações acerca dos eventos que motivaram a utilização do veículo VAN 

incluindo todos os documentos que a confirmam, como registro da jornada e número de 

ocupantes, em todas as ocasiões, durante a vigência do referido contrato, tais 

informações encontram-se anexas a este ofício.”  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade manifestou-se sobre a questão da ausência de motivação informando que se 

tratava de necessidade originada em programas do Ministério da Saúde notadamente no 

-Programa Mais Médicos-, porém não informou de que forma esse programa e os outros 

não citados implicariam na utilização de outros veículos ou de um veículo específico 

que comportasse quinze pessoas.  
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Sabe-se que o estudo de necessidade deve ser subsídio para que se possa mensurar a 

necessidade de contratação, razão pela qual deve ser posto anteriormente à licitação 

propriamente dita e para tanto, compor os autos do processo. Não consta no processo 

nenhuma referência à necessidade da van, nem aos programas ora citados quando da 

decisão da contratação. 

Quanto aos comprovantes da efetiva utilização foi apresentada uma informação, anexo 

ao Ofício nº 278/SEGAD/NEMS/SE, indicando a utilização para três dos quatro eventos 

de uso mencionados no quadro posto no fato. Para um dos eventos, relacionado ao 

pagamento do valor da Nota Fiscal nº 2014000-00000140 (fl. 360) a informação foi 

que: “A utilização no mês de outubro não possui registro para que seja determinado o 

motivo para o seu uso”. 

Tal situação comprova a falha nos controles internos, mormente no que se refere à 

fiscalização do referido contrato.  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Efetuar contratações apenas quando previamente suportadas por 

estudos específicos e mensuração detalhada de necessidades, sobretudo quando se tratar 

de serviços ocasionais e fora da rotina das ações da Unidade. 

 

Recomendação 2: Instruir os procedimentos de pagamento com comprovantes da efetiva 

prestação do serviço como suporte para o atesto de cada nota fiscal, incluindo 

solicitação justificada para o uso do veículo pelo setor responsável e documentação 

comprobatória do traslado realizado com data, local e usuários. 

 

Recomendação 3: Promover o ressarcimento do valor de R$ 500,00, referente ao 

pagamento indevido do uso da Van no mês de outubro, relativo à Nota Fiscal nº 

2014000-00000140 (fl. 360). 

 

Recomendação 4: Aprimorar os procedimentos de fiscalização dos contratos de modo a 

evitar situações de pagamentos por serviços não prestados. 

 

 

2.1.2 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS                        

2.1.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Compras Sustentáveis 

 

Fato 
 

Durante o exercício de 2014 não foram realizadas contratações na área de Tecnologia da 

Informação ou Obras e Serviços de Engenharia, razão pela qual, não foi possível avaliar 

a adesão da Unidade aos critérios de sustentabilidade ambiental, estabelecidos na IN 

SLTI MPOG nº 1/2010, na Portaria SLTI MPOG nº 2/2010 e no Decreto nº 5.940/2006. 

  
##/Fato## 

2.2 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.2.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.2.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Regularidade da Inexigibilidade. 
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Fato 
 

Para avaliar a gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à 

regularidade dos processos sem licitação, foi selecionada amostra dos processos de 

contratação direta por inexigibilidade. O critério utilizado na escolha da amostra foi a 

materialidade. Nesse sentido, do valor total de R$92.861,02 contratados por 

inexigibilidade no ano de 2014, foi examinado o equivalente a 85,14% desse valor. 

Os exames revelaram que, na amostra analisada, no que tange ao enquadramento legal, 

as contratações e pagamentos realizados estão de acordo com o regramento do art. 25 da 

Lei 8.666/93.  
##/Fato## 

2.2.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Regularidade da Dispensa. 

 

Fato 
 

Para avaliar a gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à 

regularidade dos processos sem licitação, foi selecionada uma amostra dos processos de 

contratação direta por dispensa.  O critério utilizado na escolha da amostra foi a  

materialidade, relevância e criticidade. Nesse sentido, do valor total de R$623.972,83 

contratados por Dispensa no ano de 2014, foi examinado o equivalente a 36,38% desses 

pagamentos, por meio de três processos de dispensa. 

Os exames revelaram que, na amostra analisada, no que tange ao enquadramento legal, 

as contratações e pagamentos realizados estão de acordo com o regramento do art. 24 da 

Lei 8.666/93.  

  
##/Fato## 

2.2.1.3 CONSTATAÇÃO 
 

Falhas de controle  na contratação de empresa de manutenção predial. 

 

Fato 
 

O Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE) iniciou, em 

27/12/2013, processo de dispensa de licitação, objetivando a contratação emergencial de 

prestação de serviço de manutenção predial preventiva, corretiva e operacionalização do 

sistema de instalações prediais com fundamento no Art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/93.  

A emergência foi caracterizada pela não renovação do contrato nº 05/2011 com a 

empresa MBK Engenharia (CNPJ: 09.379.987/0001-80) por recomendação desta 

Controladoria Regional pela presença de falhas no referido contrato. 

Para realização da dispensa, uma das empresas a cotar o preço que compôs a pesquisa 

foi a própria empresa cujo contrato não seria renovado, juntamente com duas outras 

empresas. Na cotação de preços realizada, verificou-se que duas das planilhas de custos 

e formação de preços, utilizadas para composição da pesquisa, possuem indicativo de 

relacionamento entre as empresas, haja vista a semelhança na formatação dos 

documentos e a falha coincidente na grafia da palavra Salário, que foi grafada como 

“saário”. A repetição exata do erro na grafia traz indicações de que ambos os 

documentos foram confeccionados pela mesma pessoa, conforme imagens em seguida: 
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Cotação da empresa MBK Engenharia 

 

Cotação da empresa SMJ Empreendimentos e 

Turismo  

 

Ressalte-se que não foi disponibilizada planilha padrão a ser preenchida pelas empresas, 

não se justificando a semelhança apontada. 

Seguida a proposta, foi selecionada a empresa SMJ Empreendimentos e Turismo (CNPJ 

11.446.178/0001-87) pelo menor preço apresentado. 

Em 03/03/2014, foi submetida à apreciação da Consultoria Jurídica a minuta do contrato 

a ser celebrado com a empresa vencedora, no valor de R$86.082,36, pelo período 

máximo de seis meses, de acordo com o que estabelece o art. 24, inc. IV, da Lei nº 

8.666/93.  

Ocorre que, em retorno ao NEMS/SE com aprovação pela Consultoria Jurídica, 

verifica-se que o empenho foi feito em favor da empresa MBK Engenharia e não à 

vencedora da cotação. Na sequência, foi posto um documento em que a SMJ 

Empreendimentos e Turismo, empresa vencedora, solicita a retirada de seu nome do 

certame e em seguida o contrato definitivo de nº 02/2014, celebrado com a empresa de 

MBK Engenharia.  A quebra na sequência do processo não deixa claro o histórico dos 

fatos, não sendo possível compreender como se chegou ao valor contratado, o qual não 

foi coincidente com o cotado por nenhuma das empresas. Ressalte-se que as duas 

empresas são exatamente as apontadas anteriormente na referência à semelhança das 

planilhas. A desistência de uma delas reforça a ideia de relacionamento entre as 

empresas. 

Por fim, cumpre lembrar que já é pacífico que a pesquisa de preços deva ser efetuada 

com base em três cotações de empresas distintas, além da atual contratada, fato que não 

ocorreu. Tal procedimento revela uma cautela necessária, sobretudo nas dispensas de 

licitação, dada a sua excepcionalidade e ainda, em situações em que se observa um 

estreitamento de relações entre as empresas, suficiente para comprometer a finalidade 

da cotação de preços. 
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Para isso, reproduz-se a título exemplificativo, trecho do Acórdão TCU n° 1.266/2011-

Plenário: 

“no caso de não se obterem preços referenciais nos sistemas oficiais, para a 

estimativa de custos que antecederem os processos licitatórios, deve ser 

realizada pesquisa de preços contendo o mínimo de três cotações de 

empresas/fornecedores distintos, fazendo constar do respectivo processo a 

documentação comprobatória pertinente aos levantamentos e estudos que 

fundamentaram o preço estimado. Caso não seja possível obter esse número de 

cotações, deve ser elaborada justificativa circunstanciada.” 

Dessa forma conclui-se que a dispensa analisada apresenta as seguintes falhas: 

 Indicativo de relacionamento entre as empresas participantes  não tratado pelo 

controle interno; 

 Ausência de informações e sequência lógica capaz de refletir o histórico do 

processo; 

 Ausência de pesquisa de preço em número suficiente de forma a garantir a 

escolha da proposta mais vantajosa. 

  
##/Fato## 

Causa 
 

O chefe do Serviço de Gestão Administrativa, a quem cabe executar as atividades 

relativas às necessidades de infraestrutura física, segundo a Portaria nº 1891 de 

30/08/2013, do Ministro da Saúde, não gerenciou adequadamente o setor responsável 

pela condução dos processos licitatórios, o qual não realizou as pesquisas em número 

suficiente, não organizou o processo de forma sequencial e não utilizou uma rotina de 

controle interno como forma de detectar possíveis relacionamentos entre as empresas 

licitantes. 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 276/SEGAD/NEMS/SE a Unidade se  manifestou da seguinte 

forma: 

“Justificou-se a contratação dos serviços pela Dispensa de Licitação conforme o artigo 

24, inciso IV, da lei 8.666/93 tendo em vista que, desde meados de Outubro de 2013, o 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe analisa a possibilidade de locação e 

posterior mudança, para um prédio, localizado na cidade de Aracaju, Sergipe, que 

atende às exigências da Administração. Para tanto, deu entrada nos trâmites necessários 

a sua locação, a época encontrava na fase de avaliação por parte da Caixa Econômica 

Federal e Secretaria do Patrimônio da União/ SPU-SE. 

Em relação a constatação da solicitação de auditoria, a unidade procederá com a 

apuração, no intuito de esclarecer os fatos.” 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade justificou a opção pela dispensa de licitação, fato que não foi questionado. 

As falhas apontadas, quais sejam: indicativo de relacionamento entre as empresas 

participantes; ausência de informações no processo e número insuficiente de empresas 
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na pesquisa de preços, não foram justificadas na manifestação havendo tão somente 

uma referência a apuração futura dos fatos.    
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Aprimorar as rotinas de organização e verificação dos processos 

licitatórios observando o número mínimo de cotações de preços, a organização lógica 

dos atos processuais, bem como a verificação mais apurada de possível relacionamento 

entre as empresas participantes do certame. 

 

 

2.2.2 INSPEÇÃO FÍSICA DA EXECUÇÃO                    

2.2.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da acessibilidade do imóvel da Unidade. 

 

Fato 
 

Com o intuito de avaliar a política de acessibilidade da Unidade e as medidas adotadas 

para o cumprimento da legislação pertinente, foi analisado o relatório de avaliação das 

condições físicas e de acessibilidade da sede do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde 

em Sergipe (NEMS/SE), localizada na Rua Estância, nº 633, em Aracaju. Este imóvel 

se interliga com outro localizado na Rua Lagarto, nº 1139, dispostos em forma de um 

“L”. Ambos os imóveis são compostos de pavimento térreo e três andares, que não se 

comunicam. Nenhum dos imóveis possuem elevadores. 

 

O referido relatório foi concluído durante os trabalhos de campo da auditoria e foi 

elaborado por servidor do quadro da Unidade com formação em engenharia elétrica. 

Seguem as conclusões do relatório da Unidade: 

 

“1. O imóvel não atende à Legislação e Norma vigentes de ACESSIBILIDADE, o que 

pode ser entendido como violência simbólica quanto ao acesso das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida (Lei n. 10.098/2000 e NBR-9050); 

2. O imóvel não atende às Normas de SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS (NBR-9077). 

3. O NEMS-SE não atende, devido à falta de espaço físico, a Resolução da ANVISA 

RDC 50/2002 para salas de Espera, atendimento psicológico, assistência social e 

perícia médica; 

4 . Ainda devido à falta de espaço físico, e ainda por sua estrutura física deficitária, o 

NEMS-SE não reúne as condições adequadas de trabalho para seus Servidores 

(Vestiários, Copa, Climatização. Biblioteca, Sala de Espera e Ambiente de Trabalho), 

configurando, também, violência simbólica a respeito do acesso às pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida. 

5. Intervenções como a ampliação do espaço lateral das escadas e corredores tornam-

se impraticáveis pela à falta de espaço para tal, comprometendo a circulação, 

sobretudo de cadeirantes, e fazendo-se necessário um estudo arquitetônico mais 

profundo a fim de encontrar-se solução para o problema em tela, considerando a 

relação custo x benefício; 

6. Entendemos como solução ideal a mudança da sede deste Núcleo para outro prédio 

que reúna as condições necessárias e adequadas a fim de melhor desempenhar suas 

rotinas e processos cotidianos, atender ao público e acomodar, de forma adequada, 

seus funcionários.” 
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Pelo constatado no relatório o atual imóvel utilizado pelo NEMS-SE não apresenta 

condições adequadas de acessibilidade. Assim, pelo fato da atual estrutura não propiciar 

condições factíveis de adequação e também por seu um imóvel alugado, a solução seria 

a mudança para outro imóvel, situação em estudo pela Unidade. 

 

Seguem fotos que comprovam a inadequação do imóvel em relação à acessibilidade: 

 

 

Acesso ao imóvel pela Rua Estância, 

inadequação das calçadas e rampas de acesso. 

Aceso ao imóvel pela Rua Lagarto, inadequação das 

calçadas e rampas de acesso. 

 

 

 
Corredor térreo do imóvel Rua Estância,  

largura inadequada 

Corredor térreo do imóvel Rua Lagarto, 

largura inadequada 
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Escada do imóvel Rua Estância, largura 

inadequada 

Escada do imóvel Rua Lagarto, largura inadequada 

   
##/Fato## 

3 CONTROLES DA GESTÃO                           

3.1 CONTROLES INTERNOS                             

3.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Atendimento das recomendações da CGU pela unidade. 

 

Fato 
 

Durante os trabalhos de revisão do Plano de Providências Permanente (PPP) da 

Unidade, foi verificado que existiam 33 recomendações pendentes de atendimento. 

Destas, oito abordavam assuntos idênticos, tratados em relatórios distintos, por isso 

foram consolidadas, reduzindo o quantitativo para 25 recomendações. 

 

Após as análises, quatro recomendações foram consideradas atendidas, permanecendo 

pendentes as seguintes recomendações: 

 

Quadro 3: Recomendações CGU pendentes de atendimento. 

Nº do Relatório de Auditoria Descrição Sumária 

RA: 224557    Constatação: 12 

(Reiterado pelo RA 201108848- 

Constatação 13) 

Ausência de regularização do saldo da conta contábil 

1.1.2.2.9.08 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. Desatendimento parcial do item 9.6.6 do 

Acórdão do TCU 675/2008 - Primeira Câmara. 

RA: 224557    Constatação: 13 

(Reiterado pelo RA 201108848- 

Constatação 29) 

Ausência de apuração de responsabilidade por falta de motivação 

para a contratação de serviços em caráter emergencial. Não 

atendimento à recomendação emanada na Auditoria de 

Avaliação da Gestão do exercício de 2007. 
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Nº do Relatório de Auditoria Descrição Sumária 

RA: 224557    Constatação: 14 

(Reiterado pelo RA 201108848- 

Constatação 31) 

Ausência de ressarcimento de valores e apuração de 

responsabilidade relativos a pagamento por serviços não 

prestados de locação de imóvel. Não atendimento às 

recomendações emanadas na Auditoria de Avaliação de Gestão 

do exercício de 2007. 

RA: 224557    Constatação: 15 

(Reiterado pelo RA 201108848- 

Constatação 6) 

Ausência de apuração de responsabilidade relativa à falta de 

comprovação do quantitativo de profissionais previstos no 

Contrato 07/2007. Não atendimento à recomendação emanada na 

Auditoria de Avaliação de Gestão do exercício de 2007. 

RA: 224557    Constatação: 16 

(Reiterado pelo RA 201108848- 

Constatação 22) 

Ausência de apuração de responsabilidade por doação com falhas 

na formalização e por inconsistência nos quantitativos de bens 

movimentados. Não atendimento à recomendação emanada em 

decorrência da realização de Auditoria de Avaliação de Gestão 

do exercício de 2007. 

RA: 224557    Constatação: 17 

(Reiterado pelo RA 201108848- 

Constatação 11) 

Ausência de ressarcimento à União e apuração de 

responsabilidade pela cessão de servidora do NEMS/SE para a 

Assembleia Legislativa. Não atendimento à recomendação 

emanada em decorrência da realização de Auditoria de Avaliação 

de Gestão do exercício de 2007. 

RA: 224557    Constatação: 19 

(Reiterado pelo RA 201108848- 

Constatação 8) 

Ausência de apuração de responsabilidade por registros 

irregulares em folha de ponto. Não atendimento ao item 9.5.21 

do Acórdão TCU 3.176/2005 - Segunda Câmara. 

RA: 224557    Constatação: 20 

(Reiterado pelo RA 201108848- 

Constatação 7) 

Ausência de apuração de responsabilidade por descumprimento 

de jornada de trabalho.  Não atendimento ao item 9.5.26 do 

Acórdão TCU 3.176/2005 - Segunda Câmara 

RA: 201108848 

Constatação: 15 

Não atendimento da determinação exarada pelo Tribunal de 

Contas da União mediante Acórdão/TCU 1ª Câmara n.º 

6.321/2010, relativo à apuração das responsabilidades pela falta 

de formalização de processo de comprovação de contas, a falta 

de atestação nas notas fiscais e fracionamento da despesa. 

RA: 201108848  

Constatação: 24 

Não atendimento da determinação exarada pelo Tribunal de 

Contas da União mediante Acórdão/TCU 1ª Câmara n.º 

1.129/2010, alterado pelo 2.363/2010, relativo à apuração de 

responsabilidade por pagamento de despesa de 2005 (exercício 

anterior) no processo n.º 25021.001480/2006. 

RA: 201108848  

Constatação: 25 

Não atendimento da determinação exarada pelo Tribunal de 

Contas da União mediante Acórdão/TCU 1ª Câmara n.º 

1.129/2010, alterado pelo 2.363/2010, relativo à apuração de 

responsabilidade e ressarcimento ao erário de pagamentos 

realizados sem a respectiva nota fiscal.  

RA: 201108848  

Constatação: 67 

Não atendimento da determinação exarada pelo Tribunal de 

Contas da União mediante Acórdão/TCU 1ª Câmara n.º 

1.129/2010, alterado pelo 2.363/2010, relativo à apuração de 

responsabilidade por pagamento de tributo com atraso que gerou 

juros e multa. 

RA: 201108848  

Constatação: 37 

Pagamentos pela prestação de serviços de limpeza e conservação 

à empresa penalizada com a proibição de contratar com o Poder 

Público. 

RA: 201200946  

Constatação: 1 

Pagamentos de Quintos/Décimos em rubrica indevida gerando 

prejuízo mensal no valor de R$ 1.757,15. 

RA: 201204225  

Constatação: 2 

Ausência de providências com vistas à apuração e reposição de 

possíveis valores percebidos indevidamente. 

RA: 201305803  

Constatação: 20 

Falha na atualização da situação de convênios no SICONV e/ou 

ausência de procedimentos adequados de controle e cobrança de 

prestação de contas de transferências voluntárias concedidas. 

RA: 201305803  

Constatação: 22 

Avaliação de imóvel sob a responsabilidade do NEMS/SE no 

SPIUnet encontra-se com validade vencida. 

RA: 201305803  

Constatação: 23 

Licitante contratada mesmo tendo descumprido regras de 

habilitação definidas no edital do Pregão Eletrônico n° 08/2011 e 
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Nº do Relatório de Auditoria Descrição Sumária 

anexos. 

RA: 201305803  

Constatação: 35 

Não utilização do Sistema de Gestão de Processos 

Administrativos Disciplinares CGU/PAD. 

RA: 201306516  

Constatação: 12 

Servidores que receberam devolução do PSS em duplicidade 

com abono de permanência. 

RA: 201306516  

Constatação: 12 

Servidores que receberam devolução do PSS em duplicidade 

com abono de permanência. 

Fonte: Sistema Monitor. 

 

As análises com o posicionamento da CGU pelo não atendimento das recomendações 

foram encaminhadas à Unidade por meio do Ofício nº 13.129/2015 – CGU-

Regional/SE/CGU-PR, em 05/06/2015. 

  
##/Fato## 

 



 Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

   

Certificado: 201503533  

Unidade(s) auditada(s): Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe 

Ministério supervisor: Ministério da Saúde 

Município (UF): Aracaju(SE) 

Exercício: 2014 

 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2014 pelos 

responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução 

Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no(s) Relatório(s) de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação 

federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das 

ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da(s) 

unidade(s) auditada(s). 

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

- Continuidade de pagamento de "Diferença Pessoal Nominalmente Identificada", contrário à 

decisão proferida em Acórdão da Ação Judicial nº 0002575-64.2010.4.05.8500, que previa 

marco temporal. (item 1.1.1.1); 
- Dimensionamento inadequado de objeto de contrato (item 2.1.1.1); 

Contratação de empresa de transporte incluindo veículo cuja necessidade não foi configurada 

em estudo de necessidade. (item 2.1.1.2); 

- Falhas de controle  na contratação de empresa de manutenção predial. (item 2.2.1.3). 
 

 

4. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre os 

atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis, seja conforme indicado a 

seguir: 

CPF do agente 

público 

Cargo ou 

função 

Avaliação do 

órgão de Controle 

Interno 

Fundamentação da avaliação do 

Controle Interno 

***.586.325-**  
Regular com 

ressalvas 

Itens 1.1.1.1, 2.1.1.1 e 2.2.1.3 

do Relatório de Auditoria nº 

201503533 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



Demais 

integrantes do 

Rol de 

Responsáveis 

 Regularidade 

Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não 

foram identificadas 

irregularidades com 

participação determinante 

destes agentes. 

 

 

 

       Aracaju(SE), 04 de agosto de 2015. 
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Parecer: 201503533 

Unidade Auditada: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe 

Ministério Supervisor: Ministério da Saúde 

Município/UF: Aracaju - SE 

Exercício: 2014 

 

  Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2014, do 

Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe – NEMS/SE, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de 

gestão com base nos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2.  O trabalho de auditoria consistiu na avaliação da gestão de pessoas, da gestão de transferências 

voluntárias, da gestão de compras e contratações, da política de acessibilidade às instalações do imóvel onde 

funciona o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Sergipe (NEMS/SE), análise da estrutura de controles 

internos e verificação quanto ao atendimento a recomendações e determinações dos órgãos de controle. 

3.  As principais constatações identificadas referem-se a falhas relativas à continuidade do 

pagamento da “Diferença Pessoal Nominalmente Identificada-DPNI”, totalizando pagamento indevido de 

aproximadamente R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais); ao dimensionamento inadequado de 

objeto contratual em serviços de vigilância; e à contratação de empresa de manutenção predial. 

4.  No intuito de eliminar ou mitigar os riscos decorrentes dessas falhas, recomendou-se formalizar 

rotina de verificação da legalidade na continuidade do pagamento de decisões judiciais e adoção de medidas para 

obtenção de ressarcimento de valores pagos indevidamente; promover estudos para avaliar a real necessidade da 

Unidade em relação aos atuais postos de vigilância, com vistas à sua exclusão ou substituição por postos de 

recepção; e aprimorar as rotinas de organização e verificação dos processos licitatórios, observando o número 

mínimo de cotações de preços, a organização lógica dos atos processuais, bem como a verificação mais apurada 

de possível relacionamento entre as empresas participantes do certame.  

5.  Em relação às recomendações de trabalhos anteriores da CGU registradas no Plano de 

Providências Permanente (PPP), num total de 25 (vinte e cinco), verificou-se que o grau de atendimento das 

recomendações foi baixo, porquanto 84% das recomendações analisadas no primeiro semestre de 2015 

permaneceram pendentes de atendimento. As pendências mais impactantes referem-se à ausência de apuração de 



responsabilidade, a não instituição de procedimentos de controle e de cobrança de prestação de contas e à 

ausência de providências com vistas à apuração e reposição de possíveis valores percebidos indevidamente. Tal 

situação reforça a necessidade de implementação de controles para acompanhamento das recomendações 

oriundas dos órgãos de controle. 

6.  No que tange à suficiência e à qualidade dos controles internos administrativos do NEMS/SE, 

foram verificadas deficiências nas áreas de gestão de pessoas, de gestão de contratos e principalmente na área de 

transferências voluntárias, sendo identificadas as seguintes fragilidades nesta área: a Unidade não possui um 

plano de capacitação para os servidores da área; algumas orientações técnicas não são atualizadas de forma 

satisfatória; cursos de capacitação ofertados aos convenentes não são suficientes; e deficiência no controle dos 

prazos de apresentação das prestações de contas pelas convenentes. Tais situações evidenciam a necessidade de 

aprimoramento dos controles internos.  

7.  Entretanto, foram identificados pontos positivos quanto à segregação de funções presente nas 

rotinas e procedimentos na área de pessoal e à realização de ciclos de auditoria interna realizadas pela 

Coordenação de Acompanhamento e Finanças para verificação da conformidade no pagamento de direitos nessa 

mesma área de pessoal. Quanto à gestão de compras, foram verificadas melhorias nos mecanismos de 

organização e controle na formalização dos processos licitatórios a partir das observações apontadas pela CGU 

em auditorias anteriores e de outras iniciativas internas como a implantação das listas de verificação e rotinas 

formais de revisão e aprovação.  

8.  Verificou-se, por fim, que a Unidade permanece com pendências de cadastramento de processos 

no Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD), a despeito dos apontamentos realizados em 

auditorias anteriores, cujas providências estão sendo acompanhadas por meio de Plano de Providências 

Permanente (PPP). 

9.  Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e 

fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, 

o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, 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 por meio do mesmo sistema. 

Brasília/DF, 14 de agosto de 2015. 

 

 

 
 


