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Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/SP,

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201203147,  e  consoante  o
estabelecido  na  Seção  III,  Capítulo  VII  da  Instrução  Normativa  SFC  n.º  01,  de  06/04/2001,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual apresentada pela
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO.

1. Introdução

Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 02/04/2012 a 20/04/2012, 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. Ao longo dos trabalhos, houve a ocorrência de restrições
à  realização  dos  exames,  que  são  relatadas  em  itens  específicos  deste  relatório,  configurando
descumprimento do art. 26 da Lei 10.180/2001.
Com relação à  restrição à  realização dos exames, cabe relacionar alguns pontos que prejudicaram a
consolidação deste Relatório de Auditoria:
-não disponibilização de alguns processos referentes à locação de imóveis;
-a demora na disponibilização de alguns processos; 
-a ausência de resposta para alguns itens das Solicitações de Auditoria;
-a demora da Unidade em responder às Solicitações de Auditoria.
Esses fatores prejudicaram inclusive  a  própria  Unidade que  não teve prazo,  para  a  maior  parte  dos
apontamentos, para apresentar justificativas durante a realização dos trabalhos de auditoria e antes da
emissão do Relatório Prévio.    

A unidade manifestou-se por meio do Memorando 072/2012-PROADM/UNIFESP, de 11 de junho de
2012, da seguinte forma:

“Inicialmente, importante destacar que foi apontado no item 1 (introdução) do Relatório n° 201203147
que houve restrição à execução de exames, configurando descumprimento ao art. 26, da Lei federal n°



10.180/01.
Ocorre que não houve sonegação ou recusa na prestação das informações ou documentos, houve um
atraso justificável, considerando a  fase  de reestruturação em que  se  encontra  a  administração dessa
Universidade.
Os setores que detêm as informações/documentos requeridas pela equipe de auditoria ainda estão sendo
estruturados de forma a atuar sistematicamente (todos prestando informações juntos), assim, algumas
das solicitações de auditoria não foram respondidas em tempo. Ressalte-se, porém, que nunca houve
intenção, por parte dos gestores e servidores, de esconder documentos ou negar acesso a informação.
Tanto é  verdadeira  a  afirmação,  que  todos os documentos e  informações solicitados estão ou serão
disponibilizados à equipe da CGU para análise a qualquer tempo.
Dessa maneira, julgamos ser exagerada a sugestão de que essa UJ se recusou a fornecer documentos ou
prestar  informações.  Está  correta  a  CGU quando  informa  que  houve  atraso,  mas  não  quanto  à
sonegação.”

Nessa  parte  do  relatório,  a  CGU limitou-se  a  relatar  exclusivamente  os  fatos  ocorridos  durante  os
trabalhos de campo, abstendo-se de qualquer juízo de valor ou sugestão.

2. Resultados dos trabalhos

Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor das peças e
respectivos conteúdos exigidos pela  IN-TCU-63/2010 e  pelas DN–TCU–108/2010 e  117/2011, tendo
sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria  conduzidos junto à  Unidade,  providências que
estão tratadas em itens específicos deste relatório de auditoria.

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 o objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da UNIFESP, conforme
disposto  no  art.  13  da  IN  TCU nº  63/2010,  foi  analisado  o  processo  nº  23089.000011/2012-12  e
constatado que  a  Unidade  deixou de apresentar  peças a  ela  atribuídas pelas normas do Tribunal de
Contas da União para o exercício de 2011.

No processo de contas do exercício de 2011, a UNIFESP, deixou de apresentar informações,  mesmo
instada a fazê-lo por meio da Solicitação de Auditoria nº 23.

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

CÓDIGO/TÍTULO
DA AÇÃO

Meta Física Atos  e  Fatos  que
prejudicaram  o
desempenho

Providências
Adotadas

Previsão Execução
Execução/Previsão
(%)

Assistência
Médica  aos
Servidores  e
Empregados  -
Exames Periódicos4993 0 0%

esclarecemos  que,  em
razão  de  terem  sido
executados  até  o
exercício  de  2011
gratuitamente  pelo  seu
Hospital  Universitário  e

para  o
exercício  de
2012  está
sendo
providenciada
a  contratação



da  insegurança  de
eventual  contratação  de
empresas  que  não
cumpririam  os  serviços
com a  mesma qualidade
e  excelência,  buscou-se
sua  contratação  direta
pelos  meios  legais
possíveis,  contudo,  sem
êxito.  Por  conseguinte,
os  recursos  destinados
para  a  realização  dos
referidos  exames
médicos  não  foram
utilizados,  sendo
executados  novamente
pelo  Hospital
Universitário  sem  ônus
para a Unifesp.

dos  exames
médicos
periódicos
por  meio  de
licitação,  na
modalidade
Pregão,  em
sua  forma
eletrônica.

Assistência
Médica  e
Odontológica  aos
Servidores,
Empregados e seus
Dependentes 3472 2440 70,3%

O  número  efetivo  de
beneficiários  foi inferior
ao previsto uma vez que
alguns  servidores  não
apresentaram  a
documentação  exigida
para  a  concessão  do
benefício ou cancelaram
o  plano  de  saúde.  A
estimativa considerava o
ingresso  de  novos
servidores e alguns deles
não  solicitaram  o
benefício.  

Reforma  e
Modernização  de
Infra-estrutura
Física  das
Instituições
Federais de Ensino
Superior 3 0 0%

Esta  ação  não  foi
executada,  pois  os
recursos  seriam
provenientes de emenda,
cujo limite para empenho
não foi liberado.  

Funcionamento
dos  Hospitais  de
Ensino 6 1 16,7%

A meta  referente  a  esta
ação  não  foi  alcançada
uma  vez  que,  das
manutenções  das  seis
unidades  de  cuidados
hospitalares  previstas,
cinco  estavam
relacionadas  a  recursos
provenientes  de
Emendas,  cujos  limites
para  empenho  foram

 



parcialmente liberados.

Universidade
Aberta  e  a
Distância 4.502 2.269 50,4%

O número final da meta,
pode  variar  de  acordo
com  a  sazonalidade  do
oferecimento dos cursos
e treinamentos no ano.

 

Reestruturação  e
Expansão  das
Universidades
Federais - REUNI 5100 2142 42%

A  meta  proposta  para
2011  foi  alterada  na
publicação da LOA, pelo
Ministério  do
Planejamento.
Apontamos  a  maior
evasão  de  alunos  nos
cursos  onde  a
concorrência por vagas é
menor.

 

 

O resultado das ações “Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de
Ensino  Superior”  e  “  Funcionamento  dos  Hospitais  de  Ensino”  foi  afetado  em razão  de  recursos
relacionados às Emendas, cujos limites foram liberados apenas parcialmente ou não foram liberados.

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

Com relação aos indicadores de gestão utilizados pela  Unifesp, cabe observar que, de acordo com o
material “ORIENTAÇÕES PARA O CÁLCULO DOS INDICADORES DE GESTÃO - DECISÃO TCU
Nº 408/2002-PLENÁRIO”, elaborado em conjunto pelo Tribunal de Contas da União – TCU, Secretaria
de Educação Superior – SESu/MEC e Secretaria Federal de Controle Interno – SFC (Versão Revisada
em  março/2004),  a  seguir  transcrito  parcialmente,  houve  uma  padronização  dos  indicadores
apresentados nos relatórios de gestão de todas as IFES com o seguinte objetivo:

“O que se pretende, com a inclusão desses dados nos relatórios de gestão, é a construção de série
histórica para acompanhar a evolução de aspectos relevantes do desempenho de todas as IFES, o que
poderá indicar, ao longo dos anos, a necessidade de aperfeiçoamentos em áreas específicas, ou mesmo
a  correção  de  eventuais  disfunções.  As  informações  gerenciais  extraídas  desse  acompanhamento
deverão servir  de subsídio para selecionar áreas a serem estudadas com maior profundidade pelos
Controles Interno e Externo. Essa seleção orientará trabalhos como a análise das Contas do Governo
e  auditorias  de  natureza  operacional,  direcionadas  à  identificação  de  boas  práticas  e  de
oportunidades de  melhoria na gestão.  No mesmo sentido,  esses dados poderão ser  utilizados pelo
Ministério da Educação, no monitoramento já realizado das ações e resultados das IFES. Espera-se
também que o acompanhamento da evolução desses indicadores possa ser  útil  como ferramenta de
apoio à necessária auto-avaliação institucional. Embora reconhecendo que os indicadores devem ser
considerados apenas como ferramenta auxiliar no acompanhamento do desempenho das entidades, o
propósito último deste trabalho é contribuir para o aprimoramento da gestão das instituições federais
de  ensino  superior.  Para  alcançar  esse  objetivo,  é  imprescindível  a  participação  efetiva  dos
envolvidos.”

Assim, a Unifesp está utilizando os indicadores de gestão e desempenho determinados na Decisão TCU
nº 408/2002 para serem aplicados pela IFES.



 

2.4 Avaliação da Gestão de Recursos Humanos

Segundo o Relatório de Gestão 2011, o quadro de recursos humanos encontra-se conforme demonstrado
na tabela a seguir:

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos  no

exercício  em

2011

Egressos  no

exercício

Autorizada Efetiva

1. Servidores em cargos efetivos (1.1
+ 1.2)

    

1.1  Membros  de  poder  e  agentes
políticos

    

1.2  Servidores  de  Carreira  (1.2.1  +
1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4)

Não há 5.181 281 54

1.2.1  Servidores  de  carreira
vinculada ao órgão

 5.171 280 54

1.2.2  Servidores  de  carreira  em
exercício descentralizado

 5 1 0

1.2.3  Servidores  de  carreira  em
exercício provisório

 3 0 0

1.2.4  Servidores  requisitados  de
outros órgãos e esferas

 2 0 0

2.  Servidores  com  Contratos
Temporários

 24 17 2

3. Total de Servidores (1+2)  5.205 298 56

Fonte: Relatório de Gestão 2011 - UNIFESP

Tipologias do Cargo Quantidade de Servidores por Faixa Etária



Até  30

anos

De  31  a

40 anos

De 41 a 50

anos

De 51 a 60

anos

Acima de 60

anos

1. Provimento de cargo efetivo      

  1.1 Membros de poder  e  agentes
políticos      

  1.2 Servidores de Carreira 438 1242 1716 1425 360

  1.3  Servidores  com  Contratos
Temporários 1 15 3 3 2

2.  Provimento  de  cargo  em

comissão      

  2.1 Cargos de Natureza Especial      

  2.2  Grupo  Direção  e
assessoramento Superior 1 8 15 13 14

  2.3 Funções gratificadas 7 50 133 117 54

3. Totais (1+2) 447 1315 1867  430

Fonte: Relatório de Gestão 2011 - UNIFESP

 

Os servidores com contrato temporário representam 0,46% do total (24/5.205).

Sobre as situações que reduzem a força de trabalho efetiva da unidade, temos:

- 10 servidores cedidos, sendo 4 em exercício de cargo em comissão e 3 em exercício de função de
confiança;

- 19 servidores afastados, sendo 12 para estudo ou missão no exterior;

- 13 servidores removidos;

- 2 afastados com licença remunerada e 26 afastados com licença não remunerada, sendo 24 para tratar
de interesses particulares.

O total de servidores afastados, 70, representa 1,34% do total de servidores (70/5.205).

Quanto aos servidores inativos e pensionistas, a unidade tem um total de 1.622, sendo 126 iniciadas no
exercício.

A unidade informa que não possui informações sobre terceirização de cargos e atividades do plano de



trabalho e que não possui autorizações expedidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
para a realização de concursos públicos para substituição de terceirizados.

O Ofício  nº015/2012 –  AUDIN/UNIFESP,  de  19/04/2012,  que  responde  à  Solicitação  de  Auditoria
nº201203147/009, esclarece os seguintes pontos:

a) Sobre a realização de estudos quanto ao dimensionamento da força de trabalho, no que diz respeito ao
quantitativo, composição e perfil, bem como à definição de estratégias e ações que se fazem necessárias
para viabilizar o alcance de suas necessidades, a unidade informa que “o dimensionamento aguardava a
conclusão do regimento da Unifesp, com a sua finalização daremos início ao planejamento de cargos
em comissão com as devidas estratégicas para o alcance das necessidades.” Dessa forma, concluímos
que a unidade ainda não iniciou o referido estudo.

b)  Sobre  a  suficiência  quantitativa  e  qualitativa  do quadro de  pessoal frente  aos objetivos,  metas e
estratégias, a unidade informa que: “O quadro de pessoal é insuficiente em relação à quantidade em
razão da rápida expansão, porém seguimos os quantitativos de lotação, tanto de docentes, quanto de
técnicos-administrativos definidos pelo  Ministério  da  Educação e  aguardamos liberação  de  novas
vagas,  que  serão  redimensionadas considerando a  quantidade  do  corpo  discente.  No  que  tange  a
qualidade, o Departamento de Recursos Humanos oferece Treinamentos e Capacitação aos servidores
com a finalidade de qualificá-los frente aos objetivos, metas e estratégias dessa instituição”.

c)  Sobre  a  utilização  de  instrumentos e  metas  para  a  redução  de  defasagem (se  existente)  entre  o
quantitativo e o perfil atual e o desejado, com estimativa de custos e cronograma de implementação, a
unidade informa que: “A Universidade Federal de São Paulo através do Departamento de Tecnologia
da Informação está em fase de negociação para contratação do Sistema SIG (anexo 1), que possui
vários módulos de gerenciamento, inclusive o módulo de Recursos Humanos. Esta contratação trará
um instrumento de gestão mais eficiente.

Em  relação  à  defasagem,  que  existe  na  instituição,  buscamos  o  perfil  desejado  observando  às
determinações do Ministério da Educação, através dos cronogramas anexos aos decretos que regulam
o quantitativo de servidores.”

O  anexo  informado  traz  uma  página  da  base  de  conhecimento  da  Diretoria  de  Sistemas  da
SINFO/UFRN, onde obtém-se informações sobre os módulos do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão
de Atividades Acadêmicas).  Segundo o documento, tal sistema possui um módulo de RH, SIGRH –
Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos. Dessa forma, a unidade ainda não implementou a
solução vislumbrada para o item em questão.

d) Sobre a realização de análises, quanto ao impacto no quantitativo de pessoal decorrente da evolução
futura  nos desligamentos e  aposentadorias,  a  unidade  informa  que: “O impacto  no  quantitativo  de
pessoal decorrente da evolução futura nos desligamentos e aposentadorias é realizado em razão do
Decreto no. 7.232, de 19 de julho de 2.010, que dispõe sobre os quantitativos de lotação dos níveis de
classificação “C”, “D” e “E” integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos e
do Decreto no. 7.485 de 18 de maio de 2.011, que dispõe sobre a constituição de banco de professor-
equivalente das universidades federais do Ministério da Educação (anexos 2 e 3).”

A  unidade  limitou-se  a  informar  que  é  realizada  análise,  porém  não  apresentou  documentos
comprobatórios além dos Decretos citados, cabendo observar que os mesmos não tratam diretamente da
realização da análise a qual o item se refere.

A unidade manifestou-se por meio do Memorando 072/2012-PROADM/UNIFESP, de 11 de junho de
2012, da seguinte forma:

“Em resposta ao item 2.4, onde há a descrição do Ofício n° 015/2012 - AUDIN/UNIFESP, na letra "d",
informamos o que segue: Com a expansão da UNIFESP, foi gerada uma carência de servidores em
todos os níveis, de maneira que, além do aumento do quadro, há necessidade de reposição constante de
servidores em todos os níveis. O Departamento de Recursos Humanos, quando da ocorrência de vaga
decorrente de desligamento de algum servidor, procede ao provimento desses cargos vagos, podendo,



de  acordo  com a  necessidade  da  Administração  e  respeitado  o  nível  de  classificação,  trocar  o
respectivo cargo por outro .

Especificamente  sobre  a  análise  do  impacto  dos  desligamentos  de  servidores  no  quantitativo  de
pessoal, conforme exposto anteriormente, informamos que não há estudo crítico sobre esse aspecto,
vez que com a publicação dos Decretos federais n° 7.232, de 19/07/2010, e 7.485, de 18 de maio de
2.011 que, respectivamente, dispõem sobre os quantitativos de lotação dos níveis de classificação "C",
"D"  e  "E"  do  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-Administrativos  e  do  Banco  de  Professor
Equivalente  das Universidades Federais do Ministério da Educação, o Departamento de Recursos
Humanos tem autorização expressa da Presidência da República para prover os seus cargos vagos,
assim, após a disponibilização do código de vaga, que ocorre depois da publicação, no Diário Oficial
da União, dos atos de desligamento (aposentadorias, demissões, exonerações, falecimentos ou posse
em outro cargo inacumulável), é realizado concurso público com o fim de repor essa deficiência, da
seguinte forma: A Divisão de Recrutamento e Seleção do DRH, ciente dos atos de desligamento de
pessoal  e,  tendo  candidatos  aprovados  em  Concursos  Públicos  com  validade,  providencia  as
respectivas nomeações para reposição das vagas.

Para o caso dos Técnicos-Administrativos em Educação, quando não existem candidatos aprovados em
concurso para a imediata nomeação, o DRH dá início a processos que tem por finalidade a obtenção
de  informações  sobre  as  atribuições  necessárias  ao  setor  em  que  o  cargo  estava  lotado,  para
realização de Concurso Público específico para o cargo necessário.

Quanto aos Docentes, quando não há candidatos aprovados para imediata nomeação, o procedimento
é o mesmo, exceto pelo fato de que as atribuições e os requisitos são analisados pelo Conselho de
Administração e  pelo  Conselho Universitário  para aprovação e  posterior  realização  de  Concurso
Público.

Assim, considerando que não há imposição/necessidade de estudo de impacto dos desligamentos no
quantitativo  de  pessoal,  entendemos  que  os  Decretos  citados  são  suficientes  para  resposta  ao
questionamento indicado no item 2.4, do Relatório nº 201203147 da CGU.”

Seguem as ocorrências analisadas a partir das informações obtidas na folha de pagamento da Unidade no
exercício de 2011:

 

Descrição da ocorrência
Quantidade
de  servidores
relacionados

Quantidade
de
ocorrências
analisada
pela Unidade

Quantidade
de
ocorrências
aguardando
nova
resposta  da
Unidade

01)  Servidores  com desconto  de  faltas  na  folha,
sem o respectivo registro no cadastro.

849 849 849

03)  Servidores  que  recebem devolução  de  faltas
anteriormente descontadas.

35 35 35

06) Servidores com jornada de tabalho superior à
definida para seu respectivo cargo.

1 1 1



12) Servidores com ingresso no cargo efetivo após
25/11/95 recebendo quintos.

3 3 0

13) Pensão por dependência econômica com outro
vínculo.  Pensionista  por  dependência  econômica
com outro(s) vínculo(s) no SIAPE.

1 1 1

16) Servidores aposentados proporcionalmente que
recebem as vantagens dos artigos 184 ou 192.

1 1 0

25)  Servidores  com ocorrência  de  aposentadoria
por  invalidez,  ocupando  cargos  efetivos  ou  em
comissão.

1 1 0

30) Servidores cedidos sem informação do valor da
remuneração extra-SIAPE.

2 2 0

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

146 146 0

O acompanhamento  das recomendações da  CGU-Regional/SP,  referentes aos itens 01,  03,  06 e  13,
resultantes do Acompanhamento Permanente  de  Gastos (APG) do exercício de  2011,  encontram-se
monitoradas no Plano Permanente de Providências (PPP) da Unidade.

Da análise realizada sobre os atos de pessoal da UNIFESP, referentes à admissão de pessoal e concessão
de  aposentadoria  e  pensão,  observou-se  o cumprimento do prazo indicado no artigo 7º  da  IN TCU
nº55/2007 para cadastramento no SISAC – Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e
Concessão do TCU dos referidos atos no exercício de 2011.

 

Quantidade  de  atos  de
admissão, admissão de pessoal
e  de  concessão  de
aposentadoria,  reforma  e
pensão emitidos em 2011.

Amostra analisada pela equipe
CGU-Regional/SP

Quantidade de atos cujos prazo
do  artigo  7º  da  IN  TCU nº
55/2007 foi atendido.

396 29 29

 

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

 



2.5 Avaliação do Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ

A fragilidade dos controles internos da unidade, nos aspectos de ambiente de controle, avaliação de risco
e monitoramento, foi objeto de constatação em relatório anterior. O relatório 201108963 traz uma tabela
com os diferentes aspectos do ambiente de controle e a respectiva resposta da unidade. A análise do
controle interno informa que não foram efetivamente implementados os controles internos em todas as
situações  analisadas  e  foram feitas  10  recomendações,  que  constam do  Plano  de  Providências  da
unidade.

Na auditoria atual procuramos verificar a situação corrente dos controles internos e a implementação das
recomendações  por  meio  de  Solicitação  de  Auditoria  e  a  implementação  de  outros  procedimentos
relacionados aos recursos humanos e procedimentos licitatórios, uma vez que o Plano de Providências
teve apenas uma revisão que não resolveu completamente as recomendações feitas. Porém, essa análise
foi prejudicada pela  falta  de  resposta  da unidade à  Solicitação de  Auditoria  original sobre controles
internos, ainda que a mesma tenha sido devidamente reiterada.

Dessa forma, os fatos descritos a seguir foram baseados exclusivamente nas observações feitas a partir
da implementação dos procedimentos da ordem de serviço.

O Quadro A.9.1 – Estrutura de controles internos da UJ do Relatório de Gestão tem como resposta à
maioria  dos  questionamentos  as  notas  4  e  5,  ou  seja,  uma  avaliação  positiva,  entretanto,  as
recomendações do  Plano  de  Providências  ainda  não  foram plenamente  atendidas.  Esse  quadro  não
constava do Relatório de Gestão originalmente entregue, tendo sido acrescentado posteriormente após a
finalização dos trabalhos de campo, o que prejudicou a avaliação do mesmo.

Quanto  aos  procedimentos  licitatórios,  observamos  algumas  inconsistências,  elencadas  em  itens
específicos desse relatório. Observamos também que as aquisição não são centralizadas, ou seja, são
realizadas individualmente por cada campus.

Assim, apesar da unidade não ter fornecido as informações solicitadas e do Relatório de Gestão ter sido
alterado posteriormente  ao encerramento  dos trabalhos de  campo, podemos concluir,  com base  nos
trabalhos realizados em campo, que a unidade ainda deve avançar na implementação de soluções que
tornem o controle interno mais efetivo.

A unidade manifestou-se por meio do Memorando 072/2012-PROADM/UNIFESP, de 11 de junho de
2012, da seguinte forma:

 "Q uanto a alguns dos itens de controle e estrutura interna da instituição, podemos apresentar  um
quadro anexo com o atual organograma da Universidade, bem como alguns exemplos de manual de
organização.”

Constam como anexos do documento acima citado um organograma da unidade e minutas do Manual de
Organização  Eletrônico  -  MOE.  Reiteramos  que  as  constatações  do  relatório  anterior  devem  ser
acompanhadas no Plano de Providências, pois são mais abrangentes do que os assuntos tratados nesse
memorando.

2.6 Avaliação da Sustentabilidade Ambiental em Aquisições de Bens e Serviços

A avaliação da Gestão Ambiental da Unidade foi realizada com base nas informações constantes no
“item 10 -  Informações quanto à  adoção de critérios de sustentabilidade ambiental” do Relatório de
Gestão 2011 e no resultado dos trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2011.

Assim, verificou-se  que,  para  3  dos 13 itens do questionário constante  do quadro A.10.1 – Gestão
Ambiental e Licitações Sustentáveis, a seguir apresentados, a Unidade não aplica ou os aplica de forma



parcial em questões ambientais:

1) não aquisição de produtos produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de
conteúdo reciclável;

2) aquisição de apenas alguns produtos passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento (papel
reciclado e pilhas recarregáveis);

3) não aquisição de produtos dando-se preferência  àqueles fabricados por fonte  não poluidora, bem
como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza biodegradáveis).

 Além disso, não há destinação dos resíduos recicláveis às cooperativas de catadores de lixo, nos termos
previstos no Decreto nº 5.940/06.

Com  relação  às  compras  sustentáveis,  foram adquiridos  mobiliário  e  serragem  com  exigência  de
Certificado de Procedência da Madeira, comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de
manejo florestal responsável ou de reflorestamento.

Também foi realizado um Pregão para aquisição de material de informática (HD, placas de rede, toners e
cartuchos para impressora, fontes, cabos, etc) em cujo edital estavam previstos que os equipamentos não
deveriam conter  substâncias  perigosas  em concentração  acima  da  recomendada  na  diretiva  RoHS
(Restriction  of  Certain  Hazardous  Substances),  tais  como  mercúrio  (Hg),  chumbo  (Pb),  cromo
hexavalente (Cr(Vl)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Com relação  às obras,  para  a  construção  dos campi de  Guarulhos e  São  José  dos Campos,  houve
previsão no edital de especificações relativas ao uso eficiente de energia, água e materiais certificados e
renováveis, além de incluir os critérios estabelecidos na Instrução Normativa 01/2010 do MPOG, para
contratação de obras públicas.

Portanto,  pode-se  concluir  que,  embora  a  Unifesp  não  tenha  adotado  integralmente  os  critérios  de
sustentabilidade ambiental nas aquisições de bens e serviços, no que se refere às obras, inseriu no edital
de  licitação  para  a  construção  dos  campi  de  Guarulhos  e  São  José  dos  Campos  critérios  de
sustentabilidade.

2.7 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

       I.            Planejamento Estratégico de TI

A unidade  apresentou  o  PDI  -  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional  2011  –  2015  e  a  versão
preliminar  do  PETI  -  Planejamento  Estratégico  de  Tecnologia  da  Informação  para  o  período  de
2012-2016, analisada por essa equipe. Atualmente, encontra-se em vigor o PDTI 2010.

Sobre a existência de um comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a
UJ, a  unidade informou que a priorização é decidida com base nas decisões da Reitoria, do Comitê
Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI e do Comitê Técnico de Tecnologia da Informação –
CTTI.

    II.            Política de Segurança da Informação

A ausência de uma Política de Segurança da Informação foi objeto de constatação em relatório anterior,
incluída  no  Plano  de  Providências  da  OS201108963,  constatação  023,  recomendação  1.  A  última
manifestação do gestor apresentada incluía uma série de etapas para o cumprimento da recomendação.
No  trabalho  atual,  procuramos  acompanhar  o  andamento  da  implementação  da  recomendação,
conferindo se as etapas já vencidas foram efetivamente cumpridas, sendo descritas em item específico
desse relatório.



A unidade ainda não cumpriu todas as etapas para a implementação da recomendação, que continuará a
ser acompanhada no Plano de Providências da unidade, sendo que prazo final para implementação ainda
não expirou.

 III.            Recursos Humanos de TI

A unidade  apresentou  uma  listagem com 106  servidores,  considerando  os  servidores  alocados  em
atividades da área de TI da UNIFESP não apenas em cargos específicos de Tecnologia da Informação,
mas também os que atuam com Tecnologia da Informação ou que estejam lotados no Departamento de
Tecnologia da Informação institucional. Foi informado que não há contrato com empresa terceirizada
que  atue  na  área  de  Tecnologia  da  Informação  e  que,  portanto,  não  há  pessoal  de  tecnologia  da
informação terceirizado.

Não existe uma carreira específica para a área de TI no plano de cargos e salários da unidade. Quanto à
relação dos servidores alocados em funções de tecnologia da informação, observamos que alguns têm os
seguintes cargos, sendo alguns estranhos à função indicada: assistente em administração, operador de
máquina copiadora, engenheiro.

Solicitamos que  fosse  disponibilizada  a  documentação  com pedido formal ou  um plano/estudo  para
solicitar ao MPOG, servidores provenientes do PGPE – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (lei
nº  11.357,  de  19 de  outubro de  2006,  Art.  1º-A).  Sobre o assunto,  a  unidade  apresentou,  em meio
magnético, um texto que teria  sido entregue ao Presidente  da ANDIFES - Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior pelo Colégio de gestores de TIC das IFES –
CGTIC em reunião da NA DIFES do mês de setembro/2011, sobre a questão de falta de profissionais e
da carreira de TI, informando que o mesmo serviria de subsídio para a UNIFESP.

 IV.            Desenvolvimento e Produção de Sistemas

A unidade informou que não existe metodologia padrão definida para o desenvolvimento de sistemas
quando feito pela própria unidade e que a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI da
unidade oferecidas aos seus clientes ainda não é realizada.

    V.            Contratação e Gestão de Aquisições de Tecnologia da Informação

Segundo o Relatório de Gestão, o nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em
relação ao  desenvolvimento interno da  própria  unidade é  de aproximadamente  10%. Em relação à
existência  de  um  procedimento  formal  para  a  contratação  de  bens  e  serviços  de  TI,  a  unidade
disponibilizou  somente  uma  apresentação  da  Assessoria  de  Planejamento  do   Departamento  de
Tecnologia da Informação que apresenta as atividades específicas da área de aquisição e contratações de
TI da UNIFESP, realizada no mês de fevereiro/2011 na reunião do CTTI.

2.8 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

Com relação à verificação do atendimento ao estipulado nos artigos 11 e 25 da Lei Complementar nº
101, de 04/05/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências, cabe observar que tal verificação poderia ser feita nos convênios
21/2006 e  702264/2008, ambos firmados com a Prefeitura  do Município de Diadema, constando da
relação de convênios vigentes em 2011, apresentada pela Unifesp. Porém, não houve repasse em 2011,
de tal forma que os mesmos não foram objeto de análise nesta auditoria de contas. Esses 2 convênios
receberam, em períodos anteriores à  2011,  o  valor total pactuado: R$1.500.000,00 e  R$300.043,64,
respectivamente.

Com relação  à  realização  de  chamamento  público  para  celebração  de  novos  convênios,  a  Unifesp
informou  que  não  realizou  tal  procedimento  tendo  em vista  que  não  houve  celebração  de  novos
convênios visando a transferência voluntária de recursos públicos.



A Unifesp não firmou termos de transferências voluntárias em 2011, assim houve apenas continuidade
dos repasses das transferências voluntárias firmadas em exercícios anteriores.

Verificou-se que há divergências entre a relação dos contratos vigentes em 2011, fornecida pela Unifesp,
e os dados registrado no Siasg.

 

2.9 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

A análise dos processos licitatórios realizados pela UNIFESP no exercício de 2011 teve por objetivo
avaliar a regularidade das contratações efetuadas pela Unidade de acordo com as seguintes diretrizes:
apurar se o objeto da licitação atende a real necessidade da Unidade; 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 UNIFESP no exercício em análise.

O Quadro A.2.8 – Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos originários da UJ, componente
do Relatório Gerencial 2011, traz o valor de R$31.359.797,23 como despesa liquidada de pregões e o
Quadro A.2.11 – Despesa por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação traz
o valor de R$4.432.685,25 para despesas com pregão, como demostrado abaixo:

 

Tipo de aquisição Valor empenhado no exercício % valor total

 

Dispensa 33.157.350,38 19,43

Inexigibilidade 6.955.787,01 9,26

Convite 0 0

Tomada de Preços 44.356,01 0,05

Concorrência 21.894.176,17 29,28

Pregão 35.792.482,48 41,94

TOTAL 74.758.097,34 --



Fonte: Relatório de Gestão 2011.

Não foram realizados em 2011 processos nas modalidades convite, tomada de preços e concorrência,
embora tenham sido realizados empenhos relativos às aquisições realizadas em exercícios anteriores. Em
outras modalidades listadas acima também há empenhos realizados no exercício de 2011 relativos aos
processos de aquisição de anos anteriores.

Foram analisados os seguintes processos de  pregão: 20160/2011-17,  1829/2011-63,   20315/2011-15,
2015/2011-46, 1591/2011-76 e 2035/2011-17 (acessório).  Nos processos objeto de análise, observamos
discrepâncias em relação aos critérios de oportunidade e conveniência, conforme as constatações em
itens específicos desse relatório.

Segue tabela dos processos analisados, referente às razões das dispensas de licitação da Unidade:

 

Número do Processo Contratada - CNPJ
Valor  Empenhado  em
2011

Fundamento  da
dispensa

23089001012/2010-12

Fundação  de  Apoio  à
Universidade  Federal
de  São  Paulo  –
07.437.996/0001-46

8.013.956,24 Adequada

23089003570/2010-12

Fundação  de  Apoio  à
Universidade  Federal
de  São  Paulo  –
07.437.996/0001-46

753.500,00 Adequada

23089003569/2010-80

Fundação  de  Apoio  à
Universidade  Federal
de  São  Paulo  –
07.437.996/0001-46

664.700,00 Adequada

23089000312/2008-51
Empresa  Brasileira  de
Telecomunicações S/A
– 33.530.486/0001-29

15.000,00 Inadequada

23089000124/2010-29
Telefônica  Brasil  S/A
– 02.558.157/0001-62

450.000,00 Adequada

* valor total analisado de R$9.897.156,24 (correspondendo a 17% do valor total das despesas realizadas
por dispensas no exercício de 2011).

Em relação ao processo com enquadramento inadequado, a  situação da contratação dos serviços de
telecomunicações  foi  regularizada  em  19/08/2011  (contrato  nº053/2011)  com  a  contratação  da
Telecomunicações de São Paulo S.A. TELESP (Pregão Eletrônico nº 191/2010). O acompanhamento das
recomendações da CGU-Regional/SP, referente aos procedimentos inadequados adotados pela Unidade
no referido processo, encontra-se no Plano Permanente de Providências (PPP) da Unidade.



Segue tabela dos processos analisados, referente às razões das inexibilidades de licitação de 2011:

 

Número do Processo Contratada - CNPJ
Valor  empenhado
em 2011

Fundamento  da
dispensa

23089000315/2008-95
Telefônica  Brasil  S/A  –
02.558.157/0001-62

2.570.703,52 Inadequada

23089000634/2007-10
Telefônica  Brasil  S/A  –
02.558.157/0001-62

12.500,00 Inadequada

23089000662/2004-94

Empresa  Brasileira  de
Telecomunicações  S/A
EMBRATEL  –
33.530.486/0001-29

15.211,72 Inadequada

2308930005/2011-09
Eletropaulo  Metropolitana
Eletricidade  de  São  Paulo
S/A – 61.695.227/0001-93

97.242,76 Adequada

2308902502/2011-06
Bandeirante Energia S/A –
02.302.100/0001-06

193.000,06 Adequada

23089020039/2007-09
Bandeirante Energia S/A –
02.302.100/0001-06

80.000,00 Adequada

23089010179/2009-22
Companhia  Piratininga  de
Força e Luz

82.000,00 Adequada

23089001334-2010-53
Companhia de Gás de São
Paulo  –  COMGAS  –
61.856.571/0001-17

24.239,68 Adequada

23089001313/2006-51
Eletropaulo
Telecomunicações  Ltda  –
02.875.211/0001-01

79.338,88 Adequada

23089010308/2010-16
Moacir Pacífico dos Santos
ME – 11.811.424/0001-52

164.000,00 Adequada



23089010308-2010-16
Renata  Bacchelli  Sinigoi
ME – 07.155.150/0001-13

117.000,00 Adequada

23089025027/2011-49
Calome  Ltda  EPP  –
02.634.836/0001-73

211.200,00 Adequada

2308903621/2011-05
Directrede  Legislação
Brasileira  Informatizada
S/A – 04.257.307/0001-23

4.960,00 Adequada

230893651/2010-12
Laerdal  Medical
Corparation  -
EXEPM0481

112.721,10 Adequada

 

*  valor  total  analisado  de  R$3.764.117,72  (correspondendo  a  40,79%  do  total  das  despesas  por
inexigibilidades no exercício de 2011).

Em relação aos processos com enquadramento inadequado, a situação da contratação de serviços de
telecomunicações  foi  regularizada  em  19/08/2011  (contrato  nº  053/2011)  com  a  contratação  da
Telecomunicações de São Paulo S.A. TELESP (Pregão Eletrônico nº 191/2010). Quanto à contratação
de serviços de comunicação de dados, a situação foi regularizada em 12/12/2011 (contrato nº 118/2011)
com a contratação da Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. EMBRATEL (Pregão Eletrônico
nº485/2010).

O  acompanhamento  das  recomendações  da  CGU-Regional/SP,  referentes  aos  procedimentos
inadequados  adotados  pela  Unidade  nos  referidos  processos,  encontra-se  no  Plano  Permanente  de
Providências (PPP) da Unidade.

2.10 Avaliação da Gestão do Uso do CPGF

A consulta  realizada  ao  Portal ODP  não  retornou valores para  a  unidade  analisada,  relacionados à
utilização de cartão corporativo.  Corrobora essa informação, o Relatório de Gestão, no qual consta:
“Não foram constatados pagamentos a título de Pronto Pagamento através de cartões corporativos do
governo federal no exercício de 2011.”

2.11 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

Com o  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 analisada a  consulta do 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. Do
mesmo modo são consideradas consistentes as informações apresentadas no Relatório de  Gestão do
exercício 2011 da UNIFESP, 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  Unifesp  inscreveu  despesas  em  restos  a  pagar  no  valor  total  de
R$8.049.781,62.  Desse  montante,  foram  analisados  processos  que  perfizeram  o  valor  de  R$
3.440,831,11, o que corresponde a 42,74%.

Com relação aos processos analisados, constatou-se a regularidade da inscrição dos Restos a Pagar no
exercício de 2011 pela Unifesp, 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

Quanto ao atendimento das obrigações estabelecidas na Lei nº 8.730, de 10/11/1993, relacionadas  à
entrega e  ao tratamento das declarações de bens e  rendas, o Relatório de Gestão informa que: “Os
servidores entregaram a Declaração de Bens e Rendas ao Departamento de Recursos Humanos, salvo
aqueles que autorizaram o acesso à declaração anual apresentada à Receita Federal”.

A unidade forneceu, em resposta à solicitação de auditoria, as planilhas eletrônicas que controlam  a
entrega anual das cópias das Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, com
as respectivas retificações,  ou das autorizações de acesso eletrônico destas no site  da  Secretaria  da
Receita Federal do Brasil.

Em visita  à  área  de  pessoal da  UNIFESP  solicitamos  que  fossem apresentadas  as  autorizações ou
envelopes com a Declaração de cinco agentes constantes do Rol de Responsáveis, bem como de outros
servidores  selecionados para  amostra.  Nessa  ocasião,  não  foram localizados os  documentos de  três
membros do rol de responsáveis. Obtivemos a informação de que a área de recursos humanos teria sido
transferida  de  andar  e  que  alguns  documentos  ainda  não  teriam sido  devidamente  arquivados.  Os
documentos em questão foram apresentados posteriormente.

Observamos também que não constavam na planilha de controle, informações sobre dois dos agentes do
rol de responsáveis. As planilhas devem ser mantidas atualizadas e os arquivos organizados.

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 Unifesp no que  se  refere  ao patrimônio imobiliário  de sua  responsabilidade,
classificado como “Bens de Uso Especial”, de propriedade da União ou locado de terceiros, sobretudo
quanto  ao  valor  dos  imóveis,  despesas  efetuadas  com  a  manutenção,  inserção  e  atualização  das
informações no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.

Constatou-se que não há um setor responsável por gerenciar as informações de todos os bens imóveis
utilizados pela Unifesp. A Unidade não conseguiu fornecer uma relação de todos os contratos de locação
com todos os dados dos contratos e  outras informações como valores e data de vigência. Apenas no
Campus São Paulo, são 67 imóveis locados. Assim, verififica-se que fica impossibilitada a aplicação dos
controles  internos,  tendo  em vista  que  sequer  há  um sistema  com dados  atualizados  e  completos,
necessários  para  acompanhamento  e  fiscalização  da  utilização  dos  imóveis.  A  Unifesp  não  está
atualizando o seu Sistema de imóveis.

Em 2010,  a  Unidade  possuía  81  imóveis de  uso especial sob  sua  responsabilidade,  quantidade  que
permaneceu inalterada em 2011.

Os valores dos imóveis de Propriedade da União, sob responsabilidade da Unifesp, não estão com os



valores atualizados no SPIUnet.

Embora a Unifesp não tenha informado os valores gastos com a manutenção dos imóveis, verificou-se no
Siafi que as despesas com “Manutenção e conservação de bens imóveis” e “Material para manutenção
de bens imóveis/instalações”, foram no valor de R$1.329.318,69 e R$595.415,36, respectivamente.  

Nesse sentido, cabe destacar que a Unifesp não está estruturada de forma a viabilizar a produção de
informações relativas a manutenção dos imóveis sob sua responsabilidade, próprios ou de terceiros.

Com relação à locação, a Unifesp informa no Relatório de Gestão que alugou 67 imóveis em 2011.  A
despesa com aluguel foi de R$7.273.968,95, conforme dados do Siafi.

Não há registro de imóveis locados no SPIUnet.

Dessa  forma,  observa-se  que  a  gestão  adequada  dos  bens  imóveis  em uso  pela  Unifesp  depende,
necessariamente, da determinação de um setor responsável por gerir as informações de todos os imóveis
da Universidade e da adequação e aplicação de controles internos.

2.15 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias

A Unifesp declarou no seu Relatório de Gestão que não geriu renúncias tributárias.

2.16 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

Ausência de acórdãos e decisões do TCU emitidos no exercício de 2011 destinados à UNIFESP com
expressa determinação para acompanhamento pelo Controle Interno.

Em atendimento ao item 19 da parte “A” do Anexo III da DN TCU nº 117/2011, a UNIFESP informa
sobre os acórdãos e decisões do TCU nas folhas nº 71 a nº 78 do Relatório de Gestão do exercício de
2011.

2.17 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU

Em atendimento ao item 19 da parte “A” do Anexo III da DN TCU nº117/2011, a UNIFESP informa
sobre o cumprimento das recomendações da CGU, expedidas no exercicío de 2011, nas folhas nº 79 a nº
102 do Relatório de Gestão da unidade.

Segue quadro da situação de atendimento das recomendações das auditorias de avaliação de gestão,
conforme Plano de Providências Permanente (PPP) da UNIFESP:

Número do
Relatório de
Auditoria de

Contas

Total de
Recomendações
monitoradas no

PPP

Recomendações
Não Atendidas

Recomendações
Atendidas

% das
Recomendaçõe

Atendidas

201108963

(Gestão 2010)
26 18 8 30,77



243898

(Gestão 2009)
38 21 17 44,74

224777

(Gestão 2008)
120 60 60 50,00%

Total 184 99 85 46,20%

Verifica-se  baixo percentual de atendimento das recomendações da CGU, referentes às auditorias de
avaliação de gestão de exercícios anteriores. O detalhamento dos itens pendentes de implementação pela
UNIFESP encontra-se em ponto específico deste relatório.

2.18 Conteúdo Específico

Verificou-se que a UNIFESP atendeu ao conteúdo específico estabelecido na Decisão Normativa TCU nº
108/2011. A informação refere-se a:

a)  Indicadores de  desempenho nos termos da  Decisão TCU nº  408/2002 – Plenário e  modificações
posteriores, no formato definido na portaria prevista no art. 4°, § 3° desta DN.

b) Relação dos projetos desenvolvidos pelas fundações sob a égide da Lei nº 8.958/1994, discriminando
o número do contrato ou do convênio, o objeto, o valor e a vigência, e, ainda, os recursos financeiros,
materiais e humanos pertencentes à IFES envolvidos em cada projeto.

2.19 Ocorrência(s) com dano ou prejuízo:

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

3. Conclusão

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

São Paulo/SP, 10 de maio de 2012.

Relatório supervisionado e aprovado por:

_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo



Achados da Auditoria - nº 201203147

1. GESTÃO OPERACIONAL

1.1. Subárea - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

1.1.1. Assunto - SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

1.1.1.1. Informação

No Relatório de Gestão da unidade, item 12 - Informações sobre a gestão de tecnologia da informação
(TI),  a  Unifesp  atribuiu  a  avaliação  4  (Parcialmente  válida  em sua  maioria,  porém a  afirmativa  é
parcialmente aplicada ao contexto da UJ) para os itens abaixo, relacionados ao Planejamento:

a) Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da UJ como um todo.

“O  novo  PDI  2011-2015  da  UNIFESP  foi  aprovado  pelo  Conselho  Universitário  no  mês  de
Dezembro/2010  e  encaminhado  para  o  MEC  para  homologação.  No  mês  de  Fevereiro/2012  a
Secretaria de Planejamento foi transformada em Pró-Reitoria de Planejamento devido a importâncida
dada pela Reitoria na questão da governança corporativa.”

b) Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor.

“O último Plano Diretor  de Tecnologia da Informação foi  desenhado e aprovado no ano de 2010,
continuando em vigor. Encontra-se em fase de elaboração o novo Planejamento Estratégico - PETI da
UNIFESP  para  o  período  de  2012-2015  e  o  PDTI  2012/2013,  em  conclusão  até  o  final  do  1º
semestre/2012.”

c) Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a UJ.

“A priorização é decidida por base nas decisões da Reitoria, do Comitê Estratégico de Tecnologia da
Informação  -  CETI  e  do  Comitê  Técnico  de  Tecnologia  da  Informação  -  CTTI  e  é  revisado
periodicamente de acordo com as demandas mais urgentes.”

1.1)            Planejamento Estratégico Institucional

A unidade apresentou o Plano de Desenvolvimento Institucional 2011 – 2015, que é um documento de
85 páginas abordando temas como histórico da Unifesp, áreas de atuação, universalização do ensino,
inovação, projeto pedagógico institucional, indicadores de produtividade e gestão universitária.

A unidade informou, por meio do memo PROPLAN Nº064/2012, que o PDI 2011-2015 foi aprovado em
Sessão Ordinária do Conselho Universitário de 13/07/2011, e posteriormente encaminhado ao Ministério
da Educação e inserido via on-line do Sistema E-MEC.

1.2)            Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI)

A análise  dessa  equipe  foi feita  sobre  a  versão preliminar  do  PETI  apresentada  para  o  período de
2012-2016.  O  documento  tem  como  objetivo:  “Este  plano  apresenta  uma  proposta  de
profissionalização da governança da área de Tecnologia da Informação - TI da UNIFESP, adotando
metodologias e práticas de governança na área de TI, seguindo as recomendações do Ministério do
Planejamento – MPOG 1 e  Tribunal  de Contas da União – TCU 2,  a fim de alinhar  a TI com os
negócios, aperfeiçoando a concretização da missão da UNIFESP. Espera-se também alcançar um novo
nível de maturação de governança de TI, passando do nível inicial para o nível intermediário 3 até



2014 como também otimizar os diversos recursos da área de TI.”

O PDI traz um item sobre Tecnologa da Informação, onde descreve que as iniciativas na área de TI estão
previstas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), que seria uma importante ferramenta de
referência  nas diretrizes e  priorização das metas de  TI.  O documento  traz ainda  um item sobre  os
objetivos e ações de TI:

Objetivo 1 – Profissionalização da governança em TI, entre suas ações estão promover a excelência em
governança de TI como referência nacional e priorizar as ações e investimentos em TI.

Objetivo 2 – Alinhamento estratégico da TI com o negócio e órgãos de controle, entre suas ações está
adequar o número de colaboradores para a área de TI, conforme recomendação do MPOG.

O PETI apresenta como diretrizes estratégicas para a TI:

- Profissionalização da Governança de TI;

- Alinhamento estratégico da TI com o negócio e os órgãos de controle (MPOG e TCU);

- Adequação do número de colaboradores para a TI, conforme recomendação do MPOG;

- Terceirização de serviços de TI, observando o normativa do MPOG;

- Excelência em Governança de TI como referência nacional entre as IFES. O objetivo é contribuir para
a UNIFESP se manter no topo do ranking de ensino, pesquisa e extensão e melhoria nas áreas meio
(administração  e  estratégia  para  a  alta  administração),   qualificando-a  para  obtenção  de  recursos
financeiros diferenciados;

- Implantação de alternativas para a carreira do profissional em TI na UNIFESP.

Quanto a questão do PETI fazer referência direta às atividades de todas as unidades organizacionais,
descrevendo as ações de TI que serão desenvolvidas para cada uma destas unidades, o PETI traz em seu
“Portifólio de Projetos /  Planos de metas – TI da UNIFESP” diversos projetos para  diferentes áreas
como:

- Bloco 3, Projeto 2: Análise de requisitos de negócios de toda a UNIFESP (atual e futuro sistema)

- Bloco 3, Projeto 9: Montagem de projeto para licitação do novo sistema de Gestão ou implantação do
Sistema Integrado de Gestão MEC;

- Bloco 5, Projeto 1: Confecção de projeto para novo Portal da UNIFESP integrado com sistema de
gestão e EaD.

O documento apresenta para cada projeto, acima citado, os benefícios (fatores críticos de sucesso), um
prazo  de  implantação  e  o  valor  estimado.  Entretanto,  não  existe  um  cronograma  detalhado.  O
documento traz um exemplo de projeto no qual constam objetivo, situação atual, benefícios propostos,
ROI (retorno sobre investimento) e os investimentos necessários.

Não consta do documento um levantamento sobre a estrutura atual de TI (software e hadrware), embora
traga estudo detalhado sobre os recursos humanos.

O PETI foi elaborado utilizando-se a metodologia SWOT, baseada na definição de Pontos Fortes, Pontos
fracos, Oportunidades e Ameaças).

Segundo a  apresentação do PETI,  o  mesmo foi elaborado com a  consulta  aos principais gestores e
colaboradores do Departamento de  Tecnologia  da  Informação e  também a  um consultor externo da
Universidade  Estadual do  Rio  de  Janeiro  /  Fundação  Getúlio  Vargas.  Não  consta  que  tenham sido
consultadas outras áreas.



1.3)            Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)

O PDTI não possui uma sessão específica referenciada sobre a política de aquisição e substituição de
equipamentos,  em conformidade  ao parágrafo 2º  do art.  7º  da  Instrução Normativa  nº01,  de  19 de
janeiro de 2010 da SLTI/MP.

Segundo a unidade, ofício nº 016/2012-AUDIN/UNIFESP: “A última versão do PDTI da UNIFESP foi
homologada em 08/07/2010 e seguia o modelo anterior de 2008/2009 do MPOG.

Esta atual versão ainda não contemplou sessão específica referenciada sobre política de aquisição e
substituição de equipamentos, em conformidade ao parágrafo 2º do art. 7º da Instrução Normativa
nº01, de 19 de janeiro de 2010 da SLTI/MP.

Informamos que estaremos atentos para que na próxima versão do PDTI da UNIFESP seja revisto
para que esta política esteja explicitada também por escrito.”

1.4)            Comitês

A unidade criou os seguintes comitês:

- Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – criado pela Portaria no. 392, de 01/03/2010, deve
ser um órgão normativo da Reitoria  e de representação máxima das unidades quanto às questões de
Informações  e  de  Informática  de  interesse  institucional,  tendo  como  objetivo  promover  o
desenvolvimento da Universidade através das tecnologias da informação.

- Comitê Técnico de Tecnologia da Informação – criado pela Portaria no. 1886, de 04/11/2010, deverá
ser um órgão executivo e consultivo de apoio ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação –
CETI quanto às questões de informação e de informática de interesse institucional.

1.1.1.2. Informação

A ausência de uma Política de Segurança da Informação foi objeto de constatação em relatório anterior,
incluída  no  Plano  de  Providências  da  OS201108963,  constatação  023,  recomendação  1.  A  última
manifestação do gestor incluía uma série de etapas para o cumprimento da recomendação. No trabalho
atual,  procuramos acompanhar o andamento da implementação das recomendações, conferindo se as
etapas já vencidas foram efetivamente cumpridas.

Assim, avaliamos os seguintes itens:

a)      Capacitação de servidores de todas as unidades da UNIFESP em Gestão de riscos de TI, realizado
no mês de agosto.

A unidade  informa  que  o  treinamento  foi realizado  e  anexou à  resposta  o  relatório  final do  curso
ministrado, a relação de participantes do curso e a ementa e conteúdo programático do curso ministrado.
Não foram apresentadas listas de presença assinadas.

b)       Criação  do  Comitê  de  Gestão  de  Segurança  da  Informação  e  gestão  de  riscos de  TI,  até
01/12/2011.

A unidade informa que, ainda em 2011, organizou duas reuniões preliminares com chefes de equipes do
DTI, para a discussão dos aspectos de segurança na Unifesp e a representatividade entre os campi e
Hospital Universitário e que foi elaborada uma minuta de portaria para a criação do Comitê, que ainda
não foi apresentada para aprovação pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação, o que seria
feito até o mês de maio/2012.



c)      Construção do mapa de riscos de TI da UNIFESP, até 01/03/2012.

A unidade  apresentou o Mapa Estratégico para  o período de 2010/2011, contendo as deficiências e
riscos  da  área  de  TI  e  informa  que  o  Mapa  Estratégico  referente  ao  período  compreendido  entre
2011/2012 será atualizado até o mês de dezembro/2012.

d)      Capacitação  de  servidores  de  todas  as  unidades da  UNIFESP  em Gestão  de  Segurança  da
Informação, até 01/03/2012.

A unidade informa que a capacitação dos servidores ainda não foi realizada, porém o curso já teria sido
aprovado pela Comissão de Capacitação.

A unidade ainda não cumpriu todas as etapas para a implementação da recomendação, que continuará a
ser acompanhada no Plano de Providências da unidade, sendo que prazo final para implementação ainda
não expirou.

A unidade incluiu as seguintes informações no Relatório de Gestão:

a)      Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar estrategicamente com
segurança da informação.

“Foi  realizado  um  comprometimento  com o  CGU da  criação  de  uma  Divisão  de  Segurança  da
Informação até o final do 1º semestre/2012.”

b)      Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido instituída mediante
documento específico.

“Foi  realizado  um  comprometimento  com  o  CGU  da  elaboração  da  Política  de  Segurança  da
Informação (PSI) até o final do 1º semestre/2012.”

1.1.1.3. Constatação

Alocação de servidores de outras áreas para atuarem na área de tecnologia da informação devido

ao fato de o plano de cargos e salários da unidade não contemplar competências específicas da

área.

A unidade incluiu as seguintes informações no Relatório de Gestão:

a)       Quantitativo de  servidores e  de  terceirizados atuando na  área  de  TI.  Dados atualizados em
25/08/2011.

“39 (nível médio) + 39 (nível superior) = 78 servidores de TI”.

b)      Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.

“Infelizmente a única carreira na UNIFESP é a do TAE – Técnico administrativo em Educação, não
tendo ainda uma carreira específica para a área de TI.”

A unidade apresentou  uma listagem com 106 servidores, alegando que para essa auditoria foram listados
os servidores alocados em atividades da área de TI da UNIFESP, não apenas em cargos específicos de
Tecnologia da Informação, mas também os que atuam com Tecnologia da Informação ou que estejam
lotados no Departamento de Tecnologia da Informação institucional.

A unidade informou que não tem contrato com empresa terceirizada que atue na área de Tecnologia da



Informação e que, portanto, não há pessoal de tecnologia da informação terceirizado.

Quanto à relação dos servidores alocados em funções de tecnologia  da informação, observamos que
alguns têm os seguintes cargos, a princípio, estranhos à função indicada: assistente em administração,
operador de máquina copiadora e engenheiro.

Sobre o plano de cargos e salários específico para área de TI, a unidade informou que: “A UNIFESP não
tem plano  de  cargos  e  salários  específico  para  área  de  TI,  seguindo  estritamente  atualmente  a
MEDIDA PROVISÓRIA NO. 431 – DE 14 DE MAIO DE 2008 – DOU de 14/5/2008 – Edição extra –
ANEXO XIV (Anexo I-C da Lei no 11.091, de 12 de janeiro de 2005) que trata da atual TABELA DE
ESTRUTURA E DE VENCIMENTO BÁSICO DO PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO, além do Anexo IV da Lei no 11.091 de 12 de janeiro de 2005
que trata sobre PERCENTUAIS DE INCETIVO À QUALIFICAÇÃO.”

Causa:

O plano de cargos e salários da unidade não contemplar competências específicas da área de TI.

Manifestação da Unidade Examinada:

Sobre  o  assunto,  a  unidade  apresentou,  em meio  magnético,  um texto  que  teria  sido  entregue  ao
Presidente da ANDIFES pelo Colégio de Gestores de TIC das IFES – CGTIC em reunião da NA DIFES
do mês de setembro/2011 sobre a questão de falta de profissionais e da carreira de TI.

A  unidade  informou  que:  “O  mesmo  servirá  de  subsídio  para  a  UNIFESP  solicitar  ao  MPOG
servidores  de  carreira  específica  da  área  de  TI,  tanto  do  PGPE  como  também  para  criar  a
possibilidade da incorporação da gratificação GSISP para os atuais servidores que atuem dentro da
UNIFESP”

Posteriormente, a unidade manifestou-se por meio do Memorando 072/2012-PROADM/UNIFESP, de 11
de junho de 2012, da seguinte forma:

“O  DTI  entende  que  o  PGPE  não  contempla  os  profissionais  de  TI  das  Universidades,  ficando
reservada à órgãos da administração direta em Brasília, o que consideramos um erro. No entanto,
procederemos ainda  em 2012,  novo  estudo  para redimensionamento  de  servidores na  área  de  TI,
ligados diretamente ao DTI de acordo com a proporção preconizada pelas recomendações do MPOG e
encaminharemos à Pró-Reitoria de Administração para a solicitação de novos servidores junto aos
ministérios competentes”.

Análise do Controle Interno:

O  documento  apresentado  foi  gerado  pelo  Colégio  de  Gestores  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação das IFES - CGTIC. O CGTIC é formado pelos diretores de Tecnologia da Informação e
Comunicação das 58 Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O Grupo de trabalho foi instalado
em maio de 2006 em Brasília,  com o objetivo de assessorar a  ANDEFIS- Associação Nacional dos
Dirigentes  das  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior   na  área  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicação das IFES.

O documento pode ser utilizado como base pela UNIFESP, entretanto, não é um estudo da entidade a ser
enviado para o MPOG.

Após  as  análises  das  documentações  solicitadas  e  das  justificativas  apresentadas  pela  unidade,



constatou-se que, além da falta de competências específicas para área de TI dentro do plano de cargos e
salários,  não  houve  solicitação  ao  MPOG,  ou  mesmo  estudo  para  essa  solicitação,  de  servidores
provenientes  do  PGPE  para  compor  o  quadro  de  TI  da  unidade.  Tal medida  está  prevista  na  Lei
nº11.357, em seu artigo 1ºA.

A nova manifestação da unidade, feita por meio do Memorando 072/2012-PROADM/UNIFESP, embora
entenda  que  o PGPE não contempla  os profissionais de  TI  das Universidades,  realizará  estudo que
poderá ser objeto de nova avaliação pela CGU.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomendamos que  a  unidade  proceda  a  elaboração  de  um plano/estudo  para  solicitar  ao  MPOG,
servidores provenientes do PGPE – Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, haja vista o plano de
cargos e salários da unidade não contemplar competências específicas para área de TI.

1.1.1.4. Informação

A unidade incluiu as seguintes informações no Relatório de Gestão:

a)      É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as necessidades da
UJ.

“Encontra-se em fase de elaboração o novo Planejamento Estratégico - PETI da UNIFESP para o
período  de  2012-2015 e  o  PDTI 2012/2013,  em conclusão até  o  final  do 1º semestre/2012 e  esta
avaliação está sendo realizada.”

b)      O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida.

“Não existe metodologia padrão definida.”

c)      É efetuada a  gestão de acordos de  níveis de serviço das soluções de TI do Órgão/Entidade
oferecidas aos seus clientes.

“Ainda não.”

d)     Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço.

“Para as novas contratações realizadas no 2º semestre/2011 já começaram a seguir a normativa da IN
04/2010/MPOG seguindo a recomendação de se definir o acordo de nível de serviço.”

Sobre o item a), a unidade faz referência ao PETI, entretanto, esse documento ainda está  em fase de
elaboração e não consta em seu conteúdo a descrição da situação atual dos equipamentos de informática
(hardware e software) e nem uma avaliação de sua compatibilidade com as necessidades da Unifesp. O
documento enviado em anexo à resposta da unidade compreende, aparentemente, uma lista de serviços
de informática solicitados e não a avaliação mencionada nesse item.

Quanto ao item b), metodologia de desenvolvimento de sistemas desenvolvida, a unidade informa que
não possui.

Quanto ao item d), acordo de nível de serviço, solicitamos que fossem disponibilizados os processos
citados pela unidade para verificação da informação contida no Relatório de Gestão. Por meio do ofício
nº016/2012-AUDIN/UNIFESP, a unidade informa que “conforme relatado no ofício-resposta número:



201203147/002  de  DTI  de  27/03/2012  foi  apresentado  o  Anexo  Z,  cópia  dos  atuais  fluxos  de
contratações de TI. O mesmo encontra-se em fase de melhorias. Os demais fluxos são seguidos a partir
do Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de TI disponível no site do SISP.

A definição do acordo de nível de serviço é ainda incipiente. No 2º semestre/2012 será realizada uma
fase de melhorias dos processos desta área inclusive em relação a este assunto.”

A unidade informa ainda que serão construídos uma nova metodologia de desenvolvimento de sistemas e
um novo processo para gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI quando for definido o
novo sistema de gestão que a UNIFESP estará adotando para os próximos anos.

1.1.1.5. Informação

A unidade incluiu as seguintes informações no Relatório de Gestão:

a)      Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao  desenvolvimento
interno da própria UJ.

“Aprox. 10% dos serviços terceirizados”

b)       Na  elaboração  do  projeto  básico  das  contratações de  TI  são  explicitados os  benefícios  da
contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos de TI.

“Sim, são também considerados beneficios no âmbito institucional.”

c)      O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área específica de gestão de
contratos de bens e serviços de TI.

“Houve  capacitação  na  área  de  gestão  de  contratos  de  bens  e  serviços  de  TI  seguindo  a  nova
normativa  IN  04/2010/MPOG  realizado  no  1º  semestre/2011  com  profissional  do  Ministério  do
Planejamento e Gestão. Todas as novas contratações realizadas no 2º semestre/2011 já começaram a
seguir esta normativa.”

d)     Há  transferência  de  conhecimento para  servidores do Órgão/Entidade  referente  a  produtos e
serviços de TI terceirizados?

“Para os serviços muito especializados não é necessária. Para os novos produtos foram considerados
aspectos de transferência de conhecimento e treinamento para correta utilização dos mesmos.”

A relação de processos de aquisição de TI traz soluções de informática desenvolvidas e mantidas por
pessoal externo, embora a unidade tenha incluído nessa lista serviços como consultoria Oracle, locação
de impressoras e redes digitais que, por sua natureza, não poderiam ser feitos internamente. A maioria
dos sistemas de informática apresentada foi desenvolvida e é mantida por pessoal interno.

Solicitamos por meio de SA uma relação dos processos licitatórios para aquisição de bens e serviços de
TI,  realizados  no  exercício  de  2011.  Entretanto,  a  lista  disponibilizada  pela  unidade  não  contém
contratos para desenvolvimento de sistemas e sim contratos como locação de multifuncionais, serviços
de telefonia e aquisição de licenças de software. Dessa forma, não foi possível verificar o processo de
contratação de produtos de TI, como a transferência de conhecimentos ou a aplicação da IN 04/2010
/MPOG.

Em relação à  existência de um procedimento formal para  a  contratação de bens e  serviços de TI, a
unidade disponibilizou somente uma apresentação da Assessoria de Planejamento do  Departamento de
Tecnologia da Informação que apresenta as atividades específicas da área de aquisição e contratações de
TI da UNIFESP, realizada no mês de fevereiro/2011 na reunião do CTTI.



 

 

2. CONTROLES DA GESTÃO

2.1. Subárea - CONTROLES EXTERNOS

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

2.1.1.1. Constatação

A UNIFESP  é  prestadora  de  serviços  ao  cidadão,  porém ainda  não  implementou a  carta  de

serviços ao cidadão.

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) é uma instituição federal de ensino superior que tem
por finalidade desempenhar com excelência atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão.

No entanto, a UNIFESP não implementou, até o momento, a carta de serviços ao cidadão.

Causa:

Ausência da carta de serviços ao cidadão.

Manifestação da Unidade Examinada:

"Considerando a S.A. nº 201203147/001 (itens 1 e 2), informamos que foi constituída comissão especial
para implantação da lei de acesso à informação (Lei federal nº12.527, de 18 de novembro de 2011), que
abordará, também, a  questão da "carta ao cidadão", prevista  no Decreto Federal nº  6.932, de 11 de
agosto de 2009."

Análise do Controle Interno:

Conforme  anexo  ao  Ofício  nº  010/2010  -  AUDIN/UNIFESP,  consta  Portaria  Reitoria  nº  729,  de
09/04/2012, designando a  Comissão para implantação na UNIFESP da Lei de Acesso à  Informação.
Segundo justificativa apresentada pela UNIFESP, a elaboração e a divulgação da "Carta de Serviços ao
Cidadão", nos termos do Decreto nº 6.932/2009, serão abordados pela referida Comissão.

Recomendações:

Recomendação 1:

Elaborar e divulgar a "Carta de Serviços ao Cidadão"  em atendimento ao Decreto nº6932/2009.

2.1.1.2. Informação



Recomendações da CGU-Regional/SP pendentes de implementação.

Segue quadro dos itens referentes às recomendações da CGU-Regional/SP pendentes de implementação
constantes do Plano de Providências Permanente da Unidade:

 

Número  do
Relatório  de
Auditoria  de
Contas

Item do Relatório

 

Item  específico  da  Parte
“achados  de  auditoria”  do
Relatório

201108963

2.2.2.1.  Constatação  04  -  Fragilidade  na
implementação  de  procedimentos  de  controles
internos da Unidade, considerando os aspectos de
ambiente  de  controle,  avaliação  de  risco  e
monitoramento.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

201108963
4.1.1.1. Constatação 07 – Bens imóveis de Uso
Especial  com  prazo  de  avaliação  vencido  no
SpiuNet.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

201108963
4.1.1.2. Constatação 08 – Existência de imóveis
sem registro no SpiuNet.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

201108963
4.1.1.3.  Constatação  09  –  Divergência  na
quantidade  de  bens  imóveis  de  uso  especial
locados de terceiros.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

201108963
2.2.1.1. Constatação 13 – Não atendimento das
recomendações expedidas pela auditoria  interna
da Unifesp.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

201108963
6.4.1.1. Constatação 14 – Existência de contratos
sem registro no Siasg

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

201108963
6.4.1.2. Constatação 15 – Falta de atualização no
Siasg  de  valores  referentes  a  contratos
registrados no referido sistema.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.



201108963
1.1.1.1.  Constatação  23  –  Inexistência  de  uma
Política de Segurança da Informação (PSI).

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

201108963

5.1.1.1.  Constatação  39  –  Pagamentos  de
adicional  de  insalubridade  a  três  servidores
lotados em setores sem a previsão de pagamento
do adicional.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

201108963

5.1.1.2. Constatação 40 – Concessão do auxílio-
transporte  sem a  avaliação  de  qual o  meio  de
transporte  é  o  menos  oneroso  para  a
Administração.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898

4.1.1.1. Constatação 10 – Servidores na situação
de Ativo Permanente  com mais de um vínculo,
com carga horária de 40 horas semanais em cada
vínculo.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898

4.1.1.2. Constatação 27 – Servidores aposentados
nos cargos de Docente e Técnico-Administrativo
em Educação,  percebendo de forma irregular  a
vantagem do art. 192 e II, da Lei 8.112.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898
4.1.1.4.  Constatação  30  –  Processos  de
provimento  de  cargo  de  Professor  Titular  não
disponibilizados.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898
4.1.1.5.  Constatação  31  –  Servidor  cedido  ao
Estado,  sem  o  ato  legal  de  prorrogação  de
Cessão.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898
4.1.1.6.  Constatação  34  –  Processos  de
pagamento  de  exercícios  anteriores  não
disponibilizados.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898
2.2.2.1.  Constatação  37  –  Não  realização  de
processos de apuração, conforme recomendações
expedidas pela CGU.

Item 2.1.1.3.

243898

2.2.1.1.  Constatação  38  –  Não  realização  de
levantamentos  (e  correspondentes
regularizações) sobre a situação de profissionais
que  realizam serviços  contínuos,  servidores  da

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.



Unifesp  atuantes  na  SPDM  ou  vice-versa,
servidores  atuantes  concomitantemente  na
Unifesp  e  SPDM,  e  servidores  originários  de
outros  órgãos,  conforme  recomendações
expedidas pela CGU.

243898

2.2.3.1. Constatação 39 – Falta de levantamento
sobre  realização  de  obra  e  elaboração  de
orçamento,  conforme  recomendação  expedida
pela CGU.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898
5.2.1.4.  Constatação  44  –  Irregularidades  em
Pagamentos  autorizados  pelo  Departamento  de
Fisiologia. Processo 05/2008-71.

Item 2.1.1.3.

243898

5.2.1.5.  Constatação  45  –  Inconsistências  nos
pagamentos a profissionais a título de bolsas pelo
Departamento  de  Fisiologia.  Processo
7520/2008-81.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898

5.2.1.6.  Constatação  46  –  Contratação  da
Fundação de Apoio à Unifesp/FAP, com previsão
de  pagamentos de  bolsas  em valor  superior  ao
Regulamento  nº51  do  Conselho  Universitário.
Falta  de  procedimento  de  seleção  pública  de
prestadores de serviço. Processos 4318-2009-89
e 4415/2009-71.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898

5.2.1.7. Constatação 47 – Pagamentos por meio
de  bolsa  para  projetos  com  características  de
Prestação  de  Serviços.  Valores  de  bolsa
superiores ao Regulamento da Unifesp. Ausência
de processo público de seleção.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

243898
5.2.1.8. Constatação 48 – Pagamentos irregulares
realizados por RPA. Processo 7514/2008-24.

Item 2.1.1.3.

224777

1.1.12.6.  Constatação  06  –  Divergências  não
esclarecidas  entre  os  valores  recebidos  da
Unifesp  e  os  valores  repassados à  COLSAN –
Contrato nº043/2004-SMS-G.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777

1.1.13.2.  Constatação  09  –  Reiterada
participação  da  Unifesp  em  convênios  sem
finalidade  acadêmica,  firmados  com  entes
governamentais para gestão de equipamentos de

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.



saúde  pela  SPDM.  Ausência  de  controle  e
fiscalização  por  parte  da  Universidade.
Movimentação de recursos fora da conta única.

224777

1.1.13.4.  Constatação  11  –  Fracionamento  de
despesas na  aquisição  de  material  médico  com
recursos públicos transferidos pela Unifesp para a
SPDM.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777
1.1.13.8. Constatação 15 – Hospital Vila Maria:
contratação  de  médicos  residentes  da  Unifesp,
em desacordo com sua legislação específica.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777
1.1.13.10.  Constatação  18  –  Pagamento  de
serviços de  consultores com transgressão à  Lei
nº8.666/1993.

Item 2.1.1.3..

224777

1.1.13.11.  Constatação  19  –  Formalização  de
Convênio entre  a  Unifesp e  o  FNS com objeto
divergente  dos  fins  institucionais  da
Universidade.  Indícios  de  terceirização  de
mão-de-obra. Falta de critérios e de justificativas
para seleção e para escolha de profissionais.

Item 2.1.1.3.

224777
1.1.13.12.  Constatação  20  –  Irregularidade  em
processo licitatório e na execução de contrato –
pessoa jurídica.

Item 2.1.1.3.

224777

1.1.13.13.  Constatação  21  –  Ausência  de
critérios de seleção de profissionais em Convênio
formalizado entre  a  Unifesp e  o  Ministério dos
Esportes. Pagamento a profissionais com relação
de  parentesco.  Recibos  com  assinaturas
inidôneas. Pagamentos posteriores ao período de
vigência.

Item 2.1.1.3.

224777

1.1.13.16.  Constatação  24  –  Contratação  e
execução irregular de  serviços de  consultoria  –
pessoa  física,  com  pagamentos  irregulares  a
funcionária  do  Ministério  da  Saúde  e
apresentação  de  relatórios  de  serviços  sem
conteúdo original.

Item 2.1.1.3.

224777
1.1.13.18.  Constatação  26  –  Pagamento  a
funcionários  da  SPDM,  com  recursos  de
Convênios e de Descentralizações, sem processo

Item 2.1.1.3.



seletivo,  em montante  superior  à  remuneração
regular  da  SPDM  e  superior  ao  pago  a
profissionais  da  área  de  saúde,  e  sem
documentação  que  comprove  que  o  montante
pago  era  compatível  com  as  atividades
contratadas.

224777

1.1.13.19. Constatação 27 – Profissionais que são
constantemente  remunerados como consultores,
sem celebração de procedimentos de seleção ou
de formalização de contratos.

Item 2.1.1.3.

224777

1.1.13.21. Constatação 30 – Falta de apuração de
responsabilidade  por  contratação  feita  pela
SPDM, de empresas que tinham em seu quadro
societário  servidor  da  Unifesp  –  constatações
apuradas na avaliação de gestão de 2006.

Item 2.1.1.3.

224777

1.1.8.1.  Constatação 40  –  Servidores de  outros
órgãos  e  esferas  governamentais  requisitados
pela  Unifesp  exercendo  atividades  externas  à
instituição.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777
1.1.9.2. Constatação 41 – Funcionários da SPDM
exercendo  atividades  em  departamentos  da
Unifesp – Riscos de conflito de interesses.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777
1.1.9.3.  Constatação  42  –  Existência  de
profissionais atuando na Unifesp contratados por
outras entidades privadas pelo regime da CLT.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777

1.1.9.4. Constatação 43 – Falta de cumprimento
pelos  servidores,  da  carga  horária  semanal
(SIAPE). Incompatibilidade de horários: Unifesp
– SPDM.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777
1.1.10.3. Constatação 45 – Falta de implantação
do  Bilhete  Único  –  gastos  evitáveis.
Reincidência.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777
1.1.11.2.  Constatação  49  –  Fuga  do  processo
licitatório em 18 de 30 processos analisados de
contratação por dispensa de licitação.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.



224777

1.1.11.4.  Constatação  51  –  Escolha  não
justificada  de  empresa  –  valor  da  proposta  da
empresa  contratada  exatamente  igual  ao  da
proposta de outra empresa – campus Guarulhos.

Item 2.1.1.3.

224777
1.1.11.5.  Constatação  52  -  Contratação  de
empresa  que  não  apresentou  a  proposta  mais
vantajosa – campus São Paulo.

Item 2.1.1.3.

224777

1.1.11.7. Constatação 54 – Contratações diretas
–  existência  de  relação  entre  empresas
participantes  da  seleção  (ocorrência  verificada
em 08 dos 30 processos analisados). Existência
de propostas de empresas cujos responsáveis não
confirmaram o  envio  do  documento  à  Unifesp,
mas  sim  a  um  das  empresas  que  também
participou  da  seleção  (02  ocorrências).
Existência  de  proposta  de  empresa  cujo
responsável não confirma o envio do documento
à Unifesp, e afirma que a assinatura que consta
como  sua  na  proposta  foi  falsificada  (01
ocorrência).

Item 2.1.1.3.

224777

1.1.11.8. Constatação 55 – Contratação direta de
empresa cuja proposta continha erro grosseiro de
cálculo  do  valor  total,  o  que  fez com que  seu
valor  ficasse  inferior  aos das demais empresas.
Contratação de novos serviços sem pesquisa de
preços no mercado.

Item 2.1.1.3.

224777
1.1.11.13. Constatação 60 – Abertura de licitação
sem  garantia  de  obtenção  dos  recursos
financeiros necessários – reincidência.

Item 2.1.1.3.

224777

1.1.11.15.  Constatação  62  –  Abertura  de
processo  licitatório  sem  avaliação  prévia  das
condições  da  estrutura  e  dos  revestimentos
existentes na obra e sem orçamento detalhado –
Concorrência nº01/2008.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.

224777

1.1.11.16. Constatação 63 – Não comprovação,
por  parte  da  Unifesp,  de  informações  e
documentação  referente  à  obra  do  hemocentro
na  Rua  Diogo  de  Faria,  nº824,  tendo  como
consequência  a  não  aprovação  do  Projeto  de
conclusão  da  obra  pelo  Ministério  da  Saúde  –
Convênio  Portaria  MS nº147/2006  –  processo
MS nº25000.111852/2006-56.

Recomendação  monitorada
via  Plano  Providências
Permanente da Unidade.



 

Destacam-se negativamente os itens referentes aos processos de apuração de responsabilidades. Do total
de 26 recomendações pendentes de conclusão, 22 recomendações referem-se ao relatório nº224777 de
avaliação de gestão de 2008 e 4 recomendações ao relatório nº243898 de avaliação de gestão de 2009.

Em relação  às  outras  ações  de  controle  de  Acompanhamento  Permanente  de  Gastos  da  Unidade,
registra-se  que  a  Auditoria  Interna  da  UNIFESP,  criada  pela  Portaria  1.452,  de  09/12/2003,  ainda
apresenta  estrutura  inadequada  para  o  cumprimento  de  suas  ações,  repercutindo  negativamente  na
elaboração  e  no  cumprimento  da  execução  do  Plano  Anual de  Atividades de  Auditoria  Interna  da
Unidade.

2.1.1.3. Constatação

Demora  na  conclusão  dos  processsos  de  apuração  de  responsabilidades  decorrentes  das

recomendações da CGU.

Segue  quadro  dos  itens  pendentes  de  atendimento  referentes  aos  processos  de  apuração  de
responsabilidade decorrentes das recomendações da CGU.

 

Número
do
Relatório

(*)

Item  do
Relatório

Descrição Sumária Recomendação

224777
1.1.13.10.
Constatação
18

Pagamento  de  serviços  de
consultores  com  transgressão  à
Lei nº. 8.666/1993.

Recomendamos à Unifesp apurar as
responsabilidades pelos pagamentos
realizados  de  serviços  de
consultores  sem  atender  aos
requisitos da Lei nº. 8.666/93:

a)ausência  de  procedimento
licitatório para contratação;

b)ausência  de  projeto  básico  ou
termo de referência descrevendo as
atividades de consultoria;

c)falta de formalização de contrato;

d)ausência  de  documentos  de
fiscalização  que  comprovem  a
realização de serviços.

224777

 

1.1.13.11.
Constatação
19

Formalização de Convênio entre
a  Unifesp  e  o  FNS com objeto
divergente dos fins institucionais
da  Universidade.  Indícios  de
terceirização  de  mão-de-obra.

Apurar  as  responsabilidades  pelos
pagamentos  a  consultores  com
recursos  da  Portaria  Nº312/2008
sem atender  aos  requisitos  da  Lei
nº8.666/93:



Falta  de  critérios  e  de
justificativas para seleção e para
escolha de profissionais

a)ausência  de  procedimento
licitatório para contratação;

b)ausência  de  projeto  básico  ou
termo de referência descrevendo as
atividades de consultoria;

c)falta de formalização de contrato;

d)ausência  de  documentos  de
fiscalização  que  comprovem  a
realização de serviços.

Apurar  as  responsabilidades  pelos
pagamentos realizados a  servidores
públicos,  com recursos da  Portaria
Nº312/2008,  em  desobediência  ao
inciso  II  do  art.  8º  da  IN  STN
nº1/1997.

224777
1.1.13.12.
Constatação
20

Irregularidade  em  processo
licitatório  e  na  execução  de
contrato - pessoa jurídica.

Apurar  as  responsabilidades  pela
realização  de  licitação  com
descrição de objeto impreciso.

Apurar  responsabilidades  pela
adjudicação e pela homologação da
Fontana  Assessoria  e  Consultoria
Administrativa  S/S  Ltda,  que  não
atendeu  aos  requisitos  do  edital  e
que  não  apresentou  atestado  de
capacidade técnica (valor e serviço
similar) compatível com o objeto da
licitação.

Apurar  as  responsabilidades  pela
aceitação  de  atestado  que  não
comprova capacidade técnica para a
contratação da Fontana Assessoria e
Consultoria  Administrativa  S/S
Ltda.

Apurar  as  responsabilidades  pelo
recebimento  dos  serviços  da
empresa  Fontana  Assessoria  e
Consultoria  Administrativa  S/S
Ltda.  cuja  comprovação  apresenta
inconsistências.

224777 1.1.13.13. Ausência de critérios de seleção Apurar  as  responsabilidades  pelos



Constatação
21

de  profissionais  em  Convênio
formalizado entre  a  Unifesp e  o
Ministério  dos  Esportes.
Pagamento  a  profissionais  com
relação  de  parentesco.  Recibos
com  assinaturas  inidôneas.
Pagamentos  posteriores  ao
período de vigência.

pagamentos  a  consultores  com
recursos do Ministério dos Esportes
sem atender aos requisitos da Lei n.
º8.666/93:

a)ausência  de  procedimento
licitatório  para  contratação,  fato
agravado pela situação de existência
de  beneficiários  com  vínculo
familiar;

b)ausência  de  projeto  básico  ou
termo de referência descrevendo as
atividades de consultoria;

c)falta de formalização de contrato;

d)ausência  de  documentos  de
fiscalização  que  comprovem  a
realização de serviços.

Apurar  quais  serviços  teriam  sido
executados pelas seguintes pessoas:
CPFs  ...,  inclusive  referente  ao
Processo  05/2008-71,  que  não  foi
disponibilizado  à  equipe  de
auditoria,  analisando  a
compatibilidade  do  pagamento.
Havendo  incompatibilidade,  tomar
as medidas necessárias para que tais
valores sejam restituídos ao erário.

224777
1.1.13.16.
Constatação
24

Contratação e execução irregular
de  serviços  de  consultoria  -
pessoa  física,  com  pagamentos
irregulares  a  funcionária  do
Ministério  da  Saúde  e
apresentação  de  relatórios  de
serviços sem conteúdo original.

Apurar  responsabilidades  pela
autorização  de  pagamento  a
funcionária do Ministério da Saúde,
pela  autorização  de  pagamento  a
pessoa  que  não  apresenta
capacitação  técnica  na  área  do
Projeto  e  pela  aceitação  de
trabalhos  que  não  são  originais
como  produtos  da  prestação  de
serviços.

Tomar  medidas  cabíveis  para
responsabilizar  a  Sra.  CPF  ...,
funcionária do Ministério da Saúde,
que declarou de forma inidônea que
não  teria  vínculo  com  o  Serviço
Público.

224777
1.1.13.18.
Constatação

Pagamento  a  funcionários  da
SPDM,  com  recursos  de

Levantar  quais  os  trabalhos foram
efetivamente  realizados  pelos



26

Convênios  e  de
Descentralizações,  sem processo
seletivo, em montante superior à
remuneração regular da SPDM e
superior  ao pago  a  profissionais
da  área  de  saúde,  e  sem
documentação  que  comprove
que  o  montante  pago  era
compatível  com  as  atividades
contratadas.

profissionais da SPDM, apurando a
compatibilidade  da  remuneração
recebida  com  recursos  das
descentralizações com as atividades
desenvolvidas e com a remuneração
da  SPDM  (no  caso  de  atividades
compatíveis).  Apurar  as
responsabilidades, se for o caso, de
pagamentos  de  valores
incompatíveis  com  as  atividades
desenvolvidas.

224777
1.1.13.19.
Constatação
27

Profissionais  que  são
constantemente  remunerados
como  consultores,  sem
celebração  de  procedimento  de
seleção  ou  de  formalização  de
contratos.

Apurar  as  responsabilidades  pelos
pagamentos  realizados  aos
consultores  de  CPFs  ...,  em
desacordo  com a  Lei nº  8.666/93,
tendo por base:

a)  ausência  de  procedimento
licitatório para contratação;

b)ausência  de  projeto  básico  ou
termo de referência descrevendo as
atividades de consultoria;

c)falta de formalização de contrato;

d)ausência  de  documentos  de
fiscalização  que  comprovem  a
realização de serviços.

224777
1.1.13.21.
Constatação
30

Falta  de  apuração  de
responsabilidade por contratação
feita  pela  SPDM,  de  empresas
que  tinham  em  seu  quadro
societário  servidor  da  Unifesp  -
constatações  apuradas  na
avaliação da gestão de 2006.

Recomendamos  a  apuração  de
responsabilidades  pela  contratação
das  empresas  PIT  SERVICE
COML.  E  SERV.  LTDA  -  ME,
CNPJ  03.413.189/0001-32  e
STEMTI  SERVICOS  TECNICOS
ESPECIALIZADOS  EM
MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA
POR  IMAGEM  LTDA.,  CNPJ
00.967.936/0001-96 no exercício de
2006,  cujos  quadros  societários
apresentavam,  à  época,  servidores
da Unifesp.

224777
1.1.11.4.
Constatação
51

Escolha  não  justificada  de
empresa  -  valor  da  proposta  da
empresa  contratada  exatamente
igual  ao  da  proposta  de  outra
empresa - campus Guarulhos.

Recomendamos  à  Unifesp  a
abertura  de  processo  de  apuração
de  responsabilidade  pela
contratação  da  empresa
SIDWEST´S  no  processo
nº23089.020047/2008-28,  em
detrimento  da  empresa  Ilha  das
Flores.



224777
1.1.11.5.
Constatação
52

Contratação de empresa que não
apresentou  a  proposta  mais
vantajosa - campus São Paulo.

Recomendamos  à  Unifesp  que
proceda à abertura de processo para
apuração  de  responsabilidade  pela
contratação da empresa TEBECON
no  processo
nº23089.001449/2008-23,  assim
como pela sua contratação adicional
(termo  aditivo)  que  se  deu  no
mesmo processo.

224777
1.1.11.7.
Constatação
54

Contratações diretas - existência
de  relação  entre  empresas
participantes  da  seleção
(ocorrência verificada em 08 dos
30  processos  analisados);
existência  de  propostas  de
empresas cujos responsáveis não
confirmam  o  envio  do
documento à Unifesp, mas sim a
uma  das  empresas  que  também
participou  da  seleção  (02
ocorrências);  existência  de
proposta  de  empresa  cujo
responsável  não  confirma  o
envio do documento à Unifesp, e
afirma  que  a  assinatura  que
consta como sua na proposta foi
falsificada (01 ocorrência).

Recomendamos  à  Unifesp  que
proceda à  abertura  de  processo de
apuração  para  verificar  se  houve
simulação  de  competição  com
participação de  pessoal da  Unifesp
(ou a seu serviço) nos processos de
contratação  direta  de  nºs.
3590/2008-61 e 2601/2008-95.

Recomendamos  à  Unifesp  que
proceda à  abertura  de  processo de
apuração  para  verificar  se  houve
simulação  de  competição  com
participação de  pessoal da  Unifesp
(ou  a  seu  serviço)  nos  seguintes
processos  de  contratação  direta:
1778/2008-74;  1734/2008-44;
852/2008-  35;  2637/2008-79;
2605/2008-73;  1163/2008-48;
2604/2008-29; 2636/2008- 24.

Recomendamos  à  Unifesp  que
proceda à  abertura  de  processo de
apuração  de  responsabilidade  pela
falsificação da proposta da empresa
Áurea  Medic  no  processo  nº
3590/2008-61.

224777
1.1.11.8.
Constatação
55

Contratação  direta  de  empresa
cuja  proposta  continha  erro
grosseiro  de  cálculo  do  valor
total,  o  que  fez  com  que  seu
valor  ficasse  inferior  aos  das
demais empresas; contratação de
novos serviços sem pesquisa  de
preços no mercado.

Recomendamos  à  Unifesp  que
proceda à  abertura  de  processo de
apuração  de  responsabilidade  pela
contratação sem pesquisa de preço,
feita em caráter aditivo, da empresa
Tebecon  no  processo  nº
23089.000073/2008-30.

224777
1.1.11.13.
Constatação
60

Abertura  de  licitação  sem
garantia  de  obtenção  dos
recursos financeiros necessários -

Recomendamos  à  Unifesp  que
proceda à  abertura  de  processo de
apuração de responsabilidades pela



reincidência.

abertura de processo licitatório sem
que  os  recursos  necessários  para
custear  as  obras  objeto  da
contratação estivessem assegurados.

224777
1.1.11.17.
Constatação
64

Serviços  licitados  na
Concorrência  nº  01/2008 que  já
foram licitados na  Concorrência
nº 01/2001, e executados.

Recomendamos  à  Unifesp  que
proceda à  abertura  de  processo de
apuração de responsabilidades pela
abertura  do  processo  licitatório
Concorrência  nº  01/2008 contendo
itens  no  orçamento  que  já  foram
contratados  e  executados
anteriormente  em  decorrência  da
Concorrência nº 01/2001.

243898
2.2.2.1.
Constatação
37

Não realização  de  processos de
apuração,  conforme
recomendações  expedidas  pela
CGU.

A  Unifesp  deverá  agir  de  forma
prioritária  na  implantação  da
Comissão  Processante  Permanente
e planejar os trabalhos de apuração
de  acordo  com  sua  gravidade,
definindo prazos para conclusão de
cada um deles.

243898
5.2.1.4.
Constatação
44

Irregularidades  em  Pagamentos
autorizados  pelo  Departamento
de  Fisiologia.  Processo
05/2008-71.

Recomendamos  que  a  Unifesp
apure  responsabilidades,  do  Chefe
da  Disciplina  de  Neurologia  e
Fisiologia  do  Exercício  e  do
Departamento  de  Contabilidade  e
Finanças  pelos  pagamentos  por
meio  de  RPA  no  Processo
05/2008-71.

Considerando  a  inexistência  de
documentação  comprobatória  das
atividades  realizadas  por
profissionais  que  receberam  por
RPAs  nas  fl.  1964  (total  de
R$35.642,00)  e  fl.2117  (total
R$R$86.252,32)  do  Processo
05/2008-71,  recomendamos  que  a
Unifesp tome medidas cabíveis para
obter restituição desses valores.

243898
5.2.1.8.
Constatação
48

Pagamentos  irregulares
realizados  por  RPA.  Processo
7514/2008-24.

Recomendamos  que  a  Unifesp
apure  as  responsabilidades  pelos
pagamentos  realizados  pelo
Processo 7514/2008-24.

(*) Relatórios nº 224777 (avaliação de gestão de 2008) e nº 243898 (avaliação de gestão de 2009).



 

Causa:

Descumprimento de prazos para conclusão dos processos de apuração de responsabilidades.

Manifestação da Unidade Examinada:

A UNIFESP  não justificou a  demora  na conclusão dos processsos de apuração de  responsabilidades
decorrentes das recomendações da CGU. Em resposta ao questionamento, foi apresentada tabela (anexo
– memo CPP nº003/2012) informando o andamento dos processos indicados, com base nos registros
constantes na Comissão Processante Permanente da unidade.

Análise do Controle Interno:

Não  obstante  os  prazos  legais,  os  processos  de  apuração  de  responsabilidades  decorrentes  das
recomendações da CGU, referentes aos relatórios nº 224777 (avaliação de gestão de 2008) e nº 243898
(avaliação de gestão de 2009), continuam em andamento.

Recomendações:

Recomendação 1:

Observar prazos da legislação vigente para conclusão dos processos de apuração de responsabilidades.

2.2. Subárea - CONTROLES INTERNOS

2.2.1. Assunto - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

2.2.1.1. Constatação

Ausência de informações no Relatório de Gestão 2011 da UNIFESP.

Comparamos o Relatório de Gestão com os itens definidos na Portaria TCU nº 123/2011 e observamos
que, de acordo com a DN TCU 108/2010, a unidade deveria incluir no Relatório de Gestão informações
sobre a execução dos programas de governo sob a responsabilidade da unidade (item 2, c, I).

 

Causa:

Descumprimento das normas relativas ao processo de prestação de contas

Manifestação da Unidade Examinada:

Sobre o item f),  a  unidade manifestou-se por meio do documento não numerado, de 25/04/2012, da
seguinte  forma:  "informamos  que  a  Unifesp  não  possui  Programas  de  Governo  sob  sua
responsabilidade, conforme o disposto no Decreto Nº 6.601/2008 (...).



Assim, a Unifesp é responsável pelas Ações a ela vinculadas no PPA e na Lei Orçamentária Anual
(LOA), enquanto a gestão dos Programas é delegada aos gerentes, conforme demostrado na Portaria
nº731/2009 em anexo que relaciona os Programas às Unidades Administrativas Responsáveis."

Análise do Controle Interno:

A unidade deve incluir em seu Relatório de Gestão informações sobre os programas de governo dos
quais possui orçamento como um dos primeiros itens a ser apresentado e a partir do qual desenvolve-se o
restante do relatório, facilitando sua compreensão.

Recomendações:

Recomendação 1:

Observar  os  normativos  do  Tribunal  de  Contas  da  União  na  elaboração  do  relatório  de  gestão  da
unidade.

3. GESTÃO PATRIMONIAL

3.1. Subárea - BENS IMOBILIÁRIOS

3.1.1. Assunto - UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS

3.1.1.1. Constatação

Ausência de gestão e controle dos imóveis sob a responsabilidade da Unifesp.

Foi solicitado à Unifesp, uma relação dos contratos vigentes em 2011.

A Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria apresentou a seguinte resposta:

“Segue a relação dos contratos vigentes em 2011, elaborados pela Divisão de Contratos e Imóveis de
cada Campus e consolidado por esta Divisão de Contratos e Imóveis.”

Dessa  forma,  verificou-se  que  cada  Campus tem autonomia  para  firmar  os contratos  necessários  à
realização de suas atividades.

Porém, não há um setor, nem um sistema informatizado que concentre as informações de todos esses
contratos firmados no âmbito da Universidade, incluindo os relativos à locação de imóveis. Esse fato
impede  que  se  obtenha  os  dados  atualizados  dos  instrumentos  contratuais,   tais  como:  empresa
contratada, valor, objeto, vigência e nome do fiscal do contrato.

Especificamente  com relação  aos imóveis,  também foram solicitadas  algumas  informações a  seguir
transcritas:

“Disponibilizar, em meio eletrônico, o inventário físico anual de bens imóveis da Unidade referente ao
exercício de 2011.”



“Informar se a Unidade está utilizando imóveis locados. Em caso positivo, relacioná-los.”

“Informar as principais medidas adotadas para a manutenção e conservação das instalações, tendo
em conta, principalmente os seguintes itens:

-elevadores;

-extintores (recargas e datas de reposição);

-caixas d’água e mangueiras;

-sensores;

-rede elétrica;

-rede hidráulica;

-pisos, paredes e esquadrias.”

A  Unifesp,  também,  por  meio  da  Divisão  de  Contratos  e  Imóveis  da  Reitoria,  respondeu  aos
questionamentos feitos por  essa  equipe  de auditoria,  apenas com relação a  2  imóveis: o edifício da
Reitoria,  localizado  à  Rua  Sena  Madureira  e  um imóvel  recebido  em doação  e  que  se  encontra
desocupado, localizado na Rua Honduras, no Jardim Paulista.

Assim, a  Divisão de  Contratos e  Imóveis da  Reitoria  não apresentou as informações referentes aos
imóveis dos 6 campi que compõem a Unifesp: Diadema, Baixada Santista, São José dos Campos, Osasco,
Guarulhos e São Paulo.

Os dados referentes aos campi, a seguir elencados, foram informados pelos diretores dos mesmos para a
Auditoria Interna da Unifesp, em fevereiro de 2012:

-Campus de Santos

Com relação ao Campus de Santos, foi informado que até o final de 2011, o campus alugava 2 imóveis,
sendo que em 31/12/2011, um deles teve seu contrato rescindido.

Além disso, informa que o campus ocupa atualmente 4 imóveis, sendo que 1 é próprio e 3 são locados.
Desses 3, informa que a Unifesp paga o aluguel de um deles e a Prefeitura Municipal de Santos paga o
aluguel dos outros dois imóveis.

Porém,  analisando-se  os  processos encaminhados pelo  campus,  verificou-se  que  não constam dessa
relação os seguintes imóveis locados:

a)  locação  de  8  salas  do  Colégio  São  José  em Santos  -  Avenida  Ana  Costa,  373  -  Processo  nº
23089.010001/2011-04

b) locação de espaço no Clube de Regatas Saldanha da Gama - av. Almirante Saldanha da Gama, 44/63
– Ponta da Praia – Santos - Processo nº 23089.001183/2009-08

-Campus Guarulhos

Informa que não há servidor gerenciando contratos de imóveis, mas há servidores responsáveis pelos
espaços.

Além disso, utiliza um imóvel próprio e um imóvel cedido pela Prefeitura Municipal de Guarulhos e
compartilhado com a mesma. São 15 salas de aula e 3 salas administrativas.

-Campus Osasco



Informa que a  Diretora  do Campus é  a  responsável por  gerenciar  os contratos de  imóveis,  que são
apenas 2, sendo um cedido a título gratuito para a Unifesp e um terreno adquirido em 2008, no qual
planeja-se construir a nova sede do campus.

Assim, está utilizando um imóvel da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco-FITO, fundação pública,
sem fins lucrativos,  reconhecida  nacionalmente  como patrimônio de  Osasco,  conforme Convênio nº
133/2010.

De acordo com esse Convênio, firmado entre a  Unifesp e  a  FITO, com interveniência  da Prefeitura
Municipal de Osasco, a FITO cede, a título gratuito e pelo prazo de 20 (vinte) anos, o uso do imóvel.

A Unifesp adquiriu, em 23/12/2008, um terreno urbano cuja área é de 211.501,40m2, onde pretende
construir  a  futura  sede do Campus Osasco.  Esse terreno foi adquirido da Fundação Habitacional do
Exército – FHE, pelo valor de R$25.000.000,00.

-Campus São José dos Campos

Informa que não há servidor responsável gerindo os contratos de imóveis.

Informa que há 3 imóveis vinculados ao campus:

a) Unidade I “Prédio I” – permissão de uso do imóvel, conforme Lei Municipal nº 7.510/2008;

b) Unidade I “Prédio II” – Doação do imóvel, conforme Lei Municipal nº 8.010/2009;

c)  Unidade  II  –  Parque  Tecnológico  –  doação  do  terreno,  conforme  Lei Municipal nº  8.011/2009.
Licitação já realizada para construção do prédio.

 -Campus São Paulo

Informa que não há servidor responsável gerindo os contratos de imóveis.

Responde que não é possível informar o nome de todos os servidores responsáveis pela guarda do bem e
centro de custo vinculado a alguns imóveis próprios, pois não receberam o Relatório de Utilização de
Imóvel de todos os responsáveis, e que irá enviar posteriormente a relação completa com o nome dos
responsáveis pelos imóveis próprios.

Essas  informações  foram repassadas  para  a  Auditoria  Interna  por  meio  do  Memorando,  DA/DCI
/SB/MEMO Nº  124/2012,  de  28/02/2012,  por  um servidor  da  Divisão  de  Contratos  e  Imóveis  do
Campus São Paulo.

A Diretora Administrativa desse mesmo Campus também assina o documento, fazendo a ressalva de que
não há  no Campus São Paulo, formalmente,  a  Divisão de  Contratos e  Imóveis, nem há  uma chefia
designada por Portaria.

Apresenta uma relação de 56 imóveis alugados, 76 imóveis próprios e 4 imóveis cedidos.

Na relação de imóveis cedidos estão incluídos o Campus de Santos, Campus Osasco e o Campus São
José dos Campos.

Esses imóveis já  constavam da  relação encaminhada  pelos respectivos campus,  como sendo de  sua
responsabilidade.

-Reitoria

Apresenta uma lista com 2 imóveis:

um imóvel próprio atualmente  ocupado pela  Reitoria,  situado  na  Rua  Sena  Madureira,  1500,  e  um



imóvel situado na  Rua  Honduras,  175,  desocupado,  e  em processo  de  venda,  segundo o  Chefe  da
Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria. Cabe observar que esse último também consta da relação de
imóveis do Campus São Paulo. Além disso, informa que a Pró-Reitoria de Extensão é responsável por
um imóvel localizado na Rua dos Otonis, 710, que abriga o Projeto de Extensão Una-SUS.

Verifica-se portanto que, embora exista uma Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria, a mesma não
tem atuado na gestão de todos os imóveis sob responsabilidade da Unifesp.

Não há um cadastro único que contenha as informações necessárias para gerenciar todos esses imóveis,
quer  sejam  próprios,  locados  ou  cedidos  e  consequentemente,  não  há  informações  organizadas,
atualizadas e completas a respeito desse assunto.  

Esse fato explica a dificuldade da Unidade em disponibilizar o inventário físico anual de bens imóveis
solicitado no início dos trabalhos de auditoria.

Com relação aos contratos de locação, não há um cadastro com todos os contratos firmados em nome da
Unifesp que apresente endereço, valor do aluguel, vigência, nome do locador, área do imóvel e o nome
dos respectivos responsáveis.

Cabe ressaltar que, em 2011, a despesa com aluguel foi de R$7.273.968,95.

 

Causa:

A Divisão  de  Contratos  e  Imóveis  da  Reitoria  não  gerencia  nem controla  todos os  imóveis  sob  a
responsabilidade da Unifesp.

Manifestação da Unidade Examinada:

Justificativa encaminhada pela Unifesp por meio do Ofício Reitoria  nº  339/2012, de 11 de junho de
2012:

“A gestão e controle dos imóveis da UNIFESP são Executados independentemente por cada Campus.

Além  de  possuir  uma  Diretoria  Administrativa,  que  é  responsável  por  todas  as  atividades
administrativas  de  seu  Campus,  foram criadas  as  divisões  de  Contratos,  Convênios  e  Imóveis.  A
portaria 517 de 14 de marco de 2012 formalizou essa criação.

A divisão de contratos e imóveis da Pro Reitoria de Administração, além de supervisionar e apoiar as
divisões de  contratos e  imóveis dos campi,  tem como escopo gerenciar  e  controlar  os contratos e
imóveis vinculados diretamente à Reitoria, cabendo a gestão do imóvel da Rua Sena Madureira, 1500
(que abriga a Administração Central  da UNIFESP), além dos contratos de serviço e  aquisição de
materiais referentes a este imóvel.

Sendo assim, a gestão dos imóveis próprios ou locados de responsabilidade da UNIFESP é realizada
de forma descentralizada por cada Campus.

Até o momento as informações estão disponíveis no endereço:

http://www.consultacontrato.unifesp.br/. sendo que a partir de agora passaremos a encaminhar todos
os contratos digitalizados no Portal de Acesso a Informação.

Ademais, quanto ao questionamento abaixo, segue a resposta da Diretoria Administrativa do Campus
São Paulo:



 

Informar as principais medidas adotadas para a manutenção e conservação das instalações, tendo em
conta, principalmente os seguintes itens:

- elevadores,

- extintores (recargas e datas de reposição),

- caixas d 'água e mangueiras,

- sensores,

- rede elétrica,

- rede hidráulica,

- pisos, paredes e esquadrias.

 

‘Sobre aos procedimentos adotados quanto à manutenção/reformas nos imóveis alugados (3° §) - os
pedidos de manutenção predial são feitos através da Solicitação de Serviços Online (S.S.O.) ao DIST -
Divisão de  Serviços Técnicos.  Este  serviço  está  disponível  na  rede  interna  (intranet)  da  Unifesp.
Quanto às reformas, o setor ou disciplina ocupante do imóvel abre um processo com a descrição do
serviço necessário e envia para aprovação da Diretoria do Campus e posterior execução pela Divisão
de Infraestrutura.’

Além disso,  nesta  gestão  já  foram devolvidos mais de  7.000  m2  em imóveis  locados,  conforme  a
relação abaixo:

 

Nº Endereço Aluguel Área  do  Terreno
m2

Área construída

1 R. Embaú, 73 R$11.827,43 360,13 195,48

2 R. Borges Lagoa, 426 R$3.628,43 288,88 301,74

3 R. Botucatu, 598 R$8.561,36 211,42 278,35

4 R. Botucatu, 715 R$3.722,57 143,09 205,25

5 R. Pedro de Toledo, 214 R$16.104,08 409,88 526,47

6 R. Botucatu, 537 R$2.280,28 70 116

7 R. Botucatu, 572/588 – cj. 64 R$1.272,90 88 88



8 R. Coronel Lisboa, 856 R$9.168,10 225 250

9 R. Pedro de Toledo, 394 R$25.794,01 400 850

10 R. Pedro de Toledo, 980 C95 R$1.143,49 85 85

11 R. Prof. Fco de Castro, 44 R$4.741,73 232 200

12 R. Prof. Fco de Castro, 92 R$3.892,81 290 200

13 R. Botucatu, 591 – Cj. 72 R$1.266,81 32,61 32,61

14 R. Botucatu, 591 – Cj. 151/152 R$1.829,58 82,5 82,5

15 R. Botucatu, 591 – Cj. 153/154 R$1.805,18 82,5 82,5

16 R. Diogo de Faria, 1036 R$52.323,92 892,94 3038,1

17 R. Napoleão de Barros, 830 R$3.762,74 158,43 150

18 R. Botucatu, 603 R$4.672,64 82 195

19 R. Dr. Bacelar, 346 R$5.867,03 164 202

Total 4.298,38 7.079

 

Análise do Controle Interno:

A Unifesp apresentou argumento de que a gestão dos imóveis próprios ou locados de responsabilidade da
UNIFESP está sendo realizada de forma descentralizada por cada Campus e que compete à Divisão de
Contratos e Imóveis da Reitoria supervisionar e apoiar a Divisão de Contratos e Imóveis dos campi.

Porém,  verificou-se  que  não  há  um sistema  informatizado  que  concentre  todas as informações dos
imóveis sob a responsabilidade da Universidade, próprios ou locados.

Dessa forma, a ausência de um sistema com informações completas a respeito dos imóveis, e mais o fato
de a Unifesp ter optado pela gestão descentralizada dos mesmos, impossibilitam a realização de controle
relativo à gestão desses imóveis.

Assim, para confirmar o fato de que a Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria não está realizando a
atividade  de  controle  e  supervisão  de  todos  os  imóveis,  cabe  lembrar  que  a  mesma  limitou-se  a
responder aos questionamentos dessa equipe apenas com relação aos imóveis da Reitoria.



Recomendações:

Recomendação 1:

Que a Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria exerça suas atribuições conforme determinado em
norma interna, observando que tais atribuições devem abranger todos os imóveis sob a responsabilidade
da Unifesp.

3.1.1.2. Constatação

Falhas nos controles internos relativos à gestão de imóveis.

Com relação aos controles internos, foram solicitadas as seguintes informações/documentação:

a) informar se existe setor responsável pela gestão dos bens imóveis sob a responsabilidade da Unidade,
relacionando o nome dos servidores, cargo e função;

b) informar se há um sistema informatizado para gestão dos imóveis;

c)  apresentar  os  procedimentos  relativos  à  gestão  dos  imóveis  e  informar  se  os  mesmos  estão
formalizados e divulgados entre o pessoal responsável;

d)  apresentar  os  procedimentos  relativos  à  locação  de  imóveis  (solicitação/aprovação/prestação  de
contas), bem como os procedimentos relativos à solicitação de manutenção/reforma de imóveis alugados
de terceiros;

e) apresentar as rotinas de programação e acompanhamento da manutenção dos imóveis;

f) informar se são adotadas rotinas para verificação do vencimento da data de validade de avaliação dos
imóveis;

g) informar se existe pessoal responsável pela atualização das informações no SPIUnet;

h) informar se  o pessoal adota  medidas com o objetivo de evitar que no SPIUnet  sejam inseridas e
mantidas informações incompletas/desatualizadas;

i)  informar se  existem rotinas com o objetivo de  diagnosticar  periodicamente  a  situação em que  se
encontram os imóveis sob responsabilidade da Unidade, de forma a identificar possíveis problemas e
propor soluções;

j)  informar se  existe  rotina  de  vistoria  dos imóveis,  de  modo a  garantir  que  só sejam ocupados por
pessoas autorizadas, de acordo com as finalidades e condições estabelecidas.

A Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria respondeu que a própria é a responsável pela gestão dos
bens imóveis e que está subordinada ao Departamento Administrativo da Pró-Reitoria da Administração,
contando com 2 servidores: o Chefe da Divisão e um Assistente em Administração.

Além disso, respondeu que há um sistema informatizado de gestão de imóveis e que os procedimentos
relativos à gestão de imóveis estão descritos na Portaria de criação da Divisão.

Com relação às locações, informa que a Unifesp possui Norma de Gestão de Espaço Físico, na qual
determina que as solicitações de novos espaços devem ser analisadas pela Comissão de Espaço Físico e



posteriormente pelo Conselho de Administração que analisará a possibilidade de se efetuar a locação. A
Norma determina que deverá ser apresentado trimestralmente um relatório de utilização do imóvel a
título de prestação de contas.

A Divisão não apresentou resposta  com relação aos procedimentos adotados pela  Unifesp quanto à
solicitação de manutenção / reforma de imóveis alugados.

A respeito de rotinas de programação e  acompanhamento da manutenção dos imóveis a  resposta  se
referiu apenas aos 2 imóveis vinculados à Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria.

No que se refere às rotinas para verificação do vencimento da data de validade de avaliação dos imóveis
no  SPIUnet,  responde  que  a  Unifesp  não  possuía  rotina  de  verificação  da  data  de  validade  dessas
avaliações. Assim, complementa a resposta informando que o Departamento de Infraestrutura (antigo
Departamento  de  Engenharia  e  Infraestrutura)  está  realizando  o  levantamento  de  todas  as  obras,
reformas  e  adaptações  para  poder  atualizar  os  valores  e  que  o  responsável  pelas  atualizações  das
informações  no  SpiuNet  é  a  Divisão  de  Contratos  e  Imóveis,  subordinada  ao  Departamento
Administrativo  da  Pró-reitoria  de  Administração  (a  própria).  Dessa  forma,  responde  que  a  Divisão
atualiza as informações no sistema sempre que necessário.

Quanto  às  rotinas  com  o  objetivo  de  diagnosticar  periodicamente  a  situação  dos  imóveis  sob
responsabilidade da Unidade, de forma a identificar possíveis problemas e propor soluções e também
com relação à rotina de vistoria dos imóveis, de modo a garantir que só sejam ocupados por pessoas
autorizadas, de acordo com as finalidades e condições estabelecidas, a resposta foi baseada apenas nos 2
imóveis da Reitoria.

A Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria não tem informações a respeito de todos os imóveis da
Unifesp.

Dessa  forma,  verificou-se  que  não  há  controle  de  utilização  dos  imóveis  de  todos  os  Campi,  sob
responsabilidade da Unifesp, tendo em vista que sequer há um setor que tenha informações atualizadas e
completas, necessárias para esse fim.

Também não há evidências de que as normas referentes à locação de imóveis esteja sendo aplicada no
âmbito da Universidade.  O Campus São Paulo não apresentou os contratos de locação firmados em
2011, nem os processos referentes à renovação de contratos, também de 2011.

Cumpre observar que essas falhas nos controles internos da unidade impedem que se verifique se as
despesas  estão  sendo  rateadas  adequadamente,  no  caso  de  imóveis  cuja  utilização  está  sendo
compartilhada com outras entidades.

Causa:

A Divisão de Contratos e Imóveis não está exercendo suas atribuições relativas à gestão e controle de
todos os bens imóveis sob responsabilidade da Unifesp.

Manifestação da Unidade Examinada:

Justificativa encaminhada pela Unifesp por meio do Ofício Reitoria  nº  339/2012, de 11 de junho de
2012:

“Conforme a resposta apresentada no item 3.1.1.1., houve a descentralização da execução do controle
pela Portaria 517 de 14 de março de 2012.

Os recursos humanos estão na dependência de novas vagas para realização de concursos públicos.

Quanto aos questionamentos abaixo, seguem as respostas da Diretoria Administrativa do Campus São



Paulo:

e) apresentar as rotinas de programação e acompanhamento da manutenção dos imóveis, ‘Sobre as
rotinas de programação e acompanhamento da manutenção dos imóveis (4°  §) - devido ao número
escasso de servidores e à grande área física do Campus São Paulo, com seus imóveis localizados de
forma  dispersa,  fica  muito  difícil  a  programação de  manutenção  preventiva  dos  mesmos.  Com a
contratação  da  empresa  terceirizada  de  manutenção  no  mês  de  fevereiro  de  2012,  será  possível
programar  a manutenção  preventiva  em todos os imóveis do  Campus São Paulo.  Por  enquanto  a
empresa está executando as manutenções corretivas que são solicitadas no sistema, conforme relatado
no item 1 as quais são devidamente acompanhadas pela DIST - Divisão de Serviços Técnicos.’

i) informar se existem rotinas com o objetivo de diagnosticar periodicamente a situação em que se
encontram os imóveis sob responsabilidade da Unidade, de forma a identificar possíveis problemas e
propor soluções;

j) informar se existe rotina de vistoria dos imóveis, de modo a garantir que só sejam ocupados por
pessoas autorizadas, de acordo com as finalidades e condições estabelecidas.

‘Quanto  às rotinas para diagnóstico periódico da situação dos imóveis e  para a garantia  do uso
correto dos mesmos (6° §), os responsáveis por cada imóvel enviam, trimestralmente, à Divisão de
Contratos  e  Imóveis  do  Campus,  o  Relatório  de  Utilização  do  Imóvel  (modelo  anexo)  onde  são
descritas as atividades executadas no período.’

Também não há evidências de que as normas referentes à locação de imóveis esteja sendo aplicada no
âmbito da Universidade, O Campus São Paulo não apresentou os contratos de locação firmados em
2011, nem os processos referentes à renovação de contratos, também de 2011.

‘Sobre as normas referentes à locação de imóveis (9° §) o Campus São Paulo possui a Comissão de
Espaço Físico  (portaria  anexa)  que  racionaliza  o uso  dos espaços/imóveis do campus de  modo a
adequar  as necessidades ao espaço disponível.  A planilha com os dados de  todos os contratos de
locação vigentes e renovados em 2011 já foi disponibilizada.’"

Análise do Controle Interno:

A Unifesp informou que a gestão dos imóveis próprios ou locados sob sua responsabilidade está sendo
realizada de forma descentralizada por cada Campus e que estão aguardando novas vagas para aumentar
o quadro de servidores.

Não contestou o ponto apresentado no que se refere às falhas no controle interno.

De  qualquer  forma,  cabe  ressaltar  que  não  há  um sistema  informatizado  que  concentre  todas  as
informações dos imóveis sob a responsabilidade da Universidade, próprios ou locados, o que dificulta a
realização de controle relativo à gestão desses imóveis.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que a Unifesp atribua a gestão de todos os bens imóveis ao setor competente, observando suas normas
internas, dotando-o de recursos humanos e materiais para esse fim.

3.1.1.3. Constatação



A Divisão de Contratos e Imóveis não está exercendo suas atribuições na forma determinada na

Portaria Unifesp nº. 2030, de 26/11/2010.

A Portaria Unifesp nº 2030, de 26/11/2010, estabelece atribuições à Divisão de Contratos e Imóveis,
subordinada ao Departamento Administrativo, conforme transcrito a seguir:

“III. Cadastrar e manter atualizado o registro de todos os contratos nos sistemas governamentais e
internos,  incluindo  informações  necessárias  e  suficientes  à  publicidade,  com  vistas  ao
acompanhamento dos ajustes em execução na UNIFESP.

...

V. Manter sob sua guarda todos os contratos em vigor.

...

IX.  Prestar  ao gestor  e  ao fiscal  de  contrato todo apoio necessário ao bom desempenho de  suas
atribuições.

...

XIII. Controlar a necessidade de pagamentos, empenhos e apropriações nos contratos.

Art. 2º. – Especificamente quanto à locação de imóveis, são atribuições da Divisão de Contratos e
Imóveis, além das atribuições previstas nos artigos anteriores:

I. Pesquisar, quando necessário, a disponibilidade de imóveis para locação;

II. Fornecer à Comissão de Espaço Físico as informações necessárias para o desenvolvimento das
suas atividades;

III. Providenciar toda a documentação necessária para as aquisições e locações dos imóveis.”

Porém,  conforme  descrito  em  item  próprio  deste  Relatório,  não  há  qualquer  setor  da  Unifesp
gerenciando as informações dos imóveis de todos os campi da Universidade.

Causa:

Não está sendo atendido o disposto na Portaria Unifesp nº. 2030, de 26/11/2010, quanto às atribuições
da Divisão de Contratos e Imóveis.

Manifestação da Unidade Examinada:

Justificativa encaminhada pela Unifesp por meio do Ofício Reitoria  nº  339/2012, de 11 de junho de
2012:

“Conforme a resposta apresentada no item 3.1.1.1, a Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria, além
de supervisionar e apoiar as divisões de contratos  e imóveis dos campi, tem como escopo gerenciar e
controlar  os contratos e imóveis vinculados diretamente à Reitoria, cabendo a gestão do imóvel da
Rua Sena Madureira, 1500 (que abriga a Administração Central da UNIFESP).”

Análise do Controle Interno:



Embora  a  Unifesp alegue  que  a  Divisão de  Contratos e  Imóveis da  Reitoria  tem a  competência  de
supervisionar e apoiar as Divisões de Contratos e Imóveis dos campi, verificou-se durante os trabalhos
de auditoria que a citada Divisão não tem as informações referentes aos imóveis sob responsabilidade
dos campi.

Assim, não há possibilidade de a Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria atuar nesse sentido, tendo
em vista que a mesma sequer possui informações sobre a totalidade dos imóveis. 

Cabe observar que essa Divisão limitou-se a responder aos questionamentos desta equipe de auditoria
apenas com relação aos imóveis da Reitoria.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que a Divisão de Contratos e Imóveis exerça as atribuições previstas na Portaria Unifesp nº. 2030, de
26/11/2010, ressaltando que tais atribuições devem abranger todos os imóveis sob responsabilidade da
Unifesp.  

3.1.1.4. Constatação

Não foram apresentados os dados referentes aos gastos realizados com manutenção dos imóveis sob

responsabilidade da Unifesp, próprios e locados.

Foi solicitado à Unifesp que informasse as despesas com manutenção de imóveis próprios e locados de
terceiros, considerando-se nesse item, os gastos incorridos para conservação com vistas a evitar que os
mesmos se deteriorem, tais como, reparos de telhado, infiltração, substituição dos sistemas elétrico e
hidráulico danificados, instalação de ar condicionado central, reformas ou alterações que agreguem valor
aos imóveis, entre outros.

Além disso, também foram solicitadas informações quanto aos valores das despesas com manutenção
das instalações,  considerando-se  nesse  item os gastos  incorridos para  conservação  ou  melhoria  das
instalações existentes, tais como, reparo de sistemas elétricos, de divisórias, de salas, entre outros.

Porém, a Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria apresentou resposta parcial, considerando apenas o
imóvel da Av. Sena Madureira ocupado pela  Reitoria e  um segundo imóvel, no Jardim América, em
processo de venda. Não foram apresentados os dados referentes aos gastos realizados com a manutenção
de todos os imóveis sob responsabilidade da Unifesp, próprios e locados.

Embora  a  Unifesp  não  tenha  apresentado  essa  resposta,  verificou-se  no  Siafi que  as  despesas com
“Manutenção  e  conservação  de  bens  imóveis”  e  “Material  para  manutenção  de  bens
imóveis/instalações”, foram no valor de R$1.329.318,69 e R$595.415,36, respectivamente.  

Conforme  tabela  a  seguir,  que  apresenta  dados extraídos do  Siafi,  verificou-se  que  a  despesa  com
“Manutenção de bens imóveis/instalações” aumentou 118% entre 2010 e 2011 e a despesa "Material
para manutenção de bens imóveis/instalações" diminuiu 17,2% em 2011.

 2008 2009 2010 2011



Locação  de  imóveis
(outros  serviços  de
terceiros–PF)

3.228.950,03 2.965.296,32 3.118.933,89 3.271.784,28

Locação  de  imóveis
(serviços  de  terceiros
PJ)

3.013.337,33 3.667.867,30 3.623.913,79 4.002.184,67

Terrenos 5.000.000,00

 

3.352.990,00 5.000.000,00 11.647.010,00

Edifícios  29.870.208,00 9.496.855,79  

Obras em andamento  10.075.700,05 5.950.411,22 32.860.134,07

Manutenção  e
conservação  de  bens
imóveis

3.012.025,35  1.676.547,39 609.926,83 1.329.318,69

Material  para
manutenção  de  bens
imóveis/instalações

200.670,70 1.128.301,44 719.097,95 595.415,36

 

Causa:

Falha  nos  controles  internos  referentes  à  gestão  e  acompanhamento  dos  gastos  realizados  com a
manutenção dos imóveis sob responsabilidade da Unifesp.

Manifestação da Unidade Examinada:

Justificativa encaminhada pela Unifesp por meio do Ofício Reitoria  nº  339/2012, de 11 de junho de
2012:

“Não  temos  os  gastos  com manutenção  discriminados  por  cada  imóvel.  Por  outro  lado,  não  foi
realizada nenhuma benfeitoria que agregue valor às unidades alugadas.

O gerenciamento  da  manutenção  é  feito  através de  solicitações online  de  serviços por  centro  de
custos. Os gastos estão disponíveis aos órgãos de controle.

Nos serviços mais complexos, que não podem ser atendidas através da Seção de Serviços Técnicos, é
providenciada abertura de processo para contratação de empresa especializada nos serviços.”

Análise do Controle Interno:



A Unifesp confirmou que não controla os gastos com manutenção discriminados por cada imóvel. Esse
fato impossibilita a verificação da relação entre os gastos realizados e o valor do imóvel e também se
houve alguma negociação no valor do aluguel referente à manutenção realizada.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que a Unifesp implemente controles internos para a gestão e acompanhamento dos gastos realizados
com a manutenção dos imóveis sob sua responsabilidade.

3.1.1.5. Constatação

Falta de atualização dos valores dos imóveis de propriedade da União sob responsabilidade da

Unifesp no SPIUnet.

Verificou-se  nas  informações prestadas pela  Unifesp  no  “Quadro  A.11.3  –  Discriminação  dos Bens
Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ” do Relatório de Gestão que não houve
atualização dos valores dos imóveis no SPIUnet.

Além disso, verificou-se no Siafi que há “Bens imóveis sem RIP”, conforme tabela a seguir:

Edifícios Terrenos
Casas  e
Apartamentos

Obras  em
Andamento Instalações

44.195.177,36 25.000.000,00 155.439,89 86.144.261,36 547.151,76

 

Causa:

Falha nos controles internos relativos à atualização dos valores dos imóveis no sistema SpiuNet.

Manifestação da Unidade Examinada:

Com relação a falta de atualização dos valores dos imóveis no SPIUnet, em resposta à Solicitação de
Auditoria nº 201203147/08, a Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria, em 11/04/2012, respondeu o
seguinte:

“Conforme o informado no campo observação, bem como no último relatório da CGU, o levantamento
de despesas com manutenção no exercício foi  solicitado ao Departamento de Engenharia para que
seja possível atualizar o valor avaliado dos imóveis. O prazo para atendimento será até 30/04/2012.”

Com relação aos “Bens imóveis sem RIP”, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203147/019, a
Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria, em 24/04/2012, apresentou a seguinte resposta:



“Tal  divergência se dá pelos valores dos imóveis estarem desatualizados no SPIUNET, conforme o
anteriormente  informado.  Estando  completo  o  trabalho  do  Departamento  de  Engenharia  e
Infraestrutura sobre os imóveis, e sendo devidamente alimentado no sistema, tal divergência não mais
existirá.”

A Unifesp complementou sua justificativa por meio do Ofício Reitoria nº 339/2012, de 11 de junho de
2012:

“Como a UNIFESP não possuía registros unificados sobre todas as obras ocorridas desde o início nos
imóveis, há dificuldade no levantamento das informações para a atualização no SPIUnet.

Para resolver tal problema, o Departamento de Gestão Contábil efetuará a conciliação contábil da
conta 1.4.2.1.1.91.00 - Obras em Andamento e identificará os valores gastos em cada obra e após esta
conciliação encaminhará ao Departamento de Engenharia para ciência e homologação dos valores a
serem lançados no SPIUnet,  agregando as obras ocorridas ao valor  dos imóveis, sendo possível  a
reavaliação conforme manual SPIUnet.

Com relação à reavaliação conforme estabelecida na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T
16.9. do Conselho Federal de Contabilidade que estabeleceu critérios e procedimentos para o registro
contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a
partir de 10 de janeiro de 2010.

Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional- STN, na condição de órgão central do sistema de
Contabilidade  Federal,  editou  a  macrofunção  02.03.30  do  Manual  SIAFI  Web,  sendo  oportuno
transcrever os seguintes itens:

"Os ativos imobilizados sofrem, em geral, processo de mensuração pelo procedimento de depreciação,
que é baseado no desgaste pelo uso, obsolescência e ação da natureza. Para efetuar-se a depreciação,
entretanto, é necessário que a base monetária inicial seja confiável, ou seja, o valor registrado deve
espelhar o valor justo.

É reconhecido que a administração pública federal não pratica até o momento procedimentos para
preservar o valor original adequado dos ativos, fazendo com que os mesmos permaneçam com valores
históricos,  não  configurando  uma  base  monetária  inicial  confiável  para  a  aplicação  dos
procedimentos  de  depreciação.  Esse  trabalho  de  adequação  de  valor  dos  ativos  é  complexo,
demandando tempo  e  recursos humanos,  principalmente  para  aquisições realizadas em exercícios
anteriores, e, por isso, não necessita ser realizado imediatamente, e sim gradativamente, de acordo
com as possibilidades de cada órgão, respeitando cronograma indicado nesta macrofunção.

Assim sendo, o administrador deverá iniciar o procedimento de depreciação pelos bens adquiridos,
incorporados e/ou colocados em utilização a partir  de janeiro de 2010, uma vez que os mesmos já
apresentam uma base monetária inicial confiável,  não necessitando ser  submetidos previamente  ao
procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável. Após o encerramento dessa primeira
etapa, o administrador passará a aplicar a depreciação aos bens adquiridos nos demais exercícios,
conforme cronograma indicado nesta macrofunção, após realizar o ajuste de seus valores.

A  utilização  dos  códigos  de  restrição  contábil  referentes  à  falta  da  informação  da  rotina  de
depreciação, amortização e exaustão será iniciada no encerramento do exercício de 2010. A partir do
exercício de 2011, o registro mensal da conformidade contábil considerará o fiel cumprimento desta
macrofunção,  para  que  a  contabilidade  demonstre  a  adequada situação  patrimonial  dos órgãos e
entidades, em cumprimento ao artigo 14 da lei n° 10.180, de 2001.

Ao longo do tempo, com o desgaste pelo uso, a obsolescência e a ação da natureza, os ativos vão
perdendo valor, e essa perda de valor é reconhecida pela contabilidade, periodicamente, até que esse
ativo atinja o valor residual. A reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de
depreciá-lo.



Ao final do período de vida útil, os ativos podem ter condições de ser utilizados. Caso o valor residual
não reflita o valor adequado, deverá ser realizado teste de recuperabilidade, atribuindo a ele um novo
valor, baseado em laudo técnico. Não há novo período de depreciação após o final da vida útil.

A depreciação será iniciada no mês seguinte à aquisição, incorporação e/ou sua efetiva utilização, não
devendo haver depreciação em fração menor que 1 (um) mês.

A depreciação, a amortização e a exaustão devem ser reconhecidas até que o valor líquido contábil do
ativo seja igual ao valor residual.

Nos casos de bens que passaram por reavaliação ou redução a valor recuperável, durante, a vida útil
do bem, a depreciação, a amortização ou a exaustão devem ser calculadas e registradas sobre o novo
valor.

Os  procedimentos  de  reavaliação  e  redução  ao  valor  recuperável  não  provocam  alteração  da
capacidade de geração de benefícios futuros de um bem, por isso não causam modificação na tabela
de vida útil." (grifamos).

Fica estabelecido o cronograma limite por conta contábil no âmbito da administração Pública Direta
da União, suas autarquias e fundações para implantação obrigatória da depreciação relativa aos bens
adquiridos em exercícios anteriores a 2010.

O  cronograma  fica  estabelecido  devido  à  necessidade  de  padronização  mínima  e  do  esforço
demandado  para  a  constituição  de  uma  base  monetária  inicial  confiável  por  meio  do  teste  de
recuperabilidade. Para as demais contas contábeis não elencadas na tabela a seguir, o prazo para
aplicar a depreciação referente a exercícios anteriores (após o ajuste de seus valores) ficará a critério
de cada unidade."

 

Conta Título Prazo máximo

1.4.2.1.2 .02.00

 

AERONAVES 2011

1.1.2.1.2.20.00

 

EMBARCACOES 2011

1.4.2.1.2.35.00

 

EQUIPAMENTOS DE

PROCESSAMENTO DE DADOS

2011

1.4.2.1.2.52.00

 

VEICULOS DE TRAÇAO MECANICA 2011

1.4.2.1.2.06.00

 

APARELHOS  E  EQUIPAMENTOS  DE
COMUNICACAO

2012



1.4.2.1.2.28.00

 

MAQUINAS  E  EQUIPAM   DE  NATUREZA
INDUSTRIAL

2012

1.4.2.1.2.08.00

 

APAR. , EQUIP. E

UTENS. MED., ODONT., LABOR. E HOSP.

 

2013

1.4.2.1.2.42.00

 

MOBILIARIO EM GERAL 2013

  Portanto, os bens imóveis serão reavaliados oportunamente.

Análise do Controle Interno:

A Unifesp não contestou o fato, apenas descreveu as providências que pretende adotar.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  a  Unifesp  implemente  controles  internos  visando  manter  atualizados os  dados dos imóveis  no
sistema SPIUnet.

3.1.1.6. Constatação

Divergências entre os dados do SPIUNET e as informações do “Quadro A.11.3 – Discriminação dos

Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ” do Relatório de Gestão.

Foram verificadas as seguintes divergências entre os dados do SPIUNET e as informações do “Quadro
A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ” do
Relatório de Gestão:

a)  diferença  entre  o  valor  registrado no SPIUNET (R$7.869.311,00)  e  o  valor  constante  do quadro
A.11.3 (R$3.600.200,00), referentes aos imóveis 7099.00529.500-6;

b) diferença entre o valor registrado no SPIUNET (R$35.335.538,90) e  o valor constante do quadro
A.11.3 (R$25.000.000,00), referentes aos imóveis 6789.00029.500-0;

As divergências verificadas ainda  constam do Quadro A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de
Propriedade da União sob responsabilidade da UJ” do Relatório de Gestão de 2011.



Causa:

Falha nos controles internos referentes à atualização dos valores dos imóveis de propriedade da União
sob responsabilidade da Unifesp.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Divisão de Contratos e Imóveis da Reitoria, em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201203147/08,
apresentou, em 11/04/2012, a seguinte justificativa:

"Com relação aos imóveis questionados:

a. 7099.00529.500-6 - O valor avaliado, de acordo com a avaliação da Prefeitura de São José dos
Campos, para fins de cálculo do IPTU, o valor em 2010 do imóvel era de R$20,00/m2, sob um terreno
de 786.931,10 m2 e uma fração ideal de 0,50, o que determinava um valor total de R$7.869.311,00. No
momento da elaboração da planilha A.11.3 houve algum equívoco no momento da inserção dos valores
de tal imóvel.

b. 6789.00029.500-0 - O valor da avaliação do imóvel é de R$35.335.538,90. Na planilha A.11.3 houve
uma confusão, uma vez que o valor  da compra do imóvel foi de R$25.000.000,00, então havia sido
informado o valor de aquisição e não de avaliação, erroneamente."

A Unifesp complementou sua justificativa por meio do Ofício Reitoria nº 339/2012, de 11 de junho de
2012:

“Conforme a resposta apresentada no item 3.1.1.5., a atualização dos valores dos imóveis será obtida
através do levantamento junto às contas contábeis, alimentando o SPIUnet com os valores de obras e
reformas ocorridas.

Dessa forma, após este levantamento, os dados poderão ser mantidos atualizados, incluindo todos as
informações de obras e reformas que ocorrerem a partir dessa atualização.”

Análise do Controle Interno:

Embora a Unifesp tenha apresentado suas justificativas, as divergências verificadas ainda constam do
Quadro A.11.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ”
do Relatório de Gestão de 2011.

Com relação aos imóveis do SpiuNet, a Unifesp informou que vai adotar providências para atualizar os
valores dos mesmos.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que a Unifesp implemente controles internos visando manter atualizados os dados relativos aos bens
imóveis de propriedade da União sob sua responsabilidade.

4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS



4.1. Subárea - MOVIMENTAÇÃO

4.1.1. Assunto - PROVIMENTOS

4.1.1.1. Informação

O gestor efetuou o cadastramento de pessoal  no SISAC, conforme preceitua o artigo 7º da IN

nº55/2007.

Em análise aos processos referentes aos atos de pessoal para fins de registro no SISAC, do total de 396
atos de pessoal da UNIFESP, foram selecionados 10 atos de admissão (3,85% do total de admissão), 10
atos de aposentadoria (7,87% do total de aposentadoria) e 9 atos de pensão (100% do total de pensão).

Na amostra verificada, informamos que o gestor efetuou o cadastramento dos atos de pessoal no Sistema
de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessão (SISAC) do TCU em conformidade com o
artigo 7º da IN TCU nº55/2007.

5. EXPANSÃO DA REDE FED. DE EDUC. PROFIS. E TEC.

5.1. Subárea - EXPANSÃO DA REDE FED. DE EDUC. PROFIS. E TEC.

5.1.1. Assunto - RECURSOS EXIGÍVEIS

5.1.1.1. Informação

Foram analisadas 11 notas de empenho inscritas em Restos a Pagar que totalizaram R$3.440,831,11, o
que corresponde a 42,74% do valor total inscrito, R$8.049.781,62.

Das 11 notas de empenho analisadas, 5 foram canceladas, conforme descrito a seguir:

a) 2007NE001008 – Convênio 147/2006 – R$1.000.000,00 - Proc 23089.003884/2006/21

Emitida em 11/12/2007, em favor da própria Unifesp.

A Universidade informou que a Nota de Empenho foi emitida “para atender despesas com conclusão do
Hemocentro do Hospital Universitário” no âmbito do Convênio 147/2006 e que a vigência do mesmo é
até 30/06/2012, estando atualmente na situação bloqueado.

b) 2008NE000841 - R$269.995,33 - Proc 23089.007459/2008-72

Emitida em 29/12/2008, em favor da empresa Carl Zeiss Meditec Inc.

Esta  Nota  de  Empenho  refere-se  ao  Convênio  Siafi  637152  (convênio  695/2008)  –  cujo  objeto  é
“Aquisição de  Equipamentos de  Materiais Permanentes para  Unidade  de  Atenção Especializada  em
Saúde.”

A vigência do convênio era até 31/12/2011. Assim, em 11/01/2012, a Unifesp cancelou esta NE por
meio da nota de empenho 2012NE000017 e devolveu o saldo financeiro ao órgão descentralizador por
meio da guia de recolhimento 2012GR000002, de 13/01/2012.

c) 2009NE903597 - R$ 79.767,88 - Proc 23089.000815/2009-16



Emitida em 28/12/2009, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

A Unifesp informou que o empenho 2009NE903597 está relacionado ao projeto UNA-SUS e refere-se a
prestação  de  serviço  de  postagem,  conforme  contrato  34/2009,  encerrado  em  20/12/2010  e  não
renovado.

A referida Nota de Empenho foi cancelada por meio da NE000244, de 13abr2012.

d) 2010NE901408  -  R$ 152.032,50 – Proc 23089.015027/2009-16

Emitida em 20/07/2010, em favor de Terra Azul Alimentação Coletiva e Serviços Ltda.

O Diretor Administrativo do campus de Guarulhos, em 02/04/2012, informou que a nota de empenho foi
equivocadamente inscrita em restos a pagar, tendo em vista que o contrato com a empresa havia sido
finalizado em 15/10/2011 e o pagamento da última Nota Fiscal ocorreu em 01/12/2011.

Assim, a referida Nota de Empenho foi cancelada por meio da NE000193, de 03/04/2012.

e) 2010NE902375 - R$456.750,00 – Proc 23089.025032/2010-71

Emitida em 26/10/2010, em favor de NBC Arquitetura e Construções Ltda.

A Diretora  Administrativa do Campus São José  dos Campos informou que a  nota  de empenho está
vinculada ao Contrato 102/2010, firmado com a empresa NBC para elaboração de projetos dos edifícios
acadêmico e administrativo dos Campi São José dos Campos e Guarulhos. Informa ainda que o contrato
está vigente e que não foram entregues os projetos aprovados e licenciados do Campus Guarulhos.  

Assim, informa que a inscrição dessa NE em restos a pagar está baseada nos incisos I e II do artigo 35 do
Decreto 93.872/1986.

f) 2010NE902735  -  R$0,01 – Proc 23089.003133/2009-57

Emitida em 26/10/2010, em favor de Megadata Distribuidora de Produtos de Informática Ltda.

A Unifesp informou que vem procedendo ao cancelamento de empenhos que são prováveis sobras de
arredondamento de sistema.

g) 2010NE902926 - R$134.400,00 – Proc 23089.003002/2010-11

Emitida em 12/11/2010, em favor da Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicas – FEPESE,
CNPJ 83.566.299/0001-73,  fundação de apoio da UFSC, contratada pela Unifesp após realização do
Pregão Eletrônico 312/2010.

A  Unifesp  informou  que  o  empenho  2010NE902926  está  relacionado  aos  Termos  de  Cooperação
firmados entre a Senad/Ministério da Justiça e Unifesp, para execução dos projetos “Fé na Prevenção” e
“Supera IV”, com vigência até 31/07/2012.

Assim, informa que a inscrição em restos a pagar está baseada no inciso I, artigo 35, do Decreto nº
93.872/86.

h) 2010NE903082 – R$152.580,00 – Proc 23089.003001/2010-69

Emitida em 23/11/2010, em favor da Finaliza Editora e Indústria Gráfica Ltda., contratada pela Unifesp
após realização do Pregão Eletrônico 311/2010.

A  Unifesp  informou  que  o  empenho  2010NE903082  está  relacionado  aos  Termos  de  Cooperação
firmados entre a Senad/Ministério da Justiça e Unifesp, para execução dos projetos “Fé na Prevenção” e
“Supera IV”, com vigência até 31/07/2012.



Assim, informa que a inscrição em restos a pagar está baseada no inciso I, artigo 35, do Decreto nº
93.872/86.

i) 2010NE903453 – R$ 494.272,17 – Proc 23089.015131/2010-44

Emitida  em 09/12/2010,  em favor  da  Construtora  Progredior  Ltda.,  contratada  pela  Unifesp  após
realização da Concorrência 4/2010.

A Seção de Compras do Campus Guarulhos solicitou, em 20/03/2012, o cancelamento do saldo deste
empenho, informando que todas as notas fiscais já foram pagas.

Assim, a referida Nota de Empenho foi cancelada por meio da NE000163, de 21mar2012.

j) 2010NE903846  – R$ 319.233,82  – Proc 23089.002534/2010-23

Emitida  em 11/12/2010,  em favor  de  Philips  Medical  System Ltda.,  contratada  pela  Unifesp  para
manutenção preventiva e corretiva para equipamentos de diagnóstico por imagem e outros. (Contrato
154/2010)

A  Unifesp  informa  que  há  notas  fiscais  ainda  não  emitidas,  referentes  a  chamados  técnicos  que
resultaram em substituição de peças.

Dessa forma, justifica a inscrição em Restos a Pagar, baseado no Decreto 93872/86, artigo 35, inciso II.

k) 2010NE904058 – R$ 381.799,40 – Proc 23089.004651/2010-21

Emitida em 30/12/2010, em favor da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo – FAP,
contratada pela Unifesp para “prestação de serviço de gerenciamento do projeto de matriciamento de 4
programas de residência médica UNIFESP-UFT”. (Contrato 155/2010)

A Unifesp  informou que  o  empenho 2010NE904058 está  relacionado  ao  Termo de  Cooperação  de
Descentralização Orçamentária nº  142/2010 e apresentou a seguinte justificativa para a inscrição em
restos a pagar:

“O Termo de Cooperação nº 142/2010 tem o término de sua vigência em 23/04/2012, foi encaminhado
através  do  Ofício  Reitoria  nº  574  de  07/10/2011  a  Proposta  de  Prorrogação  da  vigência  para
31/12/2012  em  razão  do  encaminhamento  de  Proposta  de  Reformulação  de  30/05/2011,  a  qual
encontra-se  em análise  pela  área  técnica.  Os recursos  foram repassados  pelo  concedente  com a
classificação orçamentária 339039 – serviços de terceiros – pessoa jurídica, para a contratação da
FAP  porém as  despesas  relativas  à  locomoção  e  diárias  devem ser  executadas  pelo  Sistema  de
Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, desta forma solicitamos reformulação para adequar estas
despesas, estamos aguardando para iniciar a execução.”

5.1.2. Assunto - PROCESSOS LICITATÓRIOS

5.1.2.1. Constatação

Falta de destinação adequada dos resíduos recicláveis descartados, na forma prevista no Decreto

nº 5.940/2006. Não há separação de resíduos recicláveis descartados no Prédio da Reitoria.

Durante os trabalhos de auditoria verificou-se que a unidade não vem providenciando a separação dos
resíduos recicláveis descartáveis no prédio da Reitoria



A Universidade informou também que “todos os Campi possuem coleta de segregação de resíduos, mas
nenhum atendendo à exigência do Decreto nº 5.940/2006 que relaciona os materiais recicláveis ao
envio às cooperativas.”

Cabe observar que o Regimento Geral da Unifesp, aprovado pelo CONSU em 14/09/2011, previa, nos
artigos 144 e 145, a constituição de uma Comissão de Gestão Ambiental para implementar políticas de
meio ambiente e de gerenciamento de resíduos no âmbito da Unifesp.

O artigo 146 estabelece as competências da Comissão:

“I. elaborar o plano de gestão ambiental e de resíduos da Unifesp considerando as especificidades dos
campi;

II. promover a educação ambiental na Unifesp;

III. implementar políticas de sustentabilidade em relação ao meio ambiente;

IV. manter a EcoUnifesp;

V. organizar e apoiar a comissão de resíduos de cada campus.”

A Portaria Unifesp nº 250, de 03/02/2012, nomeou os membros dessa Comissão.

Foi realizada  apenas uma  reunião,  em 03/02/2012,  com a  participação  de  representantes  de  vários
campi, na qual foram feitas algumas sugestões, transcritas a seguir:

“a) existência de um técnico especializado ambiental legal/oficial em cada campus

b) cursos de capacitação para todas as áreas (à distância ou “in loco”) e educação permanente

c) coleta seletiva

d) visitas técnicas

e) avaliação estrutural

f) visão sustentável e transdisciplinar

g) proposta de projetos para financiamento de melhorias estruturais e educacionais para adequação
ambiental e de qualidade de vida

h) documentação oficial se descarte correto de fármacos”

Não há, na sequência às sugestões dadas, quaisquer referências às providências que seriam adotadas pela
Comissão.

Verificou-se que, anteriormente à criação da Comissão, já havia um grupo chamado Eco-Unifesp. Não
foram apresentados documentos relativos à composição do grupo, atribuições, local de realização das
atividades, etc., mas foi apresentado um “Plano de Gestão Ambiental: Consumo, Energia e Resíduos”,
sem data, elaborado por esse grupo.

Constam desse Plano algumas ações propostas, porém da mesma forma que ocorreu com as sugestões
propostas na primeira e única reunião realizada pela Comissão, não há quaisquer informações a respeito
das providências adotadas a partir dessas proposições.

Porém, segundo informações da  Unifesp,  o grupo iniciou suas atividades,  oficialmente,  em julho de
2007, e vem, desde então, atuando nessas questões ambientais. 



Cabe observar que a Portaria que criou a Comissão determina que a mesma deve manter a EcoUnifesp.

Causa:

Ausência  de providências adequadas no sentido de cumprir o estabelecido no Decreto nº5.940/2006
quanto à separação e destinação dos resíduos recicláveis descartados.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada  a  se  manifestar  por  meio  do  Ofício  no  15.162/2012  GAB/CGU-Regional/SP/CGU/PR,  de
25/05/2012, a Unidade não apresentou informações adicionais sobre este item.

Análise do Controle Interno:

Não se aplica.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que  a  Unifesp  tome  providências  para  promover  a  destinação  adequada  dos  resíduos  recicláveis
descartados como referido no Decreto nº 5.940/2006.

5.1.2.2. Constatação

Adoção parcial de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens.

Durante os trabalhos de auditoria verificou-se que a unidade não adota de forma usual, na aquisição de
bens,  os  seguintes  quesitos  de  sustentabilidade  ambiental  especificados  no  questionário  do  Quadro
A.10.1 – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis do Relatório de Gestão da unidade:

-  item  “11.  Na  unidade  ocorre  separação  dos  resíduos  recicláveis  descartados,  bem  como  sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006”, a Unifesp assinalou a resposta “(3) neutra”.

Com  relação  a  este  item  a  unidade  informou,  por  meio  do  Ofício/DIC/UNIFESP/013/2012,  de
23/04/2012, do Departamento de Importação e Compras, que "foi criada recentemente a Comissão de
Gestão Ambiental,  cujas ações ainda são poucas para serem contabilizadas, contudo cada Campus
possui  autonomia própria para organizar  seus resíduos,  dentro das diretrizes do Plano de  Gestão
Ambiental da UNIFESP, bem como na respectiva legislação estadual e municipal que regem a matéria.

Todos os Campi possuem coleta de segregação de resíduos, mas nenhum atendendo à exigência do
Decreto nº 5.940/2006 que relaciona os materiais recicláveis ao envio às cooperativas.”

-Item “2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente adquiridos
pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior quantidade de conteúdo
reciclável.”.



Resposta da Unifesp: “(1) Totalmente inválida” 

-  Item  “8.  Existe  uma  preferência  pela  aquisição  de  bens/produtos  passíveis  de  reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga).”

Resposta da Unifesp: “(2) Parcialmente inválida”

Para os itens 2 e 8, a Unifesp informou, por meio do Ofício/DIC/UNIFESP/013/2012, de 23/04/2012, do
Departamento de Importação e Compras, que “apenas adquire papel reciclado e pilhas recarregáveis,
bem  como  exige,  em  alguns  casos,  preferencialmente,  produtos  acondicionados  em  embalagem
individual adequada, com menor volume possível, que utilize matérias recicláveis.”

Argumenta  que  “o  mercado  competitivo  de  licitantes  não  está  adaptado  para  atender  a  estas
necessidades.”     

-Item “3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados por
fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex. produtos de limpeza
biodegradáveis).”

Embora  tenha  assinalado  a  resposta  “(4)  Parcialmente  válida”,  a  Unifesp  informou,  por  meio  do
Ofício/DIC/UNIFESP/013/2012, de 23/04/2012, do Departamento de Importação e Compras que, com
exceção das pilhas recarregáveis, não adquire mais nenhum tipo de produto nos termos especificados na
questão.

Com relação  ao  item “7.  No  último  exercício,  a  instituição  adquiriu  veículos  automotores  mais
eficientes e menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos”, a Unifesp assinalou a resposta
“(3) neutra”.

Porém, embora tenha assinalado essa resposta, apresentou em sua justificativa a informação de que o
Campus São José dos Campos adquiriu veículos automotores com motor tipo “flex”, o que permite a
utilização de combustível menos poluente.

Causa:

Falta de critérios de sustentabilidade nas licitações.

Manifestação da Unidade Examinada:

Instada  a  se  manifestar  por  meio  do  Ofício  no  15.162/2012  GAB/CGU-Regional/SP/CGU/PR,  de
25/05/2012, a Unidade não apresentou informações adicionais sobre este item.

Análise do Controle Interno:

Não se aplica.

Recomendações:

Recomendação 1:

Que a  Unifesp adote  critérios de  sustentabilidade em todas as licitações em que tais critérios sejam
cabíveis.



5.1.2.3. Constatação

Ausência  de  justificativa  para  contratação,  ausência  de  pesquisa  de  preços  e  desclassificação

inadequada de empresa em processo de licitação.

O  processo  20315/2011-15  trata  da  aquisição  de  unidades  habitacionais  para  laboratórios  de
experimentação científica da Unifesp – Campus Diadema.

Solicitamos por meio de SA que fossem respondidos os itens abaixo e não obtivemos respostas.

a) Justificar a ausência de uma justificativa para a aquisição, não só a necessidade da compra, mas a
opção por esse tipo de habitação em relação a outros disponíveis.

Por meio desse item procuramos averiguar a real necessidade da aquisição e a base para a escolha do
tipo de material a ser adquirido.

b) A pesquisa de preço que consta do processo, em valor bem inferior ao utilizado como estimativa,
refere-se à módulo diferente do que foi adquirido. Justificar a ausência de pesquisa de preço.

A pesquisa  de  preços é  imprescindível para  balizar  o  valor da aquisição,  procurando garantir  que  a
Administração pague o preço justo.

c) Segundo a ata do pregão, às 9:31 o item foi encerrado e às 9:49, a empresa vencedora teve sua
proposta recusada. Informar se a empresa apresentou sua proposta e seus documentos de habilitação e
se os mesmos foram analisados pela unidade.

Devido ao curto espaço de tempo entre os eventos citados acima, procuramos averiguar o que de fato
ocorreu, além do que está descrito na ata.

d) A desclassificação da empresa refere-se à falta de “capacidade técnica” da empresa, embora o
edital  não  faça  referência  a  qualquer  tipo  de  comprovação  de  tais  técnicas.  Justificar  a
desclassificação da empresa vencedora.

Por meio desse item procuramos averiguar os motivos que levaram à desclassificação da empresa e sua
respectiva previsão em edital.

e) Após a ordem de fornecimento ter sido gerada, a empresa enviou documento informando que não
poderá atender a solicitação dentro dos prazos e condições acordados e faz algumas solicitações. A
resposta da unidade não está no processo. Informar que providências foram tomadas em relação às
solicitações da empresa, qual a situação atual da aquisição e qual o prejuízo, se houver, causado ao
demandante da compra.

Considerando  que  o  prazo  e  as  condições  de  entrega  fazem parte  do  edital  e  podem até  mesmo
desclassificar uma empresa, procuramos verificar a situação atual da aquisição.

Dessa forma, o processo foi iniciado sem uma pesquisa de preços adequada, sem a justificativa para a
contratação claramente expressa e ainda houve a desclassificação de uma empresa sem justificativa.

Causa:

Falhas nos procedimentos de contratação da unidade.



Manifestação da Unidade Examinada:

A unidade manifestou-se por meio do Memorando nº03/2012

"Processo 20315/2011-15
Justificativa A
No nosso entender não há necessidade de justificar a aquisição de um bem que já foi aprovado pela
instância superior que o autorizou.
De qualquer  forma, este  tipo de  habitação foi  solicitado para atender  emergencialmente  a várias
atividades  do  campus  que  ainda  não  apresenta  infraestrutura  defmitiva  para  seu  correto
funcionamento.

Justificativa B
Favor verificar que existem 2 propostas no processo.

Justificativa C
A empresa vencedora teve a proposta recusada porque não atendia as especificações de habilitação.
A empresa não apresentou nenhum tipo de proposta.

Justificativa D

A empresa apresentou solicitações impossíveis de serem atendidas, segundo a legislação vigente.
As providências tomadas foram:
• encerramento do processo com cancelamento da aquisição;
• punição para a empresa que não atendeu a ordem de compra."

Análise do Controle Interno:

A justificativa para a aquisição deve constar em todos os processos de aquisição da unidade. Quanto ao
item b, as propostas de preços apresentam diferenças entre o cotado e o adquirido pela unidade, como
explicado acima. Quanto ao item c, a unidade não especificou os itens descumpridos pela empresa, não
esclarecendo o motivo da desclassificação.

Embora  o  processo  de  aquisição  tenha  sido  cancelado  como  consequencia  de  ações  da  empresa
vencedora, entendemos que ocorreram inconsistências no processo, de forma que optamos por manter a
constatação, com a recomendação voltada para a melhoria do processo de aquisição da unidade.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomendamos que a unidade aprimore os controles internos a fim de impedir situações irregulares nos
processos de licitação.

5.1.2.4. Constatação

Desclassificação de empresa por descumprimento de item que não consta em edital.

Na  análise  do  Processo  20182/2011-79,  observamos  inconsistências  em alguns  itens  e  solicitamos



justificativas por meio de SA que não foram respondidas até a finalização deste Relatório. Os itens da
Solicitação de Auditoria apresentaram os questionamentos abaixo:

a)      Em relação ao item 4, a empresa com menor lance foi desclassificada pois, segundo a ata do
pregão  188:  “Recusa  da  proposta.  Fornecedor:  BOOG  COMERCIO  E  IMPORTACAO  LTDA,
CNPJ/CPF: 10.519.805/0001-08, pelo melhor lance de R$ 575,00. Motivo: Empresa desclassificada
pois o fabricante BEL não prestou serviços técnicos a instituição.” A proposta com menor lance foi R$
575,00. E o lance da proposta selecionada foi R$ 2.465,00.

Solicitamos que fosse informado o item do edital que diz que o fornecedor deve ter prestado serviços
técnicos à instituição, anexando a documentação comprobatória para análise.

b)      Em relação ao item 21, a proposta da empresa com menor lance foi recusada, segundo a ata do
pregão:  “Recusa  da  proposta.  Fornecedor:  LINECONTROL  COMERCIO  IMPORTACAO  E
EXPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.196.357/0001-48, pelo melhor lance de R$ 9.499,90. Motivo:
Proposta desclassificada pois não atende ao especificado no edital.” A proposta selecionada foi R$
17.399,99. Solicitamos que fosse informado o item do edital que não foi atendido.

Em relação ao item 34, a proposta da empresa com menor lance foi recusada, segundo a ata do pregão:
“Recusa  da  proposta.  Fornecedor:  BRALMEX  COMERCIO  SERVICO  E  DISTRIBUIDORA  DE
MATERIAIS E, CNPJ/CPF: 12.070.430/0001-69, pelo melhor lance de R$ 4.499,00. Motivo: Proposta
inexequível. Deve ter havido erro de digitação, o lance era de 40.000,00.

c)      Em relação ao item 46, as seguintes propostas foram desclassificadas:

“Recusa da proposta. Fornecedor: FLOWSCIENCE INSTRUMENTS COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF:
03.025.323/0001-28,  pelo  melhor  lance  de  R$  15.980,0000.  Motivo:  Proposta  desclassificada  pois
oferece um equipamento mecânico, no edital pede que seja possível a repetibilidade no equipamento
mecânico não é possível tal função.”

e

“Recusa  da  proposta.  Fornecedor:  SP  COMERCIAL  ELETROELETRONICOS  LTDA  -  EPP,
CNPJ/CPF:  11.400.815/0001-84,  pelo  melhor  lance  de  R$  55.000,0000.  Motivo:  Proposta
desclassificada  pois  oferece  um  equipamento  mecânico,  no  edital  pede  que  seja  possível  a
repetibilidade no equipamento mecânico não é possível tal função.”

A proposta vencedora foi R$ R$ 62.500,00.

Solicitamos que fosse identificado o item do edital que determina que o produto não pode ser mecânico e
que fossem apresentadas as propostas das duas empresas, não localizadas no processo.

Causa:

Falhas no procedimento de contratação da unidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

A unidade manifestou-se por meio do Memorando nº03/2012:

"Processo 2018212011-79
Item  4  -  Justificativa-  A empresa  ofereceu  produtos  da  marca  BEL,  produto  este  que  adquirido
anteriormente  não foi  possível  ligar  os objetos novos recém chegados, a empresa foi  notificada e
solicitado a assistência técnica para tentar verificar o problema e não houve retorno. Entendemos que
adquirir  outros produtos do mesmo fabricante  que  entregou-nos produto que  gerou custos para a
simples



instalação deve ser classificada como produto fora das nossas especificações básicas de uso.
Item 21  -  Justificativa  -  A marca do medidor  multiparametro oferecido pela empresa não tem as
funções que foram solicitados no descritivo especificado.
Item 46- Justificativa - Os fornecedores, FLOWSCIENCE E SP COMERCIAL, ofereceram o mesmo
produto,  a  marca oferecida em seu lance  não contempla as especificações,  o  fato do produto ser
mecânico não precisa de descrição pois os aparatos solicitados não fazem parte do equipamento de
funcionamento dentro do que foi programado para uso didático."

Análise do Controle Interno:

Em relação ao item 4, a justificativa apresentada pela unidade não consta do processo licitatório, que é o
instrumento  para  registro  dos  fatos  relativos  à  aquisição  em  questão.  De  qualquer  forma,  a
desclassificação de uma empresa não pode ser realizada por causa da marca do produto, a não ser que a
marca esteja especificada no edital com a devida justificativa e dentro dos casos previstos na legislação.
As características do produto, a sua especificação, deve estar no edital, com um nível de detalhamento
suficiente para que seja determinado se o item ofertado atende ou não o edital. A determinação do não
atendimento de um produto deve ser feita de forma objetiva, com base nos itens especificos do edital.

Quanto ao item 21, solicitamos que fossem discriminadas as caracterísitcas do produto que não atendem
ao edital.

Quanto ao item 46, reforçamos a idéia de que a apreciação de cada produto ofertado deve estar ligada
diretamente ao especificado no edital.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomendamos que a unidade aprimore os controles internos a fim de impedir situações irregulares nos
processos de licitação.

5.1.2.5. Constatação

Desclassificação  de  empresas  participantes  de  licitação  sem  a  disposição  no  processo  da

documentação que fundamentou a análise.

Processo 20013/2011-39 - itens 20 e 35:

Segundo  a  ata  do  pregão  as  empresas  Fernando  (item 20),  Diasevice  e  Quimis  (item 35)  foram
desclassificadas por não atenderem as especificações do edital.

Causa:

Falhas no procedimento de contratação da unidade.

Manifestação da Unidade Examinada:

 



Memorando nº03/2012:

"Processo 2001312011
Item 20  -  Justificativa  -  A Empresa  FERNANDO Ofereceu  um objeto  com capacidade  de  leitura
inferior  a  solicitada  A marca e  modelo oferecido não  atende  tecnicamente  a solicitado  em nosso
descritivo.
Item 35 - Justificativa - A empresa DIASERVICE ofereceu o produto da marca KOZO modelo XJS
800T que não atende as especificações descritas no edital,
Item 35 - justificativa - A empresa QUIMIS , ofereceu um produto com outro tipo de especificação e
não a solicitada, não enviou proposta."

Análise do Controle Interno:

Os fatos apresentados pela unidade em sua justificativa não estão acompanhados de documentos que
sirvam como base para sua comprovação e ainda que fossem comprovados, resta o fato que não estarem
devidamente instuídos no processo de aquisição.

Recomendações:

Recomendação 1:

Recomendamos que a unidade aprimore os controles internos a fim de impedir situações irregulares nos
processos de licitação.

5.1.3. Assunto - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

5.1.3.1. Constatação

31 contratos vigentes em 2011 não foram registrados no Sistema Siasg.

Verificou-se que há divergências entre a relação dos contratos vigentes em 2011, fornecida pela Unifesp,
e os dados registrados no Siasg. Assim, há 31 contratos que constam da relação fornecida pela Unifesp e
que não estão registrados no sistema.

Estão excluídos desse cômputo os contratos referentes às apólices de seguro e os contratos de adesão
firmados com companhias de fornecimento de água e energia.

Cabe observar que não há um setor que concentre as informações de todos os contratos firmados no
âmbito da Universidade, de tal forma que a relação fornecida pela Divisão de Contratos e Imóveis da
Reitoria foi uma consolidação das informações encaminhadas pelos campi.

Causa:

Falha nos controles internos referente aos contratos firmados no âmbito da Universidade.

Manifestação da Unidade Examinada:



Justificativa encaminhada pela Unifesp por meio do Ofício Reitoria  nº  339/2012, de 11 de junho de
2012:

“A rotina de registro dos contratos no Sistema SIASG já existe e ocorre após a assinatura do contrato
pelas partes, gerando a sua publicação no Diário Oficial da União.

O que acontece é que nem em todos os casos o SIASG aceita receber o cadastro do contrato:

1) Em Termos de Permissão ou Cessão de Uso;

2) Em contratos onde a administração figura-se como contratada;

3) Em algumas adesões a atas de registro de preços de outros órgãos;

4) Em contratos oriundos de licitações onde não havia separação por grupos entre os itens, porém,
que necessitam de contratos separados. Neste caso, o sistema somente permite a publicação como um
único contrato, o que geraria uma incorreção grave na publicação e no registro;

5) Em contratos de locação de imóveis, que possuem mais do que um proprietário;

Para que  a lei  8.666/93 não seja lesada,  a  publicação dos contratos referidos acima é  realizada
através do Sistema INCOM, tendo seu extrato publicado no Diário Oficial da União.

Em  atendimento  à  Solicitação  de  Auditoria  em  epígrafe  apresentamos  abaixo  as  informações
solicitadas no que tange à competência deste Departamento de Importação e Compras.”

 

Análise do Controle Interno:

Justificativa parcialmente acatada.

Embora a Unifesp alegue que registra os contratos no Siasg, verificou-se  que alguns, tais como os a
seguir relacionados, não constam do referido sistema e não se enquadram nas hipóteses de não aceitação
pelo sistema:

-Contrato nº 071/2011 – IBF Indústria de Filmes S.A.;

-Contrato nº 057/2011 – GPV Consultoria e Produção de Eventos Ltda.ME;

-Contrato nº 22/2011 – São Bento.

 

Outros contratos, de fato, podem ser enquadrados nas situações expostas pela Unifesp na qual o Siasg
não aceita o cadastro do sistema.  

Recomendações:

Recomendação 1:

Implantar rotina administrativa visando o registro e atualização no SIASG dos contratos firmados pela
Unidade em consonância com a Legislação em vigor.



5.1.4. Assunto - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS

5.1.4.1. Constatação

Ausência de fiscalização dos Convênios nº 657120 e 749463, firmados com a SPDM.

A Unifesp apresentou uma relação de Convênios/ Contratos de Repasse/ Termos de Parceria vigentes em
2011, conforme quadro a seguir:

Nº  do
instrumento

 

Instrumento
celebrado

Beneficiário

Início Fim Valor
repassado  em
2011

Valor
acumulado  até
2011

21/2006

 

Convênio

Prefeitura  do
Município  de
Diadema 15/02/06 14/02/11 0,00 1.500.000,00

657120

 

 

Convênio

SPDM  –
Associação
Paulista  para  o
Desenvolvimento
da Medicina 11/01/08 02/05/11 51.368.174,51 534.765.031,55

702264/2008

 

Convênio

Prefeitura  do
Município  de
Diadema 22/12/08 21/12/13 0,00 300.043,64

656785
Termo  de
Cooperação

Caixa Econômica
Federal 30/12/09 29/12/11 0,00 3.600,00

749463/2010

 

 

Convênio

SPDM  –
Associação
Paulista  para  o
Desenvolvimento
da Medicina 07/10/10 08/09/14 27.633.847,22 33.936.206,47

 

Com relação  à  fiscalização  dos convênios  657120 e  749463,  firmados com a  SPDM – Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a Unifesp informou o seguinte:

-Convênio 657120

“a  transferência  voluntária  nº  657120,  refere-se  ao  Convênio  Universitário  celebrado  entre  a
Secretaria de Estado da Saúde, UNIFESP e a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina visando à execução de serviços hospitalares e ambulatoriais a ser  prestado à população,



observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde, com vigência
até  10 de janeiro de 2013, no valor  total  de R$ 631.070.529,60 (seiscentos e  trinta e  um milhões,
setenta mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) ...”

Informa ainda que, “Em 02 de maio de 2011, a UNIFESP assinou o Termo Aditivo de Reti-Ratificação
n° 01/2011, deixando de ser partícipe do referido convênio, e figurando como convenentes apenas o
Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde e a SPDM – Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.”

Assim, “o órgão responsável pelo pagamento dos recursos passa a ser o Governo do Estado de São
Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, e os recursos oriundos do Ministério da Saúde por
meio do Fundo Nacional de Saúde.”

Informa também que o último pagamento realizado pela UNIFESP para a SPDM foi realizado em 05 de
maio de 2011.

Com relação aos recursos repassados informou que “No ano de 2011 foi  repassada à SPDM/HU a
importância de R$ 51.368.174,51 (cinqüenta e um milhões, trezentos e  sessenta e oito mil,  cento e
setenta e quatro reais e cinqüenta e um centavos).”

Não há registro de acompanhamento deste convênio, realizado pela Unifesp.

-Convênio 749463

Os  recursos  deste  convênio  são  referentes  ao  Acordo  de  Cooperação  nº  85/2009,  celebrado  em
09/09/2009, entre a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP e a SPDM – Associação Paulista
para  o Desenvolvimento da Medicina, firmado com o objetivo de regular a  gestão compartilhada do
Hospital São Paulo.

“Acordo  entre  a  UNIFESP  e  a  SPDM/HU para  compartilhamento  de  atividades relacionadas ao
ensino no âmbito da SPDM/Hospital São Paulo, enquanto hospital de ensino integrante do Sistema
Único de Saúde, bem como as diretrizes para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa,
extensão e de assistência do Sistema SUS realizadas no âmbito do Hospital São Paulo, com vigência
até 8 de setembro de 2014.”

De acordo com o Relatório de Gestão, “o Hospital São Paulo contribui com a missão institucional da
Universidade por servir de campo para a prática de atividades curriculares na área da saúde, razão
pela qual se encontra formalmente  conveniado com a Instituição e devidamente  credenciado como
hospital de ensino pela Portaria Interministerial nº 323/2011. A UNIFESP mantém com a SPDM um
Acordo de Cooperação, com o objetivo de estabelecer o compartilhamento da gestão do Hospital São
Paulo entre a SPDM e a Universidade.”

Com relação  aos recursos,  a  Unifesp informou que  “são  provenientes do Ministério  da  Saúde  e  o
Ministério da Educação, os quais destinaram créditos orçamentários no âmbito do Programa Nacional
de  Reestruturação  dos Hospitais Universitários Federais –  REHUF para o  compartilhamento  dos
Hospitais Universitários Federais entre  as áreas da educação e  da saúde,  através da Portaria nº
1.929, de 19 de julho de 2010, Portaria nº 295, de 24 de fevereiro de 2011 e da Portaria nº 2.267, de
20 de setembro de 2011, destinando o valor global de R$ 64.418.279,58 (sessenta e quatro milhões,
quatrocentos e dezoito mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) ao Hospital São
Paulo, Hospital Universitário da UNIFESP ...”

Foram firmados 4 Termos Aditivos a esse Acordo de Cooperação:

-o Termo Aditivo nº  01/2010, de 06/10/2010, acrescentou a alínea “h”, à Cláusula Quinta, inciso II,
fazendo referência à Portaria nº 1.929, de 19 de julho de 2010, do Ministério da Saúde, no montante de
R$9.453.538,88;

-o Termo Aditivo nº  02/2011, de 15/02/2011, acrescentou a  alínea “i”, à  Cláusula  Quinta, inciso II,



fazendo  referência  ao  valor  recebido  por  intermédio  do  Ministério  da  Saúde,  no  montante  de
R$9.453.538,88;

-o Termo Aditivo nº  03/2011,  de  19/07/2011,  alterou o Acordo de Cooperação no que  se  refere  às
obrigações  dos  partícipes  e  acrescentou  a  Cláusula  Décima  Primeira  –  Dos  Recursos,  conforme
transcrito a seguir:

“...

Parágrafo  primeiro  –  Os recursos recebidos pela  UNIFESP  destinados ao  Hospital  Universitário
serão repassados em conta específica da SPDM e mantidos em cadastro no SICONV.

Parágrafo segundo – Por meio de procuração específica outorgada pelo representante da SPDM, os
recursos orçamentários e  financeiros destinados ao Hospital  Universitário serão gerenciados pelo
Presidente do Conselho Gestor  do Hospital instituído pelo Acordo de Cooperação firmado entre as
partes e introduzido no estatuto da Associação mantenedora do Hospital.

Parágrafo terceiro – Caberá ao Presidente do Conselho Gestor acompanhar a execução dos recursos
financeiros do REHUF no sistema SICONV, por meio da Coordenadoria de Convênios da UNIFESP,
bem  como  dos  demais  recursos  destinados  ao  Hospital  Universitário  previstos  no  presente
instrumento."

-O Termo Aditivo nº 04/2011, de 05/12/2011, acrescentou a alínea “f” à Cláusula Décima Primeira –
Dos Recursos, fazendo referência à Portaria do Ministério da Saúde nº 2.267, de 20 de setembro de
2011, no montante de R$2.604.124,04.

No ano de 2011 foi repassada à SPDM/HU a importância de R$ 27.633.847,22 (Vinte e sete milhões,
seiscentos e trinta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Com relação às fiscalizações planejadas e realizadas pela Unifesp, relativas aos 2 convênios descritos, foi
informado o seguinte:

“As  informações  referentes  ao  planejamento  e  realização  da  fiscalização  das  transferências
voluntárias nº 657120 e nº 749463, bem como a data de realização, foram solicitadas ao Conselho
Gestor  do  Hospital  Universitário  da  UNIFESP  (doc.2),  tendo  em vista  que  compete  ao  referido
Conselho o acompanhamento da execução de ambos os acordos, conforme Cláusula Quinta, inciso II,
parágrafo único do Acordo de Cooperação celebrado com a SPDM/HU, e na Cláusula Terceira do
Terceiro  Termo aditivo  do  referido  Acordo,  a  qual  acrescenta  informações quanto  ao  exposto  na
Cláusula Décima Primeira, parágrafo terceiro (doc.3).”

Nesse sentido, consta no Relatório de Gestão 2011, que “o acompanhamento do convênio é realizado
pelo Conselho Gestor do Hospital São Paulo – Hospital Universitário, que é o órgão colegiado do
Hospital  Universitário da UNIFESP com funções normativa, consultiva e deliberativa. O Conselho
Gestor  do Hospital  São Paulo – Hospital  Universitário realiza reuniões periódicas para deliberar
acerca da aprovação das contas, sendo as reuniões registradas em Atas e remetidas para ciência da
Universidade.

Em 14 de setembro de 2011, após decisão do Conselho Universitário e publicada a Resolução n° 65 em
20 de setembro de 2011, foi criada a Unidade Gestora do Hospital Universitário da UNIFESP, visando
dar  maior  transparência  na  gestão  dos  recursos.  A  gestão  da  Unidade  Gestora  do  Hospital
Universitário será realizada pelo Conselho Gestor na forma disciplinada no Acordo de Cooperação
mantido entre a Universidade Federal de São Paulo e a SPDM.”

Nesse  sentido,  cabe  observar  que  o  Conselho  Gestor  do  Hospital  São  Paulo  a  quem compete  o
acompanhamento da execução deste convênio, conforme informado pela Unifesp, tem como atribuição
as funções normativa, consultiva e deliberativa, inclusive a respeito da aprovação das contas.

Além disso, de acordo com a Resolução n° 65, de setembro de 2011, é também a Unidade Gestora do



Hospital São Paulo.

Cabe salientar que o Termo Aditivo  nº 03/2011, de 19/07/2011, acrescentou o seguinte:

“Por  meio  de  procuração  específica  outorgada  pelo  representante  da  SPDM,  os  recursos
orçamentários e financeiros destinados ao Hospital Universitário serão gerenciados pelo Presidente
do Conselho Gestor  do Hospital  instituído pelo Acordo de  Cooperação firmado entre  as partes e
introduzido no estatuto da Associação mantenedora do Hospital.

Parágrafo terceiro – Caberá ao Presidente do Conselho Gestor acompanhar a execução dos recursos
financeiros do REHUF no sistema SICONV, por meio da Coordenadoria de Convênios da UNIFESP,
bem  como  dos  demais  recursos  destinados  ao  Hospital  Universitário  previstos  no  presente
instrumento."

Ainda  com relação ao acompanhamento e  fiscalização do convênio,  de  acordo com o Relatório  de
Gestão da Unifesp, “buscou-se garantir uma forma de controle mais segura para a Administração dos
repasses  feitos  à  SPDM  por  meio  do  registro  do  Acordo  no  Portal  dos  Convênios/SICONV  em
atendimento ao disposto no Decreto nº 6.170/2007 e na Portaria Interministerial nº 127/2008.

Os procedimentos de execução tais como licitações, contratos, documentos liquidados, pagamentos e
ingressos  de  recursos,  são  obrigatoriamente  registrados  no  Portal  para  acompanhamento  e
fiscalização por parte do Concedente. O acompanhamento do Acordo é feito pelo Conselho Gestor do
Hospital  São Paulo – Hospital  Universitário que é  o órgão colegiado do hospital  universitário da
UNIFESP com funções normativa, consultiva e deliberativa.”

Cabe observar que a Unifesp realizou uma análise parcial deste convênio em 2011, em razão do Decreto
nº 7.592/2011, que determinou a avaliação da regularidade da execução dos convênios, contratos de
repasse  e  termos de  parceria  celebrados  com entidades privadas sem fins  lucrativos até  a  data  da
publicação do mesmo, 16 de setembro de 2011.  Assim, em 21/11/2011, a  Comissão Permanente  de
Análise de Prestação de Contas Técnico-Administrativa de Convênios emitiu um Parecer cujos trechos
estão a seguir transcritos:

“O valor recebido pela SPDM até a presente data soma a quantia de R$ 28.360.616,65 ..., no Portal
dos Convênios constam pagamentos no total  de  R$3.543.209,26, o  que representa 12,49% do total
repassado, valor este que será o objeto de análise pela comissão.

...

As despesas lançadas no Portal dos Convênios, estão previstas e todas pertencem a Meta 4, conforme
descrição das etapas no quadro abaixo:

...

Verificamos a compatibilidade  na execução do objeto de  acordo  com o estabelecido no Plano  de
Trabalho.

Quanto à análise de cumprimento do Objeto, caberá à Comissão de Análise de Prestação de Contas
instituída pelo CTA, que deverá ser realizada oportunamente.

Cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente a conferência via sítio:
“www.convenios.gov.br/siconv” do convênio em referência.”

Assim,  embora a Unifesp tenha emitido um parecer referente a este convênio, verifica-se que a análise
do convênio ocorreu em função de determinação do Decreto nº 7.592/2011, de tal modo que não há
atividade  de  acompanhamento e  fiscalização feita  regularmente  por  parte  da  Concedente,  na  forma
prevista na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 127, de 29 de maio de 2008:

“Art.  51.  A execução  será  acompanhada  e  fiscalizada  de  forma  a  garantir  a  regularidade  dos atos



praticados e a plena execução do objeto, respondendo o convenente ou contratado pelos danos causados
a  terceiros,  decorrentes  de  culpa  ou  dolo  na  execução  do  convênio,  contrato,  acordo,  ajuste  ou
instrumento congênere.

...

Art. 52. O concedente ou contratante deverá prover as condições necessárias à realização das atividades
de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida no
instrumento,  programando  visitas  ao  local da  execução  com tal  finalidade  que,  caso  não  ocorram,
deverão ser devidamente justificadas.

...

Art. 53. A execução do convênio ou contrato de repasse será acompanhada por um representante do
concedente ou contratante, especialmente designado e registrado no SICONV, que anotará em registro
próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à
regularização das falhas observadas.

§ 1º O concedente ou contratante deverá registrar no SICONV os atos de acompanhamento da execução
do objeto, conforme disposto no art. 3º.

§ 2º O concedente ou contratante, no exercício das atividades de fiscalização e acompanhamento da
execução do objeto, poderá:

...

§ 3º O concedente ou contratante incluirá, no SICONV, relatório sintético trimestral sobre o andamento
da execução do convênio ou contrato de repasse, que deverá contemplar os aspectos previstos nos arts.
43 e 54, e será atualizado até o dia anterior à data prevista para liberação de cada parcela.

...

Art. 54. No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III - a regularidade das informações registradas pelo convenente ou contratado no SICONV; e

IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

...”

Assim, cabe observar que a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução do convênio por parte da
Unifesp, entidade concedente dos recursos, não deve ser confundida com as atribuições do Conselho
Gestor do Hospital São Paulo.

Causa:

Falhas nos controles internos referente ao acompanhamento da execução dos convênios.

Manifestação da Unidade Examinada:

Justificativa encaminhada pela Unifesp por meio do Ofício Reitoria  nº  339/2012, de 11 de junho de
2012:



“Em atenção ao exposto no Relatório Preliminar n° 201203147, item 5.1.4.1, recusamos a constatação
de que não houve acompanhamento e fiscalização dos convênios n° 657120 e nº 749463, por parte da
UNIFESP.

‘-Convênio 657120

[...]

Não há registro de acompanhamento deste convênio, realizado pela Unifesp.’

 

O acompanhamento da execução e a prestação de contas do convênio n° 657120, seriam apresentados
ao  Conselho  Gestor  do  Hospital  Universitário,  conforme  estabelece  o  Acordo  de  Cooperação
celebrado entre a UNIFESP e a SPDM, para gestão compartilhada do Hospital São Paulo/HU, no
parágrafo único da Cláusula Quinta do referido acordo.

 

‘-Convênio 749463

[...]

Assim, cabe observar que a atribuição de acompanhar e fiscalizar a execução do convênio por parte
da  Unifesp,  entidade  concedente  dos  recursos,  não  deve  ser  confundida  com  as  atribuições  do
Conselho Gestor do Hospital São Paulo.’

 

Quanto  ao  convênio  n°  749463,  temos a  expor  que  os  membros do  Conselho  Gestor  do  Hospital
Universitário são todos servidores públicos federais, integrantes do quadro de pessoal da UNIFESP
(Quadro 1), sendo ainda, o Presidente do Conselho Gestor, Assessor da Reitoria da UNIFESP (doc. 1).

 

Composição do Conselho Gestor Hospital São Paulo / Hospital Universitário

Nomes dos servidores Cargos na Unifesp Siape

Prof. Dr. Flavio Faloppa

 

Docente

 

21513011

Prof.  Dr.  Angelo  Amato  Vincenzo  de
Paola

Docente 21375867

 

Profa. Dra. Heimar de Fatima Marin

 

Docente 21377101

Prof. Dr. José Luiz Gomes do Amaral Docente 11512951



 

Prof. Dr. José Osmar de Abreu Pestana

 

Docente 21384319

Prof. Dr. Paulo Augusto de Lima Pontes Docente

 

11374663

Prof. Dr. Valdemar Ortiz

 

Docente 21375719

 

Fonte: Portal da SPDM - Conselho Gestor HSP/HU - < http://www.spdm.org.br/site/pt/conselhos.html> e

UNIFESP/ Intranet.

 

A  análise  realizada  pela  Comissão  Permanente  de  Análise  de  Prestação  de  Contas  Técnico-
Administrativa de Convênios, instituída pela Portaria n° 1826 de 21 de outubro de 2010, em função do
Decreto  n°  7592/2011,  teve  a  finalidade  de  avaliar  a  regularidade  da  execução  dos  convênios,
contratos de repasse e termos de parceria celebrados pela Universidade até 16 de setembro de 2011
com entidades privadas sem fins lucrativos, sendo o convênio nº 749463 o único que se enquadrou no
referido  Decreto,  e  desta  forma,  não  exime  o  Conselho  Gestor  do  Hospital  Universitário  da
responsabilidade pelo acompanhamento da execução do convênio n° 749463.

Em relação às atribuições do Conselho Gestor do Hospital Universitário, entendemos que apesar de
possuírem a função normativa, deliberativa e consultiva, a UNIFESP e a SPDM acordaram através do
parágrafo  terceiro  do  Terceiro  Termo  Aditivo  ao  Acordo  de  Cooperação  n°  85/2009,  que  o
acompanhamento da execução do convênio n° 749463, caberia ao Presidente do Conselho Gestor do
Hospital Universitário.”

Análise do Controle Interno:

Embora a Unifesp recuse a constatação de que não houve acompanhamento e fiscalização dos convênios
n° 657120 e nº 749463, alegando, com relação ao de nº 657120, que o acompanhamento da execução e
a  prestação de  contas seriam apresentados ao Conselho Gestor  do Hospital Universitário,  conforme
estabelece o Acordo de Cooperação celebrado entre a UNIFESP e a SPDM para gestão compartilhada
do Hospital São Paulo/HU, nenhum documento nesse sentido foi apresentado para esta equipe.

Com  relação  ao  convênio  n°  749463,  a  Unifesp  recusou  a  constatação  de  que  não  houve
acompanhamento  e  fiscalização  do  mesmo,  alegando  que  tais  atribuições  são  de  competência  do
Conselho Gestor do Hospital Universitário, conforme estabelecido no Acordo firmado entre a Unifesp e
a SPDM para gestão compartilhada do Hospital São Paulo/HU.

 

Porém, considerando-se que:



-o Conselho Gestor do Hospital Universitário tem como atribuição as funções normativa, consultiva e
deliberativa, inclusive a respeito da aprovação das contas;

-cabe ao Presidente desse mesmo Conselho Gestor gerenciar os recursos orçamentários e financeiros
destinados ao Hospital Universitário;

-de acordo com a  Resolução n° 65,  de setembro de  2011, o Conselho Gestor é  também a Unidade
Gestora do Hospital São Paulo, unidade essa criada para dar maior transparência na gestão dos recursos;
e

-conforme  Acordo  celebrado  entre  a  Unifesp  e  a  SPDM,  cabe  ao  Presidente  do  Conselho  Gestor
acompanhar  a  execução  dos  recursos  financeiros  do  REHUF  no  sistema  SICONV,  por  meio  da
Coordenadoria  de  Convênios  da  UNIFESP,  bem como  dos demais  recursos destinados  ao  Hospital
Universitário previstos no presente instrumento.

Verifica-se que não está sendo atendido o principio administrativo de segregação de funções e em razão
desse fato, considera-se prejudicada a execução de acompanhamento do convênio atribuída ao Conselho
Gestor.

Além  disso,  cabe  observar  que  não  há  evidências  de  que  esse  Conselho  esteja  realizando  o
acompanhamento  e  fiscalização  conforme  previsto  no  artigo  54  da  Portaria  Interministerial
MPOG/MF/CGU Nº 127, de 29 de maio de 2008:

“Art. 54. No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, e os
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III - a regularidade das informações registradas pelo convenente ou contratado no SICONV; e

IV - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

...”

Recomendações:

Recomendação 1:

Acompanhar a execução do convênio nº 749463/2010, na forma prevista na Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU Nº 127, de 29 de maio de 2008.

5.1.4.2. Constatação

Prestações de contas de convênios de 2009, 2010 e 2011, com prazo de análise vencido.

De acordo com os dados informados no Quadro A.6.5 – Visão Geral da análise das prestações de contas
de Convênios e Contratos de Repasse, do Relatório de Gestão 2011, há prestações de contas de 2009,
2010 e 2011, pendentes de análise, todos com prazo vencido:



-2009  –  4  convênios  que  totalizam  R$25.039.553,32  e  1  contrato  de  repasse  no  valor  de
R$8.319.935,62;

-2010 - 1 convênio no valor de R$139.657.373,42 e

-2011 - 8 convênios que totalizam R$5.676.090,80.

Causa:

Ausência de servidores e estrutura para análise das Prestações de contas.

Manifestação da Unidade Examinada:

A Unifesp apresentou a relação dos convênios referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011, com prazo de
análise de prestação de contas vencido e as justificativas para tal fato:

“Informamos abaixo, os convênios e outras transferências que foram objeto de análise parcial das
prestações de contas:

a) Processo:. 23089.007490/2008-11 - Termo de Convênio nº 109/2008 – Convênio celebrado com a
Fundação  de  Apoio  a  Universidade  Federal  de  São  Paulo  em  29  de  dezembro  de  2008,  com a
finalidade  de  promover  e  garantir  a  adoção de  práticas alimentares mais saudáveis  no  ambiente
escolar, através de ações do Centro Colaboradores em Alimentação e Nutrição Escolar – CECANE,
nos exatos termos do Convênio celebrado com o FNDE, registrado no Portal do SICONV sob o nº
702385.

Em 15 de Dezembro de 2010, foi celebrado o Termo de Convênio nº 178/2010 com a Fundação de
Apoio a Universidade Federal de São Paulo, em virtude da autorização de prorrogação do convênio
entre a UNIFESP e o FNDE, convalidando os atos praticados entre o final da vigência do Termo de
Convênio nº 109/2008 e a celebração do Termo de Convênio nº 178/2010, conforme Cláusula Sétima –
“Da convalidação dos atos” do referido convênio.

Atualmente esse convênio é objeto de análise da Comissão Permanente de Análise de Prestação de
Contas de Convênios, designada pela Portaria UNIFESP nº 1826, de 21 de outubro de 2010 (doc.1),
em que estão sendo analisados os 3 (três) Relatórios de Execução, quais sejam: 1- Financeiro dos
Pagamentos Efetuados, 2 – Financeiro do Plano de Trabalho e 3- Receita e  Despesa do Plano de
Trabalho.

b)  Processo:.  23089.000533/2007-49  -  Termo  de  Convênio  nº  001/2007/SMS.G  celebrado  com a
Prefeitura Municipal de São Paulo em 30 de janeiro de 2007, para execução de atividades de atenção
básica à saúde dos Povos Indígenas. Em 10 de fevereiro de 2007, a UNIFESP celebrou convênio com a
SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, para a execução das atividades.

Em 21 de janeiro de 2011, a Comissão Permanente de Análise de Prestação de Contas de Convênios,
emitiu  parecer  a  respeito  desse  convênio,  em  que  apurou  que  as  Prestações  de  Contas  foram
elaboradas e assinadas pela SPDM e encaminhadas à Prefeitura Municipal de São Paulo onde ficam à
disposição dos órgãos de controle externo.

Diante disso, a referida Comissão optou por aguardar a manifestação da Prefeitura Municipal de São
Paulo, órgão concedente do recurso, para que após seja emitido parecer final.

c)  Processo:.  23089.001655/2004-18 -  Contrato de  Repasse  celebrado com a SPDM – Associação
Paulista  para  o  Desenvolvimento  da  Medicina,  visando promover  ações básicas de  prevenção  de
doenças  e  recuperação  da  saúde  dos  povos  indígenas,  para  atendimento  ao  convênio  nº  9/2004
FUNASA com término em 31 de março de 2009.



Em 19 de abril  de 2011, a Comissão Permanente de Análise de Prestação de Contas de Convênios
emitiu parecer parcial a respeito desse convênio, e aguarda o envio da documentação solicitada, para
conclusão dos trabalhos.”

“Os  processos  administrativos  relacionados  abaixo  se  referem aos  convênios  encaminhados  para
análise  e  parecer  da  Comissão  Processante  Permanente,  instituída  pela  Portaria  UNIFESP  nº
775/2010 (doc.2), indicada preferencialmente  para a composição de comissões de sindicância e  de
processos  administrativos  disciplinares.  Após  a  conclusão  dos  trabalhos  da  referida  Comissão,  o
convênio  será  objeto  de  análise  da  Comissão  Permanente  de  Análise  de  Prestação  de  Contas de
Convênios.

a) Processo: 23089.000157/2005-21 – Termo de Convênio 01/SMS/2005 - Convênio celebrado com a
Prefeitura Municipal de São Paulo em 30 de dezembro de 2004, para gerenciamento e execução de
atividades e  serviços de  saúde  no  Hospital  Municipal  “Vereador  José  Storopolli”-  Vila  Maria.  A
UNIFESP celebrou com a SPDM em 17 de março de 2005, Termo de Cooperação para prestação de
serviços de apoio pela SPDM na execução do convênio com a Prefeitura. Em 1º de outubro de 2008 a
SPDM  foi  incluída  no  convênio  da  Prefeitura  e  passou  a  receber  diretamente  os  recursos  da
Prefeitura. 

b) Processo:. 23089.001661/2007-18 - Convênio celebrado com Estado de Sergipe em 17 de setembro
de 2007, para cooperação técnica no âmbito do sistema de atenção hospitalar do Estado de Sergipe.

c) Processo:. 23089.003348/2004-63 - Termo de Convênio nº 30/2004  – Convênio celebrado com a
Prefeitura Municipal de São Paulo em 1º de novembro de 2004, para implementação do modelo de
assistência à saúde das Populações Indígenas.”

“Quanto aos convênios e  transferências relacionados abaixo serão objeto de análise  da Comissão
Permanente de Análise de Prestação de Contas de Convênios, designada pela Portaria UNIFESP nº
1826 em de 21 de outubro de 2010, posteriormente.

Ressaltamos que a referida Comissão não analisa apenas convênios, contratos de repasse e termos de
parceria  celebrados  pela  Universidade,  sendo  também objeto  de  análise  as  descentralizações  de
crédito  orçamentário  que  são  executados  pela  própria  Universidade,  dentre  outros  instrumentos
celebrados envolvendo recursos financeiros.

Informamos ainda,  que  a Comissão não tem a possibilidade de  analisar  a prestação de  contas de
convênios e transferências simultaneamente, pois os membros que a compõem não dispõem de tempo
integral para se dedicarem à análise das prestações de contas e reúnem-se esporadicamente.

a)  Processo:.  23089.000644/2006-74 -  21/2006  –  Termo de  Cooperação Técnica  celebrado com o
Município de Diadema visando o desenvolvimento conjunto de ações destinadas à promoção de cursos
de  Graduação,  Pós-Graduação  e  Seqüenciais  no  Município  de  Diadema,  com vigência  até  14  de
fevereiro de 2011.

Para a consecução dos objetivos propostos no Termo de Cooperação, o Município de Diadema cedeu à
UNIFESP imóvel localizado à Rua Arthur Ridel, nº 275, Bairro Eldorado para implantação do campus
provisório. A UNIFESP por  sua vez ficou responsável pela destinação de equipe de docentes para
administração e aplicação de cursos de graduação, pós-graduação e de capacitação.

Ficou estipulado o repasse por parte da UNIFESP de recursos financeiros necessários a execução das
obras  de  adaptação  do  imóvel.  Os  recursos  repassados  ao  Município  de  Diadema  totalizaram a
importância de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). O imóvel foi doado à UNIFESP
em 16 de agosto de 2007.

b)  Processo:.  23089.009298/2006-90  -  Termo  Aditivo  nº  03/2006  –  Convênio  celebrado  com  a
Fundação  de  Apoio  a  Universidade  Federal  de  São  Paulo  em 27  de  novembro  de  2006,  para  a
execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica pertencente ao Programa



Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE/MEC).

c)  Processo:.  23089.004503/2007-10  -  Termo  Aditivo  nº  10/2007  –  Convênio  celebrado  com  a
Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo em 21 de dezembro de 2007, para apoio na
execução do Programa de Capacitação para o Exercício do Controle Social.

d)  Processo:.  23089.004520/2007-49  -  Termo  Aditivo  nº  11/2007  –  Convênio  celebrado  com  a
Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo em 21 de dezembro de 2007, para apoio no
desenvolvimento  de  padrão  higiênico-sanitário  para  os  produtos  agropecuários,  oriundos  da
agricultura familiar, utilizados pelo Programa Nacional  de Alimentação Escolar  - PNAE e sistema
computadorizado para análise de alimentos e cardápios do PNAE.

e) Processo:. 23089.004500/2007-78 - Termo Aditivo nº 9/2007 - Convênio celebrado com a Fundação
de Apoio a Universidade Federal de São Paulo em 21 de dezembro de 2007, para apoio na execução
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica pertencente ao Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE/MEC).

f)  Processo:.  23089.004512/2007-01  -  Termo  Aditivo  nº  12/2008  –  Convênio  celebrado  com  a
Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo em 1º de agosto de 2008, para apoio na
execução do Projeto do Curso de Especialização “Educação em Saúde”.

g)  Processo:.  23089.010074/2006-21  -  Termo  Aditivo  nº  04/2006  -  Convênio  celebrado  com  a
Fundação  de  Apoio  a  Universidade  Federal  de  São  Paulo  em  20  de  dezembro  de  2006,  para
preparação do Curso  de  Especialização em Informática em Saúde  na modalidade  de  Educação à
Distância oferecido em três pólos de  apoio no Estado de São Paulo pela Universidade  Aberta do
Brasil – UAB.

h)  Processo:.  23089.004436/2007-25  -  Termo  Aditivo  nº  08/2007  –  Convênio  celebrado  com  a
Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo em 17 de dezembro de 2007, para realização
do Curso de Especialização em Informática em Saúde na modalidade de Educação à Distância com o
objetivo de viabilizar  a produção de material didático para distribuição nos pólos de Jandira, São
José dos Campos e Itapetininga.

i) Processo:. 23089.003181/2004-31 - Convênio nº 02/2004 celebrado com a Prefeitura da Estância

Turística de Embu em 1º de outubro de 2004, para assegurar que a Maternidade Municipal de Embu
seja  centro  de  excelência  em atenção  hospitalar,  de  nível  primário  (gestação  de  baixo  risco),  a
gestantes, parturientes e recém-nascidos.”

Com relação  à  estrutura  do  setor  responsável  pelas  análises  das  Prestações  de  Contas,  a  Unifesp
informou o seguinte:

“A análise  das  prestações  de  contas  envolvendo  recursos  financeiros  é  realizada  pela  Comissão
Permanente de Análise de Prestação de Contas de Convênios, designada pela Portaria UNIFESP nº
1826 em de 21 de outubro de 2010 (doc.4).  A Comissão se reúne esporadicamente, tendo em vista que
os membros que a compõe não dispõem de tempo integral para se dedicar à análise das prestações de
contas.  Os membros indicados pertencem à Coordenadoria de Convênios, Departamento de Gestão
Financeira,  Departamento  de  Gestão  Orçamentária,  Departamento  de  Gestão  Contábil  e
Departamento de Importação de Compras, e são responsáveis pelas análises documental, financeira,
das ações previstas no plano de trabalho e do procedimento licitatório, respectivamente. Os trabalhos
da Comissão não são realizados em um espaço físico fixo, e não possuem disponíveis materiais como:
móveis, equipamentos de cinefotografia, medição, dentre outros.”

Análise do Controle Interno:



Conforme a justificativa apresentada, o atraso na análise das prestações de contas se deve ao fato de que
essa atividade é realizada pela Comissão Permanente de Análise de Prestação de Contas de Convênios
que se reúne esporadicamente, tendo em vista que os membros que a compõe não dispõem de tempo
integral para se dedicar às atividades da Comissão.

Assim,  os  membros  indicados  pertencem à  Coordenadoria  de  Convênios,  Departamento  de  Gestão
Financeira, Departamento de Gestão Orçamentária, Departamento de Gestão Contábil e Departamento
de Importação de Compras, e são responsáveis pelas análises documental, financeira, das ações previstas
no plano de trabalho e do procedimento licitatório, respectivamente.

Além disso, a Unifesp alega que os trabalhos da Comissão não são realizados em um espaço físico fixo e
não  possuem materiais  disponíveis  como: móveis,  equipamentos de  cinefotografia,  medição,  dentre
outros.

Porém, cabe ressaltar que há prestações de contas de 2009, o que significa que há processos pendentes
de  serem analisados há  mais de  2 anos,  ultrapassando o prazo previsto  no artigo nº  60 da  Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008 que é de 90 dias.

De qualquer forma, a Unifesp não refutou o ponto, tendo em vista tratar-se de informação que consta do
Relatório de Gestão.

Justificativa encaminhada pela Unifesp por meio do Ofício Reitoria  nº  339/2012, de 11 de junho de
2012:

“Em relação ao item 5.1.4.2 do Relatório de Auditoria, a Pró-Reitoria de Administração não possui
servidores para a Comissão Permanente de Análise de Prestação de Contas Técnico-Administrativa de
Convênios, instituída pela Portaria n° 1826 de 21 de outubro de 2010, em quantidade suficiente e está
aguardando a chegada dos códigos de vaga para completar seu quadro.

Vale salientar, ainda, que essa Universidade foi de 1 (um) campus para 6 (seis) campi, evoluindo para
uma estrutura administrativa complexa, sem técnicos administrativos em quantidade adequada.”

Não foram apresentados fatos novos nessa justificativa.

 

Recomendações:

Recomendação 1:

Analisar as prestações de contas de convênios cujos prazos estão vencidos, implantando estrutura com
servidores e recursos materiais necessários para tal fim.
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Certificado: 201203147
Unidade Auditada: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
Exercício: 2011
Processo: 23089.000011/2012-12
Município/UF: São Paulo/SP

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 aplicados sobre os escopos selecionados, 
consubstanciados no Relatório de Auditoria Anual de Contas nº 201203147, 
proponho que o encaminhamento das contas dos agentes listados no art. 10 
da IN TCU nº 63 seja como indicado a seguir, em função da existência de 
nexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações 
correlatas discriminadas no Relatório de Auditoria.

1. Regular com ressalvas a gestão do seguinte responsável

1.1 - CPF ***.824.408-**

Cargo: Reitor no período de 01/01/2011 a 31/12/2011.

Referência: Relatório de Auditoria número 201203147 item 2.1.1.3. 

Fundamentação:
Em relação ao item 2.1.1.3,  verificou-se que o gestor não tem 

agido  proativamente  no  sentido  de  finalizar  as  apurações  de 
responsabilidade  no  âmbito  da  Universidade  dentro  dos  prazos  legais 
regulares.
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Certificado de Auditoria
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1.2 – CPF ***.010.798-**

Cargo:  Pró-Reitor  de  Administração  no  período  de  01/01/2011  a 
31/12/2011.

Referência: Relatório de Auditoria número 201203147 itens 2.1.1.3, 5.1.4.1 
e 5.1.4.2. 

Fundamentação:
Em relação ao item 2.1.1.3,  verificou-se que o gestor não tem 

agido  proativamente  no  sentido  de  finalizar  as  apurações  de 
responsabilidade  no  âmbito  da  Universidade  dentro  dos  prazos  legais 
regulares.

Em relação aos itens 5.1.4.1 e 5.1.4.2, verificamos que o gestor 
não  priorizou  a  estruturação  da  Comissão  Permanente  de  Análise  de 
Prestação de Contas de Convênios ocasionando a falta de aprovação e de 
fiscalização dos convênios firmados pela Unidade, conforme consignado no 
relatório. 

Esclareço que os demais agentes listados no art. 10 da IN TCU nº 
63,  constantes  das  folhas  002 a  013 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.

São Paulo, 11 de maio de 2012.

__________________________________________________

Carlos Eduardo Girão de Arruda
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo
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   Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade da Controladoria-Geral da União 
quanto à prestação de contas do exercício de 2011 da Unidade acima referenciada, expresso opinião 
sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de 
responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

2. As principais constatações identificadas referem-se à intempestividade nas apurações de 
responsabilidades decorrentes de recomendações da CGU; à falta de fiscalização dos convênios 
firmados pela Unidade; e à existência de prestações de contas de convênios com prazo para análise 
vencido. 

3. Dentre as causas estruturantes relacionadas às constatações, pode-se citar descumprimento de 
prazos para conclusão dos processos de apuração de responsabilidades; falhas nos controles internos 
relativos ao acompanhamento da execução dos convênios; e ausência de estrutura para análise das 
prestações de contas dos convênios. Recomendou-se ao gestor observar os prazos legais para 
conclusão dos processos de apuração de responsabilidades; acompanhar a execução dos convênios na 
forma prevista na legislação vigente e implantar estrutura adequada para análise das prestações de 
contas. 

4. Quanto às recomendações formuladas pela CGU nas avaliações de gestão dos exercícios de 
2008, 2009 e 2010, de um total de 184 (cento e oitenta e quatro) recomendações, 99 (noventa e nove) 
permanecem pendentes de atendimento, o que corresponde a cerca de 54%. Dentre as recomendações 
não atendidas, as quais continuarão sendo monitoradas por meio do Plano de Providências Permanente 
da Unidade, destacam-se as relacionadas aos processos para apuração de responsabilidades. 

5. Em relação aos controles internos, verifica-se que a Unidade ainda precisa avançar na 
implementação de soluções que os tornem mais efetivos. As principais fragilidades identificadas se 
referem à ausência de gestão e de controle dos imóveis a cargo da Unidade; à ausência de registro 
adequado dos dados no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet e 
a falhas nos procedimentos de contratação e de acompanhamento de convênios. 

6. Dentre os avanços da gestão avaliada, destaca-se a adoção de critérios relacionados à 
sustentabilidade ambiental em aquisições de móveis e de material de informática, bem como a 
preocupação relativa ao uso eficiente de energia, de água e de materiais certificados e renováveis nas 
obras de construção dos campi de Guarulhos e de São José dos Campos. 

Parecer de Dirigente do 

Controle Interno 



7. Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 
combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU n.º 
63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a proposta expressa no Certificado de 
Auditoria conforme quadro a seguir: 

CPF Cargo Proposta de 
Certificação 

Fundamentação 

***.824.408-** Reitor no período de 
01/01/2011 a 
31/12/2011 

Regularidade 
com ressalvas 

Relatório de Auditoria 
Anual de Contas nº 
201203147 item 2.1.1.3 

***.010.798-** Pró-Reitor de 
Administração no 
período de 01/01/2011 
a 31/12/2011 

Regularidade 
com ressalvas 

Relatório de Auditoria 
Anual de Contas nº 
201203147 itens 2.1.1.3, 
5.1.4.1 e 5.1.4.2 

- 
Demais gestores 
integrantes do Rol de 
Responsáveis 

Regularidade Relatório de Auditoria 
Anual de Contas nº 
201203147 

 

8. 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, 03 de julho de 2012. 

 

SANDRA MARIA DEUD BRUM 

Diretora de Auditoria da Área Social  
Substituta 

 


