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Unidade Auditada: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - RO
Exercício: 2011
Processo: 25275.004082/2012-12
Município - UF: Porto Velho - RO
Relatório nº: 201203688
UCI Executora: CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA

Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/RO,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201203688, 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 (a) FUNDACAO NACIONAL DE
SAUDE - RO.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 17/04 a 27/04/2012, 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–108/2010 e 117/2011.

Em acordo com o que estabelece o Anexo III da DN-TCU-117/2011, e em face dos exames realizados,

efetuamos as seguintes análises:

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

Com objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da Fundação Nacional de Saúde –
SUEST/RO, conforme disposto no art. 13 da IN TCU nº 63/2010, foi analisado o processo nº
25275.004.082/2012-12 e verificado que a Entidade elaborou todas as peças a ela atribuídas de acordo com
as normas do Tribunal de Contas da União.

 Ressalta-se que as peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU nº

108/2010 e 117/2011 e da Portaria-TCU nº 123/2011.
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2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

As seguintes informações foram apresentadas no Relatório de Gestão da Entidade, sobre os principais
Programas e Ações executadas no exercício de 2011:

 

255022/Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO

1287 / Saneamento Rural

CÓDIGO/TÍTULO DA AÇÃO

Meta Física Atos e Fatos

que
prejudicaram
o
desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução
Execução/Previsão
(%)

7656 / Implantação, ampliação
ou melhoria do Serviço de
Saneamento em Áreas Rurais,
em áreas especiais (Quilombos,

Assentamentos e Reservas
Extrativistas) e em localidades
com população inferior a 2.500
habitantes para prevenção e
controle de agravos.

 

 

14

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

 

A realização
das visitas
técnicas
preliminar de
obras não
alcançada,
devido à falta

de
apresentação
do Projeto
Básico.

Não

Informadas
pelo Gestor

 

 

 

 

7684 - Saneamento Básico em
Aldeias Indígenas para

Prevenção e Controle de
Agravos

 

 

 

Não
identificado

 

 

 

 

Não
identificado

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

Dificuldades
de acesso às
aldeias,

insuficiência
de veículos e
diárias para o
deslocamento
dos técnicos.

Não

Informadas
pelo Gestor

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2011 da FUNASA SUEST/RO, Pág. 29 e 30.

 

 

255022/Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO

1287 / Saneamento Rural
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CÓDIGO/TÍTULO DA
AÇÃO

Meta Financeira Atos e Fatos
que
prejudicaram

o
desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução
Execução/Previsão
(%)

7656 / Implantação,
ampliação ou melhoria do

Serviço de Saneamento em
Áreas Rurais, em áreas
especiais (Quilombos,
Assentamentos e Reservas
Extrativistas) e em
localidades com população
inferior a 2.500 habitantes

para prevenção e controle
de agravos.

 

 

 

 

 

 

 

812.069,00

 

 

 

 

 

688.266,97

 

 

 

 

 

84,75

A realização
das visitas

técnicas
preliminar de
obras não
alcançada,
devido à falta
de
apresentação

do Projeto
Básico.

Não
informadas
pelo Gestor

 

 

 

 

7684 - Saneamento Básico

em Aldeias Indígenas para
Prevenção e Controle de
Agravos

 

 

 

 

 

 

2.143.849,90

 

 

 

 

2.374.395,00

 

 

 

 

110,75

Dificuldades
de acesso às
aldeias,
insuficiência
de veículos e
diárias para o
deslocamento

dos técnicos.

Não
informadas

pelo Gestor

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2011 da FUNASA SUEST/RO, Pág. 29 e 30.

No Relatório de Gestão consta a informação de que uma das fases da execução Ação 7656 consiste na

realização de visitas técnicas preliminares à realização das obras. Relatou-se que a principal dificuldade de se
atingir as metas estipuladas para a referida ação foi a falta de apresentação dos projetos básicos das obras pela

empresa responsável.

Quanto à execução financeira há registro de que foi executado o percentual de aproximadamente oitenta e
cinco por cento dos recursos.

Verificou-se, entretanto, que, com relação à execução física, nada foi realizado, a não ser a licitação e a
contratação da empresa responsável pelas obras. Já em relação à execução financeira, houve apenas o

empenhamento do percentual de 84,75% dos recursos.

Dessa forma, verifica-se que são inconsistentes as informações prestadas pelo gestor, no Relatório de Gestão,

em relação à ação de governo 7656.

De acordo com as informações do Relatório de Gestão, as atividades da Ação 7684,  consiste em: beneficiar
48 aldeias com implantação de ação de saneamento básico; contratar 28 obras para implantação de ações de

saneamento básico em Aldeias (água e MSD); e contratar 22 obras para construção de bases para

implantação de módulos de desinfecção da água em aldeias.
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O valor e percentual que foi informado no Quadro A.2.1.21 estão incoerentes visto que o valor constante na

coluna “execução” refere-se ao montante empenhado para fazer face à realização das obras que serão
realizadas em 2012, não tendo, portanto, relação com as execuções ocorridas no exercício sob exame. Dessa

forma, resta, então, prejudicada a análise de desempenho dessa ação de governo. 

 

Consta do relatório que todas as ações relacionadas foram executadas na sua totalidade, tanto em relação à

meta física, como em relação à meta financeira.

 

255022/Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO

0122/ SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO/TÍTULO

DA AÇÃO

Meta Física
Atos e Fatos
que

prejudicaram o

desempenho

Providências

Adotadas

Previsão Execução

Execução/Previsão

(%)

20AF Apoio ao

Controle da
Qualidade da Água

para Consumo

Humano

Estruturar 01

(um) laboratório
fixo para análises

simples da
qualidade da

água

 

 

 

 

Estruturar 01

(uma) Unidade
Móvel para o

controle da
qualidade da

água

 

Adquirir material

e equipamentos
para

estruturação dos

laboratórios
fixos e móvel

Não executado

 

 

 

 

 

 

Foi estruturada

01 (uma)

Unidade Móvel
para o controle

da qualidade da
água

 

Foi adquirido
material e

equipamentos
para

estruturação dos

laboratórios
fixos e móvel

0,00

 

 

 

 

 

 

 

100,00

 

 

 

 

100,00

Falta de

aprovação do
projeto de

estruturação do
ambiente físico

pela
Funasa/PRESI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não
informadas

pelo Gestor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2011 da FUNASA SUEST/RO, Pág. 33.
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255022/Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO

0122/ SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO

CÓDIGO/TÍTULO

DA AÇÃO

Meta Financeira
Atos e Fatos que

prejudicaram o

desempenho

Providências

Adotadas

Previsão Execução

Execução/Previsão

(%)

20AF Apoio ao
Controle da

Qualidade da Água
para Consumo

Humano

346.000,00

 

 

325.740,00

 

 

94,14

 

 

Falta de aprovação do
projeto de

estruturação do
ambiente físico pela

Funasa/PRESI

Não

informadas

pelo Gestor

 

Fonte: Relatório de Gestão do Exercício de 2011 da FUNASA SUEST/RO, Pág. 33.

A Ação 20AF - Apoio ao Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano previa a estruturação de
dois laboratórios para análise e controle da qualidade da água: um fixo e um móvel. De acordo com as

informações contidas no Relatório de Gestão, foi estruturado o laboratório móvel e adquirido o material para

equipá-los.

 Realizada inspeção no local, verificou-se que, embora o laboratório móvel: veículo e equipamentos tenham
sido adquiridos, ainda não se encontram em funcionamento, em razão de que alguns componentes

(equipamentos) que integram o laboratório, foram  entregues em desacordo com as especificações contidas  no

edital da licitação e, consequentemente, com o respectivo contrato.

 Quanto à execução financeira, vale lembrar que, apesar da Unidade ter informado no seu Relatório de Gestão,
ter executado aproximadamente noventa por cento da meta prevista, verificou-se que, em razão do fornecedor

ter entregado parte dos produtos diferentes do que fora contratado, não foi efetuado a pagamento de R$
254.900,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos reais), que corresponde, em percentual, a

aproximadamente setenta e quatro por cento da meta prevista.

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

Foram analisados 06 (seis) indicadores utilizados na Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO, obtidos por

meio do Relatório de Gestão de 2011, conforme dados da tabela a seguir:

Tipo

de

indicador

Programa

(código e
descrição)

Nome do

Indicador

Descrição do

Indicador 

Fórmula

de

cálculo

Comple-
tude

e

validade

Acessibi

lidade

e

Compre

ensão

Compara

bilidade

Audita

bilidade

Econo-

micidade

Nº de obras
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Programa
Saneamento 

Rural (1284)*

Percentual de

execução física de

obras de

abastecimento de

águas com

recursos do PAC

(2007 a 2011)

Mensura a

execução

física das
obras do

PAC

de

abastecimento
de água com

percentual de
conclusão <

30% x 100 /
Nº de obras

programadas

nos TC
celebrados

Sim Sim Sim Sim Sim

Nº de obras

de
abastecimento

de água com

percentual de
conclusão >

70% e <

100% x 100 /

Nº de obras

programadas
nos TC

celebrados

Sim Sim Sim Sim Sim

Nº de obras

de

abastecimento

de água

concluídas x
100 / Nº de

obras

programadas

nos TC
celebrados

Sim Sim Sim Sim Sim

  

Programa

  
Saneamento 

Rural

(1284)*

   Percentual
de execução

física de obras

de

esgotamento
sanitário com

recursos do

PAC (2007 a

2011)

Mensura a

execução

física das
obras do

PAC

 Nº de obras
de

esgotamento

sanitário com

percentual de

conclusão <
30% x 100 /

Nº de obras

programadas

nos TC

celebrados

 Sim Sim  Sim Sim  Sim

 Nº de obras

de
esgotamento

sanitário com

percentual de

conclusão >
70% e <

100% x 100 /

Nº de obras

programadas

nos TC
celebrados

 Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

 Nº de obras
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de
esgotamento

sanitário

concluídas x

100 / Nº de

obras
programadas

nos TC

celebrados

 Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

 Programa

 Saneamento 

Rural

(1284)*

 Percentual de

aldeias com

sistema de
abastecimento

de água

implantado

com recursos

do PAC
(2007 a 2011)

Mensura o

percentual de

aldeias com
sistema de

abastecimento

de água

implantados

com recursos
do PAC

 Nº de aldeias

com SAA  /
Total de

aldeias

previstas nos

4 anos do

PAC

 Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

 Programa

 Saneamento 

Rural

(1284)*

Percentual de

aldeias com

tratamento de

água
implantado

com recursos

do PAC

(2007 a 2011)

Afere o

percentual de

aldeias com

tratamento de
água

implantado

com recursos

do PAC

 Nº de aldeias
com SAA

com

tratamento de

água

implantado x
100 / Total de

aldeias com

SAA

implantado
com recursos

do PAC

 Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

 Programa

 Saneamento 

Rural

(1284)*

Percentual de
sistemas de

Abastecimento

de água, em

aldeias, com
monitoramento

da qualidade

da água para

consumo

humano

Mede o

percentual de

sistemas de

abastecimento
de água

monitorado

Nº de

sistemas de

abastecimento

de água em

área indígena
monitorado x

100 / Total de

sistemas de

abastecimento

de água em
área indígena

com

tratamento

 Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

Nº de

comunidades

quilombolas

com SAA
implantado x

100 / Total de

comunidades

remanescentes
de quilombo

programadas

nos 4 anos do

PAC

Sim Sim Sim Sim Sim

 Percentual de
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 Programa

 Saneamento 

Rural

(1284)*

domicílios com

Melhorias

Sanitárias

Domiciliares
implantadas

com recursos

do PAC

(2007 a 2011)

Verifica o

percentual de

domicílios

com
Melhorias

Sanitárias

Domiciliares

implantadas

Nº de

domicílios

com MSD

implantado x
100 / Nº de

domicílios

programados

nos 4 anos do
PAC

 Sim  Sim  Sim  Sim  Sim

Fonte: Relatório de Gestão 2011.

(*) Embora o conste do Relatório de Gestão que os índices referem-se ao Programa Saneamento Ambiental,

verificou-se que as informações estão relacionadas ao Programa 1284 Saneamento Rural.

Verificou-se que os indicadores atendem aos critérios de "completude e validade", "acessibilidade e
compreensão"; "comparabilidade", "auditabilidade" e "economicidade". Ressalte-se, todavia, que todos os

indicadores trazidos no relatório de gestão somente são úteis para aferir resultados quanto à eficácia, não

servido, entretanto para se avaliar resultados em relação à eficiência e efetividade.   

Conclui-se, assim, que os indicadores avaliados são importantes instrumentos auxílio à gestão, entretanto, sem
o complemento de outros indicadores não são suficientes para tomada de decisões gerenciais.

 

 

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

A equipe de auditoria não fez análise do cumprimento do disposto no §1º do art.11da IN TCU nº 55/2007 em
razão da não aplicabilidade de tal dispositivo à unidade juridiscionada cuja gestão está sob exame.

2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

Controle Interno 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.

Com objetivo de avaliar a estrutura de controles internos instituída pela Fundação Nacional de Saúde –

SUEST/RO, com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, nas áreas
de licitação e 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).

Conforme registrado no Quadro A.9.1, do item 9 do Relatório de Gestão do Exercício de 2011, a Unidade

indicou na maioria de suas respostas que o ambiente de controle é parcialmente válido. Este resultado foi

confirmado por evidências obtidas durante a execução dos trabalhos de Auditoria Anual de Contas do

Exercício de 2011, demonstrado por pontos positivos e negativos na Unidade Jurisdicionada, dentre as quais

podem ser destacadas:
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a) existência e utilização de rede interna (intranet) e externa (internet), além dos sistemas corporativos, para
divulgação das principais políticas, notícias, diretrizes, normativos;

b) existência de código de ética profissional do servidor da Unidade em efetivo funcionamento;

c) organograma disponibilizado na internet necessitando de ajustes devido a transformações ocorridas
recentemente na estrutura da Unidade;

d) existência parcial de mecanismos de divulgação e conscientização, a todos os níveis da Unidade, acerca da

importância dos controles internos;

e) inexistência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações e aprovações,

linhas de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas;

f) inexistência de normativos atualizados que disponham sobre as atribuições e responsabilidades da estrutura

administrativa (serviços, departamentos);

g) inexistência de setor específico de licitação;

h) inexistência de normativos sobre as atividades de guarda de estoques e inventários de bens e valores.

 

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 relação a este componente, a Unidade Jurisdicionada indicou na maioria das respostas do Relatório de

Gestão de 2011 como neutra ou parcialmente válida, necessariamente nessa ordem. De certa forma, essa

informação é confirmada em razão de a Unidade não dispor de identificação clara dos processos críticos, além
de não haver um diagnóstico dos riscos nas áreas de licitação e recursos humanos, que permitam detectar a

probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-las.

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, onde são divulgados

tanto os atos normativos como informações atualizadas relacionadas às ações relevantes desenvolvidas pela
Unidade. Portanto, a avaliação apresentada pela Unidade, conforme registrado no Quadro A.9.1 do item 9 do

Relatório de Gestão, pode ser considera como consistente.

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.

A sistemática de monitoramento utilizada pela Unidade 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, o qual visou a orientar as ações da Unidade na

consecução de seus objetivos institucionais.

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 2011.
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Os resultados da aplicação destes dois instrumentos, configurados em documentos e relatórios, são refletidos

nas ações da Unidade com melhorias em suas atividades e processos. Portanto, não devem ser consideradas

consistentes as informações apresentadas pela Unidade Jurisdicionada no Relatório de Gestão do Exercício de
2011, já que este componente foi avaliado como neutro, mas a situação verificada aponta que a avaliação mais

adequada seria parcialmente válido.

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.

Os trabalhos realizados na Unidade nas áreas de licitação e recursos humanos tiveram por objetivo avaliar se

os procedimentos estão efetivamente instituídos e se tem contribuído para o alcance dos objetivos estratégicos
fixados pela Administração da Unidade.

Nesse sentido, destaca-se a seguir os pontos fracos e fortes nas áreas supracitadas, identificados por meio dos

trabalhos de auditoria Anual de Contas do Exercício de 2011, cujos resultados estão diretamente relacionados

com as fragilidades que resultaram nas constatações demonstradas neste relatório:

1 - Licitação

1.1 - Pontos Fracos

a) Ausência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações e aprovações, linhas

de autoridade definidos e o estabelecimento de práticas operacionais e de rotinas para o setor de licitação. A

determinação de procedimentos formais contribui para o fortalecimento dos controles internos e proteção do

patrimônio da Unidade;

b) ausência de setor/área de licitação específica e formalmente definida;

c) falta de política de capacitação permanente dos servidores da área de licitação;

d) dificuldades de formar equipe para compor comissão de licitação em razão de não haver servidores
interessados em assumir tal encargo.

1.1 - Pontos Fortes

a) Utilização de check-list para verificação da conformidade legal na instrução do processo licitatório;

 

2) Recursos Humanos

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;

c) Ausência de rotinas formalizada que permitam o acompanhamento sistemático a fim de identificar e corrigir
falhas como a falta de registros de atos da pessoal no SISAC e ocorrências de servidores cedidos recebendo

remunerações não registradas no SIAPE.

Portanto, considera-se inconsistente o posicionamento assumido pela Unidade no Relatório de Gestão de
2011, sobretudo em razão da avaliação deste componente como neutro ou parcialmente válido.

Assim, a avaliação dos controles internos instituídos pela Unidade, com vistas a garantir que seus objetivos

estratégicos para o exercício fossem atingidos, está demonstrada no quadro a seguir:

 

Componentes da estrutura de

Controle Interno

 Auto avaliação do gestor Avaliação da Equipe de auditoria
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Ambiente de Controle Adequado Adequado

Avaliação de Risco Não adequado Não adequado

Procedimentos de Controle Não adequado Não adequado

Informação e Comunicação Adequado Adequado

Monitoramento Não adequado Adequado

Fonte: Relatório de Gestão de 2011; Processos licitatórios.

 

Área Selecionada Estrutura de controles internos administrativos

Recursos Humanos Não adequado

Licitações Não adequado

Fonte: Relatório de Gestão 2011; Processos licitatórios; SISAC; SIAPE.

Face ao exposto, pode-se concluir que os procedimentos de controle interno adotados pela Unidade
Jurisdicionada, nas áreas de licitação e recursos humanos, embora sejam suficientes para permitir o

acompanhamento das ações das respectivas áreas, não foram capazes de evitar impropriedades nos processos
analisados.

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

A avaliação da Gestão Ambiental da Unidade, realizada com base nas informações constantes no item 8.1 -
Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis do Relatório de Gestão 2011 e no resultado dos trabalhos de
auditoria anual de contas do exercício de 2011 permite concluir pela não adoção dos critérios de

sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de serviços ou obras.

 

Evidência disso é que dos 13 itens do questionário constante do quadro A.10.1 – Gestão Ambiental e

Licitações Sustentáveis, a Unidade assinalou que não aplica 4 deles, sendo que para os outros 9 restantes
assinalou que aplica parcialmente, porém em sua minoria, em questões ambientais.

Vale ressaltar que dos 14 editais analisados, dentre eles Tomada de Preços, Concorrências e Pregões
Eletrônicos, realizados pela unidade em 2011, não faziam referência aos critérios de sustentabilidade dispostos
na Instrução Normativa SLTI n° 01, de 19 de janeiro de 2010.

Portanto, pode-se concluir que a Unidade não adota os critérios de sustentabilidade ambiental nas aquisições
de bens e serviços, carecendo assim de adotar providências com objetivo de aderir às normas
regulamentadoras da matéria.

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação
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A Gestão de TI é realizada no órgão central da Fundação Nacional de Saúde, em Brasília/DF, não havendo na
Unidade estrutura organizacional com esta competência.

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

Da análise das informações extraídas da base de dados do SICONV e do SIAFI, constatou-se que a Unidade

não concedeu transferências de recursos voluntários à outras entidades durante o exercício de 2011. Em
consequência disso, não houve realização de chamamento público, previsto no art. 5º do Decreto nº
6.170/2007.

Registre-se que, embora a Unidade Examinada não tenha efetuado transferências voluntárias no exercício de
2011, a ela é atribuída a função de acompanhar e fiscalizar os repasses efetuados pela Funasa/DF ao Estado

de Rondônia.

Dessa forma, no que tange à efetividade das providências adotadas pelo gestor para apurar os atos passíveis
de instauração de Tomada de Contas Especial em relação às transferências voluntárias concedidas, o resultado

da análise encontra-se consignado no demonstrativo a seguir:

Quantidade total
de transferências
efetuadas pela

Funasa/DF no
exercício cuja

responsabilidade
pela fiscalização
é da Unidade

Examinada

Quantidade de
transferências
com a situação

“desaprovadas”

Quantidade
de
transferências

cujas contas
estão na

situação
“omissão de
prestar

contas”

Quantidade
de
transferências

com a
situação

“aguardando
prestação de
contas”

Quantidade
de
transferências

com a
situação

“prestação de
contas em
análise”

Quantidade
de
transferências

com a
situação

“aprovadas”

Quantidade
de TCE
instauradas

26 01 00 00 09 15 01

Fonte: Relatório de Gestão 2011; SICONV; SIAFI.

Por fim, cabe informar que todos os contratos celebrados pela Unidade encontram-se registrados no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o § 3º do art. 19 da Lei nº

12.309/2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2011). Ressalve-se, entretanto, que a publicação em relação
aos convênios celebrados no exercício não foi avaliada por não ser competência desta Unidade, visto que os

instrumentos foram formalizados na Funasa/DF.

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A análise dos processos licitatórios realizados pela Fundação Nacional de Saúde-SUEST/RO no exercício de

2011 teve por objetivo avaliar a regularidade das contratações efetuadas pela Entidade de acordo com as
seguintes diretrizes: apurar se o objeto da licitação atende a real necessidade da Entidade; verificar a
consonância do objeto com a missão e metas da Instituição, bem como com os objetivos das ações dos

programas contidos no orçamento; verificar o enquadramento do objeto à adequada modalidade de licitação; e
verificar as razões de fundamentação da dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Nesse contexto, foram utilizados os critérios de materialidade, relevância e criticidade como metodologia para
escolha da amostra, resultando em uma amostragem não probabilística, a qual não possibilita a extrapolação
das conclusões obtidas a partir dos processos analisados para o universo das contratações realizadas pela

Entidade no exercício em análise.

De acordo com os dados extraídos do SIAFI referente ao exercício de 2011, constatou-se que a quantidade e
montantes contratados pela Entidade, apresentadas no Relatório de Gestão não são consistentes, conforme
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demonstrado na tabela a seguir:

Tipo de Aquisição
de bens/serviços

Volume de recursos
do exercício

% Valor sobre total Volume de recursos
analisado

% Valor dos
recursos analisados

Dispensa  

673.404,63

 

4,60%

 

R$ 353.930,22

 

6,20%

Inexigibilidade  

118.617,28

 

0,81%

 

R$ 72.056,04

 

1,26%

Tomada de Preços  

116.545,40

 

0,79

 

R$ 116.545,40

 

2,04

Concorrência

 

 

2.374.395,96

 

16,20%

 

R$ 1.677.151,99

 

29,36%

Pregão

 

 

11.371.385,33

 

77,60%

 

R$ 3.492.664,03

 

61,14%

 

Total

 

 

14.654.348,60

 

100% 

 

R$ 5.712.347,68

 

100% 

Fonte: SIAFI.

A tabela seguinte resume o resultado das análises realizadas na Entidade, no que se refere à regularidade,

modalidade licitatória e fundamentação legal da Dispensa e da Inexigibilidade:

Número do
processo
Licitatório 

Contratada e seu
CNPJ

Valor Empenhado
em 2011 em R$

Oportunidade e
Conveniência do
motivo da Lic.

Modalidade da
Licitação.

Tomada de

Preços 02/2011

Valtair Lemos Lopes.

00.764.614/0001-40

66.059,00

Adequada Devida
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 BART – Const. Com.
e Serviços Ltda.

04.621.188/0001-46

50.486,40   

Soma T. de
Preços

 115.545,40
  

Concorrência
03/2011

 

Construtora Tabapuã 

Ltda.

04.457.238/0001-00

600.590,23

 

Adequada

 

Devida

 Imigrantes
Construtora Ltda.

09.639.992/0001-76

311.856,38

 

Subtotal  912.446,61   

Concorrência
04/2011

Construtora Vértice
Ltda.
10.552.726/0001-90

764.705,38

 

  

Soma

Concorrência

 1.677.151,99   

 

 

 

 

Comercial S & G
Ltda.
03.748.762/0001-69

 

410.695,50

GTA Distribuidora
Ltda.

05.560.438/0001-48

27.942,00

Porto Júnior
Construções Ltda.
03.751.417/0001-84

35.750,00

Madeirão Comércio

de Materiais de
Construção Ltda.
06.288.288/0001-28

24.990,00

S C Comércio em

Geral Ltda. ME
08.970.122/0001-12

169.967,96

Auto Peças Fronteira20.371,96
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Pregão 40/2010

 

Agrícola Ltda.
02.355.994/0001/94

Adequada

 

Devida

 

J. Bill Com. Mat.
Elétricos Hidráulicos

Ltda. ME
74.648.593/0001-33

1.671,00

D T da Silva ME
05.954.696/0001-09

27.420,00

C. E. Macedo e Cia.
Ltda.

07.965.552/0001-83

162.721.38

Eletricidade e
Iluminação Ltda.
02.644.184/0001-58

33.833,90

Tintorauto Com. de

Tintas Ltda.
06.224.973/0001-90

10.508,80

Center Sponchiado

Ltda. ME
04.418.934/0001-07

71.594,30

J J Vitalli
08.658.622/0001-13

18.336,28

Oliveira & Miranda

Com. e Serviços
Hidráulicos Ltda.
11.158.951/0001-00

593.202,82

SubTotal  1.446.284,52   

Pregão 52/2010 Cuiabá Distr. Máq.

Ferramentas Ltda
26.524.199/0001-40

517.122,50 Adequada Devida

Pregão 62/2010

Lagb Acessórios e
Peças Ltda.

33.040,00

Adequada Devida
Fox Pneus Ltda. 54.048,00

Japurá Pneus Ltda. 5.191,84
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SubTotal  92.279,84   

Pregão 64/2010

Lobianco & Lima

Ltda.
22.870.240/0001-80

68.899,44

Adequada

Devida

Pregão 68/2010

Flávio FG Comércio
de Máquinas Ltda.

64.471,20

Adequada

Devida

Global Comércio de
Eletrodomésticos

Ltda.

404.700,00

SubTotal  469.171,20   

Pregão 07/2011 Haroldo Franco ME.
84.597.418/0001-18

25.000,00
Adequada Devida

Pregão 09/2011

Comercial E & R
Auto Peças Ltda.

EPP
08.055.411/0001-96

582.666,56

Adequada DevidaC. Bravim Mecânica

Auto Peças Ltda ME
12.447.309/0001-03

12.098,55

Versatium Comércio
e Serviços Ltda. ME

55.860,38

SubTotal  650.625,49   

 

 

 

Pregão 13/2011

Cylinder Comércio

Ltda. EPP
02.729.859/0001-61

26.941,56

Adequada

 

Devida

 

Comercial E & R
Auto Peças Ltda.
EPP

08.055.411/0001-96

70.380,42

C. Bravim Mecânica

Auto Peças Ltda ME

63.539,09
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12.447.309/0001-03

SubTotal  160.861,07   

Pregão 14/2011

Portal Med Atac.

Prod. Farm. de uso
Humano Ltda.
05.484.833/0001-99

17.186,49 Adequada Devida

Pregão 15/2011

R da Silva & E Silva

ltda.
08.952.973/0001-32

21.600,00 Adequada Devida

Pregão 32/2011 

MC Gonçalves
02.729.476/0001-93

3.600,00

Adequada Devida

Multi Quadros e

Vidros Ltda.
03.961.467/0001-96

639,99

LBM Equip.

Laboratoriais e elet.
11.013.655/0001-10

1.099,98

Atlanta Com Repres.
Ltda.

84.558.634/0001-54

3.596,00

DANRO Papelaria e
Repres. Ltda.
09.572.429/0001-28

7.440,00

JCP Informática Ltda.

14.265.256/0001-35

399,00

Helemac Com.

Serviços Ltda.
04.248.928/0001-40

874,72

Laja Ltda. ME

05.887.870/0001-48

2.515,00

Dirceu Longo & Cia
Ltda.
92.823.764/0001-03

560,99

Santo Antônio Com.

de Móveis Ltda.
06.049.630/0001-37

794,00
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Suply Tecnol. Com.
Serv. Informática

08.769.392/0001-60

2.111,00

SubTotal  23.630,68   

Total das
Licitações

 5.712.344,88   

 Fonte: SIAFI.

DISPENSA DA LICITAÇÃO:

Número do

processo Licitatório

Contratada e seu CNPJ Valor da Licitação

Empenhado em 2011

Fundamentação. da

Dispensa.

Dispensa 1/2011 R Nonato dos Santos
12.940.070/0001-09

3.440,00 Devida

Dispensa 2/2011 L. F. Imports Ltda.
03.483.899/0001/50

34.049,58 Devida

Dispensa 4/2011 Azevedo & Hakozaki Ltda.

22.859.672/0001-90

2.640,00 Devida

Dispensa 6/2011 L. F. Imports Ltda.
03.483.899/0001/50

84.855,94 Devida

Dispensa 7/2011 L. F. Imports Ltda.

03.483.899/0001/50

87.169,32 Devida

Dispensa 8/2011 Azevedo & Hakozaki Ltda.
22.859.672/0001-90

3.340,00 Devida

Dispensa 9/2011 L. F. Imports Ltda.
03.483.899/0001/50

123.025,38 Devida

Dispensa 12/2011 Editora Diário da Amazônia Ltda. 

63.632.296/0001-12

700,00 Devida

Dispensa 12/2011 Edmar Mota Davis Publ. E Mkt. ME
10.592.317/0001-18

480,00 Devida

Dispensa 12/2011 Projeto Sete Editora, Cons. e Serviços
11.633.818/0001-68

600,00 Devida
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Dispensa 12/2011 Amazônia Prop. E Mkt. Ltda.
84.620.400/0001-90

660,00 Devida

Dispensa 14/2011 Azevedo & Hakozaki Ltda.
22.859.672/0001-90

2.480,00 Devida

Dispensa 15/2011 Hospital e Maternidade São Paulo
Ltda. 05.561.915/0001-90

3.290,00 Devida

Dispensa 19/2011 R. Nonato dos Santos

12.940.070/0001-09

7.200,00 Devida

Total  
353.930,22

 

 Fonte: SIAFI.

INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO:

Número do
processo Licitatório

Contratada e seu CNPJ Valor da Licitação
Empenhado em 2011

Fundamentação. da
inexigibilidade.

Inexigibilidade
2/2011

Departamento Estadual de Transito
15.883.796/0001-45

8.444,21 Devida

Inexigibilidade

3/2011

Departamento Estadual de Transito

15.883.796/0001-45

8.033,83 Devida

Inexigibilidade
5/2011

União das Escolas Superiores
Rondônia  UNIRON
03.327.149/0001-78

15.120,00 Devida

Inexigibilidade

5/2011

União das Escolas Superiores

Rondônia  UNIRON
03.327.149/0001-78

15.120,00 Devida

Inexigibilidade

7/2011

 03.581.871/0001-34

SENAC/RO

4.235,00 Indevida

Inexigibilidade

12/2011

Assoc. Brasileira Eng. Sanit. e

Ambiental  33.945.015/0001-81

5.280,00 Devida

Inexigibilidade
14/2011

Assoc. Brasileira Eng. Sanit. e
Ambiental  33.945.015/0001-81

1.300,00 Devida

Inexigibilidade

16/2011

Treide Apoio Empresarial Ltda.

01.920.819/0001-30

4.816,50 Devida
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Inexigibilidade
17/2011

Assoc. Brasileira Eng. Sanit. e
Ambiental  33.945.015/0001-81

4.320,00 Devida

Inexigibilidade

18/2011

Treide Apoio Empresarial Ltda.

01.920.819/0001-30

5.386,50 Devida

Total  
72.056,04

 

Fonte: SIAFI.

Face ao exposto, a análise da amostra permite concluir pela inadequação parcial dos procedimentos adotados
pela Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO nos certames analisados, com relação à regularidade dos
procedimentos de contratação, evidenciando a necessidade de aprimoramento dos controles internos aos

ditames legais, com vistas a conseguir maior aderência às disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e na
jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

 

2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

As informações apresentadas pela Fundação Nacional de Saúde SUEST/RO no Relatório de Gestão de 2011
em relação ao Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF são consistentes.

Em face do exposto, verifica-se que, embora os controles internos administrativos existentes para garantir o uso
regular dos cartões de pagamentos em uso na Unidade sejam adequados, não foram suficientes para impedir

sua utilização em desconformidade com as disposições dos Decretos n.ºs 5.355/2005 e 6.370/2008.

2.11 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, foi realizada consulta no SIAFI Gerencial referente ao ano-
base 2011, para levantar informações dos passivos inscritos por insuficiência de crédito ou recursos, porém

não foi encontrado nenhum valor registrado nas contas contábeis pertinentes da Fundação Nacional de Saúde
– SUEST/RO. Desse mesmo modo, são consideradas consistentes as informações apresentadas no Relatório

de Gestão do exercício 2011 da Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO, de que não houve
reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos durante o exercício sob exame.

2.12 Avaliação da Conformidade da Manutenção de Restos a Pagar

Durante o exercício 2011 a Fundação Nacional de Saúde SUEST/RO inscreveu despesas em restos a pagar

no valor total de R$ 676.114,35. Foram analisados todos os processos e verificou-se a regularidade da
inscrição realizadas no exercício, especialmente no que se refere à conformidade com o disposto no artigo 35
do Decreto nº 93.872/86 e Decreto nº 7.468/2011.

Em análise dos referidos processos, constatou-se a regularidade da inscrição dos Restos a Pagar no exercício
de 2011 pela Unidade, especialmente em virtude da conformidade com o disposto no artigo 35 do Decreto nº

93.872/86 e Decreto nº 7.468/2011.

2.13 Avaliação da Entrega e do Tratamento das Declarações de Bens e Rendas
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Quanto ao atendimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730/93 relacionadas à entrega e ao

tratamento das declarações de bens e rendas, evidenciou-se deficiência dos controles internos.

 

Por intermédio de amostragem não probabilística, determinou-se a análise de 15 (quinze) servidores, dentre o

universo de 30 (trinta) ocupantes de cargos comissionados ou funções de confiança. Dos 15 servidores
analisados, constatou-se que 06 (seis) não entregaram autorização para o acesso à Declaração de Ajuste

Anual do IR apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil, contrariando o que disciplina a Portaria
Interministerial MP/CGU nº 298/2007, conforme quadro demonstrativo a seguir:

 

TOTAL DE SERVIDORES

COM OBRIGATORIEDADE
DE APRESENTAR A
DECLARAÇÃO DE BENS E

RENDAS INTEGRANTES DA
AMOSTRA

TOTAL DE DECLARAÇÕES

EFETIVAMENTE
APRESENTADAS

% DE DECLARAÇÕES

APRESENTADAS

15 09 60%

Fonte: Ofício nº 35/Diadm/Suest/RO; Ofício nº 39/Diadm/Suest/RO

2.14 Avaliação da Gestão de Bens Imóveis de Uso Especial

Durante os trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2011, foi realizada avaliação quanto à
qualidade da gestão da Entidade no que se referem ao patrimônio imobiliário de responsabilidade da

FUNASA-SUEST/RO, classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de
terceiros, sobretudo quanto ao valor do imóvel, despesas efetuadas com a manutenção, estado de
conservação, inserção e atualização das informações no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso

Especial da União – SPIUnet, quando de uso obrigatório pela Unidade. Cabe destacar que a entidade possui
sob sua reponsabilidade 77 imóveis, tanto na capital quanto no interior do Estado de Rondônia, incluindo

nesses, hospitais de municípios.

Nesse sentido, constatou-se que a estrutura de pessoal que a FUNASA dispõe para gerir os bens sob sua
responsabilidade é composta de 04 servidores, os quais são considerados insuficientes para atuar de forma

adequada e tempestiva em relação às ações necessárias à boa e regular gestão dos bens imóveis. Um dos
controles é realizado por meio do Sistema SPIUnet, responsável pelo gerenciamento dos bens imóveis de uso
especial da União, o qual está interligado com o SIAFI para facilitar a execução do balanço patrimonial da

Unidade.

Em 2011, a Entidade possuía a seguinte quantidade de imóveis de uso especial sob sua responsabilidade:

 

Localização Qtde total de imóveis de uso especial sob a responsabilidade da UJ

Ano 2010 2011

Brasil 77 77

Exterior 0 0
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Fonte: Relatório de Gestão e SPIUnet

Por meio de análise dos imóveis existentes e cadastrados no SPIUnet, foi evidenciado que existem bens que

ainda não foram devidamente cadastrados, os quais encontram-se em processo de regularização pela

Instituição. Destaca-se, ainda, que quase todos os bens em uso pela FUNASA estão com valores atualizados
até abril de 2012, conforme informações registradas no SPIUnet e no Relatório de Gestão, baseadas na última

avaliação realizada ocorrida no exercício de 2010.

Quanto à manutenção foi informado no Relatório de Gestão, que não houve gastos realizados em 2011, com
os imóveis próprios e locados de terceiros.

Entretanto, a Entidade está encontrando uma série de dificuldades para fazer o acompanhamento dos imóveis,

pois conforme informado,  não houve capacitação dos servidores dentro da área (Spiunet, Sipat, Depreciação
de valores dos bens móveis, entre outros), falta de recursos financeiros para realização de acompanhamento

dos bens móveis e imóveis e conscientização por parte dos órgãos do Governo Estadual e Prefeituras, no que

se refere à questão dos registros dos imóveis, tendo em vista que, dentre eles, constam até mesmo hospitais de

algumas cidades do interior do estado.

Dessa forma, observa-se que a gestão adequada dos bens imóveis em uso pela Unidade depende de

implementação e/ou aprimoramento dos controles internos com vistas a garantir maior conformidade dos

procedimentos adotados pela Entidade, em concordância com a legislação que dispõe sobre o assunto e
também de sinergia de esforços nas esferas federal, estadual e municipal para resolver a questão desses

imóveis, tendo em vista, que com as reestruturações que a Unidade sofreu em 2011, quando suas atribuições

de Saúde Indígena foram repassadas para a Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI e o Controle de
Endemias, repassado no ano 2.000 para os munícipios,  perdeu-se à finalidade da Entidade, mediante às novas

atribuições do órgão,  de se manter esses imóveis sob sua reponsabilidade.

2.15 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

Por meio de consultas ao site do Tribunal de Contas da União, bem como das informações prestadas no

Relatório de Gestão de 2011, verificou-se a existência dos Acórdãos nºs. 47/2001 – Plenário; 4210/2001 –

Primeira Turma; e 1155/2011 e 6230/2011 – Segunda Turma, emitidos pela Corte de Contas à Fundação
Nacional de Saúde SUEST/RO.  Todavia, em nenhum deles há menção expressa para que a Controladoria

Geral da União ou a Secretaria Federal de Controle Interno proceda à verificação das determinações neles

exaradas nas Contas de 2011.

 

2.16 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

Foram realizadas consultas nos arquivos referentes a ações de controles executadas pela Controladoria Geral

da União e verificou-se que não foram emitidas recomendações deste órgão de controle interno à Fundação

Nacional de Saúde SUEST/RO no exercício de 2011. Ressalte-se que, apesar do Relatório de Gestão da UJ
fazer menção a algumas recomendações, estas se referem à Nota de Auditoria nº 201112513/01, emitida em

07.02.2012.

2.17 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

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

3. Conclusão

Eventuais questões formais que não tenham causado prejuízo ao erário, quando identificadas, foram
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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.

Porto Velho/RO, 1 de junho de 2012.

Nome: 

Cargo: AFC
Assinatura:

Nome: 

Cargo: TFC
Assinatura:

Relatório supervisionado e aprovado por: 

_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia

Achados da Auditoria - nº 201203688

1. CONTROLES DA GESTÃO

1.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

1.1.1. Assunto - ATUAÇÃO DAS UNIDADES DA CGU - NO EXERCÍCIO

1.1.1.1. Informação

A unidade jurisdicionada não é prestadora de serviços ao cidadão.

A unidade jurisdicionada não é prestadora de serviços ao cidadão, motivo pelo qual está dispensada quanto ao

atendimento de Decreto 6.932/2009.

2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

2.1. Subárea - MOVIMENTAÇÃO

2.1.1. Assunto - PROVIMENTOS

2.1.1.1. Constatação

Intempestividade dos registros no SISAC dos atos de concessão de aposentadoria e pensão.
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Dos 41 atos de pessoal extraídos do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE
para fins de registros no Sistema de Controle de Ação de Comunicação - SISAC foram analisados 06 atos de

admissão, 30 atos de aposentadoria, 05 atos de concessão de pensão. Com isso, verificou-se que a Entidade

não havia efetuado os registros no SISAC de 26 atos de pessoal, sendo 05 de admissão e 21 de
aposentadorias, sendo assim a Entidade deixou de cumprir o disposto no art. 7° da IN/TCU n.° 55/2007.

 Diante da impropriedade, foi emitida a Solicitação de Auditoria (SA) nº 201203688/003, 18/04/2012,

solicitando justificativas pelo não cadastramento desses atos.

Em reposta à SA, a Entidade emitiu Ofício nº 39/Diadm/SUEST/RO de 23/04/2012, informando que os atos
de aposentadoria foram devidamente registrados junto ao sistema em 25/04/2012, apresentando relação

desses registros extraída do sistema SISAC e que os atos de admissão são lançados pelo seu órgão central.

Na tabela a seguir estão os dados referentes aos atos de admissão não cadastrados pela FUNASA. 

Siape

 
Tipo Data do Ato

1848628 Admissão 18/02/2011

1848644 Admissão 18/02/2011

1848756 Admissão 18/02/2011

1908114 Admissão 18/02/2011

1860025 Admissão 18/02/2011

Com relação aos atos de pensão e de aposentadoria, verificou-se que a Entidade descumpriu os prazos de

disponibilização ao controle interno, previstos no art. 7° da IN/TCU n° 55/2007, conforme de demonstra na
tabela a seguir:

Número do ato Tipo de ato Data do ato (1) Disponibilização

para o CI (2)

dias entre (1) e

(2)

10262172-04-2011-

000045-3

aposentadoria 03/12/2011 16/11/2011 133

10262172-04-2011-

000053-4

aposentadoria 25/04/2011 03/10/2011 161

10262172-04-2011-
000046-1

aposentadoria 11/03/2011

 

04/04/2011 115

10262172-04-2011-

000052-6

aposentadoria 24/01/2011 16/06/2011 143

10262172-04-2011- aposentadoria 15/04/2011 13/01/2012 273
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000052-6

10262172-04-2011-

000051-8

aposentadoria 28/05/2011

 

03/10/2011 128

10262172-04-2011-

000049-6

aposentadoria 11/03/2011 30/09/2011 203

10262172-04-2011-
000050-0

aposentadoria 16/03/2011 30/09/2011 198

10262172-04-2011-

000048-8

aposentadoria 24/01/2011 30/09/2011 249

10262172-05-2012-

000007-2

pensão 20/09/2011 27/01/2012 129

10262172-05-2011-
000015-0

pensão 29/03/2011 17/06/2011 80

10262172-05-2012-

000005-6

pensão 07/08/2011 27/01/2012 173

10262172-05-2011-

000013-4

pensão 10/01/2011 17/06/2011 158

10262172-05-2012-

000006-4

pensão 15/09/2011 27/01/2012 134

Diante dos fatos expostos, verifica-se o descumprimento, pela Unidade, do Artigo 7º da IN/TCU nº 55/2007,

a seguir a transcrito:

“Art. 7º As informações pertinentes aos atos de admissão e concessão deverão ser cadastradas no Sisac

e disponibilizadas para o respectivo órgão de controle interno no prazo de 60 (sessenta) dias, contados:

I – da data de sua publicação ou, em sendo esta dispensada, da data de assinatura do ato;

II – da data do efetivo exercício do interessado, nos casos de admissão de pessoal;

III – da data do apostilamento, no caso de alteração.

§ 1° O órgão de pessoal enviará diretamente ao Tribunal os atos de desligamento, de cancelamento de

desligamento e de cancelamento de concessão, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do

ato ou do respectivo apostilamento, se dispensável a publicação.”

§ 2° O descumprimento dos prazos previstos neste artigo sujeitará o responsável às sanções previstas

na Lei nº 8.443/92.

(...)

Causa:
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Fragilidades nos controles internos administrativos da Unidade, que não possui rotinas que permitam a

conferência períodica a fim de identificar e registrar os atos da pessoal no SISAC, de acordo com o que
estabelece a IN/TCU nº 55/2007.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade manifestou-se, por meio do Ofício n.º 41/Diadm/Suest/RO, emitido em resposta à Solicitação de

Auditoria Final, conforme segue: “Em contato com o Órgão Central, o mesmo informou que providenciará o

envio para esta Suest dos devidos registros no Sisac dos atos de admissão e demissão dos servidores
pertencentes às Matrículas Siape nº 1848628, 1848644, 1848756, 1908114 e 1860025. Em virtude da

grande demanda de atividades que envolvem a carteira de Aposentadoria e Pensão, sendo apenas um técnico

para desenvolver todas essas atividades, o Serviço de Recursos Humanos/Socad não conseguiu cumprir os
prazo de disponibilização ao Controle Interno, sendo necessário mais um técnico para desenvolver as

atividades em tempo hábil e atualizar as atividades pertinentes a Carteira de Pensão e Aposentadoria, por um

período de 6 (seis) meses.”

Análise do Controle Interno:

Em sua manifestação a Unidade alegou que a intempestividade dos registros no sistema SISAC decorre da

quantidade insuficiente de mão de obra e sugere que a desisgnação de mais um servidor, por um prazo de 06
(seis) meses para atuar nessa tarefa é suficiente para regularizar a situação. Entretanto não assumiu se vai, e

quando vai, adotar à medidas necessárias ao saneamento da impropriedade. Dessa forma, já que problema não

foi difinitivamente solucionado, permenece o registro em relatório.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomenda-se à Unidade que solicite do seu órgão central  o lançamento das admissões dos servidores

inscritos no SIAPE Nºs. 1848628, 1848644, 1848756, 1908114 e 1860025, tendo em vista as exigências do

disposto no art. 7° da IN/TCU N.° 55/2007.

Recomendação 2:

Recomenda-se à Unidade que estabeleça rotinas periódicas com vistas a acompanhar e registrar

tempestivamente os novos atos de pessoal, no prazo de 60 (sessenta) dias conforme determina a IN/TCU n.°
55/2007.

2.2. Subárea - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

2.2.1. Assunto - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

2.2.1.1. Constatação

Ausência de cadastramento de remuneração extra-base no sistema SIAPE.

Foi identificada e anviada à FUNASA amostra de 53 servidores desta Unidade, cedidos às prefeituras

municipais, para os quais não havia informação do recebimento de remuneração extra-base, ou seja, fora do

Sistema de Administração de Recursos Humanos - SIAPE.  Assim foi solicitado por meio da Nota de
Auditoria nº 201201408/01 da CGURO, emitida em 15/12/2011, que Unidade verificasse junto aos entes

cessionários, os municípios, se esses servidores recebem outras verbas além das que estão registradas no

SIAPE. Essa verificação permite, dentre outras finalidades, identificar ocorrência (s) de servidor(es) recebendo
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remuneração acima do teto previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

Dentre os 20 (vinte) municípios consultados pela Entidade, 12 (doze) confirmaram a existência de servidores

que recebem remuneração extra-Siape. Todavia, mesmo após receber tais informações, não foram efetuados
os devidos registros no SIAPE, conforme consulta realizada na transação FPCORENDEX, efetuada em 19 de

abril de 2012.

Causa:

Ausência de controles internos que contenham rotinas que permitam a identificação e correção de ocorrências

de servidores recebendo remunerações não registradas no SIAPE.

Manifestação da Unidade Examinada:

Transcreve-se a seguir a manifestação da Unidade, emitida por meio do Ofício n.º 41/Diadm/Suest/RO,

emitido em resposta à Solicitação de Auditoria Final: “Ao receber a Nota de Auditoria dessa Controladoria de
nº 2012201408/01, quanto aos registros no Siape de servidores com remuneração Extra-Base Siape, o

Serviço de Recursos Humanos enviou Ofício Circular a todos os Servidores constantes na relação, sendo que

alguns deixaram de responder. Quando de posse das respostas, ao tentar efetuar a informação no Sistema
Siape, verificou-se que não bastavam apenas os contra-cheques, sendo necessárias outras informações,

conforme tela Siape anexa. O Serviço de Recursos Humanos estará enviando nova solicitação aos referidos

servidores a fim de efetuar os registros.”

Análise do Controle Interno:

A Unidade informa que adotou algumas medidas com vistas a solucionar a impropriedade constatada.
Entretanto, admite que o saneamento definitivo do probelma depende de outras ações futuras complementares.

Assim, permanece o registro em relatório.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomenda-se à Unidade que providencie o lançamento das remunerações extra base do SIAPE, daqueles
servidores que, conforme as repostas das prefeituras, estão recebendo remuneração não registradas no

referido sistema.

Recomendação 2:

Recomenda-se à Unidade que reitere as solicitações às prefeituras que não responderam aos ofícios a fim de
obter informações quanto ao recebimento (ou não) de remuneração extra-SIAPE pelos servidores cedidos.

2.2.1.2. Constatação

Ausência de controles acerca da entrega de autorizações para acesso eletrônico das Declarações de

Imposto de Renda.

A Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO não solicita a entrega de Declarações de Ajuste Anual do

Imposto de Renda da Pessoa Física dos seus servidores. Para atender à determinação da Lei nº 8.730/1993, a
Unidade procede de acordo com Portaria Interministerial MP/CGU n.º 298/2007, que facultou ao servidor

optar por autorizar o acesso à Declaração de Ajuste Anual do IR apresentada à Secretaria da Receita Federal
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do Brasil, em vez de entregar cópia da declaração de bens e valores integrantes de seu patrimônio.

Por meio do Ofício nº 35, de 24/04/2012, emitido em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203688/01 a
Unidade disponibilizou relação contendo informações relativas a 30 (trinta) servidores que ocuparam funções

ou cargos comissionados em 2011. Foram selecionadas 15 (quinze) servidores, por meio de amostra não

probabilística, para se verificar a documentação que comprovasse a autorização para acesso eletrônico destas
no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda.

Dos exames realizados verificou-se que a Unidade não dispõe de controle informatizado ou manual que registre

a entrega tempestiva das autorizações para acesso eletrônico às declarações no site da Receita Federal. Tal
fato ficou evidenciado pela ausência de apresentação das autorizações de acesso aos servidores abaixo

identificados:

 

Nº SIAPE CARGO

0472226 Supervisor de Obras

1750125 Chefe de Gabinete

0471117 Chefe da DIADM

0471054 Chefe da SAOFI

0471478 Chefe da SALOG

0502515 Chefe da SOMAT

Causa:

Não foram providenciados pelo gesto mecanismos de controle que permitissem identificar e exigir dos seus

servidores a entrega da autorização de acesso às declarações de bens e rendas conforme Portaria

Interministerial MP/CGU n.º 298/2007, relativas ao exercício de 2011.

Manifestação da Unidade Examinada:

Por meio do Ofício n.º 39/Diadm/Suest/RO, de 24 de abril de 2012, em resposta à Solicitação de Auditoria nº

201203688/04, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: “Encaminho em anexo cópia das Autorizações
para acesso à Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda dos Servidores: José Feliciano Pessoa,

Josafá Piauhy Marreiro, Lucimar Nunes dos Santos, Maria da Paz Matos, Hermes Ribeiro de Oliveira, Eunice

Vieira Coutinho, Francisca Feitosa da Silva e Marinety Dias da Silva. Quanto aos servidores: Lúcia dos Santos
Araújo, Renato Rossi Cristi, Cleide Veiga de Lima, Dejones Nascimento da Silva, Romildo Silva Lopes e

Maria Lurimar Oliveira Souza, informo que os mesmos foram notificados através do Memorando Circular nº

7/Sereh/Suest/RO, conforme cópia anexa, a apresentarem as devidas autorizações.

Posteriormente, por meio do Ofício n.º 41/Diadm/Suest/RO, de 14 de maio de 2012, em resposta à

Solicitação de Auditoria Final, manifestou-se na forma descrita a seguir: “Encaminho em anexo cópias das

Autorizações de Acesso à Declaração de Imposto de Renda dos servidores pertencentes às Matrículas Siape

nº 0472226, 175125, 0471117, 0471054, 0471478 e 0502515. O Serviço de Recursos Humanos estará
realizando controle manual junto aos assentamentos funcionais de todos os servidores lotados na Sede.”
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Análise do Controle Interno:

A manifestação da Unidade, em seu primeiro ofício, confirma a existência da falha de controle. Na segunda

manifestação informa e encaminha comprovantes de que as Autorizações de Acesso à Declaração de Imposto

de Renda dos servidores inadimplentes foram entregues. Ocorre que o ponto principal da situação averiguada é

a existência ou não de mecanismos de controle de entrega das autorizações de acesso. Neste sentido, fica
evidente que as medidas adotadas até o momento, embora salutares, não elidem definitivamente a

impropriedade detectada, mantendo-se assim, o registro.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomenda-se ao gestor que implemente mecanismos de controle que assegurem a comprovação da entrega

de autorização para acesso eletrônico às declarações no site da Receita Federal de todos seus servidores

sujeitos a essa obrigação, nos termos da Portaria Interministerial MP/CGU n.º 298/2007.

2.2.1.3. Informação

Divergência na quantidade de autoridades e servidores sujeitos à entrega de declaração de bens e

rendas ou autorização de acesso na base de dados da Receita Federal.

A Unidade informou no Relatório de Gestão de 2011, pág. 72, que seria de 21 (vinte e um) a quantidade de

servidores sujeitos à entrega de declaração de bens e rendas ou autorização de acesso na base de dados da
Receita Federal. Entretanto, no Ofício nº 35 Diadm/Suest/RO, de 19.04.2012, emitido em resposta à

Solicitação de Auditoria nº 201203688/001, constou a informação de que a quantidade seria de 30 (trinta)

obrigados. Diante da divergência consultou-se o Serviço de Recursos Humanos da Unidade. Este informou que
a discrepância deve-se  ao fato de não ter sido informado, no Relatório de Gestão, a existência de 07 (sete)

servidores que recebem Função Comissionada Técnica – FCT.

3. GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

3.1. Subárea - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NO SIASG

3.1.1. Assunto - CADASTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS NO SIASG

3.1.1.1. Informação

Cadastramento de contratos de convênios no Sistema Integrado de Administração de Serviços

Gerais – SIASG.

Cabe informar que não foi avaliada nesta auditoria a objetividade das atualizações das informações referentes

aos convênios no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, conforme estabelece o §
3º do art. 19 da Lei nº 12.309/2010 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2011), uma vez que as concessões

ocorridas no exercício examinado foram celebradas pela Funasa/DF.



30/37L:/SFC/DS/DSSAU/05 - TC - PC/TC-PC 2011/Avaliação da Gestão 2011/…/SUEST-RO.htm

4. SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO

4.1. Subárea - APOIO CONTR. QUALIDADE ÁGUA P/ CONSUMO HUMANO

4.1.1. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

4.1.1.1. Constatação

Não atendimento à finalidade do programa de governo e falta de aplicação de sanções previstas em

contrato.

A Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO, por meio do Pregão Eletrônico nº 25/2011, PROCESSO nº

25275.011869/2011-41, adquiriu um veículo zero quilometro, adaptado como laboratório de campo para

atender ao Programa Nacional de Apoio ao Controle de Qualidade da Água – PNCQA, do Ministério da
Saúde.

Trata-se de um furgão, da marca IVECO, modelo Daily 45S14 , na cor branca, completamente equipado para

funcionar como uma unidade móvel de controle da qualidade da água, com o objetivo de analisar sua qualidade
produzidas nos sistemas abastecimento dos munícipios.

Foi vencedora da licitação, a empresa ECS –Construtora Comércio e Serviços de Locação de equipamentos,

CNPJ 08.206.867-0001-00, localizada na cidade de Uberlândia/MG,  cujo valor do bem,  ofertou em R$
254.900,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos reais), tendo sido assinado o Contrato nº 47/2011

entre a FUNASA e a empresa em 20 de outubro de 2011, com prazo de 90 dias para entrega, que depois foi

prorrogado por mais 30 dias por meio de ofício.

Entretanto até o momento dos trabalhos de campo da auditoria ocorridos em abril de 2012, o processo ainda

não havia sido pago. Questionada a respeito, a Chefe de Administração da FUNASA, informou para a equipe,

que o pagamento à empresa ainda não havia acontecido, porque o servidor responsável pelo recebimento do
bem havia constatado que alguns equipamentos não foram entregues conforme as especificações do edital,

tendo emitido um relatório sobre o fato e enviado ao respectivo fornecedor.

A entidade então disponibilizou cópia desse relatório, no qual foi verificado pela auditoria, quais os
equipamentos estão foram das especificações. Trata se de uma televisão de LCD, uma impressora, um

medidor Multi Parâmetro e um frigobar.  Segue tabela com as divergências nas especificações dos

equipamentos:

Descrição do equipamento

 
Especificação do Equipamento no

edital

Equipamento Entregue pela

Empresa

Uma TV de LCD Tela de 26” TV com  tela de 17”

Um frigobar Capacidade de 136 litros Capacidade de 81 litros

Uma Impressora a laser jato de tinta

Um medidor multi parâmetro  Com Medidores HQd e Sonda

Intelical HACH, para

determinações de PH

O equipamento foi entregue sem a

sonda



31/37L:/SFC/DS/DSSAU/05 - TC - PC/TC-PC 2011/Avaliação da Gestão 2011/…/SUEST-RO.htm

Fonte: Relatório de fiscalização; Edital nº 25/2011

Conforme informações do fiscal do contrato, o bem foi entregue em março de 2012 e foram enviadas várias

mensagens eletrônicas para a empresa visando regularizar a situação, a fim de que a entidade pudesse efetuar

ao pagamento, mas até o momento da auditoria, tal providência não havia surtido efeito. Segue abaixo, fotos
do veículo na garagem da Entidade:

Foto lateral do veículo Equipamentos armazenados no interior do veículo

 

Também não foi localizada no processo nenhuma ação da Entidade, visado aplicar as sanções previstas no item
14 do edital, conforme relacionadas abaixo:

A)       “Advertência por escrito

 b) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da Nota de Empenho devidamente
atualizado, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87, da Lei n° 8.666/1993, na

hipótese de recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo

de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, caracterizando inexecução total das obrigações
acordadas;

 c) Pela inobservância dos prazos de fornecimento, de substituição, multa de 0.5% ( zero vírgula cinco

pro cento) , por dia de atraso, até o limite do valor total da contratação, nos termos do art. 412 do
código civil, incidente sobre o valor total da nota de Emprenho. A aplicação da mula de que trata esta

alínea não impede a rescisão unilateral da contratação;

 d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, por
inexecução total de obrigação assumida ou por infringência de qualquer dos incisos I a XI, do art. 78 e

do art. 81, todos da Lei n° 8.666/93, cujo recolhimento deverá ser efetuado no prazo máximo de 05

(cinco) dias úteis, contados da intimação da FUNASA, sem prejuízo da rescisão unilateral.

 A aplicação das sanções previstas neste projeto básico não exclui a possibilidade de aplicação de

outras, previstas, na Lei n° 8.666/1993, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por

eventuais perdas e danos causados à Superintendência Estadual.

A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do

recebimento da comunicação enviada péla Superintendência Estadual.

O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal/Fatura ou de crédito existente na

Superintendência, em desfavor da CONTRATADA, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.”
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Causa:

O Gestor não exigiu a substituição dos equipamentos não compatíveis com a aquisição e não aplicou as
penalidades previstas no contrato, visando solucionar a questão.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unidade manifestou-se, por meio do Ofício n.º 41/Diadm/Suest/RO, emitido em resposta à Solicitação de

Auditoria Final, de acordo com o que transcreve a seguir: “A Unidade Móvel de Controle de Qualidade da

Água é um veículo de fundamental importância para a nova missão desta Instituição, o qual será utilizado nas
ações de Saúde Ambiental, estando a programação dessas ações com início previsto para julho/2012. O

veículo em si é equipado com elementos que permitam facilitar o trabalho de campo a ser prestado para a

população. Conforme consta no relatório do Fiscal, alguns equipamentos divergiram do licitado, os quais

deverão ser corrigidos para que se efetue o devido recebimento e o consequente pagamento, o que até o
momento, não ocorreu. O Fiscal do Contrato notificou a Empresa vencedora a efetuar as correções, não sendo

atendido, contudo deverão ser corrigidos os quatro itens, os quais não comprometem de forma significativa o

funcionamento da Unidade Móvel. Esta Administração notificou a Empresa, por intermédio do Ofício nº
45/Salog/Diadm/Suest/RO (anexo), de 11/5/2012, caso não cumpra o prazo para efetuar a devida correção,

será penalizada com aplicação de multa, conforme estipulado em Edital.”

Por meio do Ofício nº 55/Diadm/Suest/RO, de 21 de junho de 2012,  em atenção ao Ofício nº
16.627/2012/CGU-Regional/RO-CGU-PR, de 11 de junho de 2012, que encamihou o versão prelimimar do

Relatório Anual de Contas, a Unidade emitiu a seguinte manifestação: "Sobre a Ação 20AF, ratifica-se o

atendimento à Recomendação 1, na qual providenciou-se o  registro  de ocorrência  junto ao Sicaf. Nesta
data, o Processo será enviado à Saofi para notificação da Empresa sobre aplicação de multa, dando-lhe 10

(dez)  dias para manifestação,  a contar do recebimento, para as justificativas cabíveis  nos termos

estabelecidos na Constituição Federal (Contraditório e Ampla Defesa)  e posterior aplicação da multa, nos

termos da Lei 8.666/93 e suas alterações e Contrato."

Análise do Controle Interno:

Em sua manifestação a Unidade não contesta, pelo contrário, confirma a existência da impropriedade. Informa
que notificou a empresa fornecedora e apresenta cópia do Ofício nº 45 /Salog/Diadm/Suest/RO, de 11 de maio

de 2012, no qual concede prazo de 10 dias para a contratada substituir os equipamentos que foram entregues

em desconformidade com a aquisição. No ofício também consta advertência ao fornecedor de que caso o
prazo seja descumprido serão aplicadas as sanções prevista no item 14 do Edital da Licitação. Registre-se,

entretanto, que no documento não há comprovação de que a empresa contratada tenha sido efetivamente

notificada. Não há também comprovante de postagem do documento nos correios. A postagem seria uma

alternativa para a notificação já que o fornecedor possui endereço comercial na cidade de Uberlândia/MG.
Diante disso, conclui-se que as medidas adotadas pela Unidade não foram suficientes para elidirem as

impropriedades do fato apontado, circunstâncias que implicam na manutenção do registro. 

Verifica-se que a manifestação da Unidade em relação à versão preliminar do Relatório Anual de Contas não
trouxe novos elementos que impliquem alteração da situação registrada.  

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomenda-se ao gestor que notifique a empresa contratada, estabelendo prazo razoável para o contraditório
e a ampla defesa e caso termine o prazo concedido sem que as providências sejam adotadas, aplique as

penalidades previstas no edital de licitação, bem como no instrumento contratual.
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5. APOIO ADMINISTRATIVO

5.1. Subárea - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

5.1.1. Assunto - BENS IMOBILIÁRIOS

5.1.1.1. Constatação

Divergência nas Informações registradas no SPIUnet em relação aos imóveis relacionados no
relatório de gestão.

a)                  No relatório de gestão de 2011 da Entidade consta no quadro A.11.3 - Discriminação dos Bens

Imóveis de Propriedade da União sob Reponsabilidade da UJ - o lançamento de informações sobre 76 imóveis

de sua reponsabilidade. Desse total foram selecionados por amostragem não probabilística, 14 imóveis de
maior materialidade, para comparar as informações do Relatório de gestão com as informações  extraída do

Sistema SPIUnet, onde consta à relação daqueles bens imóveis que estão sob a responsabilidade da Entidade,

referente ao exercício de 2011.

 Dessa amostra foi verificado que 11 imóveis estão com divergências entre as informações dos valores dos

imóveis registradas no SPIUnet e as apresentadas no Relatório de Gestão de 2011, conforme demonstrado na

tabela abaixo:

MUNÍCIPIO RIP DO IMÓVEL VALOR SPIUnet em R$ Valor Relatório de

Gestão em R$

Alvorada do Oeste 0035.00016.500-2 370.000,00 1.159.099,57

Ariquemes 0007.00050.500-2 1.309.010,75 2.630.086,99

Cacoal 0009.00035.500-7 157.535,44 557.094,05

0009.00040.500-4 710.048,00 1.671.810,12

Jaru 0015.00025.500-7 512.532,93 602.601,10

Ji-Paraná 0005.00086.500-2 1.205.055,00 1.654.612,12

0005.00055.500-3 1.111.839,26 1.857.838,69

Ouro Preto do Oeste 0017.00035.500-8 364.854,67 692.980,76

0017.0035.5000-8 364.854,67 441.580,61

Pimenta Bueno 0011.00045.500-3 721.461,59 1.758.832,78
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Presidente Médici 0019.00005.500-0 391.700,00 558.903,22

Fonte: SPIUnet

Também consta no Sistema SPIUnet que a Entidade é responsável por 77 imóveis, entretanto, na planilha
constante no relatório de gestão foram apresentadas 76 unidades. Em consulta ao sistema SPIUnet foi

verificado que um imóvel de Guajará Mirim, RIP 0001.00192.500-06,  localizado na Avenida Princesa Isabel

m nº 3462, avaliado em R$ 659.697,69, não foi informado no Relatório de Gestão.

Além disso, houve divergências de informações quanto ao imóvel referente ao município de Alta Floresta.

Consta no quadro do Relatório de Gestão a expressão “A CADASTRAR”, na coluna “RIP”, ou seja,

indicando que o imóvel não está cadastrado no SPIUnet. Entretanto, confirmou-se, por meio de consulta ao

referido sistema que há o registro desse imóvel com RIP 0033.0006.500-1, e mais dois RIP’s de Utilização,
que são respectivamente, 0033.00003.500-5 e 0033.0007.500-7.  Este imóvel foi avaliado em R$ 48.928,11

no SPIUnet e no relatório de gestão foi informado o valor de R$ 41.557,61.

a)                  O imóvel da SEDE, em Porto Velho, localizado na Rua Festejos, 167 – Bairro Costa e Silva não
está cadastrado no Sistema SPIUnet, mas no relatório de gestão ele foi informado pelo valor de R$

3.753.143,92 e sem o número do RIP. Cabe destacar que esse é o principal prédio da FUNASA, onde se

encontra sua direção regional.

b)                 Não constam informações no relatório de gestão sobre os valores financeiros de um imóvel de

Machadinho do Oeste, de RIP 0039.00056.500-3. Em consulta ao SPIUnet, foi verificado que se trata de

uma casa cujo valor foi avaliado em R$ 8.000,00 no ano de 2003, porém não consta avaliação no exercício de
2012.

c)                  Consta no Sistema SPIUnet, um imóvel localizado em Vilhena, de RIP0013.00031.500-3, que

não foi reavaliado em 2010, sendo que sua última avaliação ocorreu em 08/11/2003, no valor de R$
35.110,29. Entretanto, no relatório de gestão suas informações financeiras não foram incluídas.

 

Causa:

Quantidade insuficiente de servidores treinados e capacitados apara operar os sistemas da gestão de

patrimônio.

Manifestação da Unidade Examinada:

A entidade enviou justificativas por meio do Ofício nº 42/ Diadm/Suest/RO, de 27 de abril de 2012, em

resposta à solicitação de Auditoria nº 201203688/06, conforme transcrição a seguir:

(...) presto as seguintes informações:

a)      Os valores informados no Relatório de Gestão 2011 (Avaliação dos imóveis da Funasa com valor de

mercado) não foram atualizados junto ao Spiunet devido à falta de capacitação para o Setor quanto à
atualização dos imóveis junto ao referido Sistema, cuja solicitação já foi efetuada ao Órgão responsável – SPU.

O imóvel situado à Av. Princesa Isabel, nº 3462, refere-se à Casai, pertencente à Funasa, o qual será

atualizado no Spiunet, pois há divergência de valores no resultado da avaliação lançado, de acordo com o
processo nº 25275.000.393/2012-32 (processo de Avaliação do Imóveis-2010), fl. 213, do volume V. O

imóvel localizado no Município de Alta Floresta se encontra sob o RIP 0033.00006.500-1, conforme

processo de avaliação, fl. 693, e está com valor atualizado no Spiunet, de acordo com o processo de

avaliação. O RIP nº 0022.00003.500.5, será estornado por estar divergente com o RIP atualizado pela
avaliação.

b)      O imóvel da Sede, em Porto Velho, será cadastrado no Spiunet, conforme Ficha de Avaliação de Valor,

à folha 746, do processo nº 25275.000.393/2012-32.
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c)      O imóvel localizado em Machadinho do Oeste, cadastrado no Spiunet sob o RIP nº 0013.00031.500-3,

avaliação será efetuada em 2012.

d)     O imóvel localizado em Vilhena, cadastrado no Spiunet sob o RIP nº 0013.00031.500-3, a avaliação
será efetuada em 2012.

e)      O Setor de Patrimônio, para gestão dos bens móveis e imóveis desta Funasa, encontra dificuldades

quanto à capacitação dos servidores envolvidos, tais como Spiunet, Sipat, Depreciação de Valores dos bens

móveis e imóveis, entre outras, bem como orçamento específico para realização de despesas de deslocamento
para acompanhamento desses bens e a conscientização por parte dos órgãos do Governo do Estado e

Prefeituras no que se refere à questão da regularização e registro dos imóveis.”

Noutra oportunidade a Unidade manifestou-se, por meio do Ofício nº 41/Diadm/Suest/RO de 14/05/2012, em
resposta à Solicitação de Auditoria Final, nos termos seguintes: “Será providenciada a capacitação de 2 (dois)

servidores do Setor de Patrimônio para operacionalização e alimentação do Spiunet, visando manter

atualizadas as informações do referido Sistema, conforme Memorando nº 40/Diadm/Suest/RO, em anexo.”

Por meio do Ofício nº 55/Diadm/Suest/RO, de 21 de junho de 2012,  em atenção ao Ofício nº

16.627/2012/CGU-Regional/RO-CGU-PR, de 11 de junho de 2012, que encamihou o versão prelimimar do

Relatório Anual de Contas, a Unidade emitiu a seguinte manifestação: "Após o envio de inúmeros documentos
ao Departamento de Administração da Funasa/Presidência, a Procuradoria Geral Federal/Funasa solicitou a

esta Suest/RO os Acórdãos, Relatórios de Auditorias e Pareceres da Procuradoria Geral Federal de

Rondônia, nos quais havia manifestações quanto aos imóveis funcionais, a fim de emitir parecer conclusivo
quanto ao desfazimento desses bens, devendo esta Unidade aguarda a emissão do citado parecer."

Análise do Controle Interno:

Tendo em vista que as repostas são relacionadas por itens, adotou-se o mesmo critério paras às análises,
conforme abaixo:

Item A – O gestor apresentou cópias da FIV- Ficha de Informação de Valor do Imóvel  e do formulário de

Consulta ao Sistema SPIUnet, do Imóvel RIP. 0001.00192.500-06  de Guajará Mirim, onde consta de fato
que o valor da avaliação está divergente do lançado no SPIUnet, conforme informado na sua justificativa.

Em relação ao imóvel RIP0033.00006.500.1, de Alta Floresta, foi também enviada a CGU, a FIV e a consulta

correspondente, onde consta que esse imóvel também está cadastrado no sistema, com valor da FIV igual  ao
registrado no SPIUnet.

Entretanto, quanto aos fatos apontados, pela equipe, ou seja, a não inclusão do imóvel de Guajará Mirim  no

quadro A.11.3, do Relatório de Gestão e a falta  de informação do número do RIP do imóvel de Alta Floresta,
constata-se que essa documentação apresentada, não trouxe novos elementos suficientes para elidir esses

fatos.

Além disso, consta na justificativa que o gestor ainda cadastrará os imóveis, ou seja ações que serão realizadas
no futuro, porém até presente data não sanadas.

Item B) O gestor enviou a CGU a Ficha de Avaliação do Imóvel - FIV de Porto Velho, sede da FUNASA,

onde consta o valor de R$ 3.753.143,92, porém essa informação não foi registrada no SPIUnet. Informa
ainda, que cadastrará o imóvel no SPIUnet, ou seja, as providências e a documentação apresentada não

elidiram o fato.

Itens C) e D) O gestor informou que esses imóveis ainda serão avaliados, ou seja corrobora o fato apontado

pela auditoria.

Portanto, quanto aos esclarecimentos encaminhados pelo gestor bem como das documentações apresentadas,

embora esclareçam parte das divergências descritas, não elidiram as impropriedades, conforme as análises

acima relacionadas, já que se trata de providências que serão implantadas no futuro, não permitindo avaliar,
por hora, os resultados dessas providências a serem adotadas.

Verifica-se que a manifestação da Unidade em relação à versão preliminar do Relatório Anual de Contas não
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trouxe novos elementos que impliquem alteração da situação registrada.  

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomenda-se à Entidade providenciar o mais breve possível, capacitação de pelo menos um servidor, na

operação do Sistema SPIUnet, para que a mesma regularize e atualize a situação dos seus imóveis.

Recomendação 2:

Recomenda-se à Entidade fortalecer seu setor de patrimônio, com vistas a manter o melhor possível, um

controle mais eficiente sobre a gestão patrimonial, criando rotinas e fluxos de trabalho para acompanhamento

de seus imóveis.

Recomendação 3:

Recomenda-se à Entidade unir esforços com órgãos federais, estaduais e municipais,  para a regularização de 

imóveis, que estejam sob suas jurisdições, para retirar da Superintendência da FUNASA/RO, essa quantidade

expressiva de  bens sob sua reponsabilidade.

6. GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

6.1. Subárea - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

6.1.1. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

6.1.1.1. Informação

Enquadramento na modalidade de licitação indevida.

A Fundação Nacional de Saúde – SUEST/RO, contratou por meio do processo 25275.005.803/2011-12, o

Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/RO, para oferecer curso de capacitação aos seus

servidores no exercício de 2011, no valor de R$ 4.235,00.

Foram contratados pela Entidade, os cursos de Gestão de Documentos: Arquivos e Protocolo, Atendimento

ao Público, Habilidades Gerencias, Liderança Motivação de equipe, Auto Cad Avançado, In design, Excel

Básico e Excel Avançado.

A Entidade contratou esses cursos na modalidade Inexigibilidade de Licitação com base no art.  25 Inciso II da

lei 8.666/93. Entretanto, o enquadramento nessa modalidade é indevido, pois se trata de cursos disponíveis no

mercado por outras empresas ou instituições, o que não caracteriza a inviabilidade de competição.

Embora o SENAC seja uma instituição que oferece cursos profissionalizantes e tenha renome, os cursos

citados acima são básicos e são encontrados em várias empresas de ensino profissionalizante no mercado.

Por meio do Ofício n.º 41/Diadm/Suest/RO, de 14 de maio de 2012, em resposta à Solicitação de Auditoria
Final, a Unidade apresentou a seguinte manifestação: “O processo nº 25275.005.803/2011-12, Inexigibilidade

nº 7/2011, teve seu enquadramento efetuado com a devida concordância da Procuradoria Geral da União,

conforme parecer às fls. 40 a 42 (anexas), dos autos. Cabe informar que a Contratação foi efetuada para um

pacote de cursos (Gestão de documentos: arquivo e protocolo, Atendimento ao Público, Habilidades
Gerenciais, Liderança e Motivação de Equipe, AutoCad Avançado, In Design, Excel Básico e Excel
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Avançado) em período específico, oferecidos pelo Senac, Empresa notória e especializada, com um diferencial
em sua metodologia e atuação.”

Consta realmente no processo parecer da Procuradoria Geral da União, Parecer Técnico Funasa 051/2011,

no qual o parecerista posiciona-se a favor da contratação por inexigibilidade de licitação. Um dos fundamentos
utilizados para embasar tal conclusão foi a Decisão normativa nº 439/1998 TCU/Plenário. A referida Decisão

contém o seguinte teor:

“O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, decide: 1. Considerar que as contratações
de professores, conferencistas ou instrutores para ministrar cursos de treinamento ou aperfeiçoamento

de pessoal, bem como a inscrição de servidores para participação de cursos abertos a terceiros,

enquadram-se na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do arti. 25, combinado
com o incisos VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93”

Registre-se, entretanto, que mais recentemente foi emitida a Orientação Normativa AGU nº 18, de 01.04.2009

publicada no DOU de 07.04.2009, nos termos que seguem: “Contrata-se por inexigibilidade de licitação
com fundamento no art. 25, inc. II, da Lei nº 8.666, de 1993, conferencistas para ministrar cursos para

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ou a inscrição em cursos abertos, desde que caracterizada a

singularidade do objeto e verificado tratar-se de notório especialista”.

Como se pode observar a orientação do AGU não contraria a decisão do TCU, todavia reforça a necessidade
de que estejam caracterizadas no objeto contratado a singularidade e a notória especialização. Com base na

documentação que compõe o Processo 25275.005.803/2011-12, verifica-se que não estão nele

suficientemente evidenciadas a singularidade e notoriedade que justifiquem a contratação desses cursos por
meio de inexigibilidade de licitação.

Assim, como trata-se de questão pontual e que não foi evidenciado prejuízos, tal situação foi tratada via Nota

de Auditoria durante os trabalhos de campo, na qual foram emitidas recomendações prospectivas visando a
reincidência da falha apontada.



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

Certificado: 201203688
Unidade Auditada: Fundação Nacional de Saude - RO
Exercício: 2011
Processo: 25275.004082/2012-12
Município/UF: Porto Velho/RO

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 
de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.

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 realizados sobre o escopo selecionado, consubstanciados no 
Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203688, proponho que o encaminhamento das 
contas dos responsáveis referidos no art. 10 da IN TCU nº 63/2010 seja pela regularidade.

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 63, constantes 
das folhas 01 e 02 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.

Porto Velho/RO, 26 de junho de 2012.

RICARDO PLÁCIDO RIBEIRO
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia



 

 

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

Relatório: 201203688
Exercício: 2011
Processo: 25275.004082/2012-12
Unidade Auditada: Fundação Nacional de Saúde - RO
Município/UF: Porto Velho - RO

Em  conclusão  aos  encaminhamentos  sob  a  responsabilidade  da  Controladoria-Geral  da 
União quanto à prestação de contas do exercício de 2011 da Entidade 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 exercício sob análise, a Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Rondônia – 
SUEST/RO atingiu 100% das metas previstas para as Ações de Governo: 7656 - Implantação, 
ampliação  ou  melhoria  do  Serviço  de  Saneamento  em  Áreas  Rurais,  em  áreas  especiais 
(Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em localidades com população inferior a 
2.500 habitantes para prevenção e controle de agravos e 7684 - Saneamento Básico em Aldeias 
Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos.

3. Não foram constatadas falhas que impactassem significativamente a gestão das atividades da 
Superintendência da Funasa no Estado de Rondônia no exercício de 2011.

4. Não há recomendações  do Plano de Providências Permanente pendentes  de atendimento 
referentes à gestão da Unidade em relação ao exercício de 2010, considerando que a Unidade não 
foi relacionada na Decisão Normativa TCU/Nº 110/2010, para apresentação de processo de contas 
naquele  exercício.  Da  mesma  forma,  inexistem determinações/recomendações  do  Tribunal  de 
Contas da União para a UJ.

5. Quanto  à  qualidade  e  suficiência  dos  controles  internos  administrativos  avaliados  no 
exercício de 2011, verificaram-se fragilidades, que não chegaram a impactar a gestão, em relação 
à área de fiscalização e execução dos contratos e aos procedimentos de registros vinculados à área 
de pessoal. 

6. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU n.º 
63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a proposta expressa no Certificado de 
Auditoria  pela  regularidade  das  contas  dos  responsáveis  referidos  no  art.  10  da  IN/TCU  n.º 
63/2010.



7. 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,               de julho de 2012.  
                      
        

José Gustavo Lopes Roriz

Diretor de Auditoria da Área Social


