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RELATÓRIO DE AUDITORIA

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 175140,
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre os atos e
conseqüentes fatos de gestão, ocorridos na Unidade supra-referida, no
período de 01Jan2005 a 31Dez2005.

I - ESCOPO DO TRABALHO

Os trabalhos foram realizados na Sede da Unidade Jurisdicionada, no
período de 02Mai2006 a 17Mai2006, em estrita observância às normas de
auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. Além das solicitações
encaminhadas durante o trabalho de campo, foi entregue à Unidade
Jurisdicionada em 07Jun2006, mediante Ofício nº 17642/2006 GAB/CGU-
Regional-SP/CGU/PR, a versão preliminar do relatório para apresentação de
esclarecimentos adicionais até 14Jun2006. Em 14Jun2006, a Unidade
apresentou novos esclarecimentos por correio eletrônico, posterioremente
ratificados mediante Ofício nº AUDINT/UNIFESP/Nº 029/2006 em 20/06/2006,
que foram devidamente registrados nos itens específicos do presente
relatório. As restrições impostas aos nossos exames, que contemplaram as
áreas a seguir discriminadas, estão expressamente consignadas nos itens do
presente relatório:

 - GESTÃO OPERACIONAL
 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
 - GESTÃO FINANCEIRA
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 - GESTÃO PATRIMONIAL
 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 - GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS
 - CONTROLES DA GESTÃO

II - RESULTADO DOS EXAMES

3 GESTÃO OPERACIONAL

3.1 SUBÁREA - PROGRAMAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS

3.1.1 ASSUNTO  - ADERÊNCIAS NORMATIVAS DA PROGRAMAÇÃO

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (063)
INDEFINIÇÃO DA VINCULAÇÃO DE ÓRGÃOS, ENTIDADES E INSTITUTOS NA

ESTRUTURA DA UNIFESP.

A estrutura organizacional e o detalhamento das finalidades e
atribuições institucionais, encontram-se dispostas nos art. 3º, 4º, 13º e
24º do Estatuto da UNIFESP, regulamentados pelos art. 81, 145, 149, 151,
152, 156 e 157  do Regimento Geral.

No exercício de 2005 verificaram-se as seguintes alterações
regulamentares, que não importaram impactos na gestão da Unidade:

a) Emenda do Estatuto da UNIFESP em seu art. 1º, incluindo “unidade fora de
sede” - Baixada Santista;

b) Modificação do art. 57 do Regimento Geral da UNIFESP com a inclusão do
item IV – MBA – Máster Business Administration;

c) Alteração dos artigos 160 e 161 do Regimento Geral da UNIFESP para
adequação à referência ao nome da Comissão de servidores Técnico-
Administrativos exigida pela Lei nº 11.091, de 12/01/05.

Por outro lado, visando a atender a determinação contida no item 9.3
do Acórdão 966/2003 - Primeira Câmara - TCU, no sentido de que se
instituísse uma Fundação de Apoio à UNIFESP, foi aprovada pelo Conselho
Universitário a Resolução nº 26 de 13/04/2005. Essa Resolução reconheceu a
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo Fap - UNIFESP como
órgão suplementar da UNIFESP nos termos da Lei nº 8.958/94, e ao mesmo
tempo, revogou os reconhecimentos das demais entidades de direito privado,
na condição de órgãos suplementares da UNIFESP.

Registre-se que a instituição da Fundação de Apoio - Fap UNIFESP
remonta a abril de 2004, quando da aprovação de seus estatutos pelo
Conselho Universitário.

Não obstante a deliberação sinalizar para o saneamento da questão
envolvendo os órgãos suplementares à UNIFESP, em atendimento à determinação
do TCU, constatou-se que, na prática, entidades, que até então mantinham
vínculo com a UNIFESP na qualidade de órgãos suplementares, continuaram no
exercício de 2005, mesmo após a citada Resolução, a existir, e a manter
vínculos com a Universidade, inclusive destinando-se recursos
orçamentários. É o caso, por exemplo, da Associação Fundo de Incentivo à
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Psicofarmacologia – AFIP e do Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico
por Imagem - IDI.

Diante desse aparente “vácuo” institucional em relação a essas
entidades após a revogação do reconhecimento como órgão suplementar operado
pela Resolução CONSU nº 26/2005, e considerando que a relação de órgãos
complementares e órgãos suplementares disponível na página da UNIFESP na
Internet não traz a relação completa de órgãos, entidades ou institutos que
de alguma forma estariam vinculados à Universidade, por meio da Solicitação
de Auditoria SA 15/2006 de 16/05/2006, foram solicitados os seguintes
esclarecimentos:

2. Cópia da relação de órgãos complementares da UNIFESP com a indicação dos
respectivos CNPJ.
3. Para a relação de entidades a seguir discriminadas, identificar o
enquadramento na estrutura organizacional da UNIFESP ou a natureza da relação,
se complementar, suplementar ou conveniada, informando a natureza jurídica das
entidades (se filantrópicas ou não):
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PSICOFARMACOLOGIA 47.673.793/0001-73
INSTITUTO PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 55.401.178/0001-36
CENTRO DE ESTUDOS EM SAUDE E ENFERMAGEM DA UNIFESP/EPM 00.056.083/0001-30
LAR ESCOLA SAO FRANCISCO 61.937.975/0001-35
CENTRO DE ESTUDOS PAULISTA DE PSIQUIATRIA 51.569.655/0001-16
CENTRO DE ESTUDOS EM CIENCIAS DA REABILITACAO 02.984.551/0001-62
CENTRO DE ESTUDOS EM MEDICINA COMPORTAMENTAL S/C LTDA 04.627.307/0001-78
INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS PESQUISAS EM PNEUMOLOGIA 55.804.314/0001-39
CETE - CENTRO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA DO ESPORTE DA UNIFE 03.145.227/0001-13
CENTRO DE ESTUDOS FONOAUDIOLOGICOS DA UNIFESP/EPM - CEF 51.189.033/0001-62

Até o encerramento do período de apuração, não houve resposta à
solicitação. Registre-se que as entidades relacionadas na SA não figuram na
relação de órgãos suplementares ou complementares no site da UNIFESP na
Internet, havendo, entretanto, empenhos emitidos a favor das entidades no
exercício de 2005, conforme segue:

Entidade Natureza da Despesa Modalidade de
Licitação

Total

Não se aplica  18.521.507,53OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA Dispensa de

licitação 7.939.271,30

ASSOCIACAO FUNDO DE
INCENTIVO A
PSICOFARMACOLOGIA

CONTRIBUICOES Não se aplica
97.257,72

Não se aplica
5.387.618,56

INSTITUTO PESQUISA E
ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEM

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Dispensa de
licitação 694.566,96
Não se aplica

876.316,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Dispensa de
licitação 46.000,00

CENTRO DE ESTUDOS EM SAUDE
E ENFERMAGEM DA
UNIFESP/EPM

CONTRIBUICOES Não se aplica
236.118,40

Dispensa de
licitação 367.266,38

CETE - CENTRO DE TRAUMATO-
ORTOPEDIA DO ESPORTE DA
UNIFE

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Não se aplica
83.205,76
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CONTRIBUICOES Não se aplica
30.800,00

LAR ESCOLA SAO FRANCISCO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Não se aplica
270.000,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Não se aplica
154.323,86

CENTRO DE ESTUDOS PAULISTA
DE PSIQUIATRIA

CONTRIBUICOES Não se aplica
68.080,64

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Não se aplica
178.575,20

CENTRO DE ESTUDOS EM
CIENCIAS DA REABILITACAO

CONTRIBUICOES Não se aplica
29.916,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Não se aplica
177.088,00

CENTRO DE ESTUDOS EM
MEDICINA COMPORTAMENTAL
S/C LTDA CONTRIBUICOES Não se aplica

19.752,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Não se aplica
160.504,00

INSTITUTO PAULISTA DE
ESTUDOS PESQUISAS EM
PNEUMOLOGIA CONTRIBUICOES Não se aplica

18.880,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
PESSOA JURIDICA

Não se aplica
77.750,00

CENTRO DE ESTUDOS
FONOAUDIOLOGICOS DA
UNIFESP/EPM - CEF CONTRIBUICOES Não se aplica

20.080,00
Total geral  35.454.878,71

Cabe destacar que no exercício foi também aprovada a Resolução CONSU
nº 31/2005, de 09/11/2005, dispondo sobre Órgãos Complementares e seu
posicionamento na organização da UNIFESP.

Por fim, constatou-se que não existe ainda Regimento Interno da
Reitoria, na forma prevista no parágrafo único do art. 156 do Regimento
Geral da Unidade, que especificaria de forma detalhada as atribuições e
funções da Reitoria, bem como de seus integrantes, incluindo as Pró-
Reitorias, o Gabinete, a Procuradoria Jurídica, os Departamentos Técnico-
Administrativos, e as Assessorias.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão na efetivação de Resolução do Conselho Universitário.

CAUSA:
Dificuldades burocráticas quanto à constituição da Fundação de Apoio e

necessidade de continuidade dos Convênios firmados com o Estado e Município
com os antigos órgãos suplementares.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício Reitoria nº 266/2006 em 20/06/2006:

A auditoria em seu relatório apontou indefinição de Órgãos e Institutos na
Estruturas da UNIFESP
Aduz que encontrou alterações regulamentares mas que estas não importaram
impactos na gestão da Unidade, no ano de 2005.
Efetivamente as alterações contidas no Estatuto e Regimento da UNIFESP são
aquelas relativas à expansão dos campi e a inclusão  do MBA e a  adequação da
referência ao nome da Comissão de Servidores Técnico Administrativos exigida
pela Lei 11.091/2005
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Aponta o relatório nesse tópico que a determinação contida no item 9.3 do
acórdão 966/2003  do TCU, não teria sido cumprida a contento pois a Fundação de
Apoio foi aprovada pelo CONSU em abril de 2004 e em 2005 os órgãos
suplementares da UNIFESP continuaram a manter os antigos vínculos.
Observe-se que a aprovação dos estatutos a Fundação pelo CONSU em abril de
2004, não lhe confere as condições legais de funcionamento.
As Fundações (além da autorização do CONSU) necessitam de aprovação dos
Estatutos pelo Ministério Público Estadual, constituição através de instrumento
público, análise de toda a documentação legal de seus instituidores, também
aprovada pelo Ministério Público, cumprimento de todas as exigências do Código
Civil, registro e publicação no Diário Oficial dos atos de sua instituição.
Depois de cumprida essa etapa, para que a Fundação se torne de apoio necessita
de autorização e credenciamento junto ao Ministério da Educação e Cultura que
deve formalmente reconhecê-la como tal
Necessita ainda ser declarada de utilidade pública.
Somente após terem sido cumpridas todas as exigências supra mencionadas é que a
Fundação estaria autorizada a se relacionar com a UNIFESP.
Ocorre que como a Fundação foi instituída por escritura de 8 de março de 2005,
sua implantação exigiu esforços administrativos e legais como a aprovação pelo
Ministério Público Estadual, registro de seus Estatutos  para fosse efetivado
seu funcionamento.
O credenciamento como Fundação de Apoio pelo MEC, deu-se a 18 de outubro de
2005. A publicação no Diário Oficial, que a declara constituída, estabelecida
pelo Código Civil é de 11 de fevereiro de 2006.
Portanto sua aprovação deu-se em 2004 mas a declaração de sua instituição e
reconhecimento legal apenas em fevereiro de 2006.
Em razão desse fato a UNIFESP necessitou manter por determinado período de
tempo, sua estrutura antiga para que os trabalhos, cursos de extensão e
prestação de serviços não sofressem solução de continuidade, com conseqüente
prejuízo para a Administração.
Evidentemente a criação de uma Fundação de Apoio e a migração dos trabalhos e
responsabilidades dos contratos assumidos com os antigos órgão suplementares,
necessita de um período de transição. Exigir-se da UNIFESP que de pronto
desmontasse a estrutura que durante anos vinha sendo utilizada, além de uma
irrealidade , seria uma irresponsabilidade administrativa do gestor.
Com relação aos órgãos suplementares AFIP e IDI informamos à auditoria que
esses Institutos também estão em processo de transformação em Fundação de Apoio
e conforme foi justificado à auditoria, os convênios firmados em parceria com a
UNIFESP não podem ser desfeitos de imediato, sob pena de rompimento de
cláusulas contratuais com as diversas Secretarias de Estado que figuram como
Convenentes.
Com relação aos órgão complementares, conforme foi explicado à auditoria, são
núcleos da UNIFESP e fazem parte de sua estrutura organizacional e são assim
denominados em razão das suas especificidades. Estando estes órgãos inseridos
dentro da estrutura da UNIFESP não possuem CNPJ.
A determinação contida no item 9.3 do Acórdão 966/2003 do TCU foi absolutamente
atendida e é de conhecimento notório que a instituição de uma Fundação de Apoio
não é tarefa simples e a UNIFESP somente poderia operacionalizar seu
relacionamento institucional a partir do momento em que estivessem superadas
todas as barreiras legais, o que ocorreu apenas em fevereiro de 2006.
Portanto não há o que se dizer em desídia do gestor no relacionamento ou
criação da FapUNIFESP no ano de 2005, vez que  ela foi criada, aprovada
reconhecida pelo MEC em 2005 mas a publicação no Diário Oficial de sua
Instituição somente se deu em 2006, momento em que estaria autorizado o
relacionamento formal com a UNIFESP.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A argumentação apresentada pela Unidade quanto às dificuldades para o

trâmite do processo envolvendo a constituição da Fundação de Apoio é
aceitável.
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Entretanto, não afasta a evidência apontada de manutenção do vínculo
com os antigos órgãos suplementares com a Universidade após a revogação do
reconhecimento como tal, operado pela Resolução CONSU nº 26/2005. De forma
inversa, corrobora os fatos apontados indicando que a aparente
regularização formal do objeto da determinação do item 9.3 do Acórdão
966/2003 - Primeira Câmara – TCU não foi efetivamente atendido
conclusivamente pela Unidade como alegado pelo gestor.

Além disso, a argumentação apresentada recorre à responsabilidade
necessária à migração dos trabalhos e dos contratos assumidos pelos antigos
órgãos suplementares. A justificativa é parcialmente aceitável. É fato que
o processo de transição para uma única Fundação de Apoio das atividades de
pesquisa e extensão desenvolvidas pelas várias entidades vinculadas à
estrutura da UNIFESP requer planejamento e diligência para que pesquisas,
cursos de extensão e projetos não sofram descontinuidade. Entretanto, essas
atividades de pesquisa e extensão não aparentam ser na verdade o maior
obstáculo operacional. Na verdade o principal obstáculo residiria nos
contratos de prestação de serviços para o Estado e municípios, executados
por alguns dos antigos órgãos suplementares, e revestidos formalmente de
caráter de convênio, atuando a UNIFESP na qualidade de convenente.
Entretanto, tal justificativa não é aceitável tendo em vista o
posicionamento já expresso por esta CGU-Regional/SP em trabalhos anteriores
contrariamente à promoção pela Unidade desse tipo de ajuste.

Quanto aos esclarecimentos trazidos sobre os órgãos complementares,
não são conclusivos. A Unidade se absteve de responder o questionamento
formulado na SA 15/2006, deixando de fornecer a relação dos órgãos
complementares e esclarecendo qual a natureza do vínculo das entidades
especificamente relacionadas e que receberam recursos orçamentários no
exercício.

Por fim, registre-se que a Unidade não se manifestou quanto a
inexistência do Regimento Interno da Reitoria, cujas implicações estão
analisadas no item 9.2.2.1 deste relatório.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) institua o Regimento Interno da Reitoria, na forma prevista no parágrafo
único do art. 156 do Regimento Geral da Unidade, especificando de forma
detalhada as atribuições e funções da Reitoria, bem como de seus
integrantes, incluindo as Pró-Reitorias, o Gabinete, a Procuradoria
Jurídica, os Departamentos Técnico-Administrativos, e as Assessorias, e
levendo a registro no rol de responsáveis da Unidade no SIAFI a
identificação dos responsáveis segundo as naturezas de responsabilidades
previstas;

b) encaminhe a esta CGU-Regional/SP a relação atualizada de órgãos
complementares e suplementares que de fato mantenham ainda algum vínculo
institucional ou operacional com a UNIFESP;

c) elabore e encaminhe a esta CGU-Regional/SP o plano de migração para a
Fundação de Apoio da UNIFESP das atividades, trabalhos, projetos, pesquisas
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e contratos administrados pelos antigos órgãos suplementares, indicando o
cronograma para conclusão da transição.

3.1.2 ASSUNTO  - CONSISTÊNCIA DAS METAS

3.1.2.1 INFORMAÇÃO: (064)

O relatório de gestão da Unidade apresenta às fls. 47 a 50 a relação
de projetos e atividades que compõe ações dos programas de governo contidos
no PPA, e cuja coordenação compete à Unidade.

Entretanto, só constam informações quanto às metas físicas e o que
teria sido realizado, não figurando informação da execução financeira
prevista e efetivamente executada. Confrontando os Plano de Trabalho da
execução financeira da Unidade no exercício de 2005, obtidos a partir de
extração de dados do SIAFI, verifica-se que a relação contida no relatório de
gestão não esgota todas as ações que tiveram alguma execução orçamentária em 2005,
conforme tabela abaixo:

Programa Projeto/Atividade Total
0089 - Previdência de Inativos
e Pensionistas da União

0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões -
Servidores Civis 47.530.844,04

3080 32.289,130461 - Promoção da Pesquisa e
do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico

8667 - (RAP 2005) Pesquisa Universitária e
Difusão de seus Resultados 262.491,62
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes
dos Servidores e Empregados 669.871,85
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e
Empregados 3.880.513,54

0750 - Apoio Administrativo

2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e
Empregados 7.587.071,18

1067 - Gestão da Política de
Educação

4572 - Capacitação de Servidores Públicos
Federais em Processo de Qualificação e
Requalificação 13.830,70
4002 - Assistência ao Educando do Ensino de
Graduação 10.795,39
4004 - Serviços à Comunidade por meio da
Extensão Universitária 10.011,08

4006 4.881,20

4009 - Funcionamento de Cursos de Graduação
168.158.673,5

8
4086 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial à
População 74.893.720,72

6328 - Universidade Aberta e à Distância 5.086,81
6368 - Instrumental para Ensino e Pesquisa
Destinado a Instituições Federais de Ensino
Superior e Hospitais de Ensino 100.000,00

1073 - Universidade do Século
XXI

6373 - Modernização e Recuperação da Infra-
Estrutura Física das Instituições Federais de
Ensino Superior e dos Hospitais de Ensino 6.895.686,67

1075 6373 2.317.480,89

1375 - Desenvolvimento do 4006 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação
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Ensino da Pós-Graduação e da
Pesquisa Científica

10.000,00

Ademais, o relatório de gestão da Unidade só apresenta dados
descritivos das metas física não trazendo uma análise crítica quanto à
consecução dos projetos e atividade previstos para o exercício.

3.2 SUBÁREA - AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3.2.1 ASSUNTO  - RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL

3.2.1.1 COMENTÁRIO: (065)

Na tabela 1.5.1 à f. 45 do processo de prestação de contas encontram-
se os indicadores de desempenho operacional, específicos para avaliar a
eficiência de atuação da Unidade, apurados consoante Decisão TCU nº
408/2002 - Plenário.

Diante da restrição do tempo disponível para os presentes trabalhos, o
memorial de cálculo dos indicadores não foi objeto de certificação por esta
equipe, cabendo o registro que no parecer da Auditoria Interna da Unidade
há a expressa manifestação quanto à confiabilidade dos cálculos.

Os indicadores apresentados não se prestam, a princípio, a uma análise
comparativa com padrões previamente estabelecidos. Conforme introdução das
Orientações para o Cálculo dos Indicadores de Gestão nos termos da Decisão
TCU nº 408/2002 Plenário, esta não teve por objetivo a obtenção de dados
para a avaliação da condução gerencial das IFES. O objetivo expresso é o da
construção de uma série histórica para acompanhar a evolução de aspectos
relevantes do desempenho de todas as IFES. Portanto, os indicadores de
desempenho devem ser considerados apenas como ferramenta auxiliar no
acompanhamento do desempenho das entidades.

Não obstante, registre-se que o relatório de gestão é omisso quanto à
análise crítica dos resultados desses indicadores de desempenho e dos
demais indicadores de desempenho próprios da Unidade e relacionados no item
1.5.2 do relatório de gestão.

Considerando que os indicadores não se prestam a uma análise
comparativa com padrões previamente estabelecidos, e considerando que no
relatório de gestão da Unidade não consta uma análise mais aprofundada da
evolução dos indicadores calculados, que permita identificar problemas a
serem tratados pelos gestores, refletindo a qualidade da gestão, fica
evidenciada, pelo menos no nível da Unidade, a desproporcionalidade do
custo de coleta de dados, apuração e certificação dos indicadores em
relação aos benefícios imediatos que possam produzir.

3.2.2 ASSUNTO  - SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.2.2.1 COMENTÁRIO: (067)
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No que diz respeito à alimentação das informações sobre cumprimento de
metas no Sistema de Informações Gerenciais, SIGPLAN, regulamentada pelo
Decreto nº. 5.233, de 6.1.2004 e pela Portaria MP nº. 198, de 18.7.2005, o
Ministério da Educação, por meio da Circular-Eletrônica SPO/SE/MEC, de
11.11.2005, orientou seus Dirigentes, Gerentes e Coordenadores de Ações,
dos Programas do MEC a não proceder à inclusão/atualização das informações
no SIGPLAN, tendo em vista a implantação antecipada do Sistema Integrado de
Monitoramento do Ministério da Educação – SIMEC.

Constatou-se que as informações de execução física das ações sob
coordenação da UNIFESP, contidas no relatório de gestão da Unidade, não
correspondem aos registros do sistema SIGPLAN.

4 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 SUBÁREA - ANÁLISE DA EXECUÇÃO

4.1.1 ASSUNTO  - EXECUÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (032)
PRÁTICA SISTEMÁTICA DE TRANSFERIR A EXECUÇÃO DAS DESPESAS PARA A SPDM

- ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA.

A Unidade adota sistematicamente a prática de "terceirizar" a execução
de suas despesas correntes, através de empenhos em nome da Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM. O total de ordens
bancárias sacadas pela SPDM no exercício de 2005 alcançou o montante de R$
203.390.592,07.

Embora a SPDM seja a entidade mantenedora do Hospital São Paulo,
hospital universitário da UNIFESP, recursos que não dizem respeito à sua
manutenção também são habitualmente repassados para essa entidade.

É caso dos R$ 5.976.558,00 descentralizados pela Portaria nº 041/05
(SESU/MEC) e repassados integralmente à SPDM, quando uma parte deles (39%)
foi liberado para o PTRES (plano de trabalho resumido) 975686, que diz
respeito ao funcionamento das IFES, e o restante para o PTRES 965805
(manutenção dos hospitais universitários federais). Na medida em que a
entidade não efetuou prestações de contas parciais, não há como verificar a
aderência da execução à programação orçamentária.

Também os R$ 1.750.000,00 destinados pela SESU/MEC para ampliação das
instalações da Disciplina de Cirurgia da Mão foram transferidos em sua
totalidade para que a SPDM os executasse, sendo que sua única intervenção
foi no sentido de contratar (sem processo licitatório) uma construtora em
regime de empreitada global. Esses dois exemplos estão tratados
detalhadamente em itens próprios deste relatório.

Tendo utilizado, com resultados concretos, a técnica de efetuar o
cruzamento entre os CPFs de servidores da UNIFESP, a base de dados de
sócios do sistema CNPJ e as empresas beneficiadas por pagamentos efetuados
pela Unidade, o planejamento da auditoria de avaliação da gestão de 2005
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contemplava também sua implementação em relação aos pagamentos efetuados
pela SPDM, tendo em vista sua materialidade.

Com esse intuito, esta equipe solicitou ao Magnífico Reitor da
UNIFESP, através da SA nº 03/2006, que endereçasse à SPDM ofício de
apresentação da equipe de auditores desta CGU-Regional/SP, com a orientação
para a disponibilização de acesso à documentação, processos, registros e
sistemas informatizados relativos à gestão contábil, financeira,
patrimonial e de suprimento de bens e serviços dos recursos a ela
transferidos pela Universidade.

Em sua resposta, o Reitor afirmou que "...as prestações de contas,
relação de consumo e patrimônio relativas aos convênios firmados pela
UNIFESP com a SPDM encontram-se a disposição de V.Sas. nos arquivos da
UNIFESP". Através da Nota de Auditoria nº 01/2006, constatou-se que a
solicitação não havia sido atendida, reiterando que tal atitude poderia
representar obstáculo à atuação do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal.

Em contato direto com o Diretor Financeiro da SPDM, esta equipe obteve
o compromisso verbal de que teria acesso à base de dados dos pagamentos
efetuados pela entidade no exercício de 2005, com recursos repassados pela
UNIFESP. No entanto, apenas uma relação parcial, bastante reduzida, de tais
pagamentos foi disponibilizada, representando a execução de R$
24.545.991,25, 12,07% do valor total repassado pela Unidade à SPDM. Tal
limitação foi explicitada através da  SA nº 18/06, não respondida, que
reiterou a necessidade de acesso à totalidade dos pagamentos efetuados com
recursos originários da UNIFESP.

A manutenção da prática de transferir para a SPDM a responsabilidade
sobre a execução de parte expressiva de suas despesas impõe à UNIFESP a
obrigação de atuar firmemente no sentido de dar transparência a essa
execução, permitindo o acesso irrestrito dos organismos de controle e não
obstaculizando sua atuação.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação culposa por imprudência na transferência e execução de recursos

orçamentários.

Omissão dolosa no cerceamento de acesso à execução orçamentária
terceirizada.

CAUSA:
Suplementação de recursos orçamentários ao final do exercício.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício Reitoria nº 267/2006 em 20/06/2006:

A auditoria constatou que foram repassados integralmente ao Hospital
Universitário recursos descentralizados pela Portaria 041/2005 (SESU/MEC), no
importe de R$ 5.976.558,00 .
Ocorre que o MEC enviou de classificação orçamentária diversa tais recursos,
determinando contudo que a aplicação fosse única, ou seja , no Hospital
Universitário.
E tanto isso é fato que a Portaria 041/2005 assim determina:
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‘ .........
Considerando o Programa Interministerial de Reforço à Manutenção dos Hospitais
Universitários instituído pelo Ministério da Educação e Saúde.
Considerando as ações desenvolvidas por esta secretaria visando fornecer apoio
financeiro às Instituições Federais de Ensino Superior com seus respectivos
Hospitais Universitários,
........................ resolve:
Art.1º  Descentralizar, por destaque, os créditos orçamentários de 2005,
referentes à parcela do MEC do Programa Interministerial de Reforço à
Manutenção dos Hospitais Universitários Federais, com o objetivo de cobrir
despesas vinculadas à manutenção das atividades de ensino, pesquisa e
assistência dos Hospitais Universitários Federais, de acordo com a seguinte
classificação orçamentária:’
O que se depreende da Portaria 041/2005, é
a) A vinculação da verba ao Programa Interministerial de Reforço à Manutenção
dos Hospitais Universitários Federais;
b) O objetivo da verba é o de cobrir despesas vinculadas à manutenção das
atividades de ensino, pesquisa e assistência dos Hospitais Universitários
Federais;
Portanto a UNIFESP não deixou de receber sua parte da verba apenas em
cumprimento a determinação legal contida na Portaria 041/2005 a aplicou para
cobrir despesas vinculadas as atividades de ensino pesquisa e assistência em
seu Hospital Universitário de acordo com o Programa Interministerial de Reforço
a Manutenção dos Hospitais Universitários Federais.
Portanto, ao contrário do que afirma o Ilustre Auditor a conduta da UNIFESP
cumpriu a Portaria e obedeceu a determinação Ministerial, como não poderia
deixar de ser.
Com relação às informações sobre pendências da SA 18/2006 temos a informar o
seguinte:
Diz o Senhor Analista de Finanças e Controle que após detalhado relatório
verificou a existência de “profunda divergência” entre a base de dados
disponibilizada pelo CPD a pedido da Diretoria Financeira da SPDM e o total dos
recursos repassados pela UNIFESP.
Aponta que o total dos repasses atinge o valor de R$ 203.390.592,07 e o total
consolidado atinge o valor de R$ 24.545.991,25, obtido dos registros de
fornecedores e de serviços de terceiros de 2005.
Aponta ainda que foi solicitado “verbalmente”ao CPD  da SPDM a disponibilização
da impressão do código fonte da consulta montada, para identificar os eventuais
filtros utilizados que poderiam justificar a divergência, mas é da política da
empresa apagar consulta (por questão de segurança) dos dados.
Aduz que, por essa razão, pediu novamente os préstimos da Diretoria Financeira
e do Chefe do CPD da SPDM, no sentido de reproduzir a consulta solicitada ou
providenciar em meio magnético, as tabelas contendo cadastro de fornecedores e
prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas, e a identificação do nome
e respectivos CPF ou CNPJ.
Preliminarmente cabe esclarecer que a SPDM-Associação Paulista Para o
Desenvolvimento da Medicina é empresa privada, sem fins lucrativos,
filantrópica e nessa qualidade mantenedora do Hospital Universitário da
UNIFESP, Hospital São Paulo e que por essa razão executa convênios de interesse
de ambas as Instituições.
No entanto, conforme foi exaustivamente explicado ao Senhor Auditor a SPDM tem
outras atividades que envolvem verbas de origens diversas como resultados de
suas atividades privadas, bem como as de natureza estadual e municipal.
Foi explicado também que o convênio que tinha sido escolhido pela auditoria o
de número 041/2005 tinha sido executado de acordo com as normas  legais, com
compras realizadas através de pregões, conforme ficou demonstrado pelos
documentos entregues.
No entanto o Senhor Auditor insistia em ter acesso à base de dados
institucionais da SPDM, momento em que lhe foi explicado que nessa base de
dados existiam informações diversas, com fontes de recursos recebidos pela
empresa e que não têm origem em verbas federais.
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Apesar de não estar na esfera de competência da Controladoria-Geral proceder à
fiscalização em instituição privada, em área que não envolve recursos federais,
a Diretoria Financeira atendeu, sem agendamento prévio os Srs. Auditores,
explicou a forma como era elaborada a contabilidade e providenciou de imediato
as informações de interesse da auditoria.
Surpreendentemente os Srs. Auditores em visita ao CPD da empresa, também sem
agendamento ou pedido formal, solicitaram o código fonte da base de dados
gerada e foi explicado que  as informações tinham sido destacadas da base de
dados institucional e que por questão de segurança haviam sido destruídas.
Talvez por equívoco tenha constado da AS 18/2006 que a Diretoria Financeira foi
procurada novamente para solucionar o impasse, pois tal fato não ocorreu,
embora tenham sido fornecido todos os telefones , inclusive o celular do
diretor financeiro para que se pudesse esclarecer qualquer dúvida por ventura
existente.
Caso tal contato tenha sido precedido de pedido formal, solicitamos aos Srs.
Auditores que exibam o documento para podermos verificar quem os recebeu e em
que data para então adotarmos as providências necessárias para sanar a
negligência.
De qualquer forma, nenhuma comunicação foi feita com a diretoria financeira,
quer pessoalmente, por telefone, por contato através de celular ou e-mail,
apesar de todos esses dados terem sido fornecidos aos Srs. Auditores.
Surpreendente também que a divergência apontada pelos Srs. Auditores, diz
respeito a toda a execução de convênios pela SPDM e não somente ao que foi
solicitado. Inclusive aqueles que não têm origem em verbas federais.
Se a intenção dos Srs. Auditores era verificar toda a contabilidade da SPDM,
não houve qualquer pedido encaminhado à empresa e nem qualquer explicação
pessoal, formal ou informal de que a intenção era ultrapassar os limites das
verbas de origem federal.
Lamentamos que a ausência de comunicação formal e precisa à SPDM tenha gerado
esse desconforto, pois a auditoria foi recebida naquela empresa com toda
atenção, cordialidade e espírito de cooperação.
Lamentamos que o relatório apresentado contenha informações imprecisas que
poderiam perfeitamente serem explicadas se solicitadas adequadamente.
Informamos que a imprecisão se dá quando se coloca a importância de
R$203.390.592,07 como repasse de verba federal pela UNIFESP, o que não confere
com a verdade conforme tabela abaixo:
Convênio Embu/SMS 720.000,00
Convênio SMS/Hospital Vila Maria 30.030.231,35
Ministério da Saúde/Gestão Plena Contratualização/SIA/SUS 160.736.859,86
Portaria 2411/2004 MEC Reestruturação Hospital de Ensino 393.508,40
Implementação do modelo de assistência à saúde das populações
indígenas SMS/UNIFESP/SPDM

30.794,36

Convênio Xingu/Funasa 1.457.829,67
Convênio Secretaria da Saúde de Minas Gerais 66.000,00
Curso de especialização em Serviço Social no Hospital
Universitário

41.194,72

Outros Convênios 1.777,66
FNS-Portaria 459/05 Insumos Hospitalares 75.000,00
COF/MEC Baixada Santista 445.650,00
FNS-Apoio a manutenção da Unidades de Saúde 400.000,00
Portaria 41/2005 SESU/MEC 5.976.558,00
Emenda Parlamentar 36040018 SESU/MEC 169.945,46
Emenda Parlamentar 36180001 SESU/MEC 255.910,00
SESU/MEC Modernização e recuperação de equipamentos 1.750.000,00
Convênio 419/2003 – FNS 200.000,00
Pendentes de identificação* 639.332,59
TOTAL 203.390.592,07
*Obs.: Não foi possível a localização da composição deste valor, solicitamos
mais detalhes para sua identificação.
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Dessa forma até pelo que se encontra relatado na AS 18/2006, fica absolutamente
claro que em nenhum momento houve o citado obstáculo à atuação do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal pelo gestor.
O que ocorreu que foi a deliberada intenção de ultrapassar os limites da
auditoria, fato inclusive verbalizado pelo Senhor Auditor, entendendo que por
ser a SPDM empresa sem fins lucrativos deveria ser auditada pela CGU.
E não somente no seu relacionamento com a UNIFESP, mas, em todas as suas
atividades, inclusive nos assuntos de natureza privada e /ou aqueles que
tivessem recursos oriundos de verbas não federais, o que evidentemente
ultrapassa os limites legais da auditoria.
A SPDM é instituição criada de acordo com os dispositivos do Código Civil,
auditada por auditoria externa, com balanços publicados e cumpridora de todas
as determinações legais prevista para empresas de sua natureza.
Dentre as obrigações legais da empresa  não consta a de permitir a devassa de
sua contabilidade pela CGU em assuntos de natureza privada, apenas por não ter
finalidade lucrativa e qualquer entendimento diverso fere frontalmente a
Constituição Federal que diz que ninguém e obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
Dessa forma não houve omissão dolosa do gestor em permitir a auditoria na SPDM
conforme se depreende dos próprios termos da AS 18/2006.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A argumentação apresentada pela Unidade carece de sustentação.

Inicialmente, quanto aos recursos repassados originários da Portaria
041/2005, a Unidade atribui ao MEC possível erro no detalhamento do Plano
de Trabalho em classificação orçamentária diversa, cuja aplicação estaria
restrita às despesas com a manutenção do Hospital Universitário, em
consonância com o art 1º da Portaria de descentralização dos créditos.

Não há evidências que possam confirmar eventual erro do órgão
repassador. Da mesma forma, não se sustenta a interpretação restritiva que
a Unidade apresenta da Portaria de descentralização, para excluir a
previsão de aplicação de parte dos recursos para o funcionamento geral da
Universidade, como se tais aplicações pudessem estar dissociadas da
manutenção das atividades de ensino, pesquisa e assistência do Hospital
Universitário.

O fato é que a SESU previu no detalhamento do Plano de Trabalho dos
créditos descentralizados essa destinação, e que, a princípio, julga-se
correta. De outra forma, aceita a tese defendida pela Unidade, restaria
caracterizada a irregularidade do órgão repassador por inobservância das
disposições contidas no art. 73 do Decreto-lei nº 200/67, no art. 23 do
Decreto nº 93.872/86, no art. 3º do Decreto nº 825/93, no parágrafo único
do art. 8º e no art. 15 da Lei de Responsabilidade Fiscal e na LDO de 2004,
tendo em vista a descentralização de créditos orçamentários para a Unidade
em categorias de programação impróprias, não condizentes com o objeto da
despesa a ser realizada, comprometendo a avaliação da execução dos
programas de governo.

Portanto, os argumentos apresentados pela Unidade não afastam as
evidências da manutenção da prática irregular de repasse de recursos que
não dizem respeito à manutenção do Hospital Universitário. Nesse sentido, a
opinião expressa pela equipe segue o entendimento observado na
jurisprudência do TCU, sintetizado no relatório do Ministro Relator do
Acórdão 716/2006 – Plenário, transcrito a seguir:
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Ora, o que se constata no procedimento adotado, portanto, é a efetiva
transferência da prática de atos de competência exclusiva da entidade, com o
objetivo implícito de alcançar a flexibilidade administrativa de que não
dispõe, ao completo arrepio da lei, uma vez desprovido de qualquer amparo
legal. Os serviços prestados pela Fapese no âmbito do mencionado contrato são
de natureza eminentemente administrativa, de competência exclusiva da
Universidade, e poderiam, portanto, ser prestados pelo pessoal integrante dos
seus próprios quadros. Impende ressaltar que o Tribunal já se posicionou de
forma incisiva em relação a esse tipo de irregularidade, em sede da Decisão nº
777/2000 - Plenário, referente à auditoria realizada na Universidade Federal de
Minas Gerais, nos seguintes termos:

Quanto à irresignação demonstrada pelo Reitor à constatação apontada
de obstáculo à ação do controle interno no exercício de suas funções
institucionais, caracterizada pelo cerceamento ao acesso aos sistemas,
processos e documentação relativas à execução dos recursos repassados pela
UNIFESP à SPDM, há que se fazer alguns reparos à argumentação apresentada.

Inicialmente a Unidade alega que a divergência entre a base de dados
disponibilizada pelo CPD a pedido da Diretoria Financeira da SPDM e o total
dos recursos repassados pela UNIFESP só teria sido identificada pela equipe
“...após detalhado relatório”. Tal assertiva não condiz com a verdade dos
fatos. A divergência foi identificada ainda durante os trabalhos de campo,
ensejando inicialmente o contato com o responsável pelo CPD da UNIFESP, que
manifestou verbalmente os esclarecimentos que resultaram na elaboração da
Solicitação de Auditoria SA 18/2006, transcrita a seguir, e entregue à
Unidade em 19/05/2006.

Em função dos trabalhos de auditoria de avaliação de gestão em curso nessa
Unidade, solicitamos a V. Mag.ª, com base nas atribuições conferidas pela Lei
10.180/2001 de 06/02/2001, artigo 24, e em cumprimento ao item 11, Seção III,
Capítulo V do Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal,
instituído pela IN MF/SFC nº 01 de 06/04/2001, determinar aos setores
competentes, a composição dos dados abaixo elencados, referentes ao período de
01/01 a 31/12/2005, os quais deverão estar à disposição dos auditores desta
Controladoria-Geral da União até 24/05/2006.
Gestão de Suprimento de Bens e Serviços – Convênios/Transferências SPDM
1. Análise da base de dados de execução financeira da SPDM em 2005,
disponibilizada pela Diretoria Financeira daquela entidade, e produzida pelo
CPD da SPDM, em atendimento ao nosso pedido formulado na Nota de Auditoria NA
175140/01, de 05/05/2006, revelou a significativa divergência entre o total de
recursos repassados à SPDM pela UNIFESP em 2005 (R$ 203.390.592,07), conforme
detalhado no relatório em anexo, e o total consolidado (R$ 24.545.991,25)
obtido dos registros de fornecedores e de serviços de terceiros de 2005,
contidos na base de dados disponibilizada. Foi solicitado verbalmente ao CPD da
SPDM a disponibilização da impressão do código fonte da consulta montada, para
identificar os eventuais filtros utilizados que poderiam justificar a
divergência observada. Entretanto, conforme informação verbal do responsável
pelo setor, a consulta construída já teria sido apagada, tendo em vista a
política de administração dos sistemas adotada pelo setor. Diante de todo o
exposto, solicitamos mais uma vez os préstimos da Diretoria Financeira da SPDM
e do chefe do CPD da entidade no sentido de reproduzir a consulta solicitada,
atentando para que os filtros adotados permitam a evidenciação integral da
execução financeira dos recursos orçamentários repassados pela UNIFESP à SPDM,
a qualquer título ou natureza, indicando de forma consolidada os valores pagos
a pessoas físicas ou jurídicas por CPF ou CNPJ no exercício de 2005.
2. Solicitamos o agendamento com o CPD da SPDM para que membros dessa equipe de
auditoria acompanhem a operação de extração e geração da base de dados
solicitada, fornecendo-se cópia impressa do código fonte da consulta
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construída, a qual deverá ser arquivada no setor como de interesse do sistema
de controle interno do poder executivo federal.
3. Na impossibilidade de fornecimento dos dados de CPF ou CNPJ por alguma
restrição do sistema eventualmente existente, solicitamos o fornecimento em
meio magnético das tabelas contendo os cadastros de fornecedores e prestadores
de serviços, pessoas físicas e jurídicas, contendo a identificação do nome e
respectivos CPF ou CNPJ.

Na argumentação o Reitor remete a explicações fornecidas pelo Diretor
Financeiro da SPDM de que “...a SPDM tem outras atividades que envolvem
verbas de origens diversas como resultados de suas atividades privadas, bem
como as de natureza estadual e municipal”.

Antes de tudo, cabe corrigir a interpretação equivocada dada pelo
Reitor à natureza dos recursos estaduais e municipais mencionados na
justificativa, como se os mesmos tivessem o mesmo caráter dos eventuais
recursos privados administrados pela SPDM. Aqueles recursos são repassados
à SPDM por conta de convênios firmados pelo Estado e municípios com a
UNIFESP como convenente. Por esse motivo, transitam pelo sistema SIAFI e
são integralmente repassados à SPDM por meio de ordens bancárias,
fundamentalmente para cobrir as despesas com a administração dos hospitais
municipais e outros serviços de saúde administrados pela SPDM. Essa
situação anômala já foi objeto de constatação em trabalhos anteriores
produzidos por esta CGU-Regional/SP. Entretanto, não cabe aceitar a tese
defendida pelo Reitor, enquanto a Unidade mantenha esse tipo de vínculo na
qualidade de convenente, restando caracterizada a natureza pública e
principalmente a responsabilidade contratualmente assumida pela UNIFESP
quanto à regularidade da aplicação dos mesmos.

De fato, na reunião ocorrida com o Diretor Financeiro da SPDM,
promovida pela Procuradora-Geral da UNIFESP, após a entrega da Nota de
Auditoria 01/2006 em 05/05/2006, o sistema de administração financeira da
SPDM foi apresentado e informado sobre a impossibilidade de segregar as
informações da execução financeira por origem da fonte de recursos. Por
esse motivo, o CPD da UNIFESP/SPDM foi instado a produzir as informações
requeridas pela equipe.

Além disso, inexplicavelmente, o Reitor confere uma interpretação ao
pedido da equipe como se estivesse restrito à escolha do convênio 041/2005,
quando na verdade o pedido formalizado através da Solicitação de Auditoria
SA 03/2005 em 26/04/2006, reiterado por meio da Nota de Auditoria NA
01/2006 em 08/05/2006, e mais uma vez reiterado por meio da SA 18/2006 em
19/05/2006 confirmam a improcedência de tal interpretação, conforme
transcrição da SA 03/2006 e NA 01/2006:

Solicitação de Auditoria - SA n.º 03/2006
Em função dos trabalhos de auditoria de avaliação de gestão a serem realizados
nessa Entidade no período de 02/05/2006 a 19/05/2006, solicitamos a V. Mag.ª,
com base nas atribuições conferidas pela Lei 10.180/2001 de 06/02/2001, artigo
24, e em cumprimento ao item 11, Seção III, Capítulo V do Manual do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, instituído pela IN MF/SFC nº 01 de
06/04/2001, endereçar à instituição SPDM - Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina ofício de apresentação da equipe de auditores dessa
CGU-Regional/SP com a orientação para a disponibilização de acesso à
documentação, processos, registros e sistemas informatizados relativos à gestão
contábil, financeira, patrimonial e de suprimento de bens e serviços dos
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recursos a ela transferidos pela UNIFESP e geridos por aquela instituição,
conforme modelo em anexo. Cópia do ofício com registro de protocolo na SPDM
deverá estar à disposição dos auditores desta Controladoria-Geral da União até
02/05/2006.
...
1. A pedido da Controladoria-Geral da União, apresento a Vossa Senhoria os
servidores daquela unidade ..., que, sob a coordenação do primeiro, estarão
realizando exames de auditoria de avaliação anual da gestão dos responsáveis
pela administração da UNIFESP, no período de 02/05/2005 a 19/05/2005.
2. Dessa forma, solicito a especial atenção de Vossa Senhoria no sentido de que
sejam fornecidos à referida equipe todos os documentos, informações, e/ou
justificativas, e acesso aos bancos de dados e sistemas informatizados
relativos à gestão contábil, financeira, patrimonial e de suprimento de bens e
serviços dos recursos transferidos pela UNIFESP e geridos por essa instituição,
necessários ao bom desempenho de suas atividades, em consonância ao disposto no
art. 26 da Lei nº 10.180, de 06/02/2001, observando os prazos por eles
estipulados.

NOTA DE AUDITORIA Nº: 175140/01
Área de Exame: 06 03 01 0001 – Fiscalização Interna da Execução
Constatação:
A resposta apresentada, por meio do Ofício Reitoria n. 172/2006 de 03/05/206,
não atende ao solicitado na SA nº 03/2006 quanto à disponibilização de acesso à
documentação, processos, registros e sistemas informatizados relativos à gestão
contábil, financeira, patrimonial e de suprimento de bens e serviços dos
recursos transferidos pela UNIFESP para a SPDM – Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina, constituindo obstáculo à atuação do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções
institucionais, nos termos do Artigo 26 da Lei no 10180, de 06/02/2001.
Conseqüência:
O cerceamento do acesso irrestrito às informações dos recursos públicos
transferidos, por meio de convênio ou instrumento congênere, impossibilita a
realização dos exames necessários à formação de opinião da equipe quanto ao
cumprimento de determinações do TCU e de recomendações de trabalhos anteriores
desta CGU-Regional/SP, e de cruzamento com as bases de dados financeiras da
SPDM visando a evidenciar eventuais relações comerciais entre a entidade
responsável pela administração dos recursos e empresas ou instituições das
quais servidores públicos da UNIFESP integram o quadro societário na condição
de administrador ou gerente.
Recomendações:
Recomendamos que o Reitor abstenha-se de impor obstáculo à atuação do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções
institucionais, e, nos termos solicitados na SA 03/2006, enderece à instituição
SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina ofício de
apresentação da equipe de auditores desta CGU-Regional/SP contendo orientação
para a disponibilização de acesso à documentação, processos, registros e
sistemas informatizados relativos à gestão contábil, financeira, patrimonial e
de suprimento de bens e serviços dos recursos a ela transferidos pela UNIFESP,
conforme modelo em anexo, cuja cópia, com registro de protocolo na SPDM deverá
estar à disposição dos auditores desta Controladoria-Geral da União.

Ademais, a afirmação de que os recursos do Convênio 41/2005 tenham
sido executados de acordo com as normas legais, com compras realizadas
através de pregões, não foi plenamente confirmada nos exames realizados,
conforme relatado em itens específicos deste relatório.

Quanto à colocação de falta de agendamento ou pedido formal, o Ofício
de Apresentação, a Solicitação de Auditoria SA 03/2006 e a Nota de
Auditoria 01/2006 protocolizados no gabinete do Reitor comprovam a
improcedência da alegação. Ademais, cabe esclarecer que o CPD da “empresa”
a que o Reitor se refere exerce simultaneamente o papel de CPD da UNIFESP,
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localiza-se dentro das instalações da Unidade e é coordenado por servidor
comissionado do quadro da UNIFESP, não havendo, portanto, razões que
pudessem justificar qualquer impedimento do acesso direto da equipe ao
setor.

Aparentemente o Reitor comete um equívoco ao interpretar o conteúdo
dos pedidos formulados na SA 18/2006 como se fossem exclusivamente
descrição de fatos pretéritos. O objetivo da citada SA foi justamente o de
formalizar o contato com a Diretoria Financeira da SPDM e agendar com o CPD
para a produção das bases de dados necessárias ao esclarecimento das
divergências apontadas.

...a composição dos dados abaixo elencados, referentes ao período de 01/01 a
31/12/2005, os quais deverão estar à disposição dos auditores desta
Controladoria-Geral da União até 24/05/2006.
1...Diante de todo o exposto, solicitamos mais uma vez os préstimos da
Diretoria Financeira da SPDM e do chefe do CPD da entidade no sentido de
reproduzir a consulta solicitada, atentando para que os filtros adotados
permitam a evidenciação integral da execução financeira dos recursos
orçamentários repassados pela UNIFESP à SPDM, a qualquer título ou natureza,
indicando de forma consolidada os valores pagos a pessoas físicas ou jurídicas
por CPF ou CNPJ no exercício de 2005.
2. Solicitamos o agendamento com o CPD da SPDM para que membros dessa equipe de
auditoria acompanhem a operação de extração e geração da base de dados
solicitada, fornecendo-se cópia impressa do código fonte da consulta
construída, a qual deverá ser arquivada no setor como de interesse do sistema
de controle interno do poder executivo federal.
3. Na impossibilidade de fornecimento dos dados de CPF ou CNPJ por alguma
restrição do sistema eventualmente existente, solicitamos o fornecimento em
meio magnético das tabelas contendo os cadastros de fornecedores e prestadores
de serviços, pessoas físicas e jurídicas, contendo a identificação do nome e
respectivos CPF ou CNPJ.

Portanto, a citada Solicitação foi o instrumento utilizado pela equipe
e entregue ao responsável pela Auditoria Interna da Unidade em 19/05/2006
para o pedido formal junto à Diretoria Financeira da SPDM e ao CPD da
Unidade. O seu não atendimento impediu que a equipe pudesse esclarecer a
divergência apontada entre o total de recursos repassados pela UNIFESP no
exercício e os registros de recursos recebidos pela SPDM. Diante da
evidente inconsistência da base de dados, viu-se frustrada a tentativa de
aplicação do procedimento de cruzamento da base de dados de execução
financeira dos recursos públicos administrados pela SPDM e os registros de
empresas contendo servidores da Unidade no quadro societário.

Ao final o Reitor tenta desqualificar os dados apresentados relativos
à consolidação dos dados das Ordens Bancárias sacadas em benefício da SPDM,
atribuindo-lhes um caráter privado que não procede. E mais, a afirmação de
que esses recursos representariam a totalidade da execução SPDM afasta
qualquer dúvida lançada quanto à competência da CGU na certificação da
regularidade da aplicação dos mesmos, tornando improcedente as
justificativas até então apresentadas pela Unidade e pela SPDM para impedir
o acesso irrestrito aos dados. Há que se registrar que em nenhum momento
qualquer membro da equipe expressou a “...intenção de ultrapassar os
limites da auditoria..., entendendo que por ser a SPDM empresa sem fins
lucrativos deveria ser auditada pela CGU” como afirmado pelo Reitor. Fica,
portanto, mantida a constatação de obstáculo à atuação do Sistema de
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Controle Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções
institucionais, nos termos do Artigo 26 da Lei no 10180, de 06/02/2001.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) abstenha-se de criar obstáculos à atuação do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções
institucionais, nos termos do Artigo 26 da Lei no 10180, de
06/02/2001;

b) encaminhe a esta CGU-Regional/SP cópia do balanço da SPDM de 2005,
apresentada e debatida em reunião do Conselho Universitário no início
de 2006;

c) determine ao coordenador do CPD da UNIFESP/SPDM a reprodução da
consulta à base de dados de execução financeira da SPDM de 2005,
atentando para que os filtros adotados permitam a evidenciação
integral da execução financeira dos recursos orçamentários repassados
pela UNIFESP à SPDM, a qualquer título ou natureza, indicando de
forma consolidada os valores pagos a pessoas físicas ou jurídicas por
CPF ou CNPJ no exercício de 2005;

d) promova o agendamento entre servidores do CPD da UNIFESP/SPDM com
representantes dessa CGU-Regiona/SP para que estes acompanhem a
operação de extração e geração da base de dados solicitada,
fornecendo-se cópia impressa do código fonte da consulta construída,
a qual deverá ser arquivada no CPD da UNIFESP/SPDM como de interesse
do sistema de controle interno do poder executivo federal;

e) diante de eventual impossibilidade técnica/operacional de
fornecimento dos dados de CPF ou CNPJ por alguma restrição do
sistema, determine ao CPD da UNIFESP/SPDM que forneça em meio
magnético as tabelas contendo os cadastros de fornecedores e
prestadores de serviços da SPDM, pessoas físicas e jurídicas,
contendo a identificação do nome e respectivos CPF ou CNPJ.

4.2 SUBÁREA - CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES

4.2.1 ASSUNTO  - OPORTUNIDADE DO AJUSTE

4.2.1.1 COMENTÁRIO: (068)

No exercício de 2005 a UNIFESP firmou, na qualidade de convenente,
sete convênios com órgão superiores do poder executivo federal, conforme
tabela a seguir:

Convênio Início da
Vigência

Fim da
Vigência

Objeto do Convênio/ CR
/ TP

UG Concedente Valor Firmado

521480 26/JAN/2005 31/JUL/2005 RESIDENCIA MEDICA -
2005.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

820.828,99

524244 30/JUN/2005 30/JUL/2006 PARA ATENDER DESPESAS
JUNTO AO PROGRAMA DE
APOIO PARA AQUISIÇÃO

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL

600.000,00
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DE PERIÓDICOS - PAAP. NIVEL SUPERIOR
524326 15/JUL/2005 15/JAN/2006 PRODUTO:

ASE/FNDCTFONTE:
FNDCT/CT-INFRA

240901   FUNDO
NAC.DE DESENV.
CIENTIFICO E
TECNOLOGICO

15.000,00

524459 16/JUL/2005 16/JUL/2007 PRODUTO:
ADCT/FNDCTFONTE:
FNDCT/CT-INFRA

240901   FUNDO
NAC.DE DESENV.
CIENTIFICO E
TECNOLOGICO

2.349.998,00

525707 27/JUL/2005 13/NOV/2006 APOIO À EXECUCAO DO
PROJETO DE NUTRICAO E
INCLUSAO SOCIAL

240101
COORDENACAO-GERAL
DE RECURSOS
LOGISTICOS

250.000,00

528383 12/NOV/2005 31/DEZ/2007 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE
ACADÊMICA CAMPUS
BAIXADA SANTISTA DA
UNIFESP.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

12.000.000,00

539329 29/DEZ/2005 31/DEZ/2007 PROJETO DE IMPLATAÇÃO
DE DOIS CAMPI DA
UNIFESP, UM EM DIADEMA
E OUTROEM GUARULHOS.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

20.000.499,96

Os convênios firmados totalizam pouco mais de R$ 36.036.326,95 de
recursos descentralizados, dos quais 92% ainda não liberados
financeiramente pelos órgãos concedentes.

Os dois últimos convênios firmados no exercício com a Secretaria de
Educação Superior – SESU/MEC evidenciam a manutenção de prática irregular
por parte do concedente, já diagnosticada em trabalhos anteriores da CGU
desde 2003, e que já resultaram em determinações do TCU. Essa prática
decorre da utilização do instrumento de convênio como forma de
descentralização de recursos orçamentários para a Universidade em final de
exercício como complementação orçamentária para fins de custeio e
investimentos, levando as unidades gestoras a ferir os princípios impostos
à contabilidade pública pela lei 4320/1964. Tal fato fica evidenciado pela
emissão de Notas de Empenho relativa aos recursos recebidos por meio dos
convênios constando como credor da obrigação a própria Universidade, como
por exemplo nos empenhos 2005NE001438, 1439, 1440 e 1441, relativos ao
Convênio 539329. Dessa forma a Unidade procede à “liquidação” da despesa,
diante da impossibilidade de execução regular dos procedimentos
licitatórios nos prazos disponíveis ainda no exercício, segundo os
cronogramas físicos e financeiros pactuados nos convênios, mantendo a
autorização orçamentária na Universidade para execução nos exercícios
seguintes.

Outro artifício adotado pela Unidade é o de transferir os recursos
recebidos por meio de convênios ou outros instrumentos de transferência
congêneres para execução de forma “terceirizada” por suas entidades
vinculadas, suplementares, complementares ou conveniadas, destacando-se
nesse sentido o papel da SPDM. A adoção desse artifício compromete a
transparência da execução orçamentária, financeira e a avaliação dos atos
de gestão sobre a execução dos recursos postos à disposição dessas
entidades, conforme descrito em procedimento específico do presente
trabalho.
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A relação de convênios ainda vigentes no exercício de 2005, firmados
em anos anteriores, corrobora a evidência da prática descrita, conforme
tabela a seguir:

Convênio Início da
Vigência

Fim da
Vigência

Objeto do Convênio/ CR
/ TP

UG Concedente Valor Firmado

448192 01/MAR/2002 30/MAR/2006 FORMAÇÃO DE
ESPECIALISTAS EM NÍVEL
DE DOUTORADO, NAS AREAS
DE CIÊNCIASTECNOLOGIA E
CULTURA.

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

20.924.049,12

448255 01/MAR/2002 30/MAR/2006 PROPORCIONAR MELHORES
COND. DE ENSINO
SUPERIOR, PARA A
FORMACAO DE RECURSOS
HUMANOS DENTRO DO
PROGRAMA DE POS-
GRADUACAO STRICTO SENSU
PROAP

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

8.695.336,48

457071 05/JUL/2002 31/OUT/2006 PROJETO  FORNECIMENTO
DE OCULOS A POPULACAO
- 2Ò FASE

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

754.600,00

470484 19/DEZ/2002 12/JUN/2006 AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES
PARA O HEMOCENTRO DA
UNIFESP.

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

177.037,10

479563 07/MAI/2003 30/ABR/2007 PARA FINS DE ATENDER
DESPESAS COM PROGRAMA
DE ABSORÇÃO TEMPORARIA
DEDOUTORES-PRODOC

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

96.000,00

479564 07/MAI/2003 30/ABR/2007 PARA ATENDER DESPESAS
COM CONVENIO PROGRAMA
DE ABSORÇÃO TEMPORARIA
DEDOUTORES-PRODOC.

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

80.000,00

479566 07/MAI/2003 30/ABR/2007 PARA ATENDER DESPESAS
COM CONVENIO,PROGRAMA
DE ABSORÇÃO TEMPORARIA
DEDOUTORES-PRODOC.

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

96.000,00

479567 07/MAI/2003 30/ABR/2007  PARA ATENDER DESPESAS
COM CONVENIO,PROGRAMA
DE ABSORÇÃO TEMPORARIA
DEDOUTORES-PRODOC.

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

96.000,00

479568 06/MAI/2003 30/ABR/2007  PARA ATENDER DESPESAS
COM CONVENIO,PROGRAMA
DE ABSORÇÃO TEMPORARIA
DEDOUTORES-PRODOC.

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

96.000,00

479569 06/MAI/2003 30/ABR/2007  PARA ATENDER DESPESAS
COM CONVENIO,PROGRAMA
DE ABSORÇÃO TEMPORARIA
DEDOUTORES-PRODOC.

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

96.000,00

479690 14/MAI/2003 30/ABR/2007 PROGRAMA DE ABSORCAO
TEMPORARIA DE DOUTORES-
PRODOC

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

96.000,00

481269 22/AGO/2003 30/JUL/2007 PARA ATENDER DESPESAS
DENTRO DO PROGRAMA DE
ABSORÇAO TEMPORARIA
DEDOUTORES-PRODOC.

154003
FUND.COORD.DE
APERF.DE PESSOAL
NIVEL SUPERIOR

72.000,00
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486563 17/DEZ/2003 31/DEZ/2005 REFORMA DA UNIDADE
NUCLEO DE ASSISTENCIA A
SAUDE DO FUNCIONARIO -
NASE7º ANDAR DO
HOSPITAL SAO PAULO E
U.T.I PEDIATRICA.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

800.000,00

487687 22/DEZ/2003 10/AGO/2006 MANUTENCAO DO HOSPITAL
SAO PAULO.

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

500.000,00

487690 22/DEZ/2003 20/FEV/2006 AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES
PARA O HOSPITAL DESAO
PAULO.

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

1.000.000,00

499689 26/ABR/2004 30/OUT/2006 AVALIACAO DO TRATAMENTO
CUBANO PARA RETINOSE
PIGMENTARIA

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

70.000,00

500704 01/JUN/2004 01/JUN/2006 SAUDE INDIGENA. 255000   FUNDACAO
NACIONAL DE SAUDE
- DF

5.998.238,71

504369 01/JUL/2004 01/JAN/2006 MINISTRAR CURSOS DE
EXTENSÃO UNIVERSITARIO
NIVEL ESPECIALIZAÇÃO
LATO SSENSO , VISANDO
FORMAÇÃO DE
ESPECIALISTA.

264001
FUNDACENTRO -
FUND.JORGE
DUPRAT/CTN/SEDE -
SP

310.517,14

506922 23/ABR/2004 28/JAN/2006 REALIZACAO DE CURSOS DE
CAPACITACAO PARA
PROFISSIONAIS DA REDE
PUBLICADE SAUDE PARA
MELHORIA DO ATENDIMENTO
DA POPULACAO IDOSA

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

85.689,00

509557 25/AGO/2004 08/SET/2005 PROGRAMA DE
SENSIBILIZACAO E
CAPACITACAO DE EQUIPE
MULTIPROFISSIONAL
LIGADA A ASSISTENCIA DE
MULHERES VITIMAS DE
VILENCIA SEXUAL.

200021
SECRETARIA ESP.
DE POLITICAS PARA
AS MULHERES

59.199,54

512504 23/NOV/2004 30/JUN/2006 APOIO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO "POLÍTICAS DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- DESENVOLVIMENTO DE
AÇÓES INCLUSIVAS NO
MUNICÍPIO DO EMBU-SÃO
PAULO" - PROEXT/2004.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

25.000,00

512505 23/NOV/2004 30/JUN/2006 APOIO PARA A
IMPLEMENTAÇÃO DE
PROJETOS PEDAGÓGICOS
VISANDO A QUALIDADEDO
ENSINO DE GRADUAÇÃO,
INCORPORANDO ATIVIDADES
MULTIDISCIPLINARES, EM
GRUPO COMPOSTO POR
ALUNOS E PROFESSORES E
CONDUZIDAS POR
PROJETOS.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

14.600,00
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512506 23/NOV/2004 30/JUN/2006 APOIO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DO
PROJETO "PROGRAMA DE
EXTENSÃO
INTERDISCIPLINAR DA
UNIFESP NO MUNICÍPIO DE
CANANÉIA" -
PROEXT/2004.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

75.000,00

512521 20/NOV/2004 31/DEZ/2005 APOIO FINANCEIRO
DESTINADO A
COMPLEMENTAÇÃO DE
RECURSOS PARA ATENDERAS
DESPESAS DE MANUTENÇÃO
DA UNIFESP.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

8.984.071,00

514135 18/DEZ/2004 31/DEZ/2006 CONSTRUCAO DE 135437 M²
PARA CONCLUSAO DA OBRA
DA DISCIPLINA DE CIRUR-
GIA DA MAO E MEMBRO
SUPERIOR DA UNIFESP E
AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS PARA O
CAMPUS BAIXADA SANTISTA
DA UNIFESP.

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

2.000.000,00

514142 18/DEZ/2004 30/SET/2006 APOIO A MANUTENÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE
OFTALMOLOGIA DA UNIFESP

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

500.000,00

514768 18/DEZ/2004 31/DEZ/2005 IMPLEMENTAÇÃO DO CAMPUS
BAIXADA SANTISTA DA
UNIFESP

150011
SECRETARIA DE
EDUCACAO SUPERIOR

300.000,00

515020 22/DEZ/2004 31/DEZ/2005 AQUISICAO DE
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTES.

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

104.000,00

515025 22/DEZ/2004 31/DEZ/2005 AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES.

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

120.000,00

515027 22/DEZ/2004 31/DEZ/2005 AMPLIACAO DE UNIDADE DE
SAUDE

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

40.000,00

515029 23/DEZ/2004 31/DEZ/2005 AMPLIACAO DE UNIDADE DE
SAUDE.

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

80.000,00

515031 23/DEZ/2004 31/AGO/2006 AQUISICAO DE
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

160.000,00

515044 23/DEZ/2004 31/AGO/2006 MANUTENCAO DE UNIDADE
DE SAUDE

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

160.000,00

515054 23/DEZ/2004 31/DEZ/2005 AMPLIACAO DO HOSPITAL
SAO PAULO NA UNIDADE DE
UROLOGIA DA

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO

120.000,00
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UNIVERSIDADEFEDERAL DE
SAO PAULO

FUNDO NAC. DE
SAUDE

515059 23/DEZ/2004 31/AGO/2006 AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS PERMANENTES
PARA O HOSPITAL
SAOPAULO

257001
DIRETORIA
EXECUTIVA DO
FUNDO NAC. DE
SAUDE

80.000,00

Dessa relação, que correspondia a compromissos de transferências de R$
88.080.836,05, ainda existia, em janeiro de 2006, a previsão de liberação
financeira de R$ 38.081.171,66 e o montante de R$ 26.465.269,51 permanecia
pendente de apresentação de prestação de contas, estando ainda em execução.

5 GESTÃO FINANCEIRA

5.1 SUBÁREA - RECURSOS DISPONÍVEIS

5.1.1 ASSUNTO  - Cartão de Pagamento do Governo Federal

5.1.1.1 INFORMAÇÃO: (033)
A Unidade não efetuou despesas através do cartão de pagamento no

exercício de 2005.

5.2 SUBÁREA - RECURSOS EXIGÍVEIS

5.2.1 ASSUNTO  - RESTOS A PAGAR

5.2.1.1 COMENTÁRIO: (034)

Conforme já apontado em relatórios anteriores, tendo sido inclusive
objeto de recomendação à SESU/MEC em Nota Técnica da DSEDU/SFC/CGU-PR, em
2003, as Instituições Federais de Ensino Superior têm, sistematicamente,
utilizado a inscrição em restos a pagar como instrumento para não perder
recursos descentralizados ao final do exercício.

A impropriedade ocorre em função de ser nessa época do ano em que são
celebrados convênios e providenciadas suplementações orçamentárias para o
custeio das Universidades e dos Hospitais Universitários.

Segundo a Nota Técnica:

Essa liberação tardia faz com que a execução pelas universidades seja difícil
e, na prática, acontece de as instituições repassarem os recursos para as
fundações de apoio como forma de viabilizar a execução ou pelo menos, na ótica
delas, de deixarem os recursos em caixa para a cobertura de despesas que,
inclusive, ultrapassam o exercício em que foram liberados.

No caso da UNIFESP, além de emitir empenhos vultuosos no final do ano
para a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina,
utilizada até 2005 pela Unidade como executora de grande parte de suas
despesas, é também habitual a prática do empenho para si mesma, com o
intuito de garantir o crédito orçamentário e possibilitar sua execução no
ano seguinte.
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A tabela abaixo traz a soma dos valores dos restos a pagar pagos
durante o exercício de 2005 e dos inscritos para serem pagos em 2006,
apenas para a SPDM e para a própria UNIFESP.

Favorecido Natureza da Despesa Restos a Pagar pagos e
inscritos em 2005, em R$

Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 176.250.205,78
Material de consumo 5.179.120,00
Despesas de exercícios anteriores 1.180.525,20
Equipamentos e material permanente 630.158,00

SPDM

Total 183.240.008,98
Obras e instalações 12.492.627,83
Equipamentos e material permanente 8.492.251,19
Despesas de exercícios anteriores 4.771.381,71
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 4.141.608,13
Material de consumo 2.479.675,07
Outros serviços de terceiros - pessoa física 1.897.550,40
Sentenças judiciais 1.170.677,51
Aquisição de imóveis 927.545,00
Obrigações patronais 335.654,96
Passagens e despesas com locomoção 272.111,88

UNIFESP

Total 36.981.083,68

Ao empenhar para si mesma recursos de convênios que acabam sendo
prorrogados por mais de um ano, a Unidade termina por ter empenhos que
atravessam três exercícios. Durante os trabalhos de campo, verificou-se que
havia pagamentos sendo efetuados em 2006, baseados em empenhos emitidos em
2004.

A 2004NE001097, por exemplo, emitida pela Unidade em favor da UNIFESP
em 21/12/2004, quando da celebração do convênio nº 510/04 (SESU -
Edificações e equipamentos), respaldou a emissão da Ordem Bancária
2006OB902022, para uma empresa fornecedora de cadeiras universitárias. Esse
tipo de artifício também prejudica a transparência da execução, uma vez que
o beneficiário da ordem bancária não é o favorecido pela nota de empenho.

Da mesma forma, dos R$ 500.000,00 da 2003NE903376, emitida em favor da
SPDM em 23/12/2003, R$ 200.000,00 foram pagos apenas em 2005.

O diagnóstico apontado na Nota Técnica de 2003 continua válido e, na
medida em que suas recomendações não foram atendidas, os órgãos que
providenciam a descentralização dos recursos continuam sendo os maiores
responsáveis pelas distorções observadas.

5.2.2 ASSUNTO  - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.2.2.1 INFORMAÇÃO: (007)
Foram solicitados 35 processos de pagamento de despesas de exercícios

anteriores, efetuados em setembro de 2005, referentes aos servidores (n.º
SIAPE): 1137796, 1138152, 1135753, 1447330, 2220228, 1439406, 1137682,
1138770, 1145827, 1440095, 1137374, 2189413, 1460260, 1460261, 1459115,
1444773, 1443796, 1447965, 1447080, 1138842, 1139138, 1136096, 1138505,
1460275, 1460788, 1135686, 1449965, 1139168, 1447450, 1447072, 1136627,
1448587, 1439139, 1318436 e 1443771.
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Não foram identificadas impropriedades no pagamento das despesas
objeto dos referidos processos, que decorriam basicamente de: mudança do
percentual do adicional de insalubridade (46%), falha do sistema “Bull” que
não efetuou o cálculo automático do adicional noturno para alguns
servidores (17%), correção do adicional por tempo de serviço (11%) e
eliminação da rubrica de vantagem pecuniária individual em junho de 2004
(9%).

6 GESTÃO PATRIMONIAL

6.1 SUBÁREA - INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO

6.1.1 ASSUNTO  - EXISTÊNCIAS FÍSICAS

6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (028)
FALTA DE LEVANTAMENTO FÍSICO DOS BENS PATRIMONIAIS.

Por meio da Solicitação de Auditoria N.º 01/2006, foi solicitado à
UNIFESP que disponibilizasse o inventário de bens elaborado no exercício de
2005. Em resposta, a Unidade apresentou o processo n.º 23089.005731/2005-
37, no qual constava a portaria de designação de três servidores para
constituírem a comissão de inventário; uma folha contendo os saldos do
exercício anterior; da execução orçamentária e extra orçamentária de 2005,
do total baixado em 2005 e total para o próximo exercício; uma listagem dos
bens imóveis e uma relação dos bens adquiridos em 2005, extraída do sistema
informatizado de patrimônio.

Conforme informações prestadas pelo Setor de Patrimônio, a UNIFESP
possui aproximadamente 70.000 bens móveis, que atualmente somam
R$86.979.109,04 e, de acordo com os dados constantes no processo acima
citado, somente R$8.026.879,13 foram citados, ou seja somente os adquiridos
em 2005. Cabe salientar que além da Unidade não ter elaborado inventário
contendo todos os bens patrimoniais, também não consta no processo que a
comissão tenha feito o levantamento físico de algum bem.

Aliado a este fato, constatamos que o Setor de Patrimônio também não
realiza a inspeção física dos bens, alegando que possui um número reduzido
de funcionários que trabalham no setor e que estão aguardando a
disponibilização de um novo módulo que será agregado ao sistema já
existente para posteriormente efetuar a checagem física dos bens.

O fato da Unidade não realizar o inventário físico de seus bens, que é
um instrumento de controle, caracteriza o descumprimento dos dispositivos
legais, especialmente o contido na Instrução Normativa Nº205, de
08/04/1988, constituindo uma situação de vulnerabilidade quanto a eventuais
perdas e supressão de bens.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por imperícia.

CAUSA:
Inobservância da legislação.por falta de sistemática na apuração do

inventário anual da Unidade.
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JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício s/nº do Departamento Administrativo - Patrimônio:

Medida:
(1) A Seção continuará a tomar providências para que possa realizar
progressivamente o levantamento dos bens.
(2) Disponibilização de um programa a todos os Departamentos que exigirá
informações sobre os bens e sua movimentação na Unifesp.Tal programa será uma
ferramenta importantíssima neste trabalho de realização do inventário. Vale
dizer que tal programa já foi apresentado à Equipe de Auditoria da CGU que
constatou que estão sendo feitas pequenas modificações antes de ser colocado no
ar.
(3) Levantamento dos custos da transformação das placas numéricas, como é hoje,
para placas com código de barras. Essa mudança proporcionará uma grande
agilidade para a Seção de Patrimônio, uma vez que poderão utilizar-se de palm-
top para registro imediato dos bens e sua localização. Hoje este registro é
feito por meio de formulários preenchidos à mão.
Conforme foi informado à Equipe de Auditores da CGU a Seção de Patrimônio
dispõe de 3 servidores para executar todo o serviço oriundo do patrimônio de
todos os 70.000 bens da Unifesp.  Este quantitativo é imensamente pequeno se
pensarmos que a cada dia novos bens são incorporados como novos patrimônios.
Informamos ainda que já foram solicitados 2 novos servidores ao Departamento de
Recursos Humanos.
Paulo Hypólito
Chefe da Seção de Controle e Registro Patrimonial
De acordo,
José Roberto Ramalho
Diretor Administrativo

Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao
Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício AUDINT/UNIFESP nº 029/2006 em 20/06/2006:

A comissão nomeada pela Portaria nº. 1058/2006 datada de 26 de dezembro de
2005, composta pelos servidores Carlos Alberto Monni (Departamento de
Contabilidade e Finanças), Helena Tomoe Takagaki (Departamento de Recursos
Humanos) e Pedro Luiz Canassa (Departamento de Importação e Compras) para, sob
a presidência do primeiro, constituírem a Comissão para Inventário Anual de
Bens Móveis e Imóveis da Unifesp, informa que vem realizando as verificações
dos bens alocados em cada Centro de Custo, tendo até esta data feito parte do
levantamento por amostragem dos bens adquiridos em 2005. E em face do grande
volume de bens adquiridos ao longo do ano esta Comissão está trabalhando em
conjunto com a Seção de Patrimônio uma maneira de simplificar este trabalho e
ao mesmo tempo vistoriar todos os bens.
Carlos Alberto Monni
Presidente
Helena Tome Takagaki
Membro
Pedro Luiz Canassa
Membro

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A justificativa apresentada pela Unidade ratifica os fatos apontados,

confirmando que a Comissão de Inventário, até a presente data realizou
levantamento por amostragem de apenas parte dos bens adquiridos em 2005, e
menciona medidas que adotará para sanar os problemas apontados.

RECOMENDAÇÃO:
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Recomendamos ao Reitor da UNIFESP e ao Chefe de Patrimônio da Unidade
que:

a) Avaliem a estrutura da Seção de Controle e Registro Patrimonial,
disponibilizando, se necessário, recursos humanos e logísticos para que
o Setor possa melhor desempenhar suas atividades.

b) Conclua com urgência a fase de testes/ajustes do módulo “patrimônio on
line”, para posterior implantação.

c) Realize o inventário anual dos bens, verificando sua existência física,
sua localização e o estado de conservação dos mesmos, fazendo registro
no relatório da comissão inventariante dos critérios de seleção dos
itens ou dos métodos estatísticos aplicados para fundamentar as
conclusões.

6.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (029)
OMISSÃO NA APURAÇÃO DE DESAPARECIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS.

Questionada a Unidade a respeito do desaparecimento de bens no
exercício de 2005 e das providências adotadas para apuração de tais fatos,
esta apresentou uma listagem contendo 06 processos de sindicância que
teriam sido abertos para apuração dos fatos relatados nos boletins de
ocorrência elaborados por ocasião do sumiço de aparelhos como :camera
fotográfica, notebooks, microscópio, vídeo cassete, central de “hub”,
filmadora, microcomputador, projetores de multimídia, que totalizam
R$84.463,12. Foi apresentada também uma listagem contendo o número desses
processos e estágio atual dos mesmos, que conforme informações da Unidade
estariam nas seguintes fases: 03 deles, “aguardando relatório conclusivo” e
os outros 03 “em fase de depoimento”.

Verificando os processos constatamos que nos mesmos constavam apenas
ofício dos setores encaminhando os boletins de ocorrência ao Setor de
Patrimônio para que fosse providenciada a baixa patrimonial e duas
informações uma do chefe de Patrimônio para a Pró Reitoria de
Administração, solicitando a nomeação da comissão de sindicância e outra da
Pró-Reitoria, para a Comissão de Sindicância (Portaria Nº660) para análise
e providências. Cabe esclarecer que a citada portaria de nomeação não
estava anexada em nenhum dos processos, bem como qualquer documento que
comprovasse os trabalhos realizados pela Comissão.

Questionados os membros da Comissão a respeito da Portaria de nomeação
e dos documentos comprobatórios dos trabalhos realizados até o presente
momento, foram apresentados a esta Equipe de Auditoria quatro documentos,
todos com o número 660 e datados de 02 de agosto de 2005, cada qual
relacionando diferentes membros da Comissão de Sindicância, sem qualquer
menção de alteração da composição anterior. Sendo que nenhum deles traz a
composição atual da comissão, conforme pode se apurar.

Quanto aos documentos comprobatórios das ações desenvolvidas foi
apresentada a esta Equipe uma pasta com algumas atas contendo depoimentos
de alguns servidores e algumas convocações. Em tais documentos não
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constavam o número do processo ou do boletim de ocorrência a que se
relacionavam. Constavam duas ou três vias de um mesmo documento, nos quais
não constavam as assinaturas de todos os membros da Comissão. Tal
documentação, refere-se aos processos classificados na fase “aguardando
relatório conclusivo”

Já os três processos que foram classificados como “em fase de
depoimento” na realidade nenhum ato foi realizado até o presente momento.

Cabe salientar que à exceção de um dos processos que foi encaminhado à
Comissão em 16 de março de 2006, mesmo sendo os boletins de ocorrência
datados de 2004 e 2005, os demais processos foram encaminhados a Comissão
em 02 de setembro de 2005. Até a presente data nenhum processo foi
concluído, sendo que três deles sequer foram iniciados, em desrespeito ao
contido no parágrafo único do artigo 145 da lei 8112/90, que reza que o
prazo para conclusão da sindicância não excederá 30(trinta) dias, podendo
ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior.

Além dos processos informados pela Unidade esta Equipe constatou que
outros bens haviam sido furtados e que não foram relacionados na listagem
fornecida pela Unidade, como é o caso dos bens descritos no boletim de
ocorrência nº4857/2005 (02 notebooks, 01 projetor multimídia, cartuchos),
nº12971/2005 (furto de veículo) e nº5326/2005, complementado pelo
nº5617/2005 (03 cameras digitais, máquina fotográfica, 02 adaptadores um de
vídeo e outro de camera digital e 02 cabos p/cameras, peças de uso de 02
aparelhos retinógrafos). No caso dos dois primeiros boletins, foram abertos
processos que também não foram concluídos. Já em relação aos dois últimos,
a Unidade a princípio informou que o boletim n.º 05326/2005, referia-se a
bens que não pertenciam a UNIFESP e que desconhecia o de nº5617/2005, razão
pela qual não foi instaurado nenhum procedimento. Cabe acrescentar que
consta na parte final do boletim de ocorrência nº05326/2005, datado de
22/07/2005, que o prejuízo é calculado em cerca R$120.000,00 e que os
equipamentos furtados são exclusivamente para uso médico não se prestando a
outros fins.

Diante da resposta apresentada pela Unidade esta Equipe apresentou
cópia do boletim de ocorrência nº5617/2005, o qual é complemento do BO
nº5326/2005 e que a Unidade alegava não conhecer para que a mesma se
posicionasse novamente a respeito da propriedade dos bens neles
relacionados. Em resposta ao questionamento feito pela Equipe de Auditoria,
a UNIFESP admitiu a existência de falhas nos trâmites para dar ciência e
adotar providências sobre o desaparecimento de bens, retificou a informação
anteriormente dada de que os bens furtados não eram de sua propriedade e
informou que abrirá procedimento para apuração do furto em questão.

Questionados os membros da Comissão sobre os motivos de não ter sido
concluído nenhum processo até a presente data, os mesmos informaram que
falta espaço físico para a realização dos trabalhos, o tempo dispensado
para instruir os referidos processos é muito pequeno, uma vez que são
bastante demandados com as atividades do dia a dia, além da falta de
conhecimentos técnicos para conduzir processos de sindicância, entre
outros.
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Os fatos acima apontados sinalizam que a Unidade está atuando com
negligência na apuração do desaparecimento de seu patrimônio, quer em
relação ao controle dos bens desaparecidos quer com a efetiva apuração, bem
como a incorreta instrução processual, que está em desacordo com as normas
aplicadas à espécie, em especial no contido na Lei 8.112/1990, inclusive
sobre os aspectos de prazo para conclusão dos trabalhos e instituto da
prescrição.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por negligência.

CAUSA:
Inobservância da legislação por falta de capacitação do pessoal

designado e descentralização da atribuição de correição na Unidade.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício AUDINT/UNIFESP nº 029/2006 em 20/06/2006:

Constatação: Foi realizada a nomeação dos membros da Comissão de Sindicância
por meio de uma portaria de nº 660. Por um erro foi realizada a alteração da
portaria com o mesmo número (Portaria nº 660), quando deveria ter sido
realizada a alteração desta portaria por meio de outra portaria.
Medida: Foi realizada correção do procedimento conforme portaria anexa..
Constatação: Inclusão da numeração do processo e do BO nas atas.
Medida: Já foi providenciada a correção deste procedimento, bem como a
assinatura dos membros que faltavam.
Constatação: Inobservância de prazo estabelecido pelo art. 145 da Lei 8112/90.
Medida: Adequar procedimentos conforme citado na lei, por parte da comissão de
sindicância.
Cabe ressaltar que todos os membros da Comissão acumulam esta função com as
demais atividades exercidas em cada um de seus Departamentos (Divisão de
Segurança, Divisão de Patrimônio, Secretaria do Departamento Administrativo,
etc.). Isso provoca um acúmulo imenso de atividades, já que o trabalho da
comissão também demanda a acareação de um número grande de pessoas, o que torna
impossível o cumprimento deste prazo. Além disso, se sobrepõe o problema de
falta de espaço físico para a realização dos trabalhos.
Paulo Hypólito
Chefe da Seção de Controle e Registro Patrimonial
De acordo,
José Roberto Ramalho
Diretor Administrativo

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A justificativa apresentada pela Unidade ratifica os fatos apontados e

menciona medidas que adotou e adotará para sanar os problemas apontados.

A Portaria de n.º 436 de 14 de junho de 2006 apresentada pela Unidade
faz menção apenas a composição atual dos membros da Comissão de
Sindicância. Como as alterações dos membros da Comissão no períodos de
agosto de 2005 a junho de 2006, foram registradas com mesmo número e data
(Portaria nº660, de 02 de agosto de 2005), ficou prejudicada a
identificação da atuação dos membros em cada período. Em relação às
justificativas apresentadas quanto ao não cumprimento do prazo estabelecido
na legislação vigente para conclusão dos trabalhos de sindicância, estas
não procedem, pois a Unidade deve buscar alternativas para sanar os
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problemas apontados como por exemplo a formação de outras comissões de
sindicância, disponibilização de local para realização dos trabalhos, entre
outras medidas.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Pró-Reitor de Administração da UNIFESP que:

a) Seja criada uma rotina de procedimentos para os casos de desaparecimento
de bens.

b) Atribua competência a um dos setores administrativos da Unidade pela
centralização das informações e administração dos processos relativos a
sindicâncias ou disciplinares instaurados na Unidade.

c) Instrua os processos de sindicância de acordo com a legislação vigente,
concluindo os mesmos no prazo estabelecido pela Lei 8.112, de 11 de
dezembro de 1990.

d) Garanta os meios para a tempestiva e adequada atuação das Comissões de
Sindicância ou Disciplinares, na forma de: treinamento para os
servidores atuarem nos processos; local reservado para realização dos
trabalhos; suporte de materiais e equipamentos; e disponibilidade
horária dos membros das comissões suficiente para execução das apurações
e instrução dos processos nos prazos estabelecidos pela Lei 8.112/1990.

6.1.2 ASSUNTO  - SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL

6.1.2.1 INFORMAÇÃO: (030)

A Unidade auditada utiliza sistema informatizado próprio para registro
dos bens patrimoniais. Foi desenvolvido, por servidores da própria UNIFESP
o “patrimônio on line”, que é um módulo dentro do sistema já existente que
visa a integração entre os diversos setores da instituição e a seção de
patrimônio. Tal módulo encontra-se em fase de teste/ajustes para posterior
disponibilização aos usuários, porém sem data definida para sua
implantação.

Em 12/05/2006 foi feita uma apresentação do sistema “patrimônio on
line”, oportunidade em que esta Equipe de Auditoria fez sugestões visando
tornar o sistema mais gerencial, permitindo a emissão de relatórios de
alterações efetuadas pelos Setores e pela Seção de Patrimônio, bem como foi
sugerido que os pedidos de alterações que não forem efetuados, em
determinado período, possa ser solicitado novamente na forma de reiteração
e não de nova solicitação como a princípio desenvolvido. Tais sugestões
foram acatadas pela Unidade que ficou de providenciar tais alterações.

7 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

7.1 SUBÁREA - MOVIMENTAÇÃO

7.1.1 ASSUNTO  - PROVIMENTOS
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7.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (003)
REGISTROS INCORRETOS NOS CADASTROS DE ATOS DE ADMISSÃO NO SISAC.

Atualmente a Unidade realiza de forma regular o cadastramento dos atos
de admissão no sistema SISAC Net do Tribunal de Contas da União.
Entretanto, os itens relacionados abaixo ainda estão sendo preenchidos com
dados incorretos na maioria dos registros nesse sistema:

1 - datas de publicação da homologação e de validade do concurso;

2 - datas de admissão ou nomeação, da posse e do efetivo exercício;

3 - tipo do ato que originou a vaga, seu número e sua data de publicação.

O atos de admissão tem sido cadastrados no SISAC desde 2005 como parte
de um esforço da Unidade para cumprir as determinações do TCU. Portanto,
embora ainda existam alguns atos que não foram cadastrados, a Unidade está
cumprindo satisfatoriamente o acordo feito com esta CGU de alcançar até o
final do ano de 2006 o cadastramento pleno desses atos.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Os gestores tem buscado efetuar o preenchimento correto registros de

admissão.

CAUSA:
Até pouco tempo não havia cobrança por parte dos Órgãos de Controle a

respeito do cadastramento dos atos admissão no SISAC de modo que os setores
responsáveis foram negligentes em relação a essa incumbência.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício Reitoria nº 268/2006 em 21/06/2006:

Pela presente solicitamos dilação de prazo de 20 (vinte) dias para
complementação das respostas ao relatório de auditoria n. 175140, em razão da
extensão dos apontamentos (28 itens dispostos em 123 páginas) que necessitam de
respostas com suporte em análise de documentação e processos.
Observamos que as respostas devem ser elaboradas por vários departamentos da
Instituição, seus órgãos suplementares e convênios, sem prejuízo às atividades
diárias da Instituição, o que torna o prazo de 5 (cinco) dias extremamente
exíguo, justificando o pedido.
Atenciosamente
Ulysses Fagundes Neto
Reitor

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado,

requerendo a prorrogação do prazo para apresentar justificativas.

Tendo em vista o cumprimento do prazo para protocolização do processo
de prestação de contas, nos termos exigidos na Decisão Normativa TCU nº
71/2005, em resposta ao pedido da Unidade, essa CGU-Regional/SP manifestou-
se quanto à impossibilidade, por extrapolar sua competência, nos termos
estabelecidos na alínea iii, subitem k, do item 4 do anexo I da Portaria
SFC Nº 01/2006, a qual dispôs sobre orientações às Diretorias da SFC e às
Unidades Estaduais da CGU quanto aos procedimentos de auditoria anual de
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avaliação de gestão dos processos de Tomada e de Prestação de Contas do
exercício de 2005.

Não obstante, ainda em resposta ao pedido, a Unidade foi orientada
sobre a possibilidade de prestar esclarecimentos ou justificativas
adicionais em resposta ao Plano de Providências, o qual será encaminhado
juntamente com cópias do Relatório, Certificado e Parecer do Dirigente do
Controle Interno. As novas informações, que não tenham sido objeto de
análise pela equipe durante a realização dos trabalhos de auditoria, e que
possam produzir alterações de tal sorte na constatação que ensejem
inclusive mudança na opinião manifestada anteriormente no Certificado de
Auditoria, serão devidamente analisadas e tratadas por meio de Nota Técnica
para juntada ao processo de Prestação de contas encaminhado ao TCU para
julgamento, sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa.

RECOMENDAÇÃO:
Recomenda-se à UNIFESP que efetue doravante o registro de todos os

atos de admissão no sistema SISACNET do TCU, bem como não se abstenha de
exigir, quando da posse do servidor admitido, todos os documentos
necessários segundo a legislação em vigor sob pena de impedimento da posse
do servidor.

7.1.1.2 INFORMAÇÃO: (009)

Verificamos, para uma amostra de 35 professores com o cargo de
titular, se foi atendido o requisito da exigência de concurso público. Da
análise de todas as portarias de nomeação e dos editais de homologação dos
concursos constatamos que o requisito em questão foi 100% atendido para a
amostra selecionada.

7.1.1.3 INFORMAÇÃO: (010)

As impropriedades levantadas na análise dos atos de provimento por
parte da área de análise de processos de pessoal desta CGU têm sido
tratadas com a Unidade diretamente e esta tem corrigido todos os problemas
encontrados. Segundo a área de análise de processos de pessoal desta CGU há
um baixo grau de impropriedades incidente sobre os processos de
aposentadoria e pensão da Unidade em questão, sendo apenas casos pontuais
que, portanto, não merecem evidenciação neste relatório de auditoria.

7.2 SUBÁREA - REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS

7.2.1 ASSUNTO  - CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS

7.2.1.1 INFORMAÇÃO: (011)

Verificamos a legalidade do pagamento da aposentadoria/benefício de
pensão para quatro servidores que se encontravam no SIAPE com ocorrência da
aposentadoria com provento proporcional, mas gerando pagamentos
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correspondentes a provento integral. Constatamos que havia erro no cadastro
do SIAPE e não no pagamento, ou seja, tais servidores eram de fato
aposentados ou pensionistas com provento integral. Ao receber a SA
nº02/2006, em que se questionou a respeito da inconsistência, a Unidade
providenciou o ajuste no cadastro de tais servidores no SIAPE.

O mesmo vale para o procedimento relativo aos servidores com idade
igual ou superior a 70 anos identificados na trilha de auditoria como ativo
permanente. Entretanto, nesses casos, constatamos que tais servidores já
eram aposentados e os dados constantes no SIAPE refletiam fielmente tal
situação, de modo que não foi possível identificar a origem do erro, ou
seja, o motivo da trilha ter informado que tais servidores eram ativo
permanente. Apesar disso, é possível que tais registros tenham sido
modificados após a geração das trilhas, fato que não nos foi possível
averiguar.

7.2.2 ASSUNTO  - REAJUSTES E LIMITES REMUNERATÓRIOS

7.2.2.1 INFORMAÇÃO: (014)

Verificamos, na análise do comportamento da evolução da folha de
pagamentos da Unidade, que houve uma variação de mais de 30% na folha do
mês de setembro de 2005, bem como na rubrica 00667, adicional de irradiação
ionizante, para o referido mês.

A Unidade justificou, por meio da resposta de 27/04/2006, que houve o
enquadramento dos servidores Técnicos Administrativos no novo plano de
carreira de acordo com a Lei 11.091 de 12/01/2005.

7.2.3 ASSUNTO  - ADICIONAIS

7.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (015)
INSUFICIÊNCIA DOS LAUDOS DE AVALIAÇÃO PARA PAGAMENTO DOS ADICIONAIS DE

INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE.

Verificamos que a Unidade não providenciou a elaboração de laudo de
avaliação ambiental para pagamento dos adicionais de insalubridade e de
periculosidade conforme determina a legislação em vigor e em especial a
Orientação Normativa/SRH/MP nº04, de 13/07/2005. Constatamos que o
procedimento atual da UNIFESP consiste em conceder um laudo para cada
servidor o que é insuficiente para efetuar o controle dos pagamentos desses
adicionais nos casos em que o servidor é transferido para outro setor em
que não há, muitas vezes, a possibilidade da concessão de tais adicionais.
Além disso, tais laudos contrariam a legislação em vigor pelo fato de serem
assinados por apenas um profissional competente.

O ideal seria que fossem levantadas a planta e a distribuição dos
setores da Entidade de modo que  se procedesse à elaboração do laudo
ambiental, que tem prazo de validade indeterminado, para que durasse
porquanto não fossem alteradas as condições de trabalho e a disposição dos
setores. Por outro lado, se fosse emitido um laudo para cada servidor, tal



34

laudo ficaria dependente das mudanças no local de trabalho de um servidor
específico e teria que ser refeito a cada vez que houvesse uma mudança
desse tipo. É por esse motivo que entendemos ser acolhida nos normativos
legais a necessidade de haver, para concessão dos adicionais, a portaria de
localização de cada servidor, sendo esta paradoxalmente desnecessária no
caso de laudo individual.

Ademais, se afigura de extrema importância a realização tempestiva do
registro das alterações de lotação de cada servidor pelos setores da
Unidade, não somente como uma medida de controle de pessoal, mas
especialmente para evidenciar os casos em que passe o servidor a fazer jus,
ou deixe de fazer, aos adicionais aqui tratados.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por imperícia.

CAUSA:
Opção por soluções administrativas menos rigorosas técnica e

operacionamente.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme

análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a UNIFESP:

a) proceda a elaboração de laudo ambiental com base na planta e na
correspondente distribuição dos seus setores de modo que os adicionais
em tela sejam concedidos com base em tal laudo.

b) observe a exigência legal de ser o referido laudo assinado por no
mínimo dois profissionais competentes.

7.2.4 ASSUNTO  - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E PECUNIÁRIOS

7.2.4.1 INFORMAÇÃO: (016)

Verificamos que receberam, no mês de setembro de 2005, o auxílio-
alimentação em valores diferentes dos valores estipulados pela Portaria
nº71, de 15/04/2004, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os
servidores SIAPE nº2311650, 1135782, 1186468, 1368621, 1443777, 1135855,
1436343, 1466090, 1137161, 1432443, 1137783, 1137776, 1139093, 1151234 e
1138862.

A Unidade justificou todos os casos, por meio de resposta em
27/04/2006, demonstrando que alguns servidores receberam os valores
descontados no mês anterior em virtude de faltas que foram justificadas,
outros houve mudança da carga horária de 20 para 40 horas semanais e o
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restante foi decorrente de eventos como exoneração de cargo em comissão e
de aposentadoria.

7.2.4.2 INFORMAÇÃO: (017)

Verificamos que receberam, no mês de setembro de 2005, adicional de
1/3 de férias cumulativamente com o auxílio-transporte os servidores SIAPE
nº602588, 755373, 1135686, 1135815, 1136253, 1136276, 1136326, 1136434,
1136583, 1137082, 1139377 e 1176119.

A Unidade justificou todos os casos, por meio de resposta em
27/04/2006, explicando que o valor do auxílio-transporte é gerado na folha
de pagamento automaticamente pelo sistema através do código que é lançado
na transação “CDATAUXTRA” de acordo com as informações constantes no termo
de aquisição de vale transporte. Este código permanece ativo até mesmo por
ocasião do pagamento do adicional de férias, rubrica 00220, porém o acerto
(desconto) do valor que o servidor recebe indevidamente ocorre no mesmo
contracheque, sendo esse procedimento fruto de orientação da SRH do MPOG.

7.2.5 ASSUNTO  - VANTAGENS

7.2.5.1 CONSTATAÇÃO: (018)
SERVIDORES RECEBENDO INDEVIDAMENTE A VANTAGEM DO ARTIGO 192 DA LEI

8.112/90.

Verificamos que o servidor SIAPE nº1138248 está recebendo
indevidamente a vantagem do inciso II, do artigo 192, da Lei 8.112/90 pelo
fato de ter se aposentado com padrão inferior ao último padrão da carreira.

Verificamos ainda que há parametrização incorreta para a referida
vantagem nos casos dos servidores SIAPE nº1135728 e 1137764 pelo fato de
que a diferença apurada pelas perdas em decorrência do reajuste de 28,86%
em 1993 está sendo paga na mesma rubrica da vantagem do inciso II, do
artigo 192, e não em rubrica correspondente a Vantagem Pessoal – VP.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por negligência.

CAUSA:
Fragilidade dos controles internos relativos à folha de pagamento da

Unidade.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício OF/DRH/UNIFESP/Nº 2252/2006 em 20/06/2006:

Quanto ao servidor matrícula siape 1138248 estava recebendo a vantagem art.
192, insciso II por força de parecer da procuradoria.
Foi alterado do inciso  II para inciso I na folha de junho e estamos acertando
as diferenças do exercício de 2006.
Será feito levantamento dos valores referentes aos exercícios anteriores e
lançados no módulo de exercícios anteriores para posterior pagamento.
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Sobre a parametrização incorreta dos servidores siape 1135728 e 1137764
referente ao pagto da diferença decorrente dos 28,86% na mesma rubrica da
vantagem do art. 192, inciso II, enviamos um e-mail para a SRH/MPOG solcitando
o código da rubrica de Vantagem pessoal correta para que possamos proceder a
alteração no siape.
Rubens Faria Lima
Chefe da Divisão Financeira e Orçamentária
Departamento de Recursos Humanos

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A Unidade apresentou justificativa em 14Jun2006, transcrita

anteriormente, em que basicamente informa que já estão em curso as
providências necessárias para sanar a constatação apontada, de modo que se
faz necessário o acompanhamento futuro da efetiva implementação de tais
providências.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a UNIFESP:

a) busque implementar efetivamente todas as medidas necessárias para sanar
as impropriedades apontadas com especial atenção para o ressarcimento ao
Erário dos valores pagos indevidamente servidor SIAPE nº1138248;

b) efetive a correção da parametrização da diferença decorrente dos 28,86%
na rubrica de vantagem pessoal dos servidores SIAPE nº1135728 e 1137764.

7.2.5.2 CONSTATAÇÃO: (019)
SERVIDORES RECEBENDO INDEVIDAMENTE O ABONO DE PERMANÊNCIA INSTITUÍDO

POR MEIO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º41, DE 31/12/2003, E FALTA DE
ATUALIZAÇÃO DO REGISTRO DE TEMPO ANTERIOR NO SIAPE.

De um total de 205 servidores que recebem o Abono de Permanência na
UNIFESP, após a consulta do mapa de tempo de serviço no SIAPE para todos
esse servidores, foram escolhidos e analisados os processos de concessão de
12 servidores que estavam com tempo insuficiente no SIAPE para a concessão
do abono, de modo que, com base nessa análise e na reposta à S.A.
n.º02/2006, constatamos:

1 – Os servidores SIAPE n.º1137574, 1137450, 1161006, 1138408, 1138682,
0755373, 1139240, 1160925 e 1138676, estavam com o registro de tempo de
serviço anterior não atualizado no sistema SIAPE; e,

2 – Os servidores SIAPE n.º1137565 e 1136447 receberam valores indevidos de
Abono Permanência, o primeiro por fazer jus ao abono apenas a partir do
exercício de 2000 e o segundo por não fazer jus ao abono.

Quanto ao item 1 a Unidade providenciou a atualização no sistema
SIAPE. Quanto ao item 2, segundo resposta de 25/04/2006 à S.A. nº02/2006, a
Unidade afirmou que já iniciou os procedimentos para que seja efetuado o
ressarcimento dos valores pagos indevidamente.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por negligência.

CAUSA:
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Fragilidades dos controles internos relativos à folha de pagamentos da
Unidade.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício OF/DRH/UNIFESP/Nº 2252/2006 em 20/06/2006:

Informamos a posição dos processos de devolução ao erário que foram
encaminhados à Divisão orçamentária:
Benedito Lopes Mateus- encerrado  a gratificação de  abono, pois o mesmo não
tem direito, conforme folhas 03 do processo.  Servidor já tomou ciência no
processo e valores e já está ocorrendo a  devida devolução.
Jose Olavo de Freitas Junior- o tempo  foi computado em duplicidade gerando
assim o beneficio a partir de  1998, sendo o correto a partir de 2000.
Encaminhado processo a  Divisão orçamentária onde foi levantado os valores e
estamos aguardando servidor tomar  ciência para a  devolução.
Malvina A.Alcalde
Departamento de Recursos Humanos - UNIFESP

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A Unidade apresentou justificativa em 14Jun2006, transcrita

anteriormente, em que basicamente informa que já estão em curso as
providências necessárias para sanar a constatação apontada, de modo que se
faz necessário o acompanhamento futuro da efetiva implementação de tais
providências.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a UNIFESP busque implementar efetivamente todas as

medidas necessárias para sanar as impropriedades apontadas com especial
atenção para o ressarcimento ao Erário dos valores pagos indevidamente aos
servidores SIAPE n.º1137565 e 1136447.

7.3 SUBÁREA - INDENIZAÇÕES

7.3.1 ASSUNTO  - DIÁRIAS

7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (031)
IMPROPRIEDADES NAS CONCESSÕES DE DIÁRIAS.

Das 46 concessões de diárias examinadas, selecionadas por amostragem,
constatamos as seguintes impropriedades:

a) Em 30 concessões de diárias (nºs 09; 29; 33; 40; 47; 48; 49; 61; 71; 86;
99; 114; 133; 134; 148; 173; 207; 208; 214; 227; 230; 257; 265; 282; 299;
300; 305; 315; 328 e 330) os pagamentos foram realizados após a viagem, em
desacordo com o disposto no artigo 6º do Decreto Nº343, de 19 de novembro
de 1991. Tal número representa 64% do total analisado;

b) Em 62% do total de concessões de diárias analisadas não estavam anexados
documentos de convocação ou informações que pudessem comprovar os motivos
da viagem - Concessões n.º 09; 33; 35; 40; 47; 61; 71; 99; 114; 117; 133;
134; 135; 148; 162; 173; 207; 208; 214; 227; 257; 265; 282; 299; 300; 305;
315; 330 e 326.;



38

c) Em 23% do total de concessões de diárias analisadas não constavam
justificativas para os deslocamentos iniciados a partir de sexta-feira, ou
que incluíram sábados, domingos e feriados, conforme preceitua o § 3º do
artigo 6º do Decreto Nº343, de 19 de novembro de 1991.Concessão de diárias
nºs 17; 21; 36; 107;153; 228; 231; 238; 286; 294 e 328;

d) Em 19% do total de concessões de diárias analisadas o pagamento foi
efetuado para localidade diversa das descritas nos campos “motivo da
viagem” e “objeto” do Convênio nº09/2004, tratado no processo n.º
23089.001655/2004-18 - Concessão de diárias nºs 17; 21; 36;107; 153; 228;
238; 294 e 328. O cálculo do valor das diárias foi efetuado levando-se em
consideração os valores pagos para Capital Goiânia – Goiás e não para os
municípios em que os trabalhos foram efetivamente realizados, não constando
devolução dos valores pago a maior.

e) Em 15% do total de concessões de diárias examinadas foram efetuados
pagamentos de diárias no exercício de 2005, com valores empenhados em 2004
- Concessões de diárias Nºs 17;21; 36;107; 153; 228 e 294. A Unidade
promoveu indevidamente a inscrição de saldos relativos a diárias em “Restos
a Pagar”. Tal procedimento contraria o disposto no artigo 6º do Decreto n.º
343, de 19 de novembro de 1991 e o Princípio da Anualidade Orçamentária;

f) Em 13% das concessões de diárias analisadas não foram anexados os
bilhetes de passagens. Concessões nºs 21; 36; 153;238;294 e 328;

g) Falta de devolução das diárias, paga a maior, nos casos das concessões
nºs 29, 328 e 294, uma vez que na primeira a servidora embarcou 1 dia após
o recebimento da primeira diária, na segunda o servidor retornou um dia
antes do término do período pago e na terceira (concessão de 15½ diárias)o
bilhete de passagem aérea, anexado ao pedido para justificar o 1º dia de
diária, tratava-se na realidade de retorno do local de destino;

h) Pagamento em duplicidade das passagens, relacionadas nas faturas
(FT00001996 R$485,39 e FT00001990 R$850,68) e (FT00001862 R$ 263,95
FT00001863 R$274,27);

i) Pagamento de diária a servidor em período de férias – Concessão n.º 162;

j) Pagamento de diárias em parcela única a afastamentos com período
superior a quinze dias, contrariando o disposto no artigo 6º do Decreto
Nº343, de 19 de novembro de 1991 – Concessão nºs: 36; 107; 238 e 294;

k) Descumprimento do prazo previsto no artigo 8º do Decreto nº343, de 19 de
abril de 1991, quanto a devolução de diárias. Nas concessões nºs 336 e
299/300, a restituição do valor devido ocorreu mais de dois e três meses,
respectivamente, após a emissão das ordens bancárias e no caso das
concessões nºs 29, 294 e 328 a devolução só foi solicitada ao servidor após
o apontamento feito por esta Equipe de Auditoria;

l) Classificação contábil incorreta da Concessão de Diária Nº29, na conta
333901414- Diárias no País, quando trata-se de diária internacional;

m) Inobservância do disposto nos incisos I e IX do artigo 2º da Portaria
N.º 98, de 16 de julho de 2003;uma vez que não foram localizados nos
pedidos de concessão de diárias autorização em caráter excepcional, para
viagens não programadas com antecedência mínima de dez dias.
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n) Divergências existentes entre os períodos de deslocamento constantes nos
pedidos de Concessão de Diária de nºs 36, 173 e 231, uma vez que no
primeiro consta no pedido que o deslocamento seria de 21/03 a 03/04/2005,
nos dados da reserva da passagem aérea 22/03 a 03/04/2005 e foram pagas
diárias no período de 19/03 a 03/04/2005; no segundo consta o período de
deslocamento 20/06 a 21/06/2005 e as passagens são datadas de 21/06 e
22/06. Já no terceiro pedido, consta que o deslocamento seria de 13/10 a
15/10/2005, porém as passagens são datadas de 11/10 a 23/10, não tendo sido
localizada convocação posterior ou ocorrências registradas no sistema SIAPE
que justificassem tal afastamento;

As falhas acima apontadas demonstram que a Unidade não está
formalizando corretamente os processos de concessão de diárias, não
atentando para os normativos afetos à matéria, especialmente em relação ao
contido no Decreto nº343, de 19 de novembro de 1991 e na Portaria N.º 98,
de 16 de julho de 2003.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação culposa.

CAUSA:
Inobservância da legislação por fragilidades nos controles internos

administrativos relativos à concessão de diárias.

JUSTIFICATIVA:
Preliminarmente, por meio do Ofício Reitoria nº237, datado de 30 de

maio de 2006, encaminhados por meio de correio eletrônico em 30Mai2006, a
Unidade apresentou as seguintes justificativas, em resposta à Solicitação
de Auditoria 11/2006 de 11/05/2006:

Ofício Reitoria n.237/2006
Referência: Solicitação Auditoria-AS n. 11/2006
Em resposta a SA em epígrafe temos a informar o seguinte:
3- Os pagamentos efetuados pelas concessões relacionadas no item 3 da SA n.
11/2006, dizem respeito a viagens realizada para acertos do projeto de expansão
da Instituição e não raras vezes tais reuniões não contavam com programação
agendada com antecedência pelo MEC e a Universidade era convocada a
participar.(a)
4- Como documentos de convocação a Instituição está utilizando o formulário
expedido pelo Ministério do Planejamento através do Anexo I da Portaria n. 098
de 16 de julho de 2003. (b)
5- Nos pedidos de concessão de diárias ns. 17, 21, 153, 238, 294 e 328 estão
incluídos os sábados, domingos e feriados por ser trabalho contínuo prestado,
pelo servidor, no Parque Nacional do Xingu. O local é de difícil deslocamento,
somente possível de barco ou avião fretado e a programação prevê todos os dias,
inclusive sábados e domingos, para atividades relativas aos programas de
vacinação da população indígena, trabalhos de assistência médica e controle de
endemias, não podendo sofrer solução de continuidade na sua realização. (c)
12- Trata-se de viagem à Goiânia e dessa cidade à cidade de Canarana, porta de
entrada da equipe para o Parque Indígena do Xingu. De Goiânia à Canarana a
viagem é por via terrestre, única forma de se alcançar Canarana, que não é
servida por nenhuma linha aérea. Essa viagem teve como objetivo a participação
da coordenação do Projeto Xingu na reunião dos Conselhos Locais de Saúde dos
pólos base Pavurú, Diauarum e Ngoiwere, realizada na área indígena. (d)
6- Com relação aos pagamentos efetuados  de diárias no exercício de 2005 com
valores empenhados 2004 ( Concessões de diárias ns. 17, 21, 36, 107, 153, 228,
238, 294) informamos que se trata de convênio cujo crédito orçamentário do ano
seguinte é extremamente demorado. Para que não haja paralisação dos trabalhos,
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são provisionadas diárias para o início do ano seguinte até que seja aberto o
orçamentário. (e)
2- Os bilhetes de passagens referentes às concessões 21, 153 e 238, não foram
juntados em razão de extravio. Quanto ao bilhete de volta da concessão 294, o
mesmo encontra-se na concessão 328. (f)
14- Conforme solicitação verbal da auditora o comprovante da emissão da
passagem relativo à concessão n. 36 foi requerido ao órgão que o concedeu (
FOIRN). (f)
7- Com relação à devolução de diárias temos a informar que as concessões 29 e
328 já se encontram devolvidas e a partir dessa data será observado o prazo
previsto no Decreto 343/91. (g e k)
10 -As diárias das concessões 29 e 328 foram devolvidas.(g e k)
13- As diárias efetuadas através da Concessão n. 294 foram devolvidas. (g e k)
8- Foi paga diária em período de férias em razão do servidor ter sido convocado
pela Instituição para realizar trabalho de caráter emergencial, em Brasília,
sendo necessária a interrupção de suas férias. (i)
9- O pagamento ocorreu por erro de código identificador, tendo sido o
funcionário responsável advertido para que o fato não se repita. (l)
11-As divergências dizem respeito a alteração do agendamento de reuniões
marcadas em Brasília, obrigando o servidor a alterar suas passagens para o dia
posterior. (n)
Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Atenciosamente
ULYSSES FAGUNDES NETO
REITOR

Na mesma data (30Mai2006), foram encaminhados por meio de correio
eletrônico esclarecimentos adicionais através do Ofício Reitoria nº
262/2006, em resposta à Solicitação de Auditoria 17/2006 de 18/05/2006,
transcritos a seguir:

Reportamo-nos às solicitações elencadas na SA 17/2006, relativas à emissão de
passagens relacionadas e Boletins de Ocorrências ns. 5326 e 5617...
I- Gestão de Recursos Humanos (h)
a) Com relação às passagens pagas através das faturas ns. FT00001996 e FT
00001990 informamos que a viagem foi antecipada em razão da reunião em Brasília
ter sido remarcada o horário das 9:00 da manhã e o vôo teria chegada prevista
para as 9:30 . A primeira passagem encontra-se a disposição da Instituição e
será utilizada na primeira oportunidade de trabalho a ser realizado em
Brasília.
b) Com relação à emissão das passagens pagas pelas faturas n. FT00001862 e
FT00001863, informamos que realmente foram emitidas em duplicidade sendo que a
restituição já foi requerida a companhia aérea e atualmente aguardamos a
devolução do numerário.
Atenciosamente
Ulysses Fagundes Neto
Reitor

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
Segue abaixo a análise das justificativas apresentadas pela Entidade,

em relação aos fatos descritos nos itens a seguir:

“a” - a justificativa apresentada não procede, uma vez que nem todas as
viagens referem-se a reuniões realizadas para acerto do projeto de expansão
da Instituição, conforme informação constante no campo “motivo da viagem”
das PCDs;
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“b” – a justificativa não procede, uma vez que o preenchimento do
formulário não supre a necessidade de juntar ao processo de concessão de
diárias o documento de convocação do servidor com indicação de quem o
requisitou, por qual período, para qual local e que atividade será
desenvolvida.

“c” – a justificativa apresentada para as concessões de diárias
nºs17,21,153,238,294 e 238 procede, porém as mesmas deveriam estar anexadas
às respectivas PCDs. Já para as PCDs nºs 36, 107, 228, 231 e 286 não foram
apresentadas justificativas.

“d” a justificativa apresentada confirma a constatação de que o pernoite
ocorreu em localidade diversa da indicada nas PCDs. Como o cálculo do valor
das diárias teve como referência a hipótese de pernoite em Goiânia – GO, e
não nos municípios efetivamente visitados, resultando em pagamento de
diárias a maior, é necessário o recolhimento das respectivas diferenças. Na
justificativa apresentada não foram anexados comprovantes de recolhimento
desses valores.

“e” – o pagamento de diárias não se caracteriza como despesa processada e
não paga, motivo pelo qual não pode ser inscrita em “restos a pagar”, uma
vez que a diária deve ser paga antecipadamente ao deslocamento, conforme
preceitua o artigo 6º do Decreto Nº343/91.

“f” – nos casos em que houve extravio de bilhetes de passagem é necessário
que seja anexada na Concessão de Diária a justificativa assinada pelo
beneficiário, informando o fato ocorrido. Em relação a afirmação de que o
bilhete de volta da concessão n.º 294 estaria anexado a de nº328, a mesma
não procede, pois trata-se de períodos diferentes.

“g” – Foram apresentados guias de recolhimento da União - GRU no valor
total de R$1.781,44, referentes aos valores pagos a maior nos casos das
concessões nºs 29, 294 e 328. Entretanto os valores referentes as
concessões 294 e 328 devem ser depositados na Conta específica do Convênio
nº09/2004, pois as mesmas foram pagas com recursos deste;

“h” – Justificativa não acatada, pois não foram apresentados documentos que
comprovem o ressarcimento das passagens referentes as faturas nºs 00001862
e 00001863, assim como registros de que a empresa disponibilizará a
passagem paga e não utilizada referente à fatura nº00001996.

“i” – Justificativa não acatada, pois não houve comprovação da interrupção
das férias do servidor.

“j” – A Entidade não apresentou justificativas para este item.

“k” e “l” – As justificativas apresentadas confirmam os fatos apontados,
motivo pelo qual ficam mantidas as constatações.

“m” - A Entidade não apresentou justificativas para este item.

“n” – A justificativa apresentada atende apenas ao caso da concessão de
diária nº173. No caso da concessão nº231, não foi apresentada justificativa
para a permanência da servidora na localidade até o dia 23/10, enquanto o
retorno estava previsto para o dia 15/10/2005. No caso da concessão n.º 36
também não foi apresentada justificativa para o pagamento de diária a



42

partir do dia 19/03/2005, sendo que o próprio servidor solicita diárias
para o período de 21/03/2005 a 03/04/2005.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à UNIFESP que:

a) Abstenha-se de efetuar pagamento de diária após o período de
deslocamento.

b) Anexe nos processos de diárias, como boa praxe administrativa e para
reforçar evidência do cumprimento do disposto no art. 1° do Decreto n°
343/91, os bilhetes de passagens aéreas e os cartões de embarque, bem
como convites, documentos convocatórios, programações, certificados ou
"folders", de forma a comprovar o deslocamento do servidor.

c) Faça constar nos processos de concessão de diárias justificativas
expressas para os casos de necessidade de deslocamentos iniciados a
partir de sexta-feira, ou que incluam sábados, domingos e feriados; e
no caso das concessões nºs 36, 107, 228, 231 e 286 verifique se
existiu motivo para o pagamento efetuado nestes dias, providenciando a
devolução dos valores respectivos, em caso contrário.

d) Promova a devolução dos valores pagos a maior nos casos das Concessões
nº17; 21; 36; 107; 153; 228; 238; 294 e 328, tomando-se por base o
local onde houve pernoite dos servidores e considerando as tabelas de
valores vigentes no período de cada deslocamento, e abstenha de efetuar
pagamento de diária a localidade diversa do local onde os trabalhos
serão efetivamente realizados ou, na impossibilidade, para o local de
pernoite.

e) Abstenha de efetuar inscrição de saldos de diárias em “restos a pagar”.

f) Oriente os beneficiários no ato da solicitação de diárias sobre a
necessidade de apresentação dos bilhetes de passagem quando do retorno
do deslocamento, anexando ao processo de concessão de diárias os
bilhetes de passagem.

g) Providencie o depósito dos recursos devolvidos, referentes as
concessões nºs 294 e 328, na conta específica do Convênio n.º 09/2004 e
a retificação da prestação de contas.

h) Certifique que a empresa restitua os valores pagos em duplicidade e
disponibilize a passagem referente a fatura nº00001996, conforme
informado no Ofício Reitoria nº262/2006, e verifique os motivos que
deram causa aos pagamentos em duplicidade, adotando medidas para evitar
tais ocorrências.

i) Abstenha-se de efetuar pagamento de diária a servidor em período de
férias e no caso de interrupção de férias de servidor faça constar no
processo de concessão de diárias tal ocorrência.

j) Abstenha-se de efetuar pagamento de diária em parcela única quando o
deslocamento for superior a quinze dias.

k) Cumpra o prazo previsto no artigo 8º do Decreto Nº343, de 19 de abril
de 1991, quanto à devolução de diárias.
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l) Atente para a correta classificação contábil das diária no Sistema
SIAFI.

m) Cumpra o disposto nos incisos I e IX, do artigo 2º da Portaria Nº98, de
16 de julho de 2003, fazendo constar no processo de concessão de
diárias autorização, em caráter excepcional, para viagens não
programadas com antecedência mínima de dez dias, quando devidamente
formalizada a justificativa que comprove a inviabilidade do cumprimento
deste prazo.

n) No caso da concessão nº231 verifique se havia justificativa para a
permanência da servidora até o dia 23/10/2005, uma vez que no Sistema
SIAPE não consta anotação de férias no período. No caso da concessão
nº36 verificar o se o pagamento de diárias a partir de 19/03/2005 era
devido e, em caso contrário promover a devolução.

7.4 SUBÁREA - SEGURIDADE SOCIAL

7.4.1 ASSUNTO  - APOSENTADORIAS

7.4.1.1 INFORMAÇÃO: (021)

A Unidade efetua regularmente o cadastramento dos atos de concessão de
aposentadoria no sistema SISAC Net em obediência à forma definida na IN
nº44/2002 do TCU.

7.4.1.2 INFORMAÇÃO: (022)

De acordo com as análises de processos de pessoal, o grau de
impropriedades encontradas é baixo e se constitui apenas de casos pontuais
que tem sido tratados diretamente com a Unidade e corrigidos prontamente.
De modo que consideramos não ser relevante a evidenciação de tais
impropriedades neste relatório de auditoria.

7.4.1.3 INFORMAÇÃO: (023)

Por meio das trilhas de auditoria foram identificados dois servidores
aposentados com proventos proporcionais recebendo as vantagens dos artigos
184 da Lei 1.711/52 e 192 da Lei 8.112/90 que são concedidas apenas ao
possuidor de aposentadoria integral. Em análise in loco verificamos que os
dois casos citados, SIAPE nº591461 e 1161112, são de fato possuidores de
aposentadoria integral e, portanto, não há esse impedimento para que a eles
sejam concedidas as referidas vantagens. Assim, concluímos que o erro
decorreu de registro equivocado no SIAPE, tendo sido providenciado o seu
acerto pela Unidade.

7.4.1.4 CONSTATAÇÃO: (024)
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VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE A SERVIDORES E A BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
JÁ FALECIDOS.

Verificamos que a Unidade vem realizando regularmente o
recadastramento de servidores aposentados e de beneficiários de pensão,
entretanto, por meio do batimento entre os sistemas SCO (Sistema de
Controle de Óbitos) e SIAPE verificamos nas respectivas fichas financeiras
que havia valores pagos a 12 servidores e pensionistas já falecidos,
conforme segue:

SIAPE Valor pago indevidamente
1138365 R$1.030,82
1138371 R$3.111,65
1151341 R$729,85
0595752 R$4.946,60
1196041 R$4.661,58
1135625 Não apurado
1138637 R$4.043,57
1137966 R$15.718,39
1137983 R$1.471,20
1139666 Não houve resposta
1196261 Não houve resposta
1138145 Não houve resposta
Total apurado R$35.713,66

No caso dos servidores SIAPE nº1138371, 1135625, 1138637, 1137966 e
1137983, as medidas para providenciar a devolução ao Erário dos valores
pagos indevidamente só foram iniciadas após o envio da S.A. nº02/2006 de
10/04/2006, conforme resposta a essa solicitação de auditoria fornecida em
09/05/2006.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por negligência.

CAUSA:
Fragilidade dos controles internos administrativos relativos à folha

de pessoal.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício OF/DRH/UNIFESP/Nº 2252/2006 em 20/06/2006:

Dependemos das informações extraídas do batimento entre o sistemas SCO e Siape
para podermos tomar as providências quando não somos  informados do falecimento
pelos familiares. Isto acaba provocando pagamentos indevidos. Na maioria das
vezes quando vamos estornar já não há mais saldo na conta corrente,
principalmente se nao for da agência bancária da EPM.Nesses casos tentamos
entrar em contato com familiares para solicitar amigavelmente a devolução ao
erário.Caso não haja sucesso na devolução, abriremos um processo e
encaminharemos para a procuradoria jurídica tomar as devidas providencias.
Quanto as matrículas 1139666, 1196261 e 1138145, estamos levantando os dados
para podermos tomar as devidas providências, o que não foi possível até agora
em virtude do fechamento da folha de pagamento de junho/2006.
Rubens Faria Lima
Chefe da Divisão Financeira e Orçamentária
Departamento de Recursos Humanos

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
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A Unidade apresentou justificativa em 14Jun2006, transcrita
anteriormente, informando que irá levantar os dados referentes a três
servidores cujos casos não foram elucidados a tempo, fato este que implica
o acompanhamento futuro das possíveis medidas necessárias ao saneamento das
impropriedades apontadas, e informando que em relação aos demais casos os
pagamentos indevidos são provocados pela única sistemática possível de
controle que se constitui no batimento entre os sistemas SCO e SIAPE.

Esta última justificativa não é aceitável na medida em que a
utilização tempestiva dos dados fornecidos pelo batimento entre os sistemas
SCO e SIAPE pode evitar que tais pagamentos indevidos sejam efetuados ou,
na pior das hipóteses, possibilitar que o procedimento de devolução seja
executado em tempo, ou seja, quando ainda há saldo nas contas creditadas.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à UNIFESP que:

a) passe a utilizar tempestivamente a sistemática de batimento dos dados
dos sistemas SCO e SIAPE de modo a reduzir a incidência de pagamentos
indevidos a servidores falecidos;

b) realize o recadastramento de aposentados e pensionistas, nos termos do
Decreto n°. 2.729/98 e em consonância com a jurisprudência do TCU -
Acórdão n°. 2978/2005.

7.4.2 ASSUNTO  - PENSÕES

7.4.2.1 INFORMAÇÃO: (004)

A Unidade efetua regularmente o cadastramento dos atos de concessão de
benefícios de pensão no sistema SISAC Net conforme estabelece IN nº44/2002
do TCU.

7.4.2.2 INFORMAÇÃO: (006)

Não há beneficiários de pensão com mais de dois benefícios apontados
no levantamento das trilhas de auditoria de pessoal para a Unifesp no
exercício de 2005.

De acordo com as análises de processos de pessoal, o grau de
impropriedades encontradas é baixo e se constitui apenas de casos pontuais
que tem sido tratados diretamente com a Unidade e corrigidos prontamente.
De modo que consideramos não ser relevante a evidenciação de tais
impropriedades neste relatório de auditoria.

7.5 SUBÁREA - REGIME DISCIPLINAR

7.5.1 ASSUNTO  - INFRINGÊNCIAS AO REGIME DISCIPLINAR

7.5.1.1 CONSTATAÇÃO: (005)
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PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NA GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
PRIVADAS E SOCIEDADES CIVIS.

Com base no cruzamento dos CPF dos servidores ativos da Unidade e o
cadastro de sócios do sistema CNPJ da Receita Federal, constatou-se a
participação dos 510 servidores, listados a seguir, qualificados no
cadastro CNPJ de 513 empresas ou instituições na condição Conselheiro de
Administração, Diretor, Presidente, Sócio-Gerente, Tesoureiro ou Sócio-
Administrador, confrontando o art. 117, inciso X, da Lei 8.112/90.

CPF Empresa CNPJ Partici
pação

Qualificação

648.971.178-87 CLINICORDIS SAO JUDAS TADEU
LTDA.

66.668.724/0001-16  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

358.305.658-20 CLINICA BAPTISTA SILVA
MEDICINA ESPECIALIZADA S/C
LTDA

51.539.427/0001-01  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

264.033.018-70 UNIPED UNIDADE DE PEDIATRIA
S/C LTDA

03.901.508/0001-59  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

722.737.394-00 CADE & BASTOS SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA

05.093.330/0001-92  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

722.737.394-00 INCORDIS SERVICOS MEDICOS
LTDA

03.849.526/0001-39  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

070.875.378-73 AFONSO CELSO PINTO NAZARIO -
GINECOLOGIA E MASTOLOGIA S.C

04.781.768/0001-09  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

633.291.588-91 H R CENTRO DIAGNOSTICO DE
ANDROLOGIA E GINECOLOGIA
LTDA

69.282.796/0001-19  14,30 28 - SOCIO-
GERENTE

061.085.428-37 MICRO MUNDO CURSOS DE
INFORMATICA S/C LTDA ME

02.017.535/0001-09  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

139.653.102-59 HSK AQUECEDORES LTDA - EPP 03.477.719/0001-06  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

872.966.328-87 CLINICA DE ORTOPEDIA E
FRATURAS INDIANOPOLIS SC
LTDA

44.389.906/0001-15  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

012.198.628-43 CENTRO DE ESTUDOS EM
GASTROENTEROLOGIA CIRURGICA

01.478.531/0001-57  0,00 10 - DIRETOR

012.198.628-43 GOLDENBERG SERVICOS MEDICOS
LTDA

02.533.926/0001-78  80,00 28 - SOCIO-
GERENTE

069.368.098-98 AJM SERVICOS MEDICOS S/C
LTDA

04.418.516/0001-01  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

303.647.360-20 OLENKA CLINICA MEDICA E
ESTETICA S/S LTDA.

00.006.059/0001-97  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

303.647.360-20 OLENKA COMERCIO DE
COSMETICOS E SERVICOS
ESTETICOS LTDA -

05.704.927/0001-26  10,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

134.413.438-67 ADAS & FERRARI S/C LTDA. 05.117.520/0001-00  10,00 28 - SOCIO-
GERENTE

134.413.438-67 ASSOCIACAO PROMOVA O ESTUDO 07.867.460/0001-60  0,00 16 -PRESIDENTE
931.580.507-06 MEDICON ASSISTENCIA MEDICA

S/C LTDA.
05.325.640/0001-95  33,33 28 - SOCIO-

GERENTE
001.249.104-75 MED KLINIKA ANDE ARARUNA

PRESTACAO DE SERVICOS
MEDICOS LT

07.033.415/0001-00  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

084.343.178-42 PAIVA PARTICIPACOES LTDA. 06.298.264/0001-50  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

072.498.458-53 PEGASO SERVICOS MEDICOS S/C.
LTDA.

73.119.984/0001-06  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

155.319.928-66 FHSOBRAL CLINICA DE SERVICOS
MEDICOS LTDA

06.006.222/0001-06  1,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR
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637.011.898-20 CENTRO DE NEFROLOGIA E
DIALISE CENED S/C LTDA

44.901.882/0001-31  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

136.769.178-80 BRASIL & PULCHINELLI
SERVICOS MEDICOS S/C LTDA

04.193.615/0001-32  30,00 28 - SOCIO-
GERENTE

074.198.678-79 PENSIONATO NOTHMAN LTDA-ME 05.015.512/0001-45  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

006.132.228-81 ORTONEURO MEDICOS ASSOCIADOS
LTDA.

03.963.775/0001-50  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

510.020.198-34 HIRAI - EMPREENDIMENTOS LTDA 03.592.377/0001-75  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

574.472.768-04 ASSP ESTACIONAMENTOS LTDA. 07.327.426/0001-01  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

574.472.768-04 LEVITAS BEM-ESTAR, ESTETICA,
GINASTICA E CLINICA MEDICA,
ODONTOLOGICA E FISOTERAPICA
LTDA.

04.138.710/0001-33  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

497.770.848-20 SANIBRA - SERVICO DE
ANESTESIA DO HOSPITAL
NIPOBRASILEIRO

02.872.585/0001-65  11,57 28 - SOCIO-
GERENTE

071.683.548-76 SOLCORP - ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES S/S LTDA.

60.266.053/0001-80  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

114.752.108-50 STEFANO & DREGER SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA

00.637.465/0001-58  10,00 28 - SOCIO-
GERENTE

024.896.468-26 DR.MICHEL EID FARAH-
OFTALMOLOGIA LTDA.

60.733.078/0001-47  2,00 28 - SOCIO-
GERENTE

024.896.468-26 DRA.ANA LUISA HOFLING DE
LIMA-OFTALMOLOGIA LTDA.

60.733.094/0001-30  98,00 28 - SOCIO-
GERENTE

692.010.726-00 PED CARE CLINICA MEDICA S/C
LTDA.

04.673.892/0001-42  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

006.312.938-84 INSTITUTO DE OTONEUROLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SAO

03.770.637/0001-55  0,00 10 - DIRETOR

836.651.298-34 BL BRASIL REPRESENTACOES
LTDA.

00.661.675/0001-81  1,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

019.222.608-86 INSTITUTO DE GENETICA E
ERROS INATOS DO METABOLISMO
- IGE

07.734.354/0001-09  0,00 16 -PRESIDENTE

168.938.085-34 CLINICA UNIAO AGAPE DA SAUDE
DE VILA GUILHERME S. C. LTDA

04.870.514/0001-59  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

266.284.838-35 DIAS E RAMOS SERVICOS
MEDICOS LTDA

06.225.996/0001-10  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

537.080.919-49 CLINICA DE DIAGNOSTICOS
MEDICOS SAO PAULO S/C LTDA

03.069.311/0001-03  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

277.442.748-73 ALCA CONSULTORIA E
ASSESSORIA LTDA

06.342.590/0001-17  1,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

661.383.374-68 LEVIDA - SERVICOS MEDICOS
S/C LTDA

03.958.141/0001-00  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

041.837.268-32 PRO - SER CLINICA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA E
CIRURGIA DE CPESCOCO LTDA.

03.142.600/0001-82  1,00 28 - SOCIO-
GERENTE

089.139.368-44 CLINICA MEDICA VACINA E
SAUDE S C LTDA

01.463.216/0001-56  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

085.821.138-62 CELL TARGET SERVICOS MEDICOS
S/C LTDA

02.980.901/0001-12  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

085.821.138-62 CLASSE I LABORATORIO DE
ANATOMIA PATOLOGICA S/S LTDA

03.302.453/0001-60  49,00 28 - SOCIO-
GERENTE

085.821.138-62 CLINICA LEVMED S/C LTDA 04.046.490/0001-18  5,00 28 - SOCIO-
GERENTE

834.962.468-04 INST PAULISTA DE ENDOCRINOL
DA INFANCIA ADOLESC SC LTDA

00.528.023/0001-73  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

806.785.218-91 DPB CLINICOS ASSOCIADOS S/C 03.850.507/0001-22  50,00 28 - SOCIO-
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LTDA. GERENTE
806.785.218-91 ELETROFISIOLOGISTAS

ASSOCIADOS S/C LTDA.
02.558.871/0001-50  33,34 28 - SOCIO-

GERENTE
272.066.578-93 CONSULTORIO MEDICO ANNA

MARIA ALVES BERTINI LTDA
03.593.827/0001-44  99,00 28 - SOCIO-

GERENTE
010.449.128-04 AMZG SERVICOS INTEGRADOS DE

SAUDE LTDA
03.810.554/0001-42  99,80 28 - SOCIO-

GERENTE
077.112.798-76 DR. ANNIBAL TAGLIAFERRI

SABINO & MEDICOS ASSOCIADOS
S/C L

05.346.821/0001-06  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

785.888.558-87 COLOMBO, MACHADO E SALOMAO
MEDICINA CLINICA E
DIAGNOSTICA

05.302.840/0001-22  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

116.268.523-91 ANTONIO ALTENOR BESSA DE
QUEIROZ CLINICA ORTOPEDICA
LTDA.

03.961.584/0001-50  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

754.705.608-30 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
MEDICINA E CIRURGIA DO
TORNOZELO

48.872.360/0001-00  0,00 10 - DIRETOR

007.521.788-06 DANFE ASSESSORIA EM MEDICINA
E SEGURANCA OCUPACIONAL S/C

04.059.578/0001-74  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

965.888.538-15 FOCO CENTRO DE INFECTOLOGIA
S/C LTDA

53.832.978/0001-86  22,72 28 - SOCIO-
GERENTE

515.141.258-20 CARDIOSKILL SERVICOS E
PESQUISA MEDICA S/S LTDA

05.351.822/0001-30  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

747.153.648-91 AMK DIAGNOSTICO E IMAGEM
LTDA

55.401.111/0001-00  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

929.606.428-72 NERY, MASSEO & RESSIO
SERVICOS MEDICOS LTDA.

07.790.085/0001-06  33,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

125.238.018-68 CELAD - CENTRO DE ESTUDOS
LATINO AMERICANO DE DIABETES
LT

04.953.852/0001-54  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

076.232.918-15 S P S P SERVICOS DE
PEDIATRIA DE SAO PAULO S\C
LTDA

00.249.527/0001-54  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

032.709.568-78 CARDIO SPORTS E FITNESS
SERVICOS MEDICOS LTDA

06.997.834/0001-08  99,99 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

103.013.828-16 SAINT MARTIN SERVICOS DE
ANESTESIA S/C LTDA

03.099.336/0001-41  34,00 28 - SOCIO-
GERENTE

053.810.698-04 COLOMBO, MACHADO E SALOMAO
MEDICINA CLINICA E
DIAGNOSTICA

05.302.840/0001-22  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

193.106.418-00 FUNDACAO OSWALDO RAMOS 52.803.319/0001-59  0,00 16 -PRESIDENTE
193.106.418-00 ZANELLA & RIBEIRO SERVICOS

MEDICOS LTDA
68.471.937/0001-89  50,00 28 - SOCIO-

GERENTE
378.756.208-72 PAULISTA PRONTO MED S/C

LTDA.
04.012.193/0001-51  87,50 28 - SOCIO-

GERENTE
034.426.788-11 ANDROMEDA - SERVICOS

HOSPITALARES E DE SAUDE S/C
LTDA

03.006.303/0001-00  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

034.426.788-11 COLUMBUS DIAGNOSTICOS POR
IMAGEM SC LTDA

01.329.718/0001-99  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

034.426.788-11 LABORATORIO CLINICO LEVINE
S/C LTDA

43.199.488/0001-30  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

110.062.185-72 COR PLUS - SERVICOS MEDICOS
DE DIAGNOSTICO LTDA

03.869.464/0001-27  75,00 28 - SOCIO-
GERENTE

006.730.247-50 CRITMED PRESTACAO DE
SERVICOS MEDICOS S/C LTDA

04.532.645/0001-26  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

677.511.648-91 NERY, MASSEO & RESSIO
SERVICOS MEDICOS LTDA.

07.790.085/0001-06  34,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

132.869.818-18 OFTALMO & NEURO S/S LTDA 03.855.157/0001-97  50,00 28 - SOCIO-
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GERENTE
073.161.218-31 INFENDO - CONSULTORIA EM

INFECTOLOGIA E
ENDOCRINOLOGIA LT

03.333.041/0001-98  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

586.597.578-15 HACBARTH, FREIRE SERVICOS
MEDICOS LTDA.

01.334.486/0001-67  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

586.597.578-15 INSTITUTO DE IMUNOLOGIA E
ONCOLOGIA S/S LTDA

05.831.510/0001-24  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

677.766.048-87 E.BUFFOLO ASSOCIADOS
CARDIOVASCULAR LTDA.

04.410.394/0001-07  12,00 28 - SOCIO-
GERENTE

563.705.638-20 NEUROASSISTANCE CONSULTORIA
E ASSISTENCIA MEDICA S/C
LTDA

05.276.252/0001-61  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

023.495.198-21 SENA SERVICOS RADIOLOGICOS
S/C. LTDA.

02.700.021/0001-45  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

010.776.128-93 METHODOS - ASSESSORIA MEDICA
S/C LTDA

05.391.964/0001-21  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

765.140.308-82 UNEF - UNIDADE DE
DIAGNOSTICOS
ELETROFISIOLOGICOS LTDA

59.647.214/0001-05  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

938.324.868-87 RECANTO DO TRIGO
PANIFICADORA LTDA - ME

07.215.625/0001-10  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

035.902.468-80 PERLITA AGRICOLA E PECUARIA
S.A.

61.788.709/0001-98  0,00 10 - DIRETOR

035.902.468-80 SESAMO - PSIQUIATRIA E SAUDE
MENTAL LTDA

04.970.161/0001-69  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

085.762.508-02 SAMERESP - ASSISTENCIA
MEDICA E RESPIRATORIA LTDA.

01.273.474/0001-70  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

190.028.071-04 CARDIOPED - CLINICA &
DIAGNOSTICOS LTDA

05.982.109/0001-95  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

179.756.204-59 GYNOLAB - MEDICINA E
DIAGNOSTICO S/S LTDA EPP

61.066.221/0001-57  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

667.490.188-15 PULMOCOR ASSISTENCIA MEDICA
LTDA

03.709.374/0001-79  33,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

150.944.038-00 CM2N TRADUCOES S/C LTDA 04.735.896/0001-08  33,00 28 - SOCIO-
GERENTE

289.747.190-53 DR. CICERO GALLI COIMBRA
NEUROLOGIA LTDA.

05.777.484/0001-01  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

857.187.777-72 J.C.L. - SERVICOS MEDICOS
S/C LTDA.

02.916.998/0001-02  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

090.541.498-50 RAPHAEL SERVICOS MEDICOS
LTDA

03.380.456/0001-12  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

049.102.048-14 ASSISTENCIA MEDICA E
CARDIOLOGICA GLOBAL S.S.
LTDA

67.987.750/0001-70  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

125.515.608-29 ACREDITE - AMIGOS DA CRIANCA
COM REUMATISMO

04.776.037/0001-67  0,00 16 -PRESIDENTE

125.515.608-29 CLP SERVICOS MEDICOS LTDA 07.868.047/0001-10  35,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

044.919.258-01 LIPAGO S/C LTDA 65.888.323/0001-09  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

074.471.858-92 QUATTRO DIAGNOSTICO
ECOCARDIOGRAFICO S/C LTDA

04.274.046/0001-50  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

793.620.448-20 IAPESAM - INSTITUTO DE
ASSISTENCIA, PESQUISA E
ENSINO DA MULHER LTDA.

05.962.985/0001-50  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

049.874.488-40 TOMO 3 SERVICO DE TOMOGRAFIA
S/C LTDA

62.030.739/0001-01  14,29 28 - SOCIO-
GERENTE

048.913.358-40 CENTRO DE TERAPIA RENAL DA
CIDADE DE SAO PAULO S/C LTDA

04.250.740/0001-37  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

048.913.358-40 RENALCARE SERVICOS MEDICOS 07.475.651/0001-87  50,00 49 - SOCIO-
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LTDA ADMINISTRADOR
476.412.158-15 ANTONIO ARAUJO PINTO

COMERCIAL LTDA
61.519.666/0001-45  0,47 49 - SOCIO-

ADMINISTRADOR
476.412.158-15 COMPANHIA MELHORAMENTOS DE

PIRITUBA
60.674.777/0001-63  0,00 10 - DIRETOR

476.412.158-15 DANIEL MARTINS S A INDUSTRIA
E COMERCIO

61.085.684/0001-66  0,00 10 - DIRETOR

658.588.324-15 NEUROCLIN S/C LTDA 03.968.565/0001-55  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

496.159.478-49 FUNDACAO DE APOIO A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO
PAULO

07.437.996/0001-46  0,00 10 - DIRETOR

019.878.248-90 OFTCARD SERVICOS MEDICOS S/C
LTDA

71.522.213/0001-21  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

545.786.470-72 KAYSER E SILVA LTDA. 04.259.948/0001-17  99,90 28 - SOCIO-
GERENTE

638.996.801-97 CLINICA SCAPULATEMPO &
CARVALHO LTDA

06.074.894/0001-40  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

127.081.708-64 'CLINICA MEDICA YANO E
CALLADO S/C LTDA.

05.408.116/0001-88  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

055.031.868-26 GINEN - ASSISTENCIA MEDICA
INTEGRADA LTDA

03.769.170/0001-23  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

147.223.458-80 RADIO PRO SERVICOS EM
RADIOLOGIA MEDICA S/C LTDA

01.506.712/0001-40  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

955.147.598-49 D.BORN CLINICA MEDICA E
CARDIOLOGICA S/C LTDA

04.821.699/0001-01  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

947.078.987-34 HOLHEM CLINICA MEDICA S/S
LTDA

05.388.490/0001-69  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

281.470.738-87 DHM ASSESSORIA PERICIAL S/C
LTDA.

04.274.372/0001-67  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

901.506.007-04 CENTRO DE INTERVENCAO
CARDIOLOGICA E NEURO-
VASCULAR LTDA.

05.979.385/0001-02  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

901.506.007-04 FIRST LINE MEDICAL DEVICE
S/A

05.941.046/0001-29  0,00 08 - CONSELHEIRO
DE ADMINISTRAC

053.388.438-11 ISM CENTRO DE DIAGNOSTICOS
S/C LTDA

03.664.945/0001-04  6,52 28 - SOCIO-
GERENTE

053.388.438-11 PARES SERVICOS MEDICOS
S/C.LTDA

66.665.829/0001-11  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

053.388.438-11 PRO CENTRO DE DIAGNOSTICO
S/C LTDA

03.459.001/0001-97  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

030.741.438-86 SAMERESP - ASSISTENCIA
MEDICA E RESPIRATORIA LTDA.

01.273.474/0001-70  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

033.869.528-10 SERVICOS MEDICOS SAO PAULO
SOCIEDADE COOPERATIVA

62.466.537/0001-07  0,00 16 -PRESIDENTE

011.085.758-54 N D S MEDICOS ASSOCIADOS S/C
LTDA

01.554.870/0001-75  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

007.971.398-00 THRACOS PRODUCOES LTDA ME 00.645.433/0001-02  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

030.144.609-15 NEOGENE - SERVICOS MEDICOS
DE NEONATALOGIA LTDA.- ME

07.070.526/0001-97  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

090.759.798-00 CENTRO DE IMAGENOLOGIA AC
S/C LTDA

01.130.157/0001-02  14,28 28 - SOCIO-
GERENTE

090.759.798-00 CYW-SERVICOS MEDICOS EM RX
SC LTDA

59.986.729/0001-21  15,00 28 - SOCIO-
GERENTE

090.759.798-00 ESMC IMAGEM S/C LTDA 01.329.701/0001-31  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

090.759.798-00 LASER IMAGEM LTDA 06.099.456/0001-37  11,11 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

076.874.438-53 CENTRO DE ESTUDOS EM
GASTROENTEROLOGIA CIRURGICA

01.478.531/0001-57  0,00 10 - DIRETOR
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066.714.032-87 ALLCOR SERVICOS MEDICOS
LTDA.

05.902.183/0001-54  5,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

066.714.032-87 CITE - CENTRO DE
INVESTIGACAO E TRATAMENTO EM
EPILEPSIA L

07.708.887/0001-16  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

047.424.208-02 DFJ CLINICA MEDICA S/S LTDA 67.142.059/0001-95  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

806.108.038-91 FUNDACAO SOCIEDADE
BRASILEIRA DE PEDIATRIA

06.013.461/0001-85  0,00 10 - DIRETOR

449.049.086-00 DAF SERVICOS MEDICOS LTDA 05.994.015/0001-36  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

789.689.338-04 BIOMETODO ASSESSORIA TECNICA
E CIENTIFICA S/C LTDA

04.973.775/0001-02  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

250.376.928-49 FUNDACAO DE APOIO A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO
PAULO

07.437.996/0001-46  0,00 10 - DIRETOR

020.703.828-77 UNIDERMA - UNIDADE
DERMATOLOGICA PAULISTA LTDA

01.225.087/0001-68  33,00 28 - SOCIO-
GERENTE

975.288.628-00 UNIHEPA - UNIDADE DE
HEPATOLOGIA LTDA

07.691.768/0001-06  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

085.853.968-30 CLINICA ORTOPEDICA EDMILSON
TAKATA S/C LTDA

03.323.786/0001-76  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

826.230.828-04 CLINICA MEDICA SARTORI S/C
LTDA

68.488.998/0001-59  16,70 28 - SOCIO-
GERENTE

077.820.888-52 FARIA & SZAJNBOK S/C LTDA 03.694.236/0001-63  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

690.771.348-91 CENTRO DE ESTUDOS EM
GASTROENTEROLOGIA CIRURGICA

01.478.531/0001-57  0,00 16 -PRESIDENTE

770.694.808-06 INSTITUTO DE PESQUISAS EM
CIRURGIA PEDIATRICA INCIRPE

56.567.308/0001-78  0,00 16 -PRESIDENTE

972.818.836-68 PED CARE CLINICA MEDICA S/C
LTDA.

04.673.892/0001-42  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

063.587.638-81 UNIDADE MOGIANA DE
DIAGNOSTICO POR IMAGEM
SOCIEDADE SIMPL

58.476.052/0001-19  15,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

104.825.438-09 ROSA SERVICOS MEDICOS LTDA. 07.740.860/0001-00  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

065.414.408-75 CENTRO DE TREINAMENTO EM
FISIOLOGIA E EDITORA LTDA -
ME

06.312.931/0001-01  99,90 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

007.987.618-81 SERVICOS MEDICOS DR EDUARDO
CARRERA S/S LTDA

07.037.451/0001-42  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

055.393.088-59 CLINICA MEDICA SARTORI S/C
LTDA

68.488.998/0001-59  16,70 28 - SOCIO-
GERENTE

060.673.678-66 SESMED CLINICAS
ESPECIALIZADAS S/C LTDA

68.486.901/0001-79  12,00 28 - SOCIO-
GERENTE

079.818.908-88 HUNTINGTON CENTRO DE
MEDICINA REPRODUTIVA LTDA.

00.655.037/0001-58  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

079.818.908-88 PAE REDE DE ASSISTENCIA A
MULHER S/C LTDA

03.215.206/0001-27  33,00 28 - SOCIO-
GERENTE

079.818.908-88 TOGO PRESTACAO DE SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA.

64.044.696/0001-30  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

148.412.168-63 DRA DANIELLA SPILBORGHS
CASTELLOTTI - GINECOLOGIA E
OBSTES/C LTDA

05.354.314/0001-06  1,00 28 - SOCIO-
GERENTE

177.463.288-81 TAKIMOTO MEDICOS ASSOCIADOS
LTDA

01.262.592/0001-82  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

289.283.347-72 GANME, IOKOTE E RODRIGUES
SERVICOS MEDICOS S/C LTDA

05.484.236/0001-64  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

041.286.878-47 FDC3 COMERCIO DE PRESENTES
LTDA -EPP

07.756.846/0001-03  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR
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073.362.468-50 E.C.CRUZ MEDICINA E
CONSULTORIA LTDA

06.271.160/0001-51  75,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

073.630.298-06 IPOE-DRS CARLOS AKIRA OMI,
FAUSTO UNO, FABIO JOAO
ZAMBONIHIDEO SATO S/C LTDA.

68.152.727/0001-28  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

151.824.988-45 MEDICOS ASSOCIADOS EM YTC
LTDA

05.512.960/0001-54  1,00 28 - SOCIO-
GERENTE

829.560.308-68 EVIDENCIA SERVICOS MEDICOS
LTDA

07.770.540/0001-01  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

176.129.498-90 INSTITUTO PAULISTA DE
REFERENCIA EM OFTALMOLOGIA
S/S LTDA

07.503.189/0001-84  12,50 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

980.621.748-91 CLINICA DE BRONCOSCOPIA DRA.
ELIZABETH PRUDENTE CORREA LT

06.288.036/0001-07  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

980.621.748-91 RDB ZAC INDUSTRIA E COMERCIO
DE ARTIGOS DE COURO LTDA.ME.

07.903.082/0001-23  0,10 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

022.977.668-07 C C T - SERVICOS MEDICOS S/C
LTDA

03.268.074/0001-00  1,00 28 - SOCIO-
GERENTE

013.959.868-51 CLINICA MEDICA GARCIA LTDA. 07.628.680/0001-31  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

438.703.688-53 ELETRENCEFALOGRAFIA YACUBIAN
ASSIST.MEDICA S/C LTDA

00.304.442/0001-21  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

535.948.358-04 LM EXAMES CARDIOLOGICOS S/C
LTDA

02.881.569/0001-39  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

245.554.978-05 FEMME SAUDE DA MULHER LTDA. 03.907.940/0001-57  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

291.694.022-72 ENEDINA OLIVEIRA PESQUISA
MEDICA LTDA.

07.077.112/0001-90  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

005.089.858-20 E.BUFFOLO ASSOCIADOS
CARDIOVASCULAR LTDA.

04.410.394/0001-07  52,00 28 - SOCIO-
GERENTE

011.271.128-64 SEMEION TRABALHOS GERAIS DE
DIGITACAO S/C LTDA

02.918.792/0001-03  48,75 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

605.572.221-68 SOL E RIM SERVICOS MEDICOS
LTDA.

05.151.490/0001-40  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

538.859.456-49 KALLAS & KALLAS SERVICOS
MEDICOS ESPECIALIZADOS S/S
LTDA.

03.415.237/0001-21  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

018.727.278-67 COLETTA & SERSON SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA.

04.184.096/0001-46  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

018.727.278-67 PACE LABORATORIO DE
PATOLOGIA CERVICAL S/C LTDA

66.665.449/0001-87  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

070.588.338-85 A. G. SERVICOS DE SAUDE S/S
LTDA

07.070.755/0001-01  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

245.595.818-35 INSTITUTO DE NEUROLOGIA
FELIX & PACHITO LTDA

06.120.218/0001-66  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

140.485.348-07 BONONI PRESTACAO DE SERVICOS
MEDICOS LTDA

07.462.305/0001-64  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

265.114.698-67 GHANAME MEDICOS ASSOCIADOS
LTDA.

07.215.925/0001-07  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

060.673.788-09 E.K.D.S. MEDICOS ASSOCIADOS
S/S LTDA

02.097.692/0001-63  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

248.124.558-04 FUNDACAO DE AMPARO A
NEFROLOGIA PEDIATRICA -
FANEPE

05.349.321/0001-10  0,00 33 - TESOUREIRO

248.124.558-04 MOVING PEOPLE LOCACAO DE
VEICULOS LTDA

07.088.761/0001-96  0,10 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

248.124.558-04 S P S P SERVICOS DE
PEDIATRIA DE SAO PAULO S\C
LTDA

00.249.527/0001-54  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

099.860.088-16 CLINICA GINECOLOGICA DR.
FABIO LOPES S/C LTDA.

03.861.284/0001-07  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE
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790.697.548-00 CLINICA DE ENDOSCOPIA
MARIONI LTDA.

55.071.781/0001-05  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

006.736.528-07 CLINICA DR FABIO MONASTERO
S/C LTDA

03.201.107/0001-96  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

135.562.878-46 MAY LIFE SERVICOS MEDICOS
S/C LTDA

04.100.957/0001-60  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

161.923.928-03 CLINICA KERBAUY DE
HEMATOLOGIA S/C LTDA

04.622.314/0001-87  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

104.815.378-99 MORUMBI ASSISTENCIA
NEUROLOGICA LTDA

07.035.936/0001-05  33,34 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

071.140.808-40 M. M. & MOREIRA NETO EMPRESA
DE COBRANCAS LTDA-ME

05.897.985/0001-13  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

206.241.078-68 CLINICA MEDICA E CIRURGICA
DR. FAUSTO MIRANDA JUNIOR
LTDA

03.090.490/0001-52  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

206.241.078-68 INSTITUTO DA CIRCULACAO:
PESQUISA, DIAGNOSTICO E
TERAPEUT

02.978.638/0001-27  0,00 10 - DIRETOR

268.105.278-50 NF ASSESSORIA E SERVICOS EM
INFORMATICA LTDA.

05.977.130/0001-00  95,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

566.657.098-68 DATADIAGNOSTICO PRESTADORA
DE SERVICOS SS LTDA

00.971.163/0001-11  8,00 28 - SOCIO-
GERENTE

566.657.098-68 DATAIMAGEM PRESTADORA DE
SERVICOS S/S LTDA

00.895.064/0001-06  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

566.657.098-68 TC TOMOCENTRO TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA LTDA

51.156.438/0001-02  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

052.554.148-91 CENTRO DE ESTUDOS
DERMATOLOGICOS NICOLAU
ROSSETTI - CENIR

56.086.721/0001-10  0,00 10 - DIRETOR

025.040.358-70 ORTHOBAHIA SERVICOS MEDICOS
S/C LTDA

02.080.654/0001-06  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

032.742.028-60 FREI BAR E CHOPERIA LTDA 47.531.934/0001-13  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

032.386.448-15 DATAIMAGEM PRESTADORA DE
SERVICOS S/S LTDA

00.895.064/0001-06  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

032.386.448-15 INSTITUTO DE OTONEUROLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SAO

03.770.637/0001-55  0,00 16 -PRESIDENTE

032.386.448-15 NEUROTOTAL NEUROLOGIA E
NEUROCIRURGIA S/C LTDA

04.256.554/0001-05  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

032.386.448-15 TC TOMOCENTRO TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA LTDA

51.156.438/0001-02  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

172.631.698-00 HIRAI - MEDICINA
ESPECIALIZADA LTDA.

03.576.954/0001-35  40,00 28 - SOCIO-
GERENTE

172.631.698-00 MEDCAR EXAMES MEDICOS E
PSICOTECNICOS S S LTDA

06.915.163/0001-80  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

419.342.298-49 INPACT - INSTITUTO NACIONAL
DE PREVENCAO DE ACIDENTES DE
S/C LTDA

04.733.196/0001-84  16,66 28 - SOCIO-
GERENTE

419.342.298-49 INPACT COMERCIAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA.

07.269.140/0001-09  16,67 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

419.342.298-49 SIMPLE SERVICE SHOPPING -
SERVICOS MEDICOS DO TRANSITO
S/

03.998.196/0001-43  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

284.253.358-50 SM MEDLIFE LTDA EPP 05.210.339/0001-36  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

861.143.958-91 ATHEROS SERVICOS MEDICOS
ASSOCIADOS LTDA

03.721.504/0001-99  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

047.931.178-13 CLINICA DE GINECOLOGIA DR.
FRANCISCO T. DE MIRANDA
FILHO

05.403.782/0001-23  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE
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089.376.628-33 CARDIO-CARE CARDIOLOGIA LTDA 07.276.345/0001-11  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

760.515.798-34 CENTRO DE ESTUDOS EM
GASTROENTEROLOGIA CIRURGICA

01.478.531/0001-57  0,00 10 - DIRETOR

760.515.798-34 CLINICA GASPAR LOPES GASTRO
PROCTO S/S LTDA.

03.983.510/0001-14  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

621.958.758-87 CLINUTREMPAR S/C LTDA 71.580.401/0001-06  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

100.134.448-08 F.A.M.E. FACINA ASSISTENCIA
MEDICA LTDA.

04.331.449/0001-93  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

862.844.288-04 ALPHA CENTER ASSISTENCIA
ORTOPEDICA LTDA

58.722.836/0001-80  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

862.844.288-04 CLINICA ORTOPEDICA TABAPUA
II S/C LTDA

00.132.728/0001-77  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

020.381.298-00 ENDOSCOPIA PER ORAL GILBERTO
KIER LTDA

01.840.055/0001-72  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

731.253.778-20 CONSULTORIO MEDICO
PEDIATRICO SLEEP WELL LTDA.

73.535.742/0001-95  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

311.587.735-87 GILDA DA CUNHA SANTOS
SERVICOS DE MEDICOS S/S LTDA

02.861.718/0001-06  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

267.771.068-47 CENTRO PAULISTA DE MEDICINA
ESPECIALIZADA LTDA

06.168.628/0001-87  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

051.645.798-55 CLINICA CARDIOVASCULAR
CAPUTI SC LTDA

03.884.282/0001-25  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

368.428.003-82 INFYCONTROL PREVENCAO DE
INFECCOES HOSPITALARES LTDA

05.678.215/0001-80  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

164.682.928-08 FOCCHI SERVICOS MEDICOS S/S
LTDA

07.723.517/0001-58  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

872.967.648-72 ANETE CLIN ONCOLOGIA E
PSICO-ONCOLOGIA CLINICAS
INTERLIGALTDA.

04.304.349/0001-78  23,34 28 - SOCIO-
GERENTE

016.245.228-40 PEDQUALI - SERVICOS
PEDIATRICOS LTDA

04.816.163/0001-06  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

367.019.985-34 HMM NEUROLOGIA LTDA 06.289.520/0001-42  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

014.743.178-63 DR. HELIO E LUCIA JABER
CLINICA ENDOCRINOLOGICA LTDA

05.485.824/0001-12  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

024.813.648-80 COFFI - CENTRO DE ORTOPEDIA,
FRATURAS E FISIOTERAPIA LTDA

63.104.541/0001-80  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

049.669.398-01 RADIOCLINICA IMAGEM - CENTRO
DE DIAGNOSTICO LTDA.

04.095.775/0001-49  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

292.943.122-91 LEAL & GUIMARAES CARDIO
ANESTESIA LTDA

05.367.048/0001-56  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

920.084.378-68 MEDICALL ASSISTENCIA MEDICA
EM EVENTOS LTDA.

00.163.966/0001-40  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

462.853.509-49 C.E.D.O. CENTRO DE
ENDOSCOPIA DIGESTIVA OMEGA
S/S LTDA.

00.100.270/0001-74  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

462.853.509-49 ENDO-CIR ENDOSCOPIA E
CIRURGIA LTDA

03.531.508/0001-04  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

462.853.509-49 MED-CIR SOCIEDADE CIVIL LTDA 61.607.370/0001-86  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

014.404.598-27 INSTITUTO DE OTONEUROLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SAO

03.770.637/0001-55  0,00 10 - DIRETOR

441.926.909-00 CENTRO NEUROLOGICO
PAULISTANO S/C LTDA

01.193.930/0001-71  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

036.523.188-62 HSSW CONSULTORIA E SERVICOS
MEDICOS LTDA.

07.756.189/0001-96  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

094.869.838-10 AHS DIAGNOSTICO MEDICO S/S
LTDA.

59.842.609/0001-50  45,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR
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094.869.838-10 SIDIC SERVICO INT
DIAGNOSTICO IMAGEM COMPUT SC
LTDA

38.895.470/0001-33  17,50 28 - SOCIO-
GERENTE

094.869.838-10 TALLI ASSISTENCIA MEDICA SC
LTDA

00.645.438/0001-27  10,00 28 - SOCIO-
GERENTE

110.115.058-00 DIAGNOSTICO POR IMAGENS EM
PEDIATRIA S C LTDA

46.288.734/0001-19  80,00 28 - SOCIO-
GERENTE

110.115.058-00 LEDERMAN LTDA. 04.970.245/0001-00  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

673.934.548-15 CLINICA DE ORTOPEDIA E
FRATURAS INDIANOPOLIS SC
LTDA

44.389.906/0001-15  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

041.936.508-71 MASCARI E AVILLA ANESTESIA
S/S LTDA.

00.222.252/0001-65  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

188.519.918-04 CLINICA DR. HOMERO BRUSCHINI
SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

06.226.634/0001-43  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

188.519.918-04 CLINICA UROLOGICA DR. HOMERO
BRUSCHINI LTDA.

07.590.202/0001-80  70,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

021.412.878-47 HUDINE S/C LTDA. 04.227.816/0001-03  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

988.773.998-72 CLINICA DE TERAPIA
NUTRICIONAL TOTAL LTDA.

04.602.153/0001-60  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

010.842.478-28 CLINICA DE REUMATOLOGIA E
PNEUMOLOGIA ANAUATE, VALERY
E SLTDA.

03.889.757/0001-76  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

283.033.696-87 CINTRA SAMPAIO CONSULTORIA
LTDA

52.709.102/0001-84  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

030.768.238-25 MINERACAO MALABAR LTDA 61.610.432/0001-09  5,56 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

027.466.128-44 GENTECH ANALISES CLINICAS
S/C LTDA.

03.717.163/0001-88  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

358.449.819-87 SURIANO & ZYMBERG SERVICOS
MEDICOS SC LTDA

02.447.326/0001-97  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

469.913.018-68 DR. IVAN D.A. OLIVEIRA
SANTOS - CLINICA MEDICA S/C
LTDA

05.236.510/0001-86  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

220.562.111-49 K&K EVENTOS S/C LTDA 03.518.998/0001-09  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

001.075.958-18 FLORISVAL E IVONE MEINAO
SOCIEDADE SIMPLES LTDA

03.717.464/0001-01  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

666.647.648-49 CURA LAB ANALISES CLINICAS
LTDA.

05.759.829/0001-96  82,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

666.647.648-49 SAFE DIGITAL CONSULTORIA
LTDA.

07.229.311/0001-76  45,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

152.440.828-09 GIL CLINICA
GASTROENTEOROLOGICA LTDA

04.880.457/0001-99  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

152.440.828-09 MAGMA NUCLEO TERAPEUTICO S/C
LTDA

04.069.047/0001-62  1,00 28 - SOCIO-
GERENTE

690.639.588-20 SELF - ASSISTENCIA MEDICA E
PSICOLOGICA S/S LTDA

68.314.558/0001-85  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

813.912.858-91 PROTEOBRAS - DESENVOLVIMENTO
BIOTECNOLOGICO LTDA

06.871.525/0001-89  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

813.912.858-91 SEPIA - ASSESSORIA E
CONSULTORIA EDUCACIONAL,
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
LTDA

05.846.714/0001-39  80,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

564.256.948-15 OTO-ENDO - SERVICOS MEDICOS
LTDA.

61.366.134/0001-15  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

073.312.658-81 REABILITA-COMPANHIA PAULISTA
DE REABILITACAO S/C LTDA

03.489.497/0001-41  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

070.875.618-20 DERMATOLOGIA, ESTETICA E 01.147.647/0001-03  99,00 28 - SOCIO-
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IMAGEM LTDA GERENTE
070.875.618-20 RADIOCLINICA IMAGEM - CENTRO

DE DIAGNOSTICO LTDA.
04.095.775/0001-49  10,00 28 - SOCIO-

GERENTE
014.232.018-84 PETRO PARK ESTACIONAMENTO

LTDA -ME
07.364.056/0001-74  50,00 49 - SOCIO-

ADMINISTRADOR
028.543.778-00 PE NA ESTRADA REPRESENTACOES

LTDA
07.674.150/0001-20  40,00 49 - SOCIO-

ADMINISTRADOR
059.525.968-51 GRUTORAX GRUPO PAULISTA DE

TORAX LTDA.
07.863.945/0001-86  33,33 49 - SOCIO-

ADMINISTRADOR
445.423.808-15 MACIEL NOBREGA - SERVICOS

MEDICOS LTDA.
53.178.091/0001-16  50,00 28 - SOCIO-

GERENTE
297.047.828-53 LABORATORIO REIS-LIQUIDO

CEFALORRAQUIANO E
ANAL.CLIN.LT

55.492.839/0001-86  60,71 28 - SOCIO-
GERENTE

097.376.238-19 JOAO BAPTISTA GOMES DOS
SANTOS CLINICA ORTOPEDICA
S/C

03.944.963/0001-31  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

901.090.908-53 CENTRO DE GERIATRIA CLINICA
E PREVENTIVA LTDA

02.545.361/0001-49  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

844.911.088-20 SERV-TEC SERVICOS DE
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C.
LTDA.

05.231.689/0001-89  0,50 28 - SOCIO-
GERENTE

099.211.158-71 COT - CENTRO DE ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA S/C LTDA

01.561.049/0001-86  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

389.788.738-04 MSO MEDICINA SAUDE
OCUPACIONAL LTDA - EPP

01.045.978/0001-32  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

483.782.328-91 ANGIOGRAPH CIRURGIA E
RADIOLOGIA VASCULAR S/C
LTDA.

05.324.402/0001-65  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

483.782.328-91 ANGIOTRONIC INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA - EPP

54.623.517/0001-66  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

001.698.538-96 E.BUFFOLO ASSOCIADOS
CARDIOVASCULAR LTDA.

04.410.394/0001-07  12,00 28 - SOCIO-
GERENTE

641.110.598-72 LAB.ANAT.PATOLOG.CITOPAT.DR.
MI BURNIER JR.S/C LTDA.

54.641.402/0001-02  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

049.249.108-99 SERVICOS MEDICOS SATLESS
SOCIEDADE SIMPLES LTDA

01.731.324/0001-62  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

750.120.308-34 FUNDACAO DE AMPARO A
NEFROLOGIA PEDIATRICA -
FANEPE

05.349.321/0001-10  0,00 16 -PRESIDENTE

750.120.308-34 S P S P SERVICOS DE
PEDIATRIA DE SAO PAULO S\C
LTDA

00.249.527/0001-54  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

050.531.288-39 CASA DE REPOUSO DR JOAO
TONIOLO S C LTDA

48.751.853/0001-91  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

050.531.288-39 INSTITUTO TONIOLO DE
ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA

05.911.114/0001-07  95,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

050.531.288-39 NDT ASSISTENCIA GERIATRICA
LTDA

07.463.596/0001-05  95,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

034.465.178-98 CLINICA UROLOGICA PROFESSOR
DOUTOR JOAQUIM CLARO LTDA

62.452.354/0001-24  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

012.098.358-35 INSTITUTO DA CIRCULACAO:
PESQUISA, DIAGNOSTICO E
TERAPEUT

02.978.638/0001-27  0,00 10 - DIRETOR

927.162.618-49 SENISE E LUNARDI MEDICOS
ASSOCIADOS S/C LTDA

05.350.130/0001-78  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

029.046.578-86 J E - SERVICOS MEDICOS S/S
LTDA.

07.066.986/0001-41  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

692.781.568-68 CLINICA MEDICA DEL PORTO
S/C.LTDA.

05.466.411/0001-90  80,00 28 - SOCIO-
GERENTE

073.312.698-79 ASSISTENCIA MEDICA E 67.987.750/0001-70  50,00 28 - SOCIO-
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CARDIOLOGICA GLOBAL S.S.
LTDA

GERENTE

086.053.418-90 OTOVIS OTORRINOLARINGOLOGIA
S/S LTDA

00.057.168/0001-33  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

022.546.318-02 O . T . M . ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA MORUMBI S/C
LTDA

01.485.149/0001-70  60,00 28 - SOCIO-
GERENTE

525.434.398-20 CARDIOGENESIS SERVICOS
MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES
LTDA

04.307.725/0001-88  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

525.434.398-20 PAULICOR CIRURGICA PAULISTA
LTDA.

57.657.074/0001-12  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

019.786.448-17 PGVE SERVICOS EM ENGENHARIA
LTDA

06.989.365/0001-77  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

779.384.457-20 E.BUFFOLO ASSOCIADOS
CARDIOVASCULAR LTDA.

04.410.394/0001-07  12,00 28 - SOCIO-
GERENTE

540.212.000-53 N & T SERVICOS MEDICOS S/C
LTDA

04.756.135/0001-32  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

897.948.268-04 A. G. SERVICOS DE SAUDE S/S
LTDA

07.070.755/0001-01  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

116.557.918-93 FLEURY IMAGEM S/A 05.683.593/0001-51  0,00 08 - CONSELHEIRO
DE ADMINISTRAC

467.093.124-53 CARDIOSKILL SERVICOS E
PESQUISA MEDICA S/S LTDA

05.351.822/0001-30  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

467.093.124-53 INTENSIVE CRITCARE CLINICA
MEDICA LTDA

00.176.069/0001-70  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

522.205.758-53 NEUROASSISTANCE CONSULTORIA
E ASSISTENCIA MEDICA S/C
LTDA

05.276.252/0001-61  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

103.128.798-14 BAUAB & STEPHAN MEDICINA
ESPECIALIZADA S/C LTDA.

04.020.380/0001-87  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

387.544.608-91 UNIOFT UNIDADE INTEGRADA DE
OFTALMOLOGIA

60.563.723/0001-20  33,00 28 - SOCIO-
GERENTE

448.814.528-00 JN SERVICOS MEDICOS LTDA 07.725.678/0001-80  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

067.166.388-73 IDNR - INTERVENCOES E
DIAGNOSTICOS EM
NEURORADIOLOGIA S/C

05.081.315/0001-24  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

504.970.658-00 CENTRO DE ESTUDOS EM
MEDICINA COMPORTAMENTAL S/C
LTDA

04.627.307/0001-78  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

010.435.978-16 CHETMO CLINICA DE
HEMATOLOGIA E TRANSPLANTE DE
MEDULA OSS

03.817.519/0001-55  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

064.919.678-32 JASP TRANSPORTES DE CARGAS
LTDA - EPP

07.903.480/0001-40  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

010.885.918-50 TAK COMUNICACAO LTDA 06.248.910/0001-74  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

075.177.668-80 CHILDREN'S PEDIATRAS
ASSOCIADOS S/C LTDA

73.937.971/0001-36  34,00 28 - SOCIO-
GERENTE

075.177.668-80 DR JUNE HO LEE CLINICA
INFANTIL S/C LTDA

03.794.397/0001-29  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

075.177.668-80 MODAS IRMAOS J H LEE LTDA 65.795.775/0001-46  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

073.109.238-47 UNIDERMA - UNIDADE
DERMATOLOGICA PAULISTA LTDA

01.225.087/0001-68  33,00 28 - SOCIO-
GERENTE

174.878.108-10 CEL - CENTRO DE ESTUDOS DA
LINGUAGEM LTDA

05.728.905/0001-04  80,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

114.022.078-08 L.K. SERVICOS DE IMAGEM PARA
DIAGNOSTICOS LTDA.

06.337.755/0001-62  40,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

073.200.048-36 ANGIO DINAMICA S/A 65.582.678/0001-75  0,00 10 - DIRETOR
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ANGIORADIOLOGIA DIAGNOSTICA
E TERAPEUTCARDIOLOGIA,
NEUROLOGIA E VASCULAR
PERIFERICO

073.200.048-36 MEDICOS ASSOCIADOS EM YTC
LTDA

05.512.960/0001-54  31,00 28 - SOCIO-
GERENTE

921.198.758-04 LOURENCO ASSISTENCIA MEDICA
SC

58.100.306/0001-08  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

157.440.488-12 KATI & TABATA GINECOLOGIA E
OBSTETRICIA LTDA

06.208.775/0001-33  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

177.236.390-15 NEOGENE - SERVICOS MEDICOS
DE NEONATALOGIA LTDA.- ME

07.070.526/0001-97  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

763.175.876-04 INSTITUTO PAULISTA DE
REFERENCIA EM OFTALMOLOGIA
S/S LTDA

07.503.189/0001-84  12,50 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

173.300.138-70 KYKLOS SERVICOS MEDICOS S/C
LTDA

03.452.891/0001-05  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

262.345.238-54 S.V.P. CLINICA MEDICA LTDA 05.738.334/0001-80  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

188.574.058-18 EGH SERVICOS MEDICOS LTDA 05.327.588/0001-06  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

520.045.388-72 PREVENIR - CLINICA DE
VACINACAO LTDA

02.351.008/0001-28  30,00 28 - SOCIO-
GERENTE

520.045.388-72 PREVENTIS - CENTRO DE
PREVENCAO DE DOENCAS
INFECCIOSAS LT

03.500.168/0001-54  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

968.087.138-04 SEIMEI CLINICA MEDICA S/S
LTDA

05.844.870/0001-60  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

644.653.816-20 CLINICA L B NEVES S/C LTDA 04.954.985/0001-45  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

515.812.218-00 ICAO- INSTITUTO DE CIENCIAS
AVANCADAS EM
OTORRINOLARINGOL

06.052.150/0001-25  9,09 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

085.916.048-30 ARS INFECTA SERVICOS MEDICOS
LTDA.

04.244.088/0001-48  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

003.586.887-28 LOBATO ASSISTENCIA MEDICA
S/C.LTDA.

03.516.134/0001-58  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

003.586.887-28 PLACE PLANEJAMENTO DE
CONGRESSOS E EVENTOS LTDA.

06.288.958/0001-06  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

143.343.368-09 INSTITUTO PAULISTA DE
REFERENCIA EM OFTALMOLOGIA
S/S LTDA

07.503.189/0001-84  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

085.699.258-59 CLINICA MEDICA HALPERN &
SARIN LTDA

05.904.986/0001-48  0,01 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

095.385.934-72 CENTRO CARDIOLOGICO DE
PETROPOLIS LTDA

00.178.987/0001-39  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

095.385.934-72 E.BUFFOLO ASSOCIADOS
CARDIOVASCULAR LTDA.

04.410.394/0001-07  12,00 28 - SOCIO-
GERENTE

071.383.908-23 CLINICA DE UROLOGIA PAULISTA
S/C LTDA

03.360.975/0001-19  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

075.914.368-48 ISM CENTRO DE DIAGNOSTICOS
S/C LTDA

03.664.945/0001-04  6,52 28 - SOCIO-
GERENTE

075.914.368-48 PRO CENTRO DE DIAGNOSTICO
S/C LTDA

03.459.001/0001-97  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

130.041.488-03 NEUROCIENCIAS COMERCIO E
LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA

07.764.288/0001-10  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

273.498.102-53 NATIP ASSISTENCIA MEDICA
LTDA.

07.453.946/0001-52  11,20 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

273.498.102-53 PEDQUALI - SERVICOS
PEDIATRICOS LTDA

04.816.163/0001-06  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE
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790.889.378-34 CLINICA CARDIOLOGICA DOUTOR
LUIGI BROLLO LTDA

50.937.473/0001-98  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

157.721.758-66 HEMODERMA - SERVICOS MEDICOS
LTDA

05.652.756/0001-39  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

075.939.288-96 L.K. SERVICOS DE IMAGEM PARA
DIAGNOSTICOS LTDA.

06.337.755/0001-62  60,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

075.939.288-96 MAXIMAGEM SERVICOS DE IMAGEM
PARA DIAGNOSTICOS S/C LTDA.

03.443.472/0001-07  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

077.063.738-86 G.H. CARDIOVASCULAR LTDA 05.977.224/0001-71  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

033.652.958-95 MORPHOS - PATOLOGIA
ESPECIALIZADA S/S LTDA

73.603.730/0001-50  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

587.726.858-91 CLINICA DE FRATURAS PEDRO DE
TOLEDO S/C LTDA

51.531.382/0001-10  5,83 28 - SOCIO-
GERENTE

960.250.778-00 GREG MEDICAL LTDA. 05.700.002/0001-07  95,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

172.638.404-72 CEPEGIN - CENTRO DE
PESQUISAS GINECOLOGICAS
ORSINI CAVALC

05.841.435/0001-82  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

172.638.404-72 CLINICA MEDICA SARTORI S/C
LTDA

68.488.998/0001-59  16,70 28 - SOCIO-
GERENTE

172.638.404-72 MIRARE - UNIDADE DE
DIAGNOSTICOS LTDA

01.146.632/0001-20  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

873.442.548-91 UNIDADE PAULISTA DE
NEUROLOGIA E NEUROPEDIATRIA
S/C LTD

67.847.202/0001-44  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

356.519.038-87 CDDR CENTRO DIAGNOSTICO DE
DOENCAS RESPIRATORIAS S/C
LTDA

02.759.764/0001-90  34,00 28 - SOCIO-
GERENTE

872.973.708-78 PAULICOR CIRURGICA PAULISTA
LTDA.

57.657.074/0001-12  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

041.226.858-26 CLINICA DE ALTA
RESOLUTIVIDADE EM DOENCAS
MAMARIAS LTDA.

04.334.799/0001-03  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

995.065.138-72 LUIZ OTA - ENDOSCOPIA LTDA. 03.791.458/0001-02  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

995.065.138-72 SCOPIA S/C 57.279.754/0001-40  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

663.826.618-72 SEGULA SERVICOS MEDICOS S/C
LTDA

01.635.632/0001-94  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

945.881.638-68 CENTRO DE GERIATRIA CLINICA
E PREVENTIVA LTDA

02.545.361/0001-49  70,00 28 - SOCIO-
GERENTE

950.811.948-91 AUTO-ESCOLA FERMARA S/C
LTDA.

03.174.953/0001-64  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

010.318.468-67 FENICIA CENTRO DE
DIAGNOSTICOS S/C LTDA

00.995.652/0001-03  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

066.169.308-23 CLINICA MEDICA SARTORI S/C
LTDA

68.488.998/0001-59  16,63 28 - SOCIO-
GERENTE

066.169.308-23 FUNDACAO DE APOIO A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO
PAULO

07.437.996/0001-46  0,00 10 - DIRETOR

066.169.308-23 GENTECH ANALISES CLINICAS
S/C LTDA.

03.717.163/0001-88  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

066.169.308-23 GIRAO & RODRIGUES SERVICOS
MEDICOS SC LTDA.

04.768.346/0001-95  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

064.963.498-51 CLINICA MEDICA SARTORI S/C
LTDA

68.488.998/0001-59  16,63 28 - SOCIO-
GERENTE

085.935.258-73 CPMI CLINICA PAULISTA DSE
MEDICINA INTERNA SC LTDA

00.167.886/0001-62  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

135.564.768-19 ENDOSCOPIA BOM CLIMA LTDA 02.487.893/0001-77  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR
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400.249.115-34 CLINICA NEFROLOGICA HGF LTDA 05.305.518/0001-57  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

065.779.108-39 AXIABIO CONSULTORIA
ECONOMICA LTDA

05.933.987/0001-10  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

014.368.378-04 CLINICA MEDICA FEIJO DE
MELLO LTDA

07.658.863/0001-08  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

323.675.383-87 CESARINO - LINHARES S/S
LTDA.

04.310.372/0001-75  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

013.435.198-37 CRMB PROJETOS,
DESENVOLVIMENTOS E
INFORMATICA LTDA.

07.413.631/0001-81  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

013.435.198-37 FOCO CENTRO DE INFECTOLOGIA
S/C LTDA

53.832.978/0001-86  22,72 28 - SOCIO-
GERENTE

104.461.068-95 MNSP SERVICOS MEDICOS LTDA. 04.080.226/0001-09  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

104.461.068-95 NUNES & LEITE SOCIEDADE
CIVIL LTDA.EPP

04.431.109/0001-34  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

696.097.307-44 PRO - SER CLINICA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA E
CIRURGIA DE CPESCOCO LTDA.

03.142.600/0001-82  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

103.836.828-60 ESTACIONAMENTO D.A. S/C LTDA
ME

03.738.393/0001-23  5,00 28 - SOCIO-
GERENTE

082.832.548-04 CLINICA DE GIN E OBST
ANTONIO TADEU CIRILLO SC
LTDA

67.188.888/0001-09  5,00 28 - SOCIO-
GERENTE

041.447.147-48 INCORMED SERVICOS MEDICOS
LTDA

06.130.329/0001-53  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

136.823.078-42 GETOR - MEDICOS ASSOCIADOS
S/S LTDA

06.212.116/0001-70  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

226.642.117-49 INSTITUTO DE DOENCA
RESPIRATORIA ARARAQUARA S/C
LTDA

72.916.992/0001-02  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

119.932.228-80 CENTRO BRASILEIRO DE
UROLOGIA LTDA.

07.659.668/0001-94  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

119.932.228-80 MEZIARA NOGUEIRA SERVICOS
MEDICOS LTDA

04.396.385/0001-09  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

008.990.768-07 M.F. CLINICA MEDICA DE
UROLOGIA E REPRODUCAO HUMANA
LTDA

07.875.898/0001-90  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

050.671.208-78 CLINICA MEDICA MARCOS FERRAZ
E ASSOCIADOS LTDA

07.873.505/0001-00  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

039.095.088-20 SAMPAIO CENTRO AUTOMOTIVO
LTDA - ME

07.116.719/0001-31  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

949.938.828-15 GRAE - GRUPO DE AUDIOLOGIA
ESPECIALIZADA S/C LTDA.

04.266.287/0001-57  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

085.761.948-99 MCP CONSULTORIA EM
EQUIPAMENTOS MEDICOS S/S
LTDA.

06.185.483/0001-22  99,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

049.566.398-05 ATHEROS SERVICOS MEDICOS
ASSOCIADOS LTDA

03.721.504/0001-99  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

225.518.594-68 A.F DIAGNOSTICOS MEDICOS
LTDA

03.699.024/0001-79  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

225.518.594-68 CENTRO DE ULTRASONOGRAFIA
S/C LTDA

03.194.103/0001-28  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

006.999.468-40 INSTITUTO DA CIRCULACAO:
PESQUISA, DIAGNOSTICO E
TERAPEUT

02.978.638/0001-27  0,00 16 -PRESIDENTE

034.451.618-01 CLUBE DA CIDADANIA -
VIGILANTES DA VIDA

07.908.867/0001-99  0,00 16 -PRESIDENTE

165.135.668-86 SILVA & CAMPOS MEDICOS
ASSOCIADOS S/C LTDA.

04.707.376/0001-91  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE
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136.280.028-77 CLINICA E ODONTOLOGIA MD
SUCESS LTDA

07.162.320/0001-97  35,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

029.842.798-24 PROFESSION COMUNICACOES E
PROMOCOES LTDA

58.007.303/0001-16  5,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

105.769.388-07 LUIZ AUGUSTO DO VAL SERVICOS
MEDICOS LTDA.

02.759.117/0001-89  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

008.975.558-80 M. S. MEDICINA ESTETICA S/S
LTDA

04.571.966/0001-30  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

764.941.017-04 ANGIO-GASTRO ENDOLUMINAL
LTDA

05.088.140/0001-87  49,00 28 - SOCIO-
GERENTE

758.835.978-15 ZANELLA & RIBEIRO SERVICOS
MEDICOS LTDA

68.471.937/0001-89  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

051.961.378-31 CLINICA MEDICA VACINA E
SAUDE S C LTDA

01.463.216/0001-56  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

036.769.308-94 CLINICA MARILIA OGAWA LTDA 03.963.729/0001-51  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

775.442.428-20 FUNDACAO DE APOIO A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO
PAULO

07.437.996/0001-46  0,00 10 - DIRETOR

775.442.428-20 GUIDUGLI & SCARPI -
INVESTIGACAO MICROBIOLOGICA
HUMANA E LTDA

05.143.191/0001-64  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

775.442.428-20 SURVEYE - GESTAO, ENSINO E
TREINAMENTO EM SAUDE S/C
LTDA

01.008.315/0001-48  85,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

030.917.048-66 CARNEIRO & CARNEIRO MEDICOS
ASSOCIADOS LTDA

04.411.820/0001-27  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

046.277.558-56 CASTIGLIONI SERVICOS MEDICOS
E PARTICIPACOES LTDA

00.117.616/0001-47  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

921.335.258-15 INSTITUTO DE OTONEUROLOGIA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SAO

03.770.637/0001-55  0,00 10 - DIRETOR

012.200.178-84 CIRGEL - ASSISTENCIA MEDICA
S/S LTDA.

69.116.010/0001-93  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

012.200.178-84 FPM EMPREENDIMENTOS
PARTICIPACOES E ASSESSORIA
DE GESTAO HOSPITALAR LTDA

60.290.202/0001-47  12,50 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

013.122.238-47 CENTRO DE PESQUISA CLINICA E
MEDICINA AVANCADA - CPCMA

05.629.285/0001-48  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

477.856.248-87 GILBERTO NOBOR CHINEN
CONSULTORIO MEDICO S/C LTDA

03.763.118/0001-60  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

872.972.728-68 MARIZA TOLEDO DE ABREU
OFTALMOLOGIA S/S LTDA

64.610.132/0001-18  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

094.257.028-61 CENTRO DE IMAGENOLOGIA AC
S/C LTDA

01.130.157/0001-02  14,28 28 - SOCIO-
GERENTE

094.257.028-61 CYW-SERVICOS MEDICOS EM RX
SC LTDA

59.986.729/0001-21  14,00 28 - SOCIO-
GERENTE

099.114.038-90 SS MEDICINA S/C LTDA 02.615.188/0001-08  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

920.721.278-15 NUTROCIENCIA ASSESSORIA EM
NUTROLOGIA S/C LTDA

04.423.374/0001-70  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

039.414.198-97 C.F.H.M. CLINICA MEDICA S/C
LTDA

04.543.457/0001-01  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

931.223.068-91 IVARR - INSTITUTO VIDA DE
APOIO AO REMATICO E
REABILITACA

60.375.854/0001-84  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

004.590.998-92 M.M. MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 71.736.839/0001-30  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

004.590.998-92 UNIDERMA - UNIDADE
DERMATOLOGICA PAULISTA LTDA

01.225.087/0001-68  34,00 28 - SOCIO-
GERENTE

446.713.506-53 MAX PEREIRA CIRURGIA 04.700.140/0001-23  99,95 28 - SOCIO-
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PLASTICA E
CRANIOMAXILOFACIAL S/C LT

GERENTE

266.380.158-50 BITELLI & FURLANETO MEDICINA
NUCLEAR LTDA.

04.411.774/0001-66  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

010.111.528-86 DR.MICHEL EID FARAH-
OFTALMOLOGIA LTDA.

60.733.078/0001-47  98,00 28 - SOCIO-
GERENTE

010.111.528-86 DRA.ANA LUISA HOFLING DE
LIMA-OFTALMOLOGIA LTDA.

60.733.094/0001-30  2,00 28 - SOCIO-
GERENTE

154.094.158-25 ANGIO DINAMICA S/A
ANGIORADIOLOGIA DIAGNOSTICA
E TERAPEUTCARDIOLOGIA,
NEUROLOGIA E VASCULAR
PERIFERICO

65.582.678/0001-75  0,00 10 - DIRETOR

154.094.158-25 CENTRO DE INTERVENCAO
CARDIOLOGICA E NEURO-
VASCULAR LTDA.

05.979.385/0001-02  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

154.094.158-25 FIRST LINE MEDICAL DEVICE
S/A

05.941.046/0001-29  0,00 08 - CONSELHEIRO
DE ADMINISTRAC

154.094.158-25 NEUROIMAGEM LTDA 68.151.240/0001-20  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

042.272.678-89 CECAN SERVICOS MEDICOS LTDA 07.000.699/0001-39  60,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

919.313.718-49 SESAMO - PSIQUIATRIA E SAUDE
MENTAL LTDA

04.970.161/0001-69  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

251.490.758-68 KAMIH CONSULTORIA MEDICA EM
HEMATOLOGIA S/C LTDA

01.588.319/0001-42  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

943.383.538-72 PAULISTA PRONTO MED S/C
LTDA.

04.012.193/0001-51  6,25 28 - SOCIO-
GERENTE

085.611.158-90 M.M. MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 71.736.839/0001-30  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

074.198.688-40 G & CERNACH S/C LTDA 03.309.273/0001-00  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

168.663.568-06 INTERNAL MEDICINE SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA

04.962.077/0001-01  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

006.189.598-90 INSTITUTO DE CIRURGIA
EDUARDO AKAISHI LTDA

06.287.892/0001-30  10,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

006.189.598-90 MIZU - CLINICA DE
NUTROLOGIA, MEDICINA DO
ESPORTE E TERAPCORPORAL LTDA

06.226.152/0001-93  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

103.503.318-63 DPB CLINICOS ASSOCIADOS S/C
LTDA.

03.850.507/0001-22  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

006.253.238-31 HIPERNEFRO SERVICOS MEDICOS
LTDA

00.154.375/0001-06  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

235.955.900-15 CENEPE CENTRO DE
NEUROCIRURGIA PEDIATRICA
LTDA

06.075.882/0001-30  70,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

945.413.458-20 CMU-CENTRO MEDICO UROLOGICO
LTDA.

52.580.594/0001-50  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

565.995.528-20 ORTOCARDIO ORTOPEDIA E
CARDIOLOGIA S/C LTDA

02.632.270/0001-40  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

087.104.828-06 CLINICA MEDICA LABBADIA S/C
LTDA

68.472.125/0001-58  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

108.402.570-15 G.A.M. - GRUPO DE
ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA

07.763.530/0001-30  33,34 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

921.222.648-53 SCOPIA S/C 57.279.754/0001-40  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

529.731.908-00 N. SCHOR SERVICOS MEDICOS
LTDA.

59.089.391/0001-05  10,00 28 - SOCIO-
GERENTE

881.797.618-00 DRAFT ASSESSORIA E DESIGN
GRAFICO S/C LTDA.

02.153.371/0001-39  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

845.991.628-68 INSTITUTO DA CIRCULACAO: 02.978.638/0001-27  0,00 10 - DIRETOR



63

PESQUISA, DIAGNOSTICO E
TERAPEUT

016.050.028-10 OFTCARD SERVICOS MEDICOS S/C
LTDA

71.522.213/0001-21  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

073.312.728-29 SANIBRA - SERVICO DE
ANESTESIA DO HOSPITAL
NIPOBRASILEIRO

02.872.585/0001-65  9,61 28 - SOCIO-
GERENTE

728.639.277-87 SAFE DIGITAL CONSULTORIA
LTDA.

07.229.311/0001-76  35,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

728.639.277-87 UMDI RM S/C LTDA. 05.396.520/0001-89  12,50 28 - SOCIO-
GERENTE

728.639.277-87 UNIDADE MOGIANA DE
DIAGNOSTICO POR IMAGEM
SOCIEDADE SIMPL

58.476.052/0001-19  60,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

594.828.428-04 PASTORINHA AGROINDUSTRIAL
LTDA.

25.428.426/0001-71  32,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

045.346.448-33 FENICIA CENTRO DE
DIAGNOSTICOS S/C LTDA

00.995.652/0001-03  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

192.671.568-37 NG SERVICOS MEDICOS LTDA 06.263.887/0001-97  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

402.314.538-68 CLINICA PROF.DR.ORSINE
VALENTE S/C LTDA

04.622.496/0001-96  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

013.133.587-11 CEANJA S/C LTDA 03.514.037/0001-26  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

423.408.708-44 CENTRO DE ESTUDOS
DERMATOLOGICOS NICOLAU
ROSSETTI - CENIR

56.086.721/0001-10  0,00 16 -PRESIDENTE

828.544.328-00 HIPERNEFRO SERVICOS MEDICOS
LTDA

00.154.375/0001-06  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

532.720.218-68 GRUPO MEDICO NOVO MUNDO S/C
LTDA

04.355.765/0001-03  10,00 28 - SOCIO-
GERENTE

687.995.008-68 ICAO- INSTITUTO DE CIENCIAS
AVANCADAS EM
OTORRINOLARINGOL

06.052.150/0001-25  9,09 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

255.659.128-57 FOCO CENTRO DE INFECTOLOGIA
S/C LTDA

53.832.978/0001-86  4,56 28 - SOCIO-
GERENTE

284.645.163-04 CLINICA ALPHAVILLE
REABILITACAO LTDA

03.973.701/0001-03  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

473.069.556-91 CLEARANCE NEFROLOGIA E
DIALISE LTDA.

07.471.209/0001-82  16,67 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

212.446.048-01 LEAL & GUIMARAES CARDIO
ANESTESIA LTDA

05.367.048/0001-56  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

157.394.598-69 TANESI SERVICOS MEDICOS
LTDA.

01.481.727/0001-09  10,00 28 - SOCIO-
GERENTE

567.001.998-91 CLINICA PAULISTA DE SAUDE
OCULAR S/C LTDA.

05.083.253/0001-90  1,00 28 - SOCIO-
GERENTE

045.733.908-04 ICAO- INSTITUTO DE CIENCIAS
AVANCADAS EM
OTORRINOLARINGOL

06.052.150/0001-25  9,09 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

045.733.908-04 INLAR - INSTITUTO DA LARINGE
LTDA.

55.214.530/0001-24  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

045.733.908-04 WORD VOICE PROMOCOES E
EVENTOS S/C LTDA.

02.472.430/0001-31  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

039.197.708-38 CPAP CENTRO DE PRONTO
ATENDIMENTO PEDIATRICO S/C
LTDA

64.161.474/0001-06  16,60 28 - SOCIO-
GERENTE

039.197.708-38 NOVANEFRO SERVICOS MEDICOS
LTDA

07.495.158/0001-29  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

012.615.248-96 CLINICA DR. PAULO DE TARSO
ABRAO S/C LTDA.

04.411.578/0001-91  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

080.579.738-62 CLINICA NEUROLOGICA PAULISTA 61.066.254/0001-05  25,00 28 - SOCIO-
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LTDA GERENTE
292.423.200-72 CIAN - CENTRO INTEGRADO DE

ATENDIMENTO NEUROLOGICO
LTDA.

03.812.974/0001-68  33,00 28 - SOCIO-
GERENTE

251.185.888-63 PAEZ & PORTO MEDICOS
ASSOCIADOS LTDA.

06.956.491/0001-25  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

212.173.276-49 CLINICA DE TERAPIA
NUTRICIONAL TOTAL LTDA.

04.602.153/0001-60  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

522.571.348-34 PSO - PRESTACAO DE SERVICOS
OFTALMOLOGICOS S/S LTDA.

05.951.908/0001-02  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

576.225.156-04 ABRAO & TENORE SERVICOS
MEDICOS LTDA

05.262.023/0001-98  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

576.225.156-04 INTENSIVE CRITCARE CLINICA
MEDICA LTDA

00.176.069/0001-70  15,00 28 - SOCIO-
GERENTE

091.609.218-62 CESARINI & OLIVEIRA MEDICOS
ASSOCIADOS S/C LTDA

03.046.085/0001-37  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

091.295.778-61 FOTON X SERVICOS
RADIOLOGICOS SC LTDA

03.385.501/0001-21  33,00 28 - SOCIO-
GERENTE

047.764.528-39 CENTRO DE TERAPIA RENAL DA
CIDADE DE SAO PAULO S/C LTDA

04.250.740/0001-37  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

033.509.418-00 ZOGAIB & HERNANDEZ MEDICOS
ASSOCIADOS S/C LTDA.

05.304.534/0001-25  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

495.251.239-87 MASSABKI E POLAK S/C LTDA 03.897.187/0001-66  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

602.462.194-91 CLINICA CIRURGICA VICENTE
FORTE LTDA.

45.797.875/0001-02  11,50 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

602.462.194-91 GRUTORAX GRUPO PAULISTA DE
TORAX LTDA.

07.863.945/0001-86  33,34 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

212.141.828-87 CENTRO MEDICO CACONDE S/S
LTDA

07.722.120/0001-41  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

756.603.348-49 UNIDADE DE MEDICINA FAMILIAR
S C LTDA

57.855.728/0001-12  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

290.676.128-12 BITELLI & FURLANETO MEDICINA
NUCLEAR LTDA.

04.411.774/0001-66  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

032.475.368-33 GESA-GASTROENTEROLOGIA SANTO
ANDRE S/C LTDA.

69.115.384/0001-94  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

525.434.638-87 PREVENIR - CLINICA DE
VACINACAO LTDA

02.351.008/0001-28  30,00 28 - SOCIO-
GERENTE

089.321.398-57 INFENDO - CONSULTORIA EM
INFECTOLOGIA E
ENDOCRINOLOGIA LT

03.333.041/0001-98  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

041.198.048-36 MENNIN CONSULTORIA EM SAUDE
LTDA.

07.189.529/0001-44  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

076.407.028-28 SEMEION TRABALHOS GERAIS DE
DIGITACAO S/C LTDA

02.918.792/0001-03  48,75 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

555.167.345-68 SERV-TEC SERVICOS DE
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C.
LTDA.

05.231.689/0001-89  0,50 28 - SOCIO-
GERENTE

003.835.018-14 REGINALDO FUJITA -
OUVIDO,NARIZ E GARGANTA S/C
LTDA

02.737.676/0001-98  99,50 28 - SOCIO-
GERENTE

531.275.448-04 MOVIMENTO ASSESSORIA EM
PROJETOS DE EDUCACAO E LAZER
S/C.

05.070.671/0001-42  1,00 28 - SOCIO-
GERENTE

063.060.458-48 COLOMBO, MACHADO E SALOMAO
MEDICINA CLINICA E
DIAGNOSTICA

05.302.840/0001-22  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

890.760.876-87 GRUPO DE ATENDIMENTO
PEDIATRICO LTDA

07.077.593/0001-33  45,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

914.990.896-00 CADE & BASTOS SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA

05.093.330/0001-92  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE
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294.740.808-01 CLINICA DELASCIO LOPES S/S
LTDA

52.942.604/0001-50  95,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

900.796.718-53 CLM - GINECOLOGIA E
OBSTETRICIA LTDA.

02.490.446/0001-77  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

754.594.188-87 JESUS GARCIA SERVICOS
MEDICOS LTDA.

04.727.815/0001-28  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

754.594.188-87 ORTO-ONCO - EVENTOS LTDA 05.461.495/0001-70  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

088.657.048-45 GRUPO MEDICO NOVO MUNDO S/C
LTDA

04.355.765/0001-03  10,00 28 - SOCIO-
GERENTE

010.883.598-76 PAULISTA RIM SERVICOS
MEDICOS LTDA

00.338.726/0001-39  34,00 28 - SOCIO-
GERENTE

523.968.438-34 CLINICA DE FRATURAS PEDRO DE
TOLEDO S/C LTDA

51.531.382/0001-10  5,83 28 - SOCIO-
GERENTE

178.724.328-11 KOS MEDICINA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA

54.637.103/0001-96  5,00 28 - SOCIO-
GERENTE

003.109.218-72 PROF. DR. RICARDO URAS
SERVICOS DE OFTALMOLOGIA SC
LTDA

03.624.904/0001-86  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

779.217.124-87 FURTADO & AZEVEDO - SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA

02.463.582/0001-78  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

779.217.124-87 FURTADO AGUIAR SERVICOS
MEDICOS LTDA

06.089.214/0001-62  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

779.217.124-87 PINHEIRO CASTRO MEDICOS
ASSOCIADOS S/C LTDA

02.152.725/0001-20  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

109.970.598-34 CLINICA DE ATENDIMENTO
INTENSIVO CLINICO CIRURGICO
LTDA.

60.261.518/0001-00  14,29 28 - SOCIO-
GERENTE

495.234.738-91 PRO-IMAGEM S/C LTDA 67.183.491/0001-24  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

070.875.448-10 CLINICA MEDICA SARTORI S/C
LTDA

68.488.998/0001-59  16,63 28 - SOCIO-
GERENTE

070.875.448-10 GENTECH ANALISES CLINICAS
S/C LTDA.

03.717.163/0001-88  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

070.875.448-10 SOCIEDADE BRASILEIRA DE
MEDITACAO MEDICA CH' AN TAO

04.569.072/0001-05  0,00 10 - DIRETOR

590.912.901-53 CLINICA CIRURGICA VICENTE
FORTE LTDA.

45.797.875/0001-02  11,50 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

439.676.551-72 CASTRO CARVALHO SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA

04.825.482/0001-70  60,00 28 - SOCIO-
GERENTE

258.721.318-52 PAEZ & PORTO MEDICOS
ASSOCIADOS LTDA.

06.956.491/0001-25  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

640.892.900-15 STREHL SERVICOS MEDICOS
LIMITADA

07.037.298/0001-53  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

831.174.157-34 URCCA - UROLOGIA CLINICA
CIRURGICA ASSOCIADA LTDA

05.095.762/0001-32  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

088.105.568-95 BINI & PAJECKI SERVICOS
MEDICOS E DIAGNOSTICOS S/C
LTDA

03.509.894/0001-38  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

042.038.438-39 CLINICA DE DEPENDENCIA
QUIMICA DR RONALDO
LARANJEIRA LTDA

04.622.324/0001-12  70,00 28 - SOCIO-
GERENTE

149.829.498-75 GRUPO DE APOIO DE CLINICA
MEDICA LTDA.

58.109.497/0001-60  2,00 28 - SOCIO-
GERENTE

094.484.678-50 LABORCELL LABORATORIO DE
ANATOMIA PATOLOGICA S/C LTDA

03.076.755/0001-68  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

237.623.811-00 CLINICA DE ASSISTENCIA
MEDICA BEM ESTAR DA SAUDE
S/C LTDA

05.507.885/0001-33  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

014.667.628-96 IRIS CONSUL DE PLANEJAMENTO
E GESTAO EM SAUDE S/C LTDA

71.713.259/0001-28  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE
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073.602.348-83 SERVICOS MEDICOS INFANTIL
KIKIO LTDA

62.270.020/0001-30  10,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

641.213.646-00 M.G LIMA - ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA - ME.

07.437.014/0001-16  10,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

066.743.488-72 RUBENS BELFORT MATTOS
OFTALMO LTDA.

05.779.629/0001-03  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

043.716.018-12 RUMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 00.209.455/0001-11  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

070.795.618-84 TIGRAN COMERCIO DE ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA - ME

07.143.950/0001-14  33,34 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

252.217.678-13 ALMEIDA, BRANDAO E OLIVEIRA
SERVICOS MEDICOS LTDA

05.949.699/0001-54  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

151.511.098-20 NOVANEFRO SERVICOS MEDICOS
LTDA

07.495.158/0001-29  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

021.556.698-01 SURIANO & ZYMBERG SERVICOS
MEDICOS SC LTDA

02.447.326/0001-97  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

066.662.318-05 CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO
SILVIO ROMERO S/S LTDA

60.559.598/0001-85  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

088.559.758-38 SANDRA & ANDRADE SERVICOS
MEDICOS S/C LTDA

03.238.205/0001-06  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

082.832.648-77 SERV-TEC SERVICOS DE
DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/C.
LTDA.

05.231.689/0001-89  0,50 28 - SOCIO-
GERENTE

048.299.978-00 HEMARSAN SERVICO DE
HEMATOLOGIA LTDA

02.989.559/0001-11  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

071.381.888-38 HRS BIOMEDICA LTDA 07.625.466/0001-21  25,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

045.923.258-42 CENTRO DE IMAGENOLOGIA AC
S/C LTDA

01.130.157/0001-02  14,28 28 - SOCIO-
GERENTE

045.923.258-42 LASER IMAGEM LTDA 06.099.456/0001-37  11,11 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

045.923.258-42 UDI UNIDADE DE DIAGNOSTICO
POR IMAGEM S/C LTDA

65.519.795/0001-94  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

013.751.598-79 N D S MEDICOS ASSOCIADOS S/C
LTDA

01.554.870/0001-75  33,34 28 - SOCIO-
GERENTE

086.941.968-40 GRUPO MEDICO NOVO MUNDO S/C
LTDA

04.355.765/0001-03  10,00 28 - SOCIO-
GERENTE

109.689.034-87 ORTOCENTER ESPECIALISTAS
MEDICOS LTDA

01.433.412/0001-88  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

112.474.278-62 KOBAYASHI SERVICOS MEDICOS
S/C LTDA

01.385.312/0001-23  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

112.474.278-62 UNID DE EST EM ULTRA
SONOGRAFIA DIAG POR IMAGEM
S/C LTD

45.705.423/0001-45  2,63 28 - SOCIO-
GERENTE

033.197.718-41 CLINICA DE GINECOLOGIA
SERGIO MANCINI NICOLAU S/C
LTDA

04.353.846/0001-66  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

033.197.718-41 GENTECH ANALISES CLINICAS
S/C LTDA.

03.717.163/0001-88  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

759.412.528-20 CENTRO DE ESTUDOS
DERMATOLOGICOS NICOLAU
ROSSETTI - CENIR

56.086.721/0001-10  0,00 10 - DIRETOR

759.412.528-20 CENTRO DERMATOLOGICO SERGIO
TALARICO LTDA.

58.104.639/0001-05  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

506.320.008-72 INSTITUTO DE PESQUISAS EM
CIRURGIA PEDIATRICA INCIRPE

56.567.308/0001-78  0,00 10 - DIRETOR

506.320.008-72 SERGIO SCHETTINI CIRURGIA
PEDIATRICA S/C LTDA

03.760.490/0001-12  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

664.725.478-15 ASSOCIACAO BRASILEIRA DO
SONO

07.755.256/0001-58  0,00 16 -PRESIDENTE

664.725.478-15 ASSOCIACAO FUNDO DE 47.673.793/0001-73  0,00 16 -PRESIDENTE
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INCENTIVO A
PSICOFARMACOLOGIA

664.725.478-15 S.I.T. SISTEMAS HOSPITALARES
E DIAGNOSTICOS LTDA.

07.790.319/0001-07  57,50 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

199.031.548-87 CENTRO DE ESTUDOS
DERMATOLOGICOS NICOLAU
ROSSETTI - CENIR

56.086.721/0001-10  0,00 10 - DIRETOR

505.533.648-04 INSTITUTO SERGIO MOTTA 04.223.815/0001-90  0,00 10 - DIRETOR
022.803.788-33 CENTRO DE ESTUDOS

DERMATOLOGICOS NICOLAU
ROSSETTI - CENIR

56.086.721/0001-10  0,00 10 - DIRETOR

022.803.788-33 DERMA PLUS DERMATOLOGIA
CLINICA E CIRURGICA S/S LTDA

01.525.640/0001-88  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

022.803.788-33 FSZ EVENTOS EM DERMATOLOGIA
S/C LTDA

04.245.615/0001-39  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

022.803.788-33 SZ EVENTOS EM DERMATOLOGIA
S/S. LTDA.

07.111.709/0001-03  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

072.238.568-40 TAK COMUNICACAO LTDA 06.248.910/0001-74  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

038.303.698-40 CLINICA NEUROLOGICA PAULISTA
LTDA

61.066.254/0001-05  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

066.181.768-75 NEGREIROS FIGUEIRA CLINICA
DE PEDIATRIA E NEONATOLOGIA
LT

06.049.612/0001-55  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

024.507.957-23 ABRAO & TENORE SERVICOS
MEDICOS LTDA

05.262.023/0001-98  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

597.013.406-63 SERTO SERVICO DE
REABILITACAO EM TERAPIA
OCUPACIONAL S/C

04.368.675/0001-49  99,60 28 - SOCIO-
GERENTE

151.824.348-71 HEBONE COMERCIO DE AGUAS
LTDA.-ME

06.295.657/0001-00  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

151.824.348-71 M.S. SERVICOS MEDICOS S/C
LTDA.

05.420.693/0001-95  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

074.219.438-89 CENTRO DE ESTUDOS DE TERAPIA
OCUPACIONAL SOCIEDADE LTDA.

45.572.351/0001-05  13,00 28 - SOCIO-
GERENTE

683.421.104-78 GESTORA SERVICOS,
CONSULTORIA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS INFORMATICA
LTDA EPP

07.744.293/0001-60  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

683.421.104-78 UMDI RM S/C LTDA. 05.396.520/0001-89  12,50 28 - SOCIO-
GERENTE

904.510.078-91 VIGETA PRODUCOES GRAFICAS
S/S LTDA

05.650.018/0001-52  30,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

359.812.375-20 PROAR DIAGNOSTICO E
REABILITACAO EM PNEUMOLOGIA
S/C LTDA

01.645.588/0001-01  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

023.498.088-58 MED-CIR SOCIEDADE CIVIL LTDA 61.607.370/0001-86  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

086.962.108-40 CLINICA DR. SUN LTDA 04.827.274/0001-00  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

086.962.108-40 SILVESTRI & YAZAKI SUN -
CONSULTORIO DE GINECOLOGIA E
OBSS/C LTDA

04.107.778/0001-55  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

042.174.868-04 CLINICA MEDICA VACINA E
SAUDE S C LTDA

01.463.216/0001-56  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

525.331.668-04 PREVENIR - CLINICA DE
VACINACAO LTDA

02.351.008/0001-28  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

035.618.648-21 CLINICA DR. SUN LTDA 04.827.274/0001-00  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

057.835.028-98 MEDICOS ASSOCIADOS EM YTC
LTDA

05.512.960/0001-54  1,00 28 - SOCIO-
GERENTE
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164.773.728-19 MASTORAD DIAGNOSTICO EM
MASTOLOGIA S/C LTDA

01.398.997/0001-42  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

074.898.438-04 UNIDADE NEUROLOGICA PAULISTA
LTDA

04.944.725/0001-99  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

328.534.599-34 CIENCIA E CLINICA - CENTRO
DE APERFEICOAMENTO
PROFISSIONAPESQUISA E
ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

05.936.262/0001-86  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

282.264.885-91 BARROSO ASSOCIADOS S/C LTDA 05.478.529/0001-39  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

578.451.908-53 IBRAMED INSTITUTO BRASILEIRO
DE ATUALIZ PROFIS S/C LTDA

53.828.281/0001-31  33,33 28 - SOCIO-
GERENTE

578.451.908-53 SOCIEDADE LATINO -AMERICANA
DE GASTROENTEROLOGIA
PEDIATRINUTRICAO

03.036.981/0001-15  0,00 16 -PRESIDENTE

381.278.738-53 CLINICA UROLOGICA PROF.
VALDEMAR ORTIZ LTDA

07.707.043/0001-50  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

022.505.568-65 VJMJ - CONSULTORIO MEDICO
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

05.438.707/0001-06  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

464.666.498-49 PETRI & OYAFUSO SC LTDA 03.866.634/0001-10  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

105.813.568-61 VT SERVICOS MEDICOS S/S
LTDA.

06.046.798/0001-99  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

494.535.643-20 AGUIAR E MOTTA LTDA 07.032.034/0001-07  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

266.603.138-18 VERICARDIO ASSISTENCIA
CARDIOVASCULAR LTDA

07.750.197/0001-25  90,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

757.853.408-44 ENDOMAVI MEDICINA E CIRURGIA
LTDA

04.052.615/0001-12  90,00 28 - SOCIO-
GERENTE

185.010.798-04 CLINICA DE ORTOPEDIA E
CIRURGIA DA MAO S/C LTDA

04.382.724/0001-06  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

185.010.798-04 ECOGENESIS S/C LTDA. 04.723.275/0001-04  51,00 28 - SOCIO-
GERENTE

185.010.798-04 G.A.M. - GRUPO DE
ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA

07.763.530/0001-30  33,33 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

527.317.318-34 VITAE - CROMATOGRAFIA
LIQUIDA EM ANALISES CLINICAS
LTDA.

00.103.662/0001-97  61,00 28 - SOCIO-
GERENTE

012.255.138-98 CLINICA WAGNER J.GONCALVES
LTDA

05.565.230/0001-11  99,00 28 - SOCIO-
GERENTE

007.824.408-00 COMERCIO E CLINICA
ORTOPEDICA PINHEIROS LTDA

62.355.987/0001-14  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

063.405.498-88 RECASTEL SERVICOS MEDICOS
LTDA

03.096.261/0001-45  95,00 28 - SOCIO-
GERENTE

281.564.049-04 NEO-VACIN IMUNE S/C LTDA 02.918.356/0001-34  25,00 28 - SOCIO-
GERENTE

281.564.049-04 S P S P SERVICOS DE
PEDIATRIA DE SAO PAULO S\C
LTDA

00.249.527/0001-54  20,00 28 - SOCIO-
GERENTE

281.564.049-04 SPAP - SERVICO DE PRONTO
ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA.

06.054.411/0001-46  20,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

281.564.049-04 USPE - UNIDADE DE SERVICOS
PEDIATRICOS LTDA

44.799.286/0001-92  17,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

453.156.981-49 CLINICA MEDICA GOLD STANDARD
LTDA EPP

07.614.014/0001-44  60,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

073.630.828-80 SEMEP ASSISTENCIA MEDICO
PSICOLOGICA LTDA

58.625.104/0001-71  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE

282.510.088-91 ORL XXI SERVICOS MEDICOS
LTDA

05.954.547/0001-40  50,00 49 - SOCIO-
ADMINISTRADOR

881.054.317-34 ESPECIFICA SERVICOS DE
RADIOLOGIA S/C LTDA.

04.691.688/0001-54  50,00 28 - SOCIO-
GERENTE
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ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa.

CAUSA:
Desconhecimento do fato relacionado à participação em empresas.

Conivência com a participação em sociedades civis.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício OF/DRH/UNIFESP/Nº 2252/2006 em 20/06/2006:

Não temos acesso ao cadastro da Receita Federal com relação ao CNPJ, portanto
sem condições de detectar a participação dos 510 servidores citados no
relatório. Solicitamos o prazo de 180 dias para esclarecermos todas as
situações apontadas por Vossa Senhoria.
Ubirajara Tadeu A. Teixeira
Diretor do DRH/UNIFESP

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A justificativa apresentada pela Unidade á parcialmente aceitável. A

vinculação de servidores a empresas, na qualidade de administradores ou
gerentes, é uma ocorrência que extrapola a capacidade de controle dos
gestores, demandando o cruzamento das informações do cadastro de servidores
com bases de dados da Receita Federal. Esse limitador é semelhante ao
observado quanto às ocorrências de acumulações de cargos/atividades
indevidas por servidores, as quais requerem o cruzamento com as bases de
dados do INSS, como vem sendo feito nos últimos anos pela CGU.

Por outro lado, parte das ocorrências relacionadas é de conhecimento
do gestor, sendo inclusive promovida pela Unidade. São os casos das
sociedades civis vinculadas institucionalmente à UNIFESP como órgãos
complementares ou suplementares, e já tratados em relatórios anteriores
dessa CGU-Regional/SP. A maioria, entretanto, não são do conhecimento do
gestor e deverão ser tratadas com a devida diligência. É possível que as
situações retratem uma situação de direito que não venha a condizer com a
situação de fato eventualmente declarada pelos servidores. Diante dessas
circunstâncias, deverá o gestor orientar os servidores a promover as
correções necessárias tendo em vista a vedação legal imposta à participação
dos servidores que não na qualificação de sócio-cotista.

Cabe registrar que o procedimento de cruzamento executado pela equipe
não teve o propósito, nesse momento, de fazer o cotejamento com o regime de
trabalho do servidor. Nada obsta, no entanto, que a Unidade assim proceda
ao diligenciar essas ocorrências junto aos servidores. Da mesma forma, a
relação apresentada de vínculos de servidores com empresas e sociedades
civis não esgota os casos observados, mas tão somente aqueles em que, em
razão dos dados obtidos da base CNPJ, não reste dúvidas quanto à atual
situação do servidor na qualidade de administrador ou gerente.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que determine ao Diretor do

Departamento de Recursos Humanos da Unidade para que, no prazo de 180 dias:
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a) Notifique cada um dos servidores a prestar esclarecimentos sobre as
ocorrências de vinculação com empresas ou sociedades civis em
qualificação vedada legalmente ao servidor, orientando-os a comprovar o
saneamento das situações impróprias mediante a regularização da
qualificação perante os órgãos competentes, particularmente o registro
das alterações contratuais ou constitutivas na Junta Comercial ou
Cartório de Registro das Sociedades Civis.

b) Apure as ocorrências de servidores em regime de dedicação exclusiva
relacionados na lista de vinculação com empresas ou sociedades civis,
manifestando-se quanto ao amparo legal para a manutenção dos vínculos e
o exercício dessas atividades que descaracterizariam o caráter de
exclusividades da dedicação à Universidade, instando os servidores, se
for o caso, a reverterem para o regime de jornada de trabalho de 40
horas semanais.

c) Notifique cada um dos Coordenadores de cursos ou Chefias dos
departamentos ou Supervisores hierárquicos aos quais os servidores
relacionados estão alocados, a comprovarem a compatibilidade da jornada
de trabalho com as atividades profissionais privadas eventualmente
exercidas pelos mesmos.

7.5.1.2 CONSTATAÇÃO: (071)
FALHA NA APURAÇÃO DE FREQUÊNCIA DE SERVIDOR ACARRETANDO O PAGAMENTO

INDEVIDO DE SALÁRIO.

O servidor SIAPE 1137486 professor titular em regime de dedicação de
40 horas semanais, exerce atividade profissional privada como médico de
equipe de futebol do município de São Paulo. Em dezembro de 2005 o servidor
encontrava-se em viagem internacional, acompanhando a equipe de futebol.

Pesquisa no sistema SIAPE revela a inexistência de registro de férias
ou outro afastamento, tendo sido feito o pagamento integral da remuneração
relativa ao mês de dezembro, conforme ficha financeira do SIAPE.

Diante do exposto, por meio da Solicitação de Auditoria SA 16/2006 de
16/05/2006, foram solicitadas:

1. Cópia do pedido de licença, ou programação de férias do servidor SIAPE
1137486, referente ao período do mês de dezembro de 2005 em que o mesmo
encontrava-se afastado das atividades dessa Unidade no exercício de suas
atividades profissionais particulares.
2. Na ausência de registros de pedido de licença ou gozo de férias, informar as
medidas adotadas pelo setor de recursos humanos da Unidade para o desconto em
folha dos dias não trabalhados ou outra forma de ressarcimento ao erário.

Até o encerramento do período de apuração da presente auditoria não
houve manifestação da Unidade.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa.

CAUSA:
Fragilidade dos controles internos administrativos quanto à freqüência

dos profissionais que exercem atividades particulares concomitantemente com
a jornada de trabalho exigida legalmente.
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JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício OF/DRH/UNIFESP/Nº 2252/2006 em 20/06/2006:

De acordo com o Decreto 1.867 de 17/04/1996, artigo 6°, parágrafo 7°, item e,
são dispensados do controle de freqüência o professor da carreira de Magistério
Superior do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos -
PUCRC. No caso do servidor SIAPE 1137486 o mesmo terá os seus dias apontados
como falta e descontados de sua remuneração
Ubirajara Tadeu A. Teixeira
Diretor do DRH/UNIFESP

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A argumentação apresentada pela Unidade é aceitável. De fato, o citado

Decreto 1867/1996 dispensa os Professores da Carreira de Magistério
Superior do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos
do controle de freqüência.

Não obstante a pertinência da justificativa apresentada, o TCU vem
construindo jurisprudência no sentido de que, a despeito da dispensa do
controle de freqüência, existam procedimentos internos de controle, e que
as medidas legais relativas a professores faltosos estejam condicionadas a
informações prestadas pelas Coordenações de cursos, alunos ou chefia dos
departamentos, nos termos recomendados na Decisão 1431/2002 – Plenário e no
Acórdão 2582/2005 - Primeira Câmara, uma vez que o controle de freqüência
de professores é tradicionalmente acompanhado pelo comparecimento em sala
de aula e pelo tempo dedicado ao atendimento dos alunos. Da mesma forma
estariam sujeitas a tal tipo de controle as demais atividades que não
possuem controle de horário, mas sim, de obrigações. Além disso, caberia
especialmente às Coordenações de cursos ou chefias dos departamentos,
assegurar a compatibilidade da jornada de trabalho do professor com
eventuais atividades profissionais privadas, cientificando o departamento
de recursos humanos para as medidas cabíveis.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Unidade

que:

a) Apure e proceda ao desconto da remuneração dos dias não trabalhados do
servidor SIAPE 1137486, relativas às atividades particulares realizadas
no mês de dezembro de 2005.

b) Requeira do Coordenador do curso ou Chefia do departamento ao qual o
servidor SIAPE 1137486 está alocado, a comprovação da compatibilidade da
jornada de trabalho de professor em regime de 40 horas, com as
atividades profissionais privadas exercidas pelo mesmo.

c) Elabore e apresente proposta ao Reitor de normatização e
operacionalização do controle a ser exercido pelas Coordenações de
cursos ou chefias dos departamentos quanto ao regular cumprimento da
jornada de trabalho, e da forma de cientificação ao departamento de
recursos humanos, visando à salvaguardar os atos relativos à ordenação
de despesas da folha de pagamentos da Unidade.
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d) Elabore e apresente proposta ao Reitor de mecanismo de participação dos
alunos e servidores técnico-administrativos no exercício do controle a
ser exercido quanto ao regular cumprimento da jornada de trabalho dos
professores da Unidade.

8 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

8.1 SUBÁREA - PROCESSOS LICITATÓRIOS

8.1.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL

8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (036)
INCONSISTÊNCIAS NA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.

Nos dois processos de locação de imóveis analisados, constatou-se que
a Unidade adota a sistemática de emitir empenhos estimativos que contemplam
despesas do exercício seguinte, desrespeitando o ciclo orçamentário e o
princípio da competência na execução da despesa pública.

No processo 23089.001538/2005-27, o empenho 2005NE901888 foi emitido
em 27/09/2005, no valor de R$ 113.838,93. Destinava-se ao pagamento do
aluguel da casa da Rua Borges Lagoa, nº 437, no período de 01/07/2005 a
31/03/2006.

Da mesma forma, no processo 23089.000114/2003-83, o empenho
2005NE902150 foi emitido em 21/10/2005 no valor de R$ 66.303,12 com o
intuito de atender as despesas de locação do imóvel da Rua Machado
Bittencourt, nº 222, no período de 29/03/2005 a 20/03/2006.

Os pagamentos antecipados estão tratados em item específico deste
relatório.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação culposa por imprudência.

CAUSA:
Insegurança quanto a repasse de recursos orçamentários para fazer face

a despesas no exercício seguinte.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme

análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à Diretora do Departamento de Contabilidade e Finanças e

ao Gestor Financeiro da Unidade que, ao emitir empenhos para as despesas
com aluguel, restrinjam-se aos gastos que se refiram ao exercício vigente,
em respeito aos princípios da anualidade e da competência na execução da
despesa pública.
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8.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (037)
INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.

Ausência de comprovação da necessidade do caráter de urgência em processo de
dispensa de licitação:

O processo nº 23089.000914/2005-66 refere-se à dispensa de licitação
para aquisição de três impressoras laser da empresa "PIT SERVICE COMERCIAL
LTDA - ME" por R$ 7.800,00, quase o limite para que fosse enquadrado na
modalidade de Convite. O caráter de urgência não está devidamente
comprovado no processo, na medida em que não foram anexados documentos que
respaldassem as alegações de "necessidade de duas impressoras para o setor
de Recursos Humanos para o enquadramento dos servidores da UNIFESP", ou
"necessidade de uma impressora para o setor de 'Lato Sensu' devido a danos
do fusor". Nos pedidos de compra há referência a documentos anexos que, no
entanto, não foram apresentados. A imprescindibilidade das aquisições
torna-se mais questionável em função da destinação final dada a elas. O
pedido de compra inicial referia-se a duas impressoras para o setor de
Recursos Humanos e uma para o setor de "Lato Sensu". O resultado de
licitação nº 389/2005 destina uma impressora para o Setor de Recursos
Humanos, uma para a Pró-Reitoria de Extensão ("Lato Sensu") e uma para o
Departamento de Contabilidade e Finanças. Segundo os termos de
responsabilidade, porém, uma impressora ficou no Setor de Recursos Humanos
(patrimônio nº 01-064868-00), uma na Pró-Reitoria de Extensão (nº 01-
064851-00) e uma no Centro de Processamento de Dados (nº 01-064875-00). A
destinação final das impressoras evidencia a inexistência de urgência na
aquisição, podendo configurar uma compra de necessidade duvidosa, ou mesmo
interesse em fracionar a licitação para permitir o enquadramento no inciso
II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. O processo como um todo está sendo
questionado em item específico deste relatório.

Falta de especificação do objeto:

O processo nº 23089.001407/2005-40, de dispensa de licitação para
contratação de serviço de "upgrade" em microcomputadores, com instalação e
atualização de programas, cita genericamente "troca de memória, troca de HD
e atualização de softwares". Não determina de que tipo ou tamanho de
memória ou disco rígido se trata, quais os softwares que estariam sendo
atualizados, nem os números de patrimônio dos microcomputadores que
estariam necessitando desses serviços. Dessa forma, não há como avaliar os
orçamentos realizados, nem checar sua efetiva execução. O processo como um
todo está sendo questionado em item específico deste relatório.

No processo nº 23089.001510/2005-90, de inexigibilidade de licitação
para despesas de hospedagem, passagem aérea e traslados para o Encontro
Nacional de Pós-Graduação em Medicina realizado em agosto de 2005 em
Aracaju-SE, não há orçamento detalhado em função de número de pessoas, ou
categoria de hotéis. O resultado da licitação nº 649/2005 autoriza o
empenho estimativo de R$ 45.000,00 para a participação de 40 Programas da
UNIFESP no Encontro, sem especificar quantas pessoas. No entanto, sem
explicação que transpareça no processo, a nota de empenho estimativo
2005NE901071, emitida no dia 16/06/2005 em favor da "Special Viagens e
Turismo Ltda.", no valor de R$ 45.000,00, foi reforçada por três vezes até
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o mês de setembro, até totalizar R$ 69.316,00. As ordens bancárias sacadas
por conta desse empenho totalizam R$ 62.765,66. As listas anexadas ao
processo referem-se a professores de apenas 23 Programas. Não há
comprovação de viagem, nem registros de participação no Encontro,
inviabilizando a apuração de quantos professores efetivamente compareceram.
O processo como um todo está sendo questionado em item específico deste
relatório.

Ausência de comprovação da titularidade de imóvel locado:

Consta do processo nº 23089.001538/2005-27, aberto em 08/06/2005 para
possibilitar a renovação do contrato de locação do imóvel da Rua Borges
Lagoa, nº 437, um pedido de certidão para 14º Cartório de Registro de
Imóveis. No entanto, a certidão não foi anexada ao processo, restando não
comprovada a titularidade do imóvel.

Inexistência de laudo de avaliação do valor de aluguel para renovação
de contrato de locação:

A renovação do aluguel do imóvel da Rua Borges Lagoa, nº 437, objeto
do processo nº 23089.001538/2005-27, prevê o pagamento pela UNIFESP do
valor mensal de R$ 12.648,77 pela locação. No entanto, não consta do
processo nenhum laudo de reavaliação ou qualquer outro instrumento que
justifique tal montante.

Outro processo de locação analisado (nº 23089.003524/2004-67),
referente a imóvel da mesma região da Capital, está instruído corretamente,
contendo laudo de reavaliação por engenheiros e a alusão a pesquisas de
preço entre imobiliárias cotando o metro quadrado na região a R$ 15,00 para
locação, em abril de 2003.

Insuficiência na comprovação de regularidade fiscal das empresas
contratadas:

O Acórdão do TCU nº260/2002-Plenário determina que mesmo em casos de
dispensa ou inexigibilidade de licitação, é obrigatória a comprovação por
parte da empresa contratada de Certidão Negativa de Débito com o INSS,
Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e
Certificado de Regularidade do FGTS. Tais documentos não constam dos
processos licitatórios de dispensa e inexigibilidade analisados. Tampouco
consta registro de consulta ao SICAF por ocasião dos pagamentos realizados.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por negligência.

CAUSA:
Inobservância de imposições legais e normativas. Fragilidade dos

controles internos administrativos.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
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Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme
análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Unidade passe a instruir adequadamente seus

processos licitatórios, em relação aos seguintes itens:

a) Suficiente e necessária comprovação de urgência para a realização de
processos de dispensa de licitação;

b) Suficiente e necessária especificação do objeto a ser contratado,
principalmente em relação a serviços de informática;

c) Inclusão de laudo de avaliação e comprovação de titularidade dos imóveis
nos contratos de locação, ainda que sejam de renovação. Em relação a
esse item, faz-se necessário que os responsáveis providenciem as
certidões de registro dos imóveis que se encontram atualmente sem esse
respaldo.

d) Comprovação de regularidade fiscal quando da contratação de empresas por
dispensa ou inexigibilidade de licitação;

e) Consulta prévia ao SICAF para a realização de pagamentos.

8.1.1.3 CONSTATAÇÃO: (040)
PAGAMENTOS EFETUADOS A EMPRESAS CUJOS SÓCIOS SÃO SERVIDORES DA

UNIFESP.

O trabalho de auditoria de avaliação da gestão de 2005 utilizou a
técnica de cotejar os CPFs dos servidores da UNIFESP com a base de dados do
sistema CNPJ.

O cruzamento apurou 1.995 relacionamentos. Esse é o número de vezes em
que foi detectado um CPF como tendo, ou tendo tido, participação em pessoa
jurídica, inclusive qualificado na condição de sócio-administrador. Ocorre
de o mesmo CPF ser sócio de mais de uma pessoa jurídica, assim como há
pessoas jurídicas que contam, entre seus sócios, com mais de um servidor da
Unidade.

A esse procedimento, seguiu-se a verificação da ocorrência de
pagamentos, por parte da Universidade no exercício de 2005, a CNPJs
levantados como sendo de empresas de propriedade de servidores, chegando-se
a seguinte relação:

Empresa CNPJ CPF servidor Qualificação Total em R$
das OBs
sacadas

CLINICA PROFESSOR DR.
ARNALDO GUILHERME LTDA. 03.366.175/0001-05 876.428.248-15 Sócio-Gerente 4.708,60
ELETRICIDADE OLIVEIRA
SC LTDA.

05.203.305/0001-14 273.008.033-34 Sócio 32.787,17

FABE SERVICOS MEDICOS
LTDA.

05.820.821/0001-98 257.849.098-86 Sócio-
Administrador

4.708,60

J BRILHANTE COMERCIAL
LTDA – ME

06.910.908/0001-19 023.001.078-48 Sócio 14.042,95

PIT SERVICE COMERCIAL
LTDA – ME

03.413.189/0001-32 092.468.398-89 Sócio 50.060,76
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000.297.998-56 Sócio
007.824.408-00 Sócio
166.144.248-07 Sócio

SERVICOS MEDICOS CAMPO
BELO S/C. LTDA.

03.347.365/0001-85

838.919.008-72 Sócio

4.708,60

035.902.468-80 Sócio-GerenteSESAMO - PSIQUIATRIA E
SAUDE MENTAL LTDA

04.970.161/0001-69

919.313.718-49 Sócio-Gerente
4.708,60

A amostra elaborada para análise dos processos de dispensa de
licitação levou em conta esse levantamento, sem, entretanto, esgotar todas
as ocorrências. As irregularidades detectadas, citadas em procedimento
específico, evidenciam o risco a que a Unidade está exposta diante da
vinculação de seu quadro funcional a empresas e instituições, eventualmente
contratadas com desvios nos procedimentos licitatórios.

A implementação desse procedimento ficou prejudicada pelas limitações
na disponibilização da relação dos pagamentos realizados pela SPDM,
conforme já relatado.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa.

CAUSA:
Desconhecimento do fato. Fragilidade dos controles internos

administrativos.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício AUDINT/UNIFESP/Nº 029/2006 em 20/06/2006:

Lamentavelmente, não tínhamos conhecimento de que as sete empresas elencadas
possuíam servidores da UNIFESP na sua sociedade. Gostaríamos de ser orientados
sobre a forma de prevenir esta situação, para que fatos como este não mais
aconteçam, considerando que não temos condição de cruzar o banco de dados de
fornecedor da Receita Federal com o banco de dados do SIAPE.
Maria Conceição Veneziani
Diretora do Departamento de Importação e Compras

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A fragilidade dos controles internos administrativos fica evidenciada

na justificativa. Os riscos envolvidos foram confirmados pela verificação
de falhas graves em alguns dos processos elencados, principalmente no que
se refere a pagamentos respaldados por dispensas de licitação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP e à Diretora do Departamento de

Compras da Unidade que antes de homologar os processos licitatórios:

a) solicite às empresas vencedoras seus instrumentos constitutivos, com o
quadro societário atualizado;

b) de posse dessa informação, faça o cotejamento do quadro societário da
empresa vencedora com o cadastro de servidores ativos da Unidade no
SIAPE;
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c) ao verificar a participação de funcionários da UNIFESP na entidade a ser
contratada, faça rigorosa análise dos riscos envolvidos, assegurando-se
da integralidade e regularidade dos procedimentos que instruem o
processo, e avalie a oportunidade de adjudicar o certame, zelando
particularmente pela licitude das contratações por dispensa ou
inexigibilidade de licitação, em atenção ao princípio da impessoalidade.

8.1.2 ASSUNTO  - LIMITES À COMPETITIVIDADE

8.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (041)
PEDIDO DE COMPRA DE CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESPECIFICAÇÕES

DESNECESSÁRIAS, LIMITANDO A COMPETITIVIDADE DO CERTAME.

A aquisição de 700 cadeiras universitárias para o campus da Baixada
Santista foi efetuada através do processo de inexigibilidade de licitação
nº 23089.005037/2005-10.

O enquadramento no inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 foi
justificado pela necessidade de utilização de cadeiras de resina plástica
de alto impacto, material resistente à maresia.

Não está demonstrado no processo, entretanto, que a empresa
contratada, a "Desk Móveis Escolares e Produtos Plásticos Ltda." (CNPJ nº
74.148.958/0001-60) seja a única revendedora de cadeiras escolares
fabricadas com esse material.

O certificado de registro do INPI e a declaração da exclusividade de
patente por parte do Sindicato da Indústria da Construção e Engenharia
Consultiva e do Mobiliário de Niterói-RJ referem-se, outrossim, a um
determinado modelo que atende às especificidades excessivas que constam do
pedido de compra.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação dolosa.

CAUSA:
Impossível avaliar.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício AUDINT/UNIFESP/Nº 029/2006 em 20/06/2006:

Essa aquisição foi enquadrada no Artigo 25, Inciso I, da Lei 8.666/93, face às
informações do requisitante, especificando cadeiras universitárias
industrializadas com material resistente à maresia, pois eram destinadas ao
Campus Santos, cidade litorânea do Estado de São Paulo.  Com base nesta
especificação e, documentos postados ao processo, relativos à exclusividade, o
mesmo foi enviado à Procuradoria Jurídica, que manifestou-se favorável à
inexigibilidade de licitação, por estar demonstrada a inviabilidade de
competição.  Diante do exposto, foi realizada a aquisição.
Maria Conceição Veneziani
Diretora do Departamento de Importação e Compras

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
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A justificativa apenas repete o que já havia sido explicitado. O
argumento para a especificação pautava-se na necessidade de material
resistente à maresia, não havendo explicação para exigências em relação ao
desenho das cadeiras. O parecer da Procuradoria aprova o enquadramento "sem
entrar no mérito da decisão administrativa de adquirir este tipo de
cadeira", não deixando claro se está se referindo ao material ou ao modelo.

De acordo com a Decisão 664/2001 (TCU-Plenário), é vedado adotar
preferência de marca, a menos que seja demonstrado, tecnicamente e de forma
circunstanciada, que somente uma atende às necessidades específicas da
Administração, o que não ficou demonstrado no processo em questão.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à Diretora do Departamento de Compras da Unidade que

oriente e exija dos setores requisitantes a apresentação dos pedidos de
compras com a devida especificação técnica, abstendo-se de conduzir
procedimentos de compras cujas especificações limitem a competitividade nos
certames.

8.1.3 ASSUNTO  - ANÁLISE DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA

8.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (042)
CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS REALIZADOS SEM PROCESSO LICITATÓRIO.

A UNIFESP adota a sistemática de contratar a SPDM para executar
recursos provenientes de convênios com outras esferas do setor público, ou
ainda, oriundos de repasses para custeio do Hospital Universitário.

Qualquer entidade, ao executar recursos públicos, está obrigada a
seguir os ditames da Lei nº 8.666/93, conforme o texto do artigo 27 da
Instrução Normativa nº 01/97 da STN-MF:

O convenente, ainda que entidade privada, sujeita-se, quando da execução de
despesas com os recursos transferidos, às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, especialmente em relação a licitação e contrato, admitida a
modalidade de licitação prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, nos
casos em que especifica.

Nos processos analisados, foram verificadas despesas vultuosas, cujos
processos licitatórios não foram apresentados, apesar de reiteradamente
solicitados nas SAs nº 06, 09 e 14/2006.

Processos 23089.003554/2000-40 e 23089.003383/2004-82:

Conforme relatado em item sobre ausência de formalização contratual
deste relatório, os dois processos se referem às obras de ampliação das
instalações da Disciplina de Cirurgia da Mão, implementadas em duas etapas,
através de dois convênios.

Os Convênios 2437/2000 (FNS-MS), no valor de R$ 485.000,00, e 510/2004
(SESU-MEC), de R$ 1.750.000,00, foram firmados para construção e acabamento
de bloco anexo ao imóvel da Rua Borges Lagoa, nºs 778/786.

Em ambas as etapas, a UNIFESP repassou os recursos à SPDM - Associação
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina por dispensa de licitação,
através do enquadramento no inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.
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A SPDM, por sua vez, contratou a empresa "Tebecon Construtora Ltda.",
inscrita no CNPJ sob o nº 01.608.331/0001-71, transferindo integralmente
para ela os recursos recebidos.

A única ação da SPDM nesses eventos foi receber as ordens bancárias
emitidas pela UNIFESP e pagar a construtora. O projeto básico e as medições
foram executados por funcionários da própria Universidade.

Os processos licitatórios que deveriam ter respaldado a contratação
não foram apresentados. Não constam dos referidos processos, nem foram
disponibilizados após a SA nº 09/2006, de 10/05/2006, reiterada através da
SA nº 14/2006, em 15/05/2006, e SA nº 19/2006, em 22/05/2006.

Dessa forma, fica evidenciado que a interveniência da SPDM serviu
apenas ao propósito de burlar o cumprimento da lei, no que se refere à
impessoalidade na execução do dinheiro público.

Processo 23089.001205/2005-06:

Através da Portaria nº 41/2005, publicada no DOU em 03/05/2005, a
Secretaria de Educação Superior do MEC liberou para a UNIFESP  o valor de
R$ 3.636.710,00 para a manutenção do hospital universitário e R$
2.339.848,00 para complementação dos custos de funcionamento da
Universidade.

Em 17/05/2005, a UNIFESP firmou termo de convênio com a SPDM -
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, com base no inciso
XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, para que esta executasse o total de
R$ 5.976.558,00 até 31/12/2006. Para utilização específica do convênio, foi
aberta a conta bancária 10.777-8, na agência 1898-8 do Banco do Brasil, em
nome da SPDM.

A descentralização dos créditos previa que R$ 4.629.120,00 fossem
gastos em material de consumo (natureza de despesa 3.3.90.30), R$
717.280,00 em serviços de pessoas jurídicas (3.3.90.39) e R$ 630.158,00 em
material permanente (4.4.90.52).

As notas fiscais e extratos da conta bancária específica
disponibilizados durante o período de campo da auditoria da avaliação da
gestão, em maio de 2006, referiam-se a despesas efetuadas até 24/03/2006,
totalizando R$ 5.507.595,42.

Na SA nº 06/2006, em 05/05/2006, solicitou-se que fossem colocados à
disposição todos os processos licitatórios que respaldaram tais gastos.
Esta equipe conseguiu ter acesso à documentação referente aos certames que
a SPDM efetuou para a aquisição de medicamentos, roupa hospitalar e
material permanente. As licitações que teriam embasado as aquisições de
alimentos, no entanto, não foram apresentadas.

Em função da ausência de prestações de contas parciais ou relatórios
de acompanhamento em relação aos recursos repassados, tópico abordado em
item específico deste relatório, a mensuração do valor exato dispendido com
alimentos fica prejudicada. A partir da relação de pagamentos, porém, é
possível afirmar que no mínimo R$ 376.000,00 foram utilizados para esse
tipo de aquisição, sem que nenhum processo licitatório de qualquer gênero
alimentício tivesse sido disponibilizado.
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ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação dolosa.

CAUSA:
Prática de utilização de entidade sem fins lucrativos vinculada à

Unidade como artifício para execução de despesas orçamentárias.

JUSTIFICATIVA:
Em 22/05/2006 a equipe formulou a Solicitação de Auditoria 19/2006,

reiterando questionamentos formulados através das Solicitações de Auditoria
09/2006 de 10/05/2006 e 14/2006 de 15/05/2006, pendentes de resposta,
dentre os quais destaca-se:

Solicitação de Auditoria - SA n.º 09/2006 de 10/05/2006 e SA 14/2006 de
15/05/2006
Gestão de suprimento de bens e serviços - Convênios
2. Convênio nº 510/04 - “SESU – Edificações e equipamentos”
b) Processo licitatório que resultou na contratação da empresa “Tebecon” para
ampliação da “Casa da Mão”;

Em 30Mai2006, a Unidade encaminhou por correio eletrônico manifestação
em resposta aos citados questionamentos nos seguintes termos,
posteriormente ratificados através do Ofício Reitoria nº 264/2006 em
20/06/2006:

Casa da mão
A auditoria aponta contratações e pagamentos realizados sem licitação nos
processos abaixo indentificados.
Os processos 23089.003554/2000-40 e 23089.003383/2004-82, dizem respeito a obra
executada na Casa da Mão.
...
Como a SPDM é empresa privada realiza a execução nos moldes da Lei 8666/93
procedendo a comparação de três orçamentos e optando pelo de menor custo.
No caso da primeira fase ocorrida no ano de 2000 foram realizados parcialmente
os trabalhos em razão da insuficiência de recurso devendo o prazo para execução
da obra se dar em 180 dias corridos a partir de 28 de novembro de 2001.
Posteriormente com a nova remessa de recurso a obra foi complementada pela
mesma empresa que havia sido escolhida para sua realização e que já havia
executado a primeira fase, pois se tratava de continuação e não de nova obra.
A documentação comprobatória encontra-se na resposta da AS 19/2006.
Com relação às informações sobre pendências da SAs 09/2006 e 14/2006 temos a
informar o seguinte:
b) Cópia em anexo;

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A Unidade não se manifestou em relação à ausência de processos

licitatórios para as aquisições de alimentos efetuadas com os recursos
envolvidos no Processo 23089.001205/2005-06. Sem prejuízo do direito ao
contraditório e ampla defesa, conforme análise do pedido de dilação de
prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida a constatação.

Em relação aos processos 23089.003554/2000-40 e 23089.003383/2004-82,
referentes às duas etapas de construção da "Casa da Mão", a Unidade alegou
que atuou "procedendo a comparação de três orçamentos e optando pelo de
menor custo," uma vez que, sendo a SPDM uma empresa privada, realiza a
execução "nos moldes" da Lei 8.666/93.
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A primeira redação do art. 27 da Instrução Normativa nº 01/97 da STN-
MF, prevendo que empresas privadas, ao executarem recursos públicos,
adotassem "procedimentos análogos" aos previstos na referida Lei, já não
permitia que obra tão vultuosa fosse contratada diretamente, com base em
simples pesquisa de preços.

A Unidade apresentou quatro orçamentos datados de abril de 1997, dos
quais o menor é o oferecido pela empresa "Tebecon Construtora Ltda.". No
entanto, o convênio para a execução da obra foi firmado em 2000 junto ao
Ministério da Saúde e o contrato foi assinado com a construtora em novembro
de 2001. Não há justificativa para que, quatro anos e meio depois, não se
realizassem novas cotações e o certame adequado aos valores envolvidos.

Justamente para não deixar margem a qualquer interpretação, a partir
das alterações sofridas em 2003, o art. 27 da IN 01/97 passou a prever que:
"O convenente, ainda que entidade privada, sujeita-se, quando da execução
de despesas com os recursos transferidos, às disposições da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, especialmente em relação a licitação e contrato...". O
contrato para a segunda etapa da obra foi firmado em março de 2005, já sob
a égide da nova redação.

Em nenhuma hipótese se justificaria a ausência de licitação para a
segunda etapa. Trata-se de duas obras totalmente separadas, que poderiam
perfeitamente ser executadas por empresas diferentes. A primeira etapa
consistiu em serviços de infra-estrutura, alvenaria, esquadrias de alumínio
para janelas, instalações hidráulicas, elétricas, de gases medicinais e
cobertura do prédio. Na segunda, três anos depois, foi feito o acabamento,
com revestimentos interno e externo, de piso, forro, instalação de
esquadrias de madeira, caixilhos, corrimãos, portas, ferragens, pintura,
elevadores, mobiliário e condicionamento de ar.

Apesar da contratação da empresa "Tebecon" ter se baseado na única
cotação realizada, em 1997, o preço pago na segunda etapa sofreu grande
alteração.

O orçamento inicial previa o custo de R$ 1.419.434,47 para as duas
etapas. Tendo a primeira etapa sido contratada por R$ 485.048,07, em
novembro de 2001, o preço da segunda etapa teria que ser de até R$
934.386,40.

Em março de 2005, porém, a execução da segunda etapa foi contratada
junto à mesma empresa por R$ 1.750.000,00.

O acréscimo foi de 87,29% em 40 meses, enquanto a variação acumulada
do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação
Getúlio Vargas) alcançou 55,82% no mesmo período (de novembro de 2001 a
março de 2005).

Cabe ressaltar que a utilização, pela Unidade, de argumentação no
sentido de que a SPDM, sendo empresa privada, realiza a execução "nos
moldes" da Lei 8666/93 corrobora a constatação de que ao transferir
sistematicamente seus recursos para a entidade, a UNIFESP estaria se
furtando a aplicar na íntegra a referida Lei.

RECOMENDAÇÃO:
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Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) instaure sindicância para apurar a irregularidade na execução dos
recursos relativos ao Convênio 41/2005 na aquisição de gêneros
alimentícios sem licitação, quantificando eventuais prejuízos em razão
de divergências em quantidades, qualidade dos produtos e preços de
mercado, e identificando as faltas funcionais dos servidores que tenham
dado causa;

b) instaure sindicância para apurar as irregularidades apontadas na
contratação das obras de ampliação das instalações da Disciplina de
Cirurgia da Mão, instruindo-o com laudo pericial atestando os
quantitaivos e especificações indicadas na medição final da obra,
quantificando eventuais prejuízos em razão de divergências nas
quantidades, especificações e preços de mercado, e identificando as
faltas funcionais dos servidores que tenham dado causa;

c) abstenha-se de transferir recursos de custeio ou capital para a SPDM
que devam ser necessariamente administrados pela UNIFESP, atendo-se aos
ditames da Lei 8.666/1993.

8.2 SUBÁREA - CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS

8.2.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL

8.2.1.1 INFORMAÇÃO: (043)

A ampliação das instalações da Disciplina de Cirurgia da Mão foi
implementada em duas etapas, através de dois convênios.

No ano de 2002, o Convênio 2437/2000 com o Fundo Nacional de Saúde do
MS possibilitou a construção da estrutura de bloco anexo ao imóvel já
existente à Rua Borges Lagoa, nºs 778/786.

Em 2005, foi feito o acabamento da obra, com recursos do Convênio
510/2004, firmado com a Secretaria de Educação Superior do MEC.

Para a execução dos dois convênios, a UNIFESP contratou a SPDM -
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, por dispensa de
licitação, com base no inciso XIII do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

A SPDM, por sua vez, contratou a empresa "Tebecon Construtora  Ltda.",
inscrita no CNPJ sob o nº 01.608.331/0001-71. Os valores de ambos os
convênios foram integralmente repassados à empresa, consistindo em R$
485.000,00 em 2002 e R$ 1.750.000,00 em 2005.

Verificou-se que os termos de contrato com a construtora não constam
dos dois processos em questão (23089.003554/2000-40 e 23089.003383/2004-
82).

Sua apresentação, solicitada na SA nº14/2006 em 15/05/206, e reiterada
na SA nº 19/2006 em 22/05/2006, não foi providenciada.
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Tampouco foi possível ter acesso ao processo licitatório que teria
possibilitado a referida contratação, falha relatada em item específico
deste relatório.

JUSTIFICATIVA:
Em 22/05/2006 a equipe formulou a Solicitação de Auditoria 19/2006,

reiterando questionamentos formulados através das Solicitações de Auditoria
09/2006 de 10/05/2006 e 14/2006 de 15/05/2006, pendentes de resposta,
dentre os quais destaca-se:

Solicitação de Auditoria - SA n.º 09/2006 de 10/05/2006 e SA 14/2006 de
15/05/2006
Gestão de suprimento de bens e serviços - Convênios
2. Convênio nº 510/04 - “SESU – Edificações e equipamentos”
c) Cópia dos contratos firmados entre a SPDM e a referida empresa nas duas
etapas da obra.

Em 30Mai2006, a Unidade encaminhou por correio eletrônico manifestação
em resposta aos citados questionamentos nos seguintes termos,
posteriormente ratificados através do Ofício Reitoria nº 264/2006 em
20/06/2006:

Com relação às informações sobre pendências da SAs 09/2006 e 14/2006 temos a
informar o seguinte:
c) Cópia em anexo;

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A Unidade anexou os dois contratos à documentação encaminhada a esta

CGU/SP em 20/06/2006, eliminando a constatação.

8.2.2 ASSUNTO  - CONTRATOS SEM LICITAÇÃO

8.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (044)
DIRECIONAMENTO EM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Processo nº 23089.001510/2005-90: viagem de docentes para o Encontro
Nacional de Pós-Graduação em Medicina, realizado em Aracaju-SE, em agosto
de 2005:

Conforme detalhado em procedimento específico deste relatório, o
processo de inexigibilidade de licitação para despesas de hospedagem,
passagem aérea e traslados para o Encontro Nacional de Pós-Graduação em
Medicina, realizado em agosto de 2005 em Aracaju-SE, apresenta falhas
graves de instrução, pois não há orçamento detalhado em função de número de
pessoas, ou categoria de hotéis.

Seu enquadramento no "caput" do artigo 25 da Lei nº 8.666/93, que
prevê inexigibilidade da licitação por inviabilidade de competição, não
encontra respaldo nos documentos que constam do processo.

O parecer assinado pela Procuradora Geral em exercício em 13/06/2005
faz alusão ao fato de que a agência "Special Viagens e Turismo Ltda.",
inscrita no CNPJ sob o nº 57.140.261/0001-24, com sede na cidade de São
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Paulo-SP, seria a organizadora do Encontro. No entanto, não há nada no
processo que dê suporte a essa informação.

Ao contrário, há cópias de algumas páginas do sítio da internet
"http://www.exitoeventos.com.br/posmedicina/pacotes.htm", com a programação
do evento, preços de passagens aéreas e cotações para diferentes hotéis, em
que está registrado que a empresa "TopTur Viagens e Turismo Ltda.", de
Aracaju-SE, seria a agência credenciada para as reservas do pacote de
viagem.

A verificação da adequabilidade do preço praticado fica inviabilizada
pela falta da informação básica de quantos professores participaram do
evento.

Embora o resultado da licitação nº 649/2005 tenha autorizado o empenho
estimativo de R$ 45.000,00 em favor da empresa "Special Viagens e Turismo
Ltda." para a participação de 40 Programas da UNIFESP no Encontro, sem
especificar quantas pessoas, a 2005NE901071 foi reforçada por três vezes
até o mês de setembro, totalizando R$ 69.316,00, dos quais foram sacados
por ordens bancárias R$ 62.765,66.

Ressalte-se que, além dos valores referentes a esse processo, a
empresa beneficiou-se de mais R$ 35.943,84, pagos através de ordens
bancárias correspondentes a outros cinco empenhos emitidos através de
dispensa de licitação (todos de mais de R$ 7.900,00, e que não fizeram
parte do escopo desta análise). Três deles dizem respeito ao primeiro
semestre do ano, demonstrando que a Unidade já contratava a empresa antes
do Encontro.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação dolosa.

CAUSA:
Impossível avaliar.

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou a seguinte manifestação ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificada
mediante Ofício AUDINT/UNIFESP/Nº 029/2006 em 20/06/2006:

Com base nos documentos apresentados pelo requisitante, o processo foi enviado
à Procuradoria Jurídica que manifestou-se favorável à inexigibilidade de
licitação, Artigo 25, “caput” da Lei 8.666/93.  O empenho foi estimado no valor
de R$ 45.000,00, conforme especificado pelo requisitante no Pedido de Compra.
Consultando o requisitante sobre o aumento do valor, foi informado que o número
de participantes ultrapassou o previsto.
Maria Conceição Veneziani
Diretora do Departamento de Importação e Compras

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A justificativa apresentada não responde à constatação de

enquadramento injustificado na modalidade de inexigibilidade de licitação.
No parecer, a Procuradoria manifesta-se favoravelmente à contratação da
empresa paulista "Special Viagens e Turismo Ltda.", por entender que se
trata da organizadora do evento. Não consta do processo o documento que
teria levado a Procuradoria a formar essa opinião.
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Na análise do processo e em consulta ao sítio do Encontro na internet
fica evidente que a responsável pela organização do Encontro é a empresa
"TopTur Viagens e Turismo Ltda.", de Sergipe. Contato telefônico mantido
com o responsável da empresa, em maio de 2006, confirmou que não houve
delegação dessa atribuição a qualquer agência paulista na ocasião.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à Diretora do Departamento de Compras da Unidade que se

abstenha de praticar atos que configurem direcionamento de licitação e
instrua adequadamente a Procuradoria ao solicitar seus pareceres.

8.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (045)
DIRECIONAMENTO EM PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.

A amostra analisada na auditoria de avaliação da gestão de 2005 levou
em consideração o cruzamento dos CPFs de funcionários da UNIFESP  que são
sócios de empresas com os CNPJs favorecidos por pagamentos da Unidade. A
partir dessas informações, foram escolhidos processos de dispensa de
licitação que teriam beneficiado empresas de funcionários.

Nos três processos de dispensa de licitação que possibilitaram a
contratação da empresa "PIT SERVICE COMERCIAL LTDA - ME", inscrita no CNPJ
sob o nº 03.413.189/0001-32, e que conta com a participação societária da
funcionária de CPF nº 092.468.398-89, foram encontradas as seguintes
irregularidades:

a) Processo 23089.000914/2005-66 - aquisição de três impressoras laser HP
1320N:

1) O caráter de urgência do pedido de compra já foi questionado em
item específico deste relatório. Não há documentação que respalde a falta
de enquadramento da aquisição no planejamento global da Unidade para o
exercício de 2005. A própria necessidade de três impressoras torna-se
questionável, na medida em que a elas foi dada destinação diversa da
prevista no pedido inicial.

2) Os três orçamentos que constam do processo aproximam-se do valor de
R$ 8.000,00, limite para utilização do inciso II do artigo 24 da Lei nº
8.666/93. Os dois orçamentos preteridos consistem em cópias de fax-símile
em que consta o nome de empresas, seus telefones e preços oferecidos. Não
há números de CNPJ. Em ligações telefônicas efetuadas no dia 24/05/2006,
apurou-se que os dois números pertencem a residências, nas quais se
desconhece as supostas empresas ("R.Santos Informática" e "URG
Informática").

3) O orçamento da empresa "URG Informática" é igual ao da  "PIT
SERVICE" e não há justificativa no processo para a escolha da última.

4) Em 19/05/2005, as impressoras custaram R$ 2.600,00 cada
(totalizando R$ 7.800,00). Em consulta de preço realizada através da
internet, no dia 24/05/2006, verificou-se que impressoras HP Laser 1320N
estão sendo oferecidas no mercado por R$ 1.499,00.

b) Processo 23089.001407/2005-40 - serviços de "upgrade" em
microcomputadores:
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1) Conforme demonstrado em item próprio deste relatório, não foi
possível especificar o objeto desta contratação. Tanto no pedido de compra,
como na nota fiscal, não há menção a que tipo de equipamento se está
adquirindo, ou que programas estariam sendo atualizados. Tampouco sua
realização é passível de verificação, na medida em que não há no processo
nenhuma referência ao número de patrimônio ou setor dos microcomputadores
em questão.

2) Dos três orçamentos genéricos que constam do processo, a empresa
"PIT SEVICE" ofereceu o menor preço e foi contratada por enquadramento no
inciso II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 (R$ 3.960,00). Os outros dois
consistem em cópias de fax-símile em que consta o nome de empresas, seus
telefones e preços oferecidos. Não há números de CNPJ. Em ligações
telefônicas efetuadas em horário comercial nos dias 24 e 25/05/2006, não
foi possível obter resposta no número indicado na proposta ("MGC Machado &
Machado"). No outro ("R.Santos Informática"), conforme relatado no processo
de aquisição de impressoras, verificou-se tratar-se de residência, na qual
se desconhece a suposta empresa.

c) Processo 23089.001081/2005-51 - aquisição de cartuchos para impressoras e
outros:

O pedido de compra inicial, do dia 18/04/2005, solicitava a compra
emergencial de cinco itens "para atender excepcionalmente enquanto tramita
processo licitatório". O orçamento prevê o gasto de R$ 4.350,00, com base
em cotação enviada em 16/04/2005 pela empresa "PIT-SERVICE". Os itens eram:

1) Cartucho para impressora HP 6656 Black (10 unidades);
2) Cartucho para impressora HP 6657 Color (5 unidades);
3) Cartucho para impressora HP 6578 Color (5 unidades);
4) Toner para impressora HP Q-5949X Laser (1 unidade);
5) Kit de manutenção para impressora HP LaserJet 4050N (1 unidade).

Com outra fonte, de máquina elétrica, foi datilografado o item 6:

6) 1 Conjunto de engrenagem com sensor de impressora HP LaserJet 4050N.

Para esse último item, no dia 20/04/2005, a empresa "PIT-SERVICE"
enviou o orçamento de R$ 970,00. Em todo o processo, não há menção ao
número de patrimônio da impressora que será objeto da troca do conjunto de
engrenagem.

No processo há seis cotações de preços, descritos na tabela abaixo em
valores unitários, em reais:

Item "PIT-
SERVICE"

"UDIPEL" "Blessing
Pap.Com."

"Paper-
listCom."

Tech Cable Bistrô do
Papel

1) 75,00 72,59 95,58 69,70 88,00 72,57
2) 126,00 125,65 160,65 117,15 130,00 122,20
3) 116,00 123,95 149,58 119,00 130,00 120,98
4) 720,00 557,00 742,50 585,25 560,00 583,66

Totais dos 4
primeiros itens 1.037,00 879,19 1.148,31 891,10 908,00 899,41

5) 1.670,00 0,00 não citou não citou não citou 0,00
6) 970,00 0,00 não citou não citou não citou 0,00
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O pedido de compra foi assinado pelos chefes do Almoxarifado e do
Departamento Administrativo.

As pesquisas de preço foram efetuadas pelo Assistente Administrativo
do Departamento de Importação e Compras, que encaminhou as propostas para
serem analisadas pelo Almoxarifado.

A decisão de adquirir todos os itens da empresa "Pit-Service" foi
tomada pela Chefe do Almoxarifado, com a justificativa de "atender todos os
itens", apesar de outras apresentarem menor preço para três deles.

A Diretora do Departamento de Importação e Compras solicitou a
dispensa através do enquadramento no inciso II do artigo 24 da Lei nº
8.666/93, já citado à Chefe de Gabinete da Reitoria, que a autorizou em
12/05/2005.

A justificativa apresentada para  o fato de ela ser a única a ter
todos os produtos a oferecer é inócua porque nada impediria que a compra
fosse feita de mais de um fornecedor.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação dolosa.

CAUSA:
Fragilidade dos controles internos administrativos

JUSTIFICATIVA:
Em 14Jun2006, a Unidade apresentou as seguintes manifestações ao

Relatório Preliminar, por correio eletrônico, posteriormente ratificadas
mediante Ofício AUDINT/UNIFESP/Nº 029/2006 em 20/06/2006:

a) Processo 23089.000914/2005-66
Aquisição de três impressoras laser HP 1320N
Devido à urgência na aquisição de impressoras para o enquadramento dos
servidores da UNIFESP, utilizamos os orçamentos que acompanharam o Pedido de
Compra, cujo valor estimado era de R$ 2.600,00.  Vale informar que constam nos
cartórios de protesto do município de São Paulo, 74 protestos contra a
Universidade Federal de São Paulo, devido a isso, muitos fornecedores não se
interessam por fornecer à UNIFESP, principalmente em situações de urgência.

b) Processo 23089.001407/2005-40
Serviços de “upgrade” em microcomputadores
Consultado o requisitante, o mesmo confirmou que os serviços referiam-se à
prestação de serviços de manutenção, limpeza, troca de peças (HD, memórias e
processadores) e atualização de software (Windows XP e Office XP) de 03 (três)
computadores, sob o número de patrimônio 55860, 54496 e 55859.

c) Processo 23089.001081/2005-51
Aquisição de cartuchos para impressoras e outros
Diante da necessidade de aquisição urgente de alguns itens de estoque, enquanto
se tramitava o processo licitatório, o requisitante optou pela empresa que
conseguiria entregar todos os itens necessários.  Esta foi uma situação
excepcional. Vale lembrar que a prática na Universidade Federal de São Paulo é
a de adquirir pelo menor preço por item.
Maria Conceição Veneziani
Diretora do Departamento de Importação e Compras

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
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A justificativa não afasta as evidências de direcionamento da
licitação. A urgência na compra das impressoras não pode ser alegada, uma
vez que foram destinadas a setores distintos dos requisitantes. Ainda que
houvesse urgência, não se justificaria o pagamento de quase o dobro do
valor de mercado. Assim como em relação à contratação de serviços de
informática, a Unidade não se manifestou em relação à não comprovação da
existência das outras empresas cotadas. Na resposta apresentada ainda não
ficam claros os serviços de informática executados, quanto de memória, que
tipo de processador, qual o tamanho dos discos rígidos, ou quais os números
das licenças dos softwares adquiridos.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que instaure sindicância visando

apurar os responsáveis pelas irregularidades relatadas nos três processos,
quantificando os prejuízos gerados e promovendo o devido ressarcimento ao
erário.

Recomendamos à Diretora do Departamento de Compras que:

a) as contratações de produtos e serviços de informática contenham a
descrição detalhada dos itens de aquisição e das máquinas a serem
beneficiadas, e sejam precedidas de certificação pelo CPD da UNIFESP
quanto à adequação ao Plano Diretor de Informática da Unidade, e que o
fiscal da execução do contrato responsável pelo atesto das aquisições e
serviços seja um técnico daquele setor.

b) observe que todas as licitações do gênero devem ser adjudicadas pelo
critério de menor preço por item.

8.2.3 ASSUNTO  - PAGAMENTOS CONTRATUAIS

8.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (049)
PAGAMENTOS ANTECIPADOS DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

Nos dois processos de locação analisados, verificou-se que a UNIFESP
tem adotado a prática de pagar antecipadamente os aluguéis dos meses de
dezembro e janeiro. Tal prática já tinha sido objeto de determinação nos
Acórdãos 287/2003 - Primeira Câmara – TCU e 1973/2004 - Primeira Câmara –
TCU.

No processo 23089.003524/2004-67, de locação do imóvel da Rua Machado
Bittencourt, nº 222, o contrato prevê que aluguel vencerá no dia 29 do mês
seguinte ao vencido. No entanto, no dia 15/12/2005, a Unidade emitiu a
2005OB907380, referente ao período de 29/11/2005 a 28/12/2005 e a
2005OB907381, referente ao período de 29/12/2005 a 28/01/2006.

Da mesma forma, no processo 23089.001538/2005-22, de locação do imóvel
da Rua Borges Lagoa, 437, apesar da previsão contratual de pagamento do
aluguel até o dia 05 de cada mês vencido, em 15/12/2005 foram emitidas a
2005OB907371 para quitar o período de 01 a 31/12/2005 e a 2005OB907376,
referente ao mês de janeiro de 2006.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação culposa por imprudência.
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CAUSA:
Insegurança quanto à disponibilidade financeira no início de cada

exercício, decorrente do contingenciamento orçamentário.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme

análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que o Gestor Financeiro e a Diretora do Departamento de

Contabilidade e Finanças da Unidade se abstenham de efetuar pagamentos
antecipados, em obediência ao artigo 63 da Lei n.º 4.320/64.

Recomendamos ao Reitor que faça cumprir a orientação que já havia sido
enfatizada especificamente para a Unidade pelo Tribunal de Contas da União,
em seu Acórdão 1.973/2004 - 1ª Câmara, e reiterada recentemente pelo
Acórdão 1655/2006 - Primeira Câmara.

8.3 SUBÁREA - CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS

8.3.1 ASSUNTO  - FORMALIZAÇÃO LEGAL

8.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (051)
FALHAS NA FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, COM DESCUMPRIMENTO DE SEUS

DISPOSITIVOS LEGAIS.

Processo 23089.003383/2004-82 (SESU-MEC - "Edificações e equipamentos"):

O Termo de Convênio nº 510/04 foi firmado entre a SESU-MEC e a
UNIFESP, no valor de R$ 2.000.000,00, em 09/12/2004. Desse montante, R$
1.750.000,00 destinavam-se à segunda etapa da obra de ampliação da
Disciplina de Cirurgia da Mão. Os R$ 250.000,00 restantes seriam empregados
na aquisição de equipamentos para o novo campus da Baixada Santista. Na
medida em que o crédito foi descentralizado apenas em 17/12/2004, o
convênio foi prorrogado para ser executado até 31/05/2005.

Prática habitual da Unidade quando beneficiada por créditos ao final
do exercício, e tema abordado em item específico deste relatório, em
21/12/2005 foram emitidos dois empenhos em nome da própria UNIFESP, através
da modalidade de licitação "não se aplica": o 2004NE001097, no valor de R$
250.000,00 e natureza de despesa 4.4.90.52 e o 2004NE001098, de R$
1.750.000,00 e natureza de despesa 4.4.90.51. No dia 30/12/2004, porém, o
segundo empenho foi anulado e emitido o 2004NE903421 em favor da SPDM -
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, na modalidade de
dispensa de licitação.

Em 04/01/2005, o Resultado de Licitação 2027/2004, fundamentado no
inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, dava a UNIFESP como credora de
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R$ 250.000,00 para aquisição de equipamentos para o campus da Baixada
Santista.

Na mesma data e com a mesma fundamentação legal, o Resultado de
Licitação 2028/2004 determinava que a SPDM seria a credora dos R$
1.750.000,00. Em 01/04/2005, foi lavrado o Termo de Cooperação entre a
UNIFESP e a SPDM para viabilizar a execução desse valor. O Convênio nº
510/04 foi prorrogado por mais duas vezes. Tendo sua última parcela
liberada em 28/12/2005, pode ser executado até 31/12/2006.

As principais falhas encontradas estão elencadas abaixo, também
divididas em duas partes:

1) Parcela de R$ 1.750.000,00, destinada à SPDM para a segunda etapa da
obra da "Casa da Mão":

a) O imóvel da Rua Borges Lagoa, nºs 778/786 é de propriedade da SPDM.
A certidão do 14º Cartório de Registros de Imóveis, anexada ao processo em
dezembro de 2004, datava de 09/12/2000 e estava desatualizada. Certidão de
2006, obtida durante os trabalhos de campo da auditoria de avaliação da
gestão de 2005, atesta que o imóvel encontrava-se penhorado no período em
que o convênio foi firmado, tendo a União corrido riscos ao investir tal
montante em imóvel embaraçado;

b) Os recursos não foram executados através de conta bancária
específica. As ordens bancárias foram emitidas em nome da SPDM, para sua
conta corrente 9004-2, da agência 1898 do Banco do Brasil, utilizada para
outras movimentações da instituição.

c) Não consta do processo plano de trabalho detalhado, aprovado pelo
Ministério da Educação. O projeto anexado é o mesmo que tinha sido feito
pelo Departamento de Engenharia da UNIFESP, quando da execução da primeira
etapa da obra (convênio nº 2437/2000 MS), e não está rubricado pela SESU.
Foram zerados os valores orçados para os itens que já teriam sido
concluídos na primeira etapa, mas não há registro fotográfico de como de
fato a obra se encontrava no momento de sua retomada;

d) Não há registro de fiscalização da SESU durante a execução;

e) Não consta registro da última medição (9ª), embora haja cópia da
nota fiscal e registro de pagamento referentes a ela;

f) Não consta termo de recebimento da obra, apesar de todo o montante
já ter sido pago;

g) A UNIFESP exerce simultaneamente os papéis de convenente e de
concedente em relação a esses recursos.

Como convenente, junto à SESU/MEC, o convênio está registrado no SIAFI
sob o nº 514135, com prazo para prestação de contas até 01/03/2007.

Já o convênio em que atua como concedente em relação à SPDM não está
registrado no SIAFI. A Unidade não recebeu, até o mês de maio de 2006,
prestação de contas da entidade, apesar da última parcela ter sido paga à
construtora em 29/12/2005;
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h) Não foi realizado processo licitatório, nem tampouco foi firmado
contrato  com a construtora, itens tratados separadamente em procedimentos
específicos.

i) A cláusula décima do Termo de Cooperação celebrado entre a UNIFESP
e a SPDM trata do controle, fiscalização e gerenciamento do convênio e
estabelece em seu parágrafo único que: "Nos termos da legislação em vigor,
a UNIFESP designará servidor para acompanhar a fiel execução do objeto
deste Termo de Cooperação."

Não foi possível apurar se de fato houve tal designação, pois o item
referente a este questionamento da SA nº 09/06 não foi respondido. No
entanto, fica demonstrado que, ainda que tenha ocorrido, não serviu à
finalidade que lhe era devida, diante das falhas encontradas na execução.

2) Parcela de R$ 250.000,00, destinada à aquisição de equipamentos para o
campus da Baixada Santista:

a) Não consta do processo plano de trabalho detalhado, aprovado pela
SESU. Ao invés disso, anexou-se uma correspondência interna (e-mail entre
dois setores) da UNIFESP, com um rol de equipamentos e móveis da UNIFESP.
Do exame dos processos licitatórios que respaldaram as despesas efetuadas,
depreende-se que outros itens, não previstos na citada relação, foram
adquiridos com o recurso.

b) Não há prestação de contas parcial, nem relação de pagamentos. Não
foi possível apurar, durante o período de campo, qual a proporção já
executada até o momento. Apesar de solicitado expressamente, através da SA
nº 09/2006, não foram disponibilizados os nomes dos servidores designados
para serem responsáveis pelo acompanhamento da execução das despesas. Esses
itens estão tratados em item específico deste relatório.

c) O questionamento da SA nº 09/06 em relação ao servidor responsável
pela fiscalização do convênio não foi respondido.

Processo 23089.001205/2005-06 ("Portaria 041/05 SESU/MEC"):

A Portaria da SESU/MEC nº 041, de 02 de maio de 2005, descentralizou
créditos com o objetivo de cobrir despesas vinculadas à manutenção das
atividades de ensino, pesquisa e assistência dos Hospitais Universitários e
das Instituições Federais de Ensino Superior, cabendo à UNIFESP o valor de
R$ 5.976.558,00.

A Unidade firmou termo de convênio com a SPDM - Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina, através de enquadramento no inciso XIII
do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, para que esta executasse os R$
5.976.558,00 a serem descentralizados pela SESU até 31/12/2006. Para
utilização específica do convênio, foi aberta a conta bancária 10.777-8, na
agência 1898-8 do Banco do Brasil, em nome da SPDM.

a) A conciliação bancária efetuada após análise da relação de
pagamentos fornecida evidenciou que no período de 26/07/2005 a 31/03/2006,
por três vezes, somas expressivas foram movimentadas com objetivos alheios
à execução do objeto do Convênio, implicando em prejuízo financeiro, na
medida em que houve resgates desnecessários de aplicações financeiras:

Data de saque Cheque Valor em R$ Data de depósito
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08/09/2005 270779 1.180.000,00 09/09/2005
07/11/2005 271058 1.500.000,00 09/11/2005
05/01/2006 271180 1.200.000,00 11/01/2006

Questionados através da SA nº 06/2006 sobre as razões que teriam
levado à movimentação de recursos do Convênio fora de sua conta bancária,
os gestores não se manifestaram.

b) A ausência de processos licitatórios para aquisição de alimentos
está abordada em item específico deste relatório.

c) A UNIFESP exerce simultaneamente os papéis de recebedora de
recursos e de concedente para a SPDM.

Como Unidade beneficiada pela descentralização de créditos pela
SESU/MEC, enviou em 26/10/2005 uma prestação de contas parcial, recebendo
como resposta, através do Ofício nº 9957/2005/MEC/SESU/DEDES/CGSTO/COF, a
informação de que tal procedimento se fazia desnecessário porque "de acordo
com o artigo 4º da referida Portaria, a prestação de contas dos créditos
descentralizados por destaque deverá integrar as contas anuais das IFES a
serem apresentadas aos órgãos de controle interno e externo". No mesmo
ofício, a SESU/MEC afirmava que encaminharia em breve um "Relatório de
Acompanhamento" a ser preenchido e devolvido.

A manifestação da Secretaria do Ensino Superior, desobrigando-se de
analisar as prestações de conta parciais da execução, encontra amparo na
nova sistemática introduzida pela STN através da Súmula CONED 04/2004.
Nesse sentido, a responsabilidade pela regularidade da aplicação dos
recursos aplicados, análise e aprovação da prestação de contas dos recursos
transferidos pelo MEC passou a ser da Unidade recebedora dos recursos.
Segundo a Súmula, a prestação de constas global do órgão recebedor do
destaque compreenderá todos os gastos do mesmo, inclusive dos valores
recebidos em destaque.

Considerando que os recursos são oriundos do orçamento do órgão
repassador, pela própria estruturação orçamentária do País, as metas
relativas a esses recursos estão no órgão repassador. Assim, é necessário
levantar junto ao executor, conhecimento dessas metas e controle na
execução.

Como órgão repassador de recursos e responsável pelas metas relativas
a esses recursos, o MEC não pode se desonerar a zelar junto ao executor
quanto ao cumprimento dessas metas através de um controle efetivo da
execução. Tal omissão se faz mais grave no caso da UNIFESP, em cujo rol de
responsáveis não consta responsável por convênios e a fiscalização dos
contratos em geral é bastante precária, como fica evidenciado em vários
itens deste relatório.

Embora solicitado através da SA nº 06/06, não foi possível ter acesso
a qualquer relatório de acompanhamento.

Do ponto de vista de sua atuação como concedente dos recursos para a
SPDM, não há registro de tal convênio no SIAFI. A relação de pagamentos
efetuados e os extratos da conta bancária obtidos durante os trabalhos de
campo da auditoria de avaliação da gestão de 2005 foram disponibilizados
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diretamente pela SPDM, evidenciando que nenhuma prestação tem sido feita
pela entidade à UNIFESP.

d) Item não respondido da SA nº 06/2006 requisitava informações sobre
o responsável pelo acompanhamento do convênio realizado com a SPDM -
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina para a execução dos
recursos recebidos através da Portaria 041/05 da SESU/MEC, em 17/05/2005.

A cláusula quarta do termo de convênio firmado entre a UNIFESP e a
SPDM prevê que a execução (prorrogada até 31/12/2006) será "supervisionada
e acompanhada pela UNIFESP, através da sua Unidade de Auditoria Interna, a
quem competirá a supervisão das atividades específicas no que e refere,
exclusivamente, ao projeto conveniado".

Tal dispositivo fere o princípio da segregação de funções e a
determinação constante do Acórdão 287/2003 - Primeira Câmara – TCU, no
sentido da UNIFESP "designar responsável pela administração e
acompanhamento da execução dos contratos". A designação deve ser nominal e
por portaria e a responsabilidade tem que ser pessoal do servidor
designado, e não de um setor.

Do ponto de vista das atribuições do setor de auditoria interna na
Unidade, sua independência seria questionável se um de seus membros fosse o
fiscal de um contrato ou convênio. No limite, ao invés de duas
fiscalizações (a do servidor designado como fiscal e a da auditoria
interna), restaria apenas uma.

A ausência de resposta ao item da SA e as falhas encontradas já
abordadas em outros tópicos deste relatório permitem afirmar que não se
implementou a devida fiscalização.

Processo 23089.000531/2005-98 ("Secretaria Municipal de Saúde - AFIP"):

O termo de contrato nº 001/SMS.G/2005 foi firmado em 04/02/2005 para
dar continuidade à execução de serviços laboratoriais pela UNIFESP para a
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, com a interveniência da AFIP -
Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia. O objeto do contrato
está detalhado neste relatório no procedimento sobre a avaliação da
oportunidade do convênio. As falhas verificadas em sua formalização são as
seguintes:

a) No contrato, a UNIFESP aparece como contratada e a AFIP como
interveniente. De acordo com os termos da IN nº 01/97 da STN/MF, as
atribuições previstas no contrato para a AFIP são as que cabem à entidade
executora. A Prefeitura de São Paulo está, de fato, contratando a AFIP para
executar o serviço, sob a responsabilidade técnica e trabalhista da
UNIFESP, ou seja, com a sua interveniência.

b) Consta do processo uma minuta de termo de cooperação entre a
UNIFESP e a AFIP para operacionalizar o contrato com a SMS, datada de
03/01/2005. O convênio seria firmado por dispensa de licitação através de
enquadramento no inciso XIII da Lei nº 8.666/93. O termo devidamente
assinado pelas partes não está presente no processo.
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c) Conforme parecer da Procuradoria Federal da UNIFESP, de 04/03/2005,
o contrato entre a Prefeitura e a Universidade foi assinado antes do devido
exame pela Procuradoria.

d) O contrato com a Secretaria Municipal de Saúde prevê um pagamento
mensal pelos exames realizados, de acordo com a Tabela do SUS. A minuta do
termo de cooperação entre a UNIFESP e a AFIP não menciona a forma de
apuração dos custos da realização dos serviços, o destino de eventual
superávit em sua execução ou a fonte de financiamento de eventual déficit.

A AFIP, ao faturar mensalmente o valor dos serviços prestados,
desconta 2,5% que ficam retidos pela UNIFESP. Nas notas fiscais emitidas
pela AFIP consta um item de "desconto" com o valor correspondente a essa
taxa. O empenho já é emitido pela Unidade com o valor líquido. Questionados
através da SA nº 07/2006 em relação ao instrumento jurídico que respaldaria
tal prática, os gestores apresentaram a Resolução nº 6 do Conselho
Universitário, de 11/06/1997, que dispõe a respeito de sobretaxa decorrente
de auxílios para pesquisa, aqui reproduzida em parte:

Artigo 1º - Os auxílios para pesquisa concedidos por pessoas físicas ou
jurídicas a favor de Unidades da Universidade Federal de São Paulo, ou de seus
pesquisadores e docentes, deverão prever reserva técnica ("over head"), que
integrará o Fundo Especial a que se refere o artigo 155 do Regimento Geral.
....................
Artigo 3º - Metade do montante a que se refere o artigo 1º, desde que não
exceda a dois e meio por cento do valor total do projeto, reverterá a favor da
Reitoria, e será utilizada no atendimento de despesas administrativas gerais,
com ênfase às vinculadas às atividades de pesquisa da UNIFESP.
§ 1º - O restante da reserva técnica a que se refere este artigo reverterá a
favor do Departamento gerador do recurso.

Não há comprovação de que a AFIP reverta o restante da "reserva
técnica" a favor do Departamento gerador de recurso. Embora o presidente da
AFIP seja vice-reitor da UNIFESP e chefe da Disciplina de Medicina e
Biologia do Sono, que integra o Departamento de Psicobiologia da
Universidade, e ao menos outros quatro associados da entidade sejam
professores de tal departamento, nenhum vínculo formal pôde ser verificado.
Não há, no estatuto da AFIP, menção ao destino a ser dado às suas receitas.

Durante os trabalhos de campo da auditoria de avaliação da gestão de
2005, a AFIP forneceu uma relação de alunos de pós-graduação do
Departamento de Psicobiologia da UNIFESP. Não foi anexada, porém, qualquer
documentação que comprovasse ou quantificasse a ajuda financeira da AFIP
para alguns ou todos esses estudantes.

d) A AFIP não presta contas à UNIFESP em relação às despesas
efetuadas. Considera que a ratificação pela Prefeitura do quantitativo de
exames realizados mensalmente consiste em prestação de contas. Não
apresenta relação de pagamentos, fornecedores, nem conciliações bancárias.

e) O termo de cooperação celebrado entre a UNIFESP e a AFIP para a
implementação do Contrato com a Secretaria Municipal de Saúde, em sua
cláusula quarta, prevê que: "a execução do presente Termo de Cooperação
será supervisionada e acompanhada pela UNIFESP, através de um representante
a ser especificamente designado, a quem competirá a supervisão das
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atividades específicas no que se refere, exclusivamente, ao objeto deste
instrumento."

Questionados especificamente sobre este aspecto, através da SA nº
14/06, os gestores não informaram que servidor seria responsável por tal
acompanhamento. Essa constatação assume maior gravidade diante do risco em
que incorre a Unidade ao assumir a responsabilidade trabalhista de um
contrato a ser executado por terceiros. A falta de fiscalização do
cumprimento dessas obrigações pode acarretar prejuízos ao erário, aspecto
aprofundado no procedimento que trata da oportunidade da celebração desse
convênio.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão dolosa.

CAUSA:
Prática de transferência de recursos orçamentários à entidades

vinculadas à Unidade. Participação em convênio com desvio de finalidade.

JUSTIFICATIVA:
Em 22/05/2006 a equipe formulou a Solicitação de Auditoria 19/2006,

reiterando questionamentos formulados através das Solictações de Auditoria
09/2006 de 10/05/2006 e 14/2006 de 15/05/2006, pendentes de resposta,
dentre os quais destaca-se:

Solicitação de Auditoria - SA n.º 09/2006 de 10/05/2006 e SA 14/2006 de
15/05/2006
Gestão de suprimento de bens e serviços - Convênios
2. Convênio nº 510/04 - “SESU – Edificações e equipamentos”
a) Planos de trabalho aprovados pelo MEC e prestações de contas parciais, tanto
em relação à obra na “Casa da Mão” (Rua Borges Lagoa, 778/786), como os
referentes aos equipamentos para o campus da Baixada Santista;
b) Processo licitatório que resultou na contratação da empresa “Tebecon” para
ampliação da “Casa da Mão”;
c) Cópia dos contratos firmados entre a SPDM e a referida empresa nas duas
etapas da obra.
d) Justificativas em relação à não utilização de conta bancária específica do
Convênio pela SPDM;
e) Instrumento jurídico que respalde o investimento público em imóvel privado,
nos termos na IN/STN nº 01/97;
f) Informações sobre a situação atual do registro do imóvel em tela, no que diz
respeito à sua titularidade e desembaraço;
g) No caso de não utilização, até esta data, da parcela de R$ 250.000,00 já
repassada à UNIFESP para a compra de equipamentos, informações sobre o destino
de tal recurso financeiro.
h) Informações sobre os servidores designados para serem responsáveis pelo
acompanhamento das duas partes do Convênio. (SA 19/2006)

Somente em 30Mai2006 a Unidade encaminhou por correio eletrônico a
seguinte resposta à Solicitação de Auditoria 14/2006 de 15/05/2006:

Com relação às informações e comprovação do acompanhamento, por parte da
UNIFESP, do cumprimento das obrigações trabalhistas informamos que as
Instituições intervenientes (IDI e AFIP) prestaram informações por escrito
conforme foi solicitado por essa Controladoria, contendo a relação dos
funcionários contratados e projetos de pesquisa que são acompanhados pela
UNIFESP.
Atenciosamente
Ulysses Fagundes Neto
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Reitor

Na mesma data (30Mai2006), também por meio de correio eletrônico, a
Unidade prestou as seguintes informações adicionais, em resposta à
Solicitação de Auditoria 19/2006 de 22/05/2006, reiterando os
questionamentos formulados através das Solicitações de Auditoria 09/2006 de
10/05/2006 e 14/2006 de 15/05/2006, informações posteriormente ratificadas
através do Ofício Reitoria nº 264/2006:

A obra foi executada em duas fases, pela SPDM em razão  da Casa da Mão, além de
atender as necessidades de pesquisa do Departamento de Ortopedia e
Traumatologia da UNIFESP,  realizar atendimento a pacientes SUS , área em que a
SPDM atua através do Hospital Universitário e por essa razão necessita
acompanhar e verificar a adequação das instalações tanto físicas como de
equipamentos necessários aos procedimentos clínicos.
...
A UNIFESP fiscaliza a medição da obra, cumprindo seu dever de acompanhar a
execução.
...
Com relação às informações sobre pendências da SAs 09/2006 e 14/2006 temos a
informar o seguinte:
a) Cópia em anexo;
b) Cópia em anexo;
c) Cópia em anexo;
d) A não utilização de conta bancária específica do Convênio pela SPDM deve-se
ao fato do numerário ficar depositado em conta da UNIFESP e ser repassado
apenas para liquidação, após medição aprovada pela UNIFESP.
e) Cópia em anexo;
f) Documento em anexo que comprova o cancelamento de penhora.
g) A parcela no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais),
relativa ao Convênio SESU 510/04, material permanente, já foi executada e
liquidada, conforme cópia em anexo.
h) Os servidores designados para acompanhamento do Convênio são aqueles que
compõem a Comissão de Expansão presidida pela Prof Dra. Lucila Amaral Carneiro
Vianna.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
Processo 23089.003383/2004-82 (SESU-MEC - "Edificações e

equipamentos"):

1) Parcela de R$ 1.750.000,00, destinada à SPDM para a segunda etapa
da obra da "Casa da Mão":

a) Desatualização da certidão de registro do imóvel: o documento
anexado à justificativa (certidão do registro de imóveis de janeiro de
2006) confirma a constatação de que no período em que o convênio foi
firmado o imóvel estava sob penhora;

b) Inexistência de conta bancária específica para movimentação dos
recursos: a justificativa de que “a não utilização de conta bancária
específica do Convênio pela SPDM deve-se ao fato do numerário ficar
depositado em conta da UNIFESP e ser repassado apenas para liquidação, após
medição aprovada pela UNIFESP” foi acatada, embora não tenha ficado
comprovada a verificação prévia no caso da última medição;

c) Inexistência no processo de plano de trabalho detalhado, aprovado
pelo Ministério da Educação: item não abordado na justificativa;
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d) Inexistência de registro de fiscalização da SESU durante a
execução: item não abordado na justificativa;

e) Ausência de registro da última medição (9ª): anexado à
justificativa sem  data. O último pagamento foi efetuado em 29/12/2005;

f) Ausência de termo de recebimento da obra: anexado à justificativa e
a assinado em junho de 2006, sendo que o último pagamento efetuou-se  em
29/12/2005;

g) Falta de registro do convênio através do qual a UNIFESP repassa os
recursos à SPDM no SIAFI. Falta de prestação de contas  até maio de 2006:
constatação mantida, uma vez que os documentos apresentados com a
justificativa, em junho de 2006, seis meses após o término da execução, não
consistem em prestação de contas;

h) Ausência de processo licitatório: constatação mantida, abordada em
procedimento específico; ausência de formalização contratual com a
construtora: constatação retirada diante da apresentação dos contratos;

i) Designação de servidor para acompanhar a execução do Termo de
Cooperação com a SPDM: a informação que consta da justificativa de que "os
servidores designados para acompanhamento do Convênio são aqueles que
compõem a Comissão de Expansão presidida pela Prof.Dra.Lucila Amaral
Carneiro Vianna" é insuficiente para esclarecer o ponto, uma vez que nenhum
outro documento sobre o tópico foi anexado;

2) Parcela de R$ 250.000,00, destinada à aquisição de equipamentos
para o campus da Baixada Santista: apesar de a justificativa citar cópias
em anexo que demonstrariam a total execução e liquidação do recurso, nenhum
documento a esse respeito foi apresentado,

a) Ausência de plano de trabalho detalhado, aprovado pela SESU: item
não abordado na justificativa;

b) Ausência de prestação de contas parcial ou relação de pagamentos.
Impossibilidade de apuração da proporção já executada: apesar da
justificativa mencionar documentos anexos que pudessem esclarecer o ponto,
nada consta nesse sentido;

c) Designação de servidor responsável pela fiscalização do convênio:
mesma situação do item 1.i;

Processo 23089.001205/2005-06 ("Portaria 041/05 SESU/MEC"):

a) Movimentação da conta bancária específica do Convênio com objetivos
alheios à execução de seu objeto: item não abordado na justificativa;

b) Ausência de processos licitatórios para aquisição de alimentos:
item não abordado na justificativa;

c) Fiscalização da execução pela UNIFESP: fica mantida a constatação
de falta de prestação de contas pela SPDM à Unidade, uma vez que toda a
documentação foi disponibilizada diretamente pela entidade e nenhum
documento novo foi apresentado junto com a justificativa;

d) Designação de responsável pelo acompanhamento do convênio: Foi
informado o nome do servidor. Fica mantida a constatação no que se refere à
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impropriedade da cláusula quarta do termo de convênio, que prevê sua
supervisão pela Unidade de Auditoria Interna.

Processo 23089.000531/2005-98 ("Secretaria Municipal de Saúde -
AFIP"):

As justificativas encaminhadas não elidem as constatações. A relação
dos funcionários contratados e projetos de pesquisa que são acompanhados
pela UNIFESP já haviam sido apresentados durante os trabalhos de campo e
são insuficientes para demonstrar que a AFIP reverte o restante da "reserva
técnica" a favor das atividades de pesquisa.

As outras falhas apontadas não foram abordadas na justificativa
apresentada pela Unidade.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que Reitor da UNIFESP, ao firmar termos de cooperação com

entidades e ao participar de convênios para execução de suas despesas como
convenente ou interveniente, zele pela aderência aos dispositivos legais e
cumpra suas prerrogativas como responsável pelos recursos envolvidos,
particularmente atentando às seguintes exigências:

a) comprovação do exercício pleno dos poderes inenerentes à propriedade do
imóvel;

b) movimentar os recursos em conta bancária específica;

c) plano de trabalho detalhado nos termos exigidos na IN STN 01/1997;

d) pleno exercício da função gerencial fiscalizadora da execução do
convênio;

e) registro dos Convênios firmados pela Unidade no SIAFI;

f) registro do acompanhamento da execução dos Convênios no SIASG;

g) apresentação regular e completa das prestações de contas parciais e
finais.

8.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (057)
PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENENTES.

A Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional n.º 1/97
dispõe, em seu inciso I, art. 8º, a vedação da inclusão de cláusulas que
permitam a cobrança de taxa de administração, ou similar:

Art. 8º É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, sob pena de
nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que
prevejam ou permitam:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou
similar;

Nos Convênios n.ºs 11/2004, firmado com o Centro de Estudos em
Medicina Comportamental S/C Ltda., para realização do Curso de
Especialização em Medicina Comportamental; 124/2004, firmado com o Centro
de Traumato-Ortopedia do Esporte, para realização do Curso de
Especialização em Aparelho Locomotor no Esporte; 10/2005, firmado com o
Centro de Estudos em Enfermagem Obstétrica, para realização do Curso de
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Especialização em Enfermagem Obstétrica; 21/2005, firmado com o Centro de
Estudos em Medicina Comportamental S/C Ltda., para realização do Curso de
Especialização em Medicina Comportamental; 95/2004, firmado com o Centro de
Estudos do Departamento de Psiquiatria, para a realização do Curso de
Especialização em Dependência Química; 83/2004, firmado com o Centro de
Estudos do Departamento de Psiquiatria, para a realização do Curso de
Especialização em Prevenção ao Consumo de Substâncias Psicoativas; 28/2005,
firmado com o Centro de Estudos em Medicina Comportamental S/C Ltda., para
realização do Curso de Especialização em Psicoterapias Cognitivo-
Comportamentais e 09/2005, firmado com o Centro de Estudos de Pediatria da
Escola Paulista, para realização do Curso de Especialização em Psicologia
da Infância, objetos dos processos 23089.000051/2004-46; 23089.003767/2004-
03; 23089.000093/2005-68; 23089.000422/2005-71; 23089.003461/2004-49;
23089.003460/2004-02; 23089.000480/2005-02 e 23089.000092/2005-13,
respectivamente, os gestores da UNIFESP, inclusive com parecer favorável da
Procuradoria Jurídica do Órgão, inseriram a seguinte cláusula (modelo
padronizado) que reverte 20% do valor bruto arrecadado com Cursos de
Especialização a título de taxa de administração para as entidades
convenentes dos referidos convênios:

CLÁUSULA NONA: DOS RECURSOS FINANCEIROS
(...)
PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONVENIADO receberá no máximo 20% (vinte por cento) do
valor bruto arrecadado com as atividades especificadas na Programação do Curso,
pela execução dos serviços objeto deste convênio, referente à remuneração de
seus custos operacionais e administrativos, que devem ser elaborados em
critérios claramente definidos.

Esse percentual é aplicado sobre a receita bruta arrecadada,
independentemente dos resultados financeiros dos cursos, e as despesas com
a execução direta das atividades dos mesmos são financiadas com até 60% da
receita bruta, conforme parágrafo quarto da referida cláusula:

PARÁGRAFO QUARTO – O CONVENIADO receberá no máximo 60% (sessenta por cento) do
valor bruto arrecadado com as atividades especificadas na Programação do Curso,
para custear as despesas do curso, comprovando-as através de documentos, quando
da prestação de contas.

Os demais 20% são retidos pela UNIFESP, segundo Termos de Convênio,
para cobrir despesas e investir no Departamento de Ensino, Pesquisa e
Extensão, vinculado a cada curso.

Invariavelmente e sem qualquer indicação precisa dos custos
efetivamente incorridos na execução dos referidos convênios, a UNIFESP
repassa 80% da receita bruta arrecadada para as entidades convenentes.

Recentemente, o Egrégio Tribunal de Contas da União, ao julgar caso
análogo, proferiu o Acórdão 1.787/2004, baseado no relatório do Ministro
Relator Benjamin Zymler que ao apreciar o pleito escreveu:

a taxa de administração garante uma remuneração à APM/CEFET-SP
independentemente do resultado financeiro do certame, pois ela é calculada
aplicando-se o percentual de 20% sobre a receita bruta. Dessa forma, fica
caracterizada a natureza contratual do acordo firmado pelas partes, uma vez que
ao contratado interessa receber o pagamento pelos bens ou serviços fornecidos;
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Tal embasamento implicou na seguinte determinação contida no mesmo
Acórdão:

9.2.7. inclua nos convênios e nos demais ajustes que envolverem a gestão de
receitas públicas as cláusulas obrigatórias estipuladas pela IN STN nº 01/1997,
especialmente aquelas relativas à:
(...)
9.2.7.5. vedação da cobrança da taxa de administração;

Essa situação é agravada no caso dos Convênios n.º 11/2004, n.º
21/2005 e n.º 28/2005 firmados com o Centro de Estudos em Medicina
Comportamental S/C Ltda, que é uma empresa privada com fins lucrativos.
Esse fato caminha no sentido da obtenção de lucro. Além disso, a referida
empresa possui em seu quadro societário o servidor da UNIFESP SIAPE n.º
1160892-7. Na verdade trata-se de uma empresa familiar formada com a Sra.
CPF 268.799.148-10 e Sra. CPF 307.673.848-81. Cabe ainda esclarecer que o
referido servidor e sócio da empresa é o coordenador responsável da UNIFESP
pela realização dos cursos.

A cobrança de taxa de administração foi incentivada pelo Conselho de
Extensão Universitária da UNIFESP, que prevê no inciso I, art. 5º, da
Resolução n.º 02/03, de 27/11/2003, o seguinte:

Art. 5º A UNIFESP efetuará, em favor da entidade partícipe, o repasse dos
recursos financeiros necessários ao desenvolvimento da atividade de extensão,
nos termos do Convênio e percentuais constantes na planilha orçamentária
apresentada com a proposta de atividade de extensão, respeitados os seguintes
limites:
I. 20% (vinte por cento), fixo, do total recolhido à conta única do Tesouro à
entidade partícipe;

É possível verificar que o princípio da mútua cooperação entre
entidades com  interesses recíprocos que é premissa dos convênios, no caso
o de firmar parceria para realização dos cursos de especialização, não foi
atendido em sua totalidade, já que a UNIFESP, por ato voluntário de seus
agentes, proporcionou resultado financeiro positivo para as entidades
convenentes.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Efetuaram pagamento indevido de taxa de administração para entidades

convenentes.

CAUSA:
Descumprimento da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro

Nacional n.º 01/97.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme

análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
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Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) determine às entidades convenentes a restituição dos valores pagos a
título de taxa de administração ou similar, previstos nos Termos de
Convênio indicados neste relatório e, eventualmente, nos demais casos
semelhantes;

b) abstenha-se de inserir cláusulas que prevejam ou permitam pagamentos a
título de taxa de administração ou similar nos Convênios que forem
firmados.

8.3.1.3 CONSTATAÇÃO: (058)
INCLUSÃO DE CLÁUSULAS EM CONVÊNIOS QUE TRAZEM RISCO POTENCIAL DE

FRAGILIZAÇÃO DO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS.

A nova redação dada ao parágrafo único, art. 27º, da IN STN 01/97 pela
IN STN 03/2003, de 25/9/2003, incluiu a obrigatoriedade dos convenentes
utilizarem, mesmo quando entidades privadas, a Lei 8.666/93, em sua
integralidade, para aquisição de bens, serviços ou obras. No entanto, nos
Convênios n.º 11/2004, 124/2004, 10/2005, 21/2005, 95/2004, 83/2004,
28/2005 e 09/2005, os gestores da UNIFESP, inclusive com parecer favorável
da Procuradoria Jurídica do Órgão, inseriram cláusula que permite aos
convenentes utilizarem somente procedimentos análogos aos da referida Lei,
conforme dispunha a IN STN 01/97.

Como está relatado adiante, solicitou-se aos gestores da UNIFESP a
apresentação dos processos das compras realizadas para os referidos
convênios, pedindo que encaminhassem a solicitação aos convenentes, mas a
solicitação não foi atendida. Esse fato inviabilizou a avaliação dos
impactos da inserção dessas cláusulas.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Inseriram cláusula de legislação já alterada em Termos de Convênios

atuais.

CAUSA:
Descumprimento do parágrafo único, art. 27º, da IN STN 01/97, alterado

pela IN STN 03/2003, de 25/9/2003.

JUSTIFICATIVA:
Em 10/05/2006 a equipe formulou a Solicitação de Auditoria 10/2006,

solicitando os seguintes documentos/informações:

2. Disponibilizar, em relação aos Convênios citados no item anterior, todos os
processos licitatórios ou de dispensa ou de inexigibilidade, porventura
realizados para execução dos seus objetos.
Caso não tenham sido formalizados, informar por escrito e justificar.

Em 30Mai2006, a Unidade apresentou os seguintes esclarecimentos por
correio eletrônico, em resposta à Solicitação de Auditoria 10/2006 de
10/05/2006, ratificadas documentalmente em 20/06/2006:

Ofício Reitoria n. 193/2006
Reportamo-nos às solicitações elencadas na SA 10/2006, relativas às prestações
de contas finais dos convênios ali relacionados sendo que informamos o
seguinte:
...
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Com relação aos processos licitatórios, somente após a entrega das respectivas
prestações de contas, teremos condições de avaliar o que foi objeto de dispensa
ou inexigibilidade.
Atenciosamente
Ulysses Fagundes Neto
Reitor

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
As justificativas apresentadas não tratam do mérito da constatação. O

fato de não terem sido apresentadas as prestações de contas, não ilide o
risco da inclusão dessas cláusulas.

Cabe ainda ressaltar que as prestações de contas, mesmo quando
obrigatórias, não foram entregues, com a anuência da UNIFESP, conforme
relatado adiante.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) abstenha-se de inserir cláusulas em Convênios que tragam risco potencial
de descumprimento da Lei 8.666/93;

b) promova a análise das aquisições de bens e serviços realizadas pelas
entidades convenentes quanto ao cumprimento ou não da Lei de Licitações.

8.3.1.4 CONSTATAÇÃO: (059)
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E

ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS.

a)Nos Convênios n.ºs 11/2004, 124/2004, 10/2005, 21/2005, 95/2004,
83/2004, 28/2005 e 09/2005 as despesas necessárias para a realização das
ações não estão suficientemente detalhadas de forma que permitam a
avaliação adequada da natureza e dos valores das despesas, nem sua
aderência ao objeto pactuado.

Em regra, somente estão informados as categorias de despesas e os seus
valores consolidados, sem um memorial de cálculo que permita à UNIFESP
identificar a regularidade e viabilidade da proposta antes da assinatura do
convênio.

Como conseqüência, constatou-se no Convênio 10/2005, único que
continha algum tipo de prestação de contas, que sua formulação, no que
tange às despesas propostas, não foi adequada, pois as despesas
efetivamente realizadas, segundo a prestação de contas, estão em desacordo
com as previstas na proposta, conforme tabela abaixo:

Previsão X Execução, Convênio 10/2005

Categorias de despesas Previsto R$ Executado R$ Diferença R$ Diferença %

Serviços de Terceiros P. Física 2.500,00 0 -2.500,00 -100

Serviços de Terceiros P. Jurídica 15.000,00 19.532,52 4.532,52 30,22

Material de Consumo 17.000,00 1.559,70 -15.440,30 -90,83

Bens Permanentes 14.000,00 5.078,00 -8.922,00 -63,73

Alimentação e Hospedagem 2.000,00 0 -2.000,00 -100,00

Seguros para alunos 1.000,00 598,98 -401,02 -40,10
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CPMF 307,80 261,63 -46,17 -15,00

Divulgação e Publicidade 0 4.333,60 4.333,60 100

Até 20% para Convenente 16.200,00 13.332,37 -2.867,63 -17,70

Outros 0 10.000,00 10.000,00 100

Totais 68.007,80   54.696,80 -13.311,00 -20

Obs.: A redução das despesas em alguns casos é justificável porque o orçamento inicial
é realizado com base em uma estimativa de receita, mas, na maioria dos casos, a
diferença é resultante do inadequado processo de formulação e aprovação do Convênio.
Para os demais convênios, não foi possível realizar essa comparação, porque não foram
fornecidas as prestações de contas, nem os elementos que as constituiriam, conforme
relatado adiante.

b)Os recursos transferidos para as entidades convenentes não são
depositados em conta corrente específica para cada convênio, conforme
determina o art. 20º da IN STN 01/97:

Art. 20. Os recursos serão mantidos em conta bancária específica somente
permitidos saques para pagamento de despesas constantes do Programa de Trabalho
ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou
nesta Instrução Normativa, devendo sua movimentação realizar-se,
exclusivamente, mediante cheque nominativo, ordem bancária, transferência
eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco
Central do Brasil, em que fiquem identificados sua destinação e, no caso de
pagamento, o credor.

Tal procedimento, permitiria aos gestores da UNIFESP acompanharem a
execução, além de contribuir para a transparência das despesas, inclusive
para fins de exame dos Órgãos de Controle Interno e Externo.

c) O servidor SIAPE n.º 1160892-7 é, ao mesmo tempo, sócio da empresa
convenente, Centro de Estudos em Medicina Comportamental S/C Ltda., e
coordenador dos cursos de especialização para a UNIFESP dos Convênios n.º
11/2004, n.º 21/2005 e n.º 28/2005.

d)Como relatado adiante, embora o repasse de recursos ocorra em
parcelas, não há prestação de contas parcial dos recursos, dificultando ou
até impedindo que a UNIFESP faça uma avaliação parcial da execução dos
convênios e tome, se necessário, medidas tempestivas para garantir o
interesse público.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão no dever de atuar adequadamente nos processos de elaboração,

execução e acompanhamento dos convênios.

CAUSA:
Descumprimento da IN STN 01/97 e do princípio de independência entre

os responsáveis da UNIFESP pela fiscalização dos convênios e a entidade
convenente.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
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Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme
análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) aprimore os processos de planejamento e acompanhamento da execução dos
convênios obedecendo à IN STN 01/97, fazendo constar das propostas o
detalhamento das ações previstas e o memorial de cálculo da composição
dos custos previstos, por categorias de despesas, condicionando a
aprovação das propostas de convênio à presença e consistência desses
elementos;

b) proceda à transferência de recursos para as entidades convenentes
necessariamente depositando em conta corrente específica para cada
convênio, conforme determina o art. 20º da IN STN 01/97;

c) obrigatoriamente designe gestores ou fiscais para os convênios que não
tenham relação de interesse com as entidades convenentes.

8.3.1.5 CONSTATAÇÃO: (062)
INICIATIVA DE CONVENENTE DE APROPRIAR-SE DE CURSO DA UNIFESP.

ASSINATURA DE CONVÊNIO COM EMPRESA EM DESACORDO COM A RESOLUÇÃO N.º 02/03,
DO CONSELHO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIFESP.

A Resolução n.º 02/03 do Conselho de Extensão Universitária da UNIFESP
prevê que as parcerias na execução de cursos de especialização sejam
formalizadas por meio de convênios e com instituições que se enquadrem nas
condições previstas no inciso XIII, art. 24º, da Lei 8.666/93:

Art. 3º Para a realização de atividade de extensão em parceria com terceiros
será celebrado convênio, no qual se especificará as atribuições dos partícipes
e demais normas relativas aos recursos financeiros decorrentes da cobrança de
taxas e mensalidades.
§ 1º A parceria tratada nesta resolução dar-se-á com instituição brasileira
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do
desenvolvimento institucional e que não tenha fins lucrativos...

Ocorre que os Convênios n.º 11/2004, n.º 21/2005 e n.º 28/2005 foram
firmados com a empresa Centro de Estudos em Medicina Comportamental S/C
Ltda. - CEMC, empresa com fins lucrativos, inscrita no CNPJ
04.627.307/0001-78.

Convênio n.º 11/2004

Tem como objeto a realização do Curso de Especialização em Medicina
Comportamental, no período de 13/2/2004 a 25/6/2005.

Inicialmente, a Procuradoria Jurídica do Órgão deu parecer contrário a
firmar convênio com a empresa, em função da finalidade lucrativa da mesma.

Em sua defesa a empresa alegou que possui a propriedade da marca
“Curso de Especialização em Medicina Comportamental” e juntou ao processo
cópia do pedido de registro da marca junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI, de 14/8/2003.
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Com base nesses documentos e informações, a Procuradoria Jurídica do
Órgão, assim se manifestou:

No entanto, em nova missiva, relata o Presidente do CEMC ser o único detentor
do referido curso, inclusive juntando cópia do Pedido de Registro de Marca
junto ao INPI, demonstrando a inviabilidade de competição, sendo assim
inexigida a Licitação com base no “caput” do artigo 25 da Lei 8.666/93.
De tal forma, concluí-se pela possibilidade da celebração do referido termo.

Tal atitude da Procuradoria Jurídica, seguida da assinatura do
Convênio pela Direção da UNIFESP, contrariam o disposto na referida
Resolução.

No entanto, o mais grave é que a empresa Centro de Estudos em Medicina
Comportamental S/C Ltda. – CEMC, ao solicitar o registro da marca do curso
e ao alegar que possui sua propriedade, tenta se apoderar de um curso cuja
propriedade é da UNIFESP, senão vejamos:

a) O Termo de Convênio 11/2004, assinado pela sócia-administradora, CPF
268.799.148-10, traz em seu parágrafo primeiro, da Cláusula Primeira, o
seguinte:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As atividades de extensão objeto deste convênio, ainda que
propostas pelo CONVENIADO, tornam-se parte integrante da UNIFESP e, por esta
razão, fica expressamente a ela reservada a competência decisória final sobre
os objetivos, público alvo e detalhamento metodológico e pedagógico.

Verifica-se que o curso, que é um conjunto de ações metodológicas e
pedagógicas, muito mais que um nome ou marca, está expressamente reservado
à UNIFESP, inclusive com a concordância formal da administradora da
empresa.

b)na alínea n, da Cláusula Sexta, que trata das obrigações da empresa
conveniada, está disposto o seguinte:

“Encaminhar à Pró-Reitoria de Extensão da UNIFESP relação dos alunos
aprovados ao final do curso, solicitando a emissão dos certificados ou seu
respectivo registro;”

Verifica-se que a certificação da participação e conclusão do curso é
responsabilidade da UNIFESP, e não poderia ser diferente, uma vez que ela é
a proprietária.

É razoável afirmar, ainda, que o fato da UNIFESP ser a instituição que
detém o curso é um fator atrativo para os alunos que se dispõem a pagar o
curso em busca de conhecimento de qualidade e, muitas vezes também, de
prestígio curricular.

c)a Resolução n.º 02/03, do Conselho de Extensão da UNIFESP, prevê, em seu
art. 2º, que as instituições que pretenderem realizar cursos de
especialização, deverão solicitar autorização da UNIFESP:

Art. 2º Para requerimento de autorização para a criação de curso de
especialização ou aperfeiçoamento e demais atividades de extensão, deverão ser
apresentados à Pró-Reitoria de Extensão os documentos por ela exigidos,
necessários e suficientes para a análise acadêmica e administrativa da
proposta.
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Vê-se que as possíveis entidades convenentes devem solicitar
autorização da UNIFESP, que, agindo assim, resguarda seus interesses como
proprietária dos cursos e como instituição pública de ensino superior que
tem o compromisso de zelar pelos atos daqueles que agem em seu nome.

O cumprimento integral à referida Resolução foi acordado no Termo de
Convênio pela administradora da empresa.

d)em acesso ao sítio do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual-
INPI, www.inpi.gov.br, não se encontrou a informação de que o pedido de
registro da marca tivesse sido concluído, mas se pôde certificar que o
pedido foi feito.

Analisando-se a Lei Federal 9.279/96 - regula direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial, constatou-se que a referida empresa não
tem legitimidade para fazer o pedido, pois contraria o disposto no § 1º,
art. 128º:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou de direito privado.
§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo
à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de
empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio
requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (grifo nosso).

Pelo que foi exposto nos itens anteriores, comparando-os com a Lei
9.279/96, depreende-se que o exercício lícito e efetivo do curso, das suas
características e  de seu signo nominativo é da UNIFESP, não cabendo à
empresa nem a possibilidade de solicitar o registro, quanto mais o de
alegar propriedade para obtenção do benefício da exclusividade para se
relacionar com a UNIFESP, no caso deste curso.

A direção da UNIFESP e a sua Procuradoria Jurídica deveriam, no exame
do caso em questão, ter não só impedido a assinatura do convênio, como
também garantido à UNIFESP, inclusive por meio do Poder Judiciário, os seus
direitos.

Convênio n.º 21/2005

Tem como objeto a realização do Curso de Especialização em Medicina
Comportamental, no período de 18/3/2005 a 19/8/2006.

As situações descritas para o Convênio 11/2004, quanto à apropriação
de direitos da UNIFESP e à contrariedade a Resolução 02/03, são idênticas.
A diferença reside no fato de que a Procuradoria Jurídica e a Direção da
UNIFESP aprovaram diretamente o convênio, desobrigando a empresa de
apresentar suas alegações.

Convênio n.º 28/2005

Tem como objeto a realização do Curso de Especialização em
Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais, no período de 4/3/2005 a
16/12/2006.

Firmou-se convênio com a empresa, inclusive com parecer favorável da
Procuradoria Jurídica, mesmo contrariando a Resolução 02/03.
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Não estão no processo, nem foram encontradas no sítio do INPI,
evidências de que a empresa tenha solicitado registro desse curso.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Aprovação de convênio com empresa com fins lucrativos, mesmo

contrariando a norma da UNIFESP.

Omissão no dever de preservar e zelar pelos direitos da UNIFESP.

CAUSA:
Não existe distinção entre o interesse público e o particular da

UNIFESP e da empresa, que é uma empresa familiar e possui, em sua
composição societária, um servidor da UNIFESP.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme

análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) crie Comissão de sindicância para apurar as responsabilidades de quem
deu causa à contratação da empresa Centro de Estudos em Medicina
Comportamental S/C Ltda. – CEMC e facilitou a mesma na tentativa de
apropriação de Curso da UNIFESP;

b) abstenha-se de firmar convênios com empresa com fins lucrativos ou
entidades que não detenham certificado de instituição filantrópica;

c) não firme contratos, acordos ou congêneres com a empresa Centro de
Estudos em Medicina Comportamental S/C Ltda.–CEMC – CNPJ
04.627.307/0001-78;

d) promova ação junto às instâncias administrativas e judiciais, buscando
salvaguardar os direitos que a UNIFESP detém sobre o curso de
Especialização em Medicina Comportamental, inclusive com ações de
natureza penal e civil.

8.3.2 ASSUNTO  - OPORTUNIDADE DO AJUSTE

8.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (052)
RISCOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA PARTICIPAÇÃO EM CONVÊNIO.

Processo 23089.000531/2005-98 ("Secretaria Municipal de Saúde - AFIP"):

Em 04/02/2005, a UNIFESP firmou o termo de contrato nº 001/SMS.G/2005
para dar continuidade à execução de serviços laboratoriais para a
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, com a interveniência da AFIP -
Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia.
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O contrato prevê que os serviços serão executados em laboratórios da
AFIP, por seus funcionários, e mediante a requisição dos profissionais do
quadro de pessoal da SMS. A responsabilidade sobre os encargos
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de
vínculo empregatício são assumidos pela UNIFESP. Também à Universidade cabe
supervisionar a execução dos serviços através de seu quadro de docentes. A
responsabilidade técnica é do chefe da Disciplina de Medicina e Biologia do
Sono, que integra o Departamento de Psicobiologia da Universidade, vice-
reitor da UNIFESP e presidente da AFIP.

A AFIP é uma instituição sem fins lucrativos, com certificado de
entidade de fins filantrópicos e de utilidade pública municipal, estadual e
federal, inscrita no CNPJ sob o nº 47.673.793/0001-73. Funciona em dois
endereços: Rua Napoleão de Barros, 925 e Rua Marselhesa, 500. Ao menos
outros quatro associados da AFIP, além de seu presidente, são professores
do mesmo Departamento da UNIFESP.

Além desse vínculo pessoal, não foi possível verificar qualquer
relação formal entre a UNIFESP e a AFIP, a não ser os termos de cooperação
que vêm sendo firmados nos últimos anos para a prestação de serviços
laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde.

Embora citada como sendo "órgão suplementar" da UNIFESP na minuta do
termo de cooperação que consta do processo, tal classificação já não
vigora, conforme tratado em item específico desse relatório. De acordo com
a Resolução nº 26 do Conselho Universitário da UNIFESP, de 13/04/2005:

Artigo 1º - Fica reconhecida a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São
Paulo Fap - UNIFESP como órgão suplementar da Unifesp nos termos da Lei nº
8.958/94.
Artigo 2º - Ficam revogados os reconhecimentos das demais entidades de direito
privado, na condição de órgãos suplementares da Unifesp.
Artigo 3º - Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Universitário.
Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na presente data, ficando revogadas
as Resoluções/CONSU nº 5, 7, 8 e 13 e demais disposições em contrário.
Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto
Reitor

O contrato, com vigência inicial de três meses e sucessivamente
prorrogado, baseia-se em rol acordado de exames laboratoriais, com
estimativa de quantidades a serem realizadas mensalmente, prevendo um
limite mensal de remuneração de R$ 2.837.767,01, sendo os valores unitários
de cada procedimento estipulados pela tabela do SUS.

A oportunidade de realização de convênios de prestação de serviços,
que não envolvem a participação direta de estudantes da Universidade, com
finalidades desvinculadas do campo acadêmico, já foram objeto de
questionamentos em relatórios anteriores desta CGU.

O Relatório 160766, de avaliação de gestão da Unidade do exercício de
2004, recomendou que a UNIFESP se abstivesse de celebrar convênios e
contratos incompatíveis com sua atividade-fim, respeitando o Artigo 4° da
Lei n° 8.957, de 15/12/1994 e o Artigo 2° do Estatuto da Autarquia.

Na medida em que os exames são realizados por funcionários da AFIP, de
acordo com relatórios fornecidos pela própria entidade, o objeto do
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convênio não pode ser caracterizado como atividade de ensino ou pesquisa. A
Unidade vinha justificando, porém, que os recursos gerados eram investidos
na própria Universidade e eram importantes para a manutenção de tais
atividades.

A UNIFESP não tem controle em relação aos custos envolvidos na
execução do contrato. Na medida em que não há prestação de contas, ou
relação de pagamentos efetuados, é impossível para a Universidade apurar
quanto a prestação do serviço rende para a AFIP.

O desconto de 2,5% retido pela UNIFESP é o máximo previsto na
Resolução nº 06 do Conselho Universitário, de 11/06/1997, transcrito
parcialmente neste relatório no procedimento sobre a formalização legal dos
convênios. O próprio enquadramento desse convênio no artigo 1º da Resolução
nº 06, que trata de recursos obtidos como auxílio para pesquisa a favor de
Unidades da Universidade, ou de seus pesquisadores e docentes, é
extremamente questionável pela falta de vínculo formal já destacada.

Na medida em que não há apuração dos custos e da receita líquida da
prestação dos serviços, não há como verificar se a entidade está revertendo
o valor devido a favor do "Departamento gerador do recurso" (vide artigo 3º
da citada Resolução), ou de que forma eventuais déficits são financiados.

A participação da UNIFESP é, de fato, uma interveniência, uma espécie
de aval, num ato em que a Prefeitura de São Paulo contrata a AFIP com
dispensa de licitação (inciso XIII do artigo 24 da Lei nº 8.666/93).

Os riscos em que a UNIFESP está incorrendo, principalmente do ponto de
vista da responsabilidade trabalhista, são extremamente relevantes pela
falta de fiscalização por parte da Universidade. Tivesse havido a mínima
preocupação nesse sentido, a Unidade teria se dado conta de que a AFIP
funciona com os mesmos recursos humanos e físicos (com os mesmos
funcionários e no mesmo endereço) de um dos maiores laboratórios privados
da cidade de São Paulo, o "Centro de Diagnósticos Brasil (CDB)".

Consulta ao sítio do laboratório na internet (http://www.cdb.com.br),
efetuada no dia 19/05/2006, demonstra que o "CDB" funciona em quatro
unidades: Rua Marselhesa, 500 (mesmo endereço da AFIP); Av. Brasil, 350;
Av. Brasil, 441 e Rua Vilela, 800. Ao clicar no link "Trabalhe conosco",
aparece a mensagem "Envie seu Curriculum Vitae para o Departamento de
Recursos Humanos do CDB através do email: selecao@afip.com.br"

Técnica empregada neste trabalho de auditoria de avaliação da gestão
de 2005, o cruzamento entre os CPFs dos funcionários da UNIFESP e os de
sócios de empresas registradas no sistema CNPJ, evidenciou que o vice-
reitor da UNIFESP, além de presidente da AFIP e do Instituto Brasileiro do
Sono, instituições sem fins lucrativos, é também sócio de diversos
empreendimentos comerciais. Entre eles destaca-se sua participação:

a) Como sócio-administrador, com 57,5%, da empresa "S.I.T. SISTEMAS
HOSPITALARES E DIAGNOSTICOS LTDA.", inscrita no CNPJ sob o nº
07.790.319/0001-07. O endereço da empresa no sistema CNPJ é Rua Vilela, 800
e o nome fantasia é "CDB - CENTRO DE DIAGNOSTICOS BRASIL";
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b) Como sócio, com 55%, na empresa "T.K.S. SISTEMAS RADIOLOGICOS LTDA.",
inscrita no CNPJ sob o nº 02.162.577/0001-25, cujo endereço é Av. Brasil,
350.

A AFIP disponibilizou durante os trabalhos de campo uma relação de
funcionários em relatório impresso por sistema informatizado em papel com o
logotipo da entidade. Os funcionários estão agrupados em subtítulos que
correspondem possivelmente a setores, ou departamentos. Assim como há o
subtítulo "Limpeza", ou "Anatomia Patológica", há os que estão
identificados como "CDB Brasil - Recepção", "CDB Brasil - Coleta", "CDB
Mars. - Recepção", "CDB Mars. - Apoio Laboratorial", etc...

Exames laboratoriais realizados através de convênio particular na
unidade da Rua Marselhesa do CDB têm seu resultado assinado por biomédico
assistente que consta da relação de funcionários da AFIP.

A dificuldade em delimitar o público do privado do ponto de vista da
prestação do serviço e da destinação da receita é mais um agravante que vem
a comprovar os riscos já levantados quando dos questionamentos sobre a
oportunidade desse tipo de convênio.

Uma vez confirmada a atuação de funcionários da AFIP em atividades de
prestação de serviços por parte de empresas com fins lucrativos, não seria
possível deixar de proceder a uma apuração detalhada sobre eventual
beneficiamento privado das isenções previdenciárias e fiscais de que goza a
entidade.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação dolosa.

CAUSA:
Desvio de finalidade.

JUSTIFICATIVA:
Preliminarmente, por meio do Ofício Reitoria s/nº, datado de 30 de

maio de 2006, encaminhados por correio eletrônico em 30Mai2006, a Unidade
apresentou as seguintes informações, em resposta à Solicitação de Auditoria
14/2006 de 15/05/2006, as quais foram posteriormente ratificadas através do
Ofício Reitoria nº 265/2006 em 20/06/2006:

Com relação às informações e comprovação do acompanhamento, por parte da
UNIFESP, do cumprimento das obrigações trabalhistas informamos que as
Instituições intervenientes (IDI e AFIP) prestaram informações por escrito
conforme foi solicitado por essa Controladoria, contendo a relação dos
funcionários contratados e projetos de pesquisa que são acompanhados pela
UNIFESP.
Atenciosamente
Ulysses Fagundes Neto
Reitor

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A relação de funcionários contratados pela AFIP, citada na

justificativa, já havia sido disponibilizada durante os trabalhos de campo
e foi peça fundamental na elaboração da constatação.
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A Unidade não se manifestou em relação à fiscalização que deveria
exercer em relação às obrigações trabalhistas envolvidas, ou esclareceu
como quantifica as inversões da entidade nos projetos de pesquisa.

A justificativa não abordou a impossibilidade de segregação das
atividades da AFIP como entidade sem fins lucrativos, das exercidas pelo
laboratório privado "Centro de Diagnósticos Brasil (CDB)".

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) promova rigorosa auditoria na execução do contrato nº 001/SMS.G/2005
feita com a interveniência da AFIP, certificando, especialmente a
regularidade das ações daquela entidade sobre os encargos trabalhistas,
previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo
empregatício;

b) proceda à levantamento na Justiça do Trabalho em São Paulo sobre
eventuais ocorrências de ações trabalhistas em que a Universidade conste
como reclamada, mesmo que solidária, identificando aqulelas que possam
estar relacionadas ao contrato analisado;

c) requeira o último balanço da AFIP e a evidenciação de eventuais passivos
trabalhistas, fiscais e previdenciários;

d) abstenha-se de firmar convênios com empresa sem fins lucrativos ou
entidades que detenham certificado de instituição filantrópica as quais
mantenham vínculos operacionais com empresas privadas com fins
lucrativos sob pena de restar caraterizada burla à Lei de Licitações;

e) abstenha-se de firmar contratos ou convênios sobre objetos incompatíveis
com suas atividades finalísticas.

8.3.3 ASSUNTO  - PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.3.3.1 CONSTATAÇÃO: (060)
AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

A IN STN 01/97 determina a apresentação de prestação de contas
parcial, quando for o caso, e final em todos os casos:

Art. 21. A transferência de recursos financeiros destinados ao cumprimento do
objeto do convênio obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo
por base o cronograma de desembolso, cuja elaboração terá como parâmetro para a
definição das parcelas o detalhamento da execução física do objeto e a
programação financeira do Governo Federal.
(...)
§ 2º Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a
terceira ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial
referente à primeira parcela liberada, composta da documentação especificada
nos itens III a VII do art. 28, e assim sucessivamente. Após a aplicação da
última parcela, será apresentada a prestação de contas do total dos recursos
recebidos;
Art. 28. O órgão ou entidade que receber recursos, inclusive de origem externa,
na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, ficará sujeito a apresentar
prestação de contas final do total dos recursos recebidos...
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A liberação dos recursos dos Convênios n.ºs 11/2004, 124/2004,
10/2005, 21/2005, 95/2004, 83/2004, 28/2005 e 09/2005 ultrapassa duas
parcelas, portanto, conforme dispõe a referida IN, deveriam existir
prestações parciais, no entanto, isso não ocorreu e tampouco impediu a
liberação das parcelas subseqüentes.

Além de liberar as parcelas subseqüentes, nos Termos de Convênios e na
Resolução n.º 02/03 do Conselho de Extensão Universitária da UNIFESP, que
estabelece as normas para o funcionamento dos cursos de especialização,
existe somente previsão de prestação de contas final. Ou seja, as entidades
convenentes não prestam contas parciais, com a anuência da Universidade.

Também não houve prestação de contas final para os Convênios n.ºs
124/2004, cuja previsão para encerramento era 5/12/2005 e 11/2004, com
previsão de encerramento em 25/6/2005.

Em relação a esse fato, não constam quaisquer evidências nos
respectivos processos de que as entidades convenentes tenham sido
notificadas para efetuar a prestação de contas no prazo máximo de 30 dias,
conforme § 7º, art. 31, IN STN 01/97:

§ 7º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo convencionado, o
concedente assinará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação,
ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado
financeiro, acrescidos de juros e correção monetária, na forma da lei,
comunicando o fato ao órgão de controle interno de sua jurisdição ou
equivalente.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão no dever de exigir das entidades com as quais firmaram

convênios a apresentação de prestação de contas, inclusive com a criação da
Resolução n.º 02/03 que não prevê prestação de contas parcial.

CAUSA:
Descumprimento da IN STN 01/97.

JUSTIFICATIVA:
Em 10/05/2006 a equipe formulou a Solicitação de Auditoria 10/2006,

solicitando os seguintes documentos/informações:

1. Disponibilizar as prestações de contas finais ou parciais relativas aos
convênios nº 11/2004; 124/2004; 10/2005; 95/2004; 83/2004; 28/2005, objetos dos
processos 23089.000051/2004-46; 23089.003767/2004-03; 23089.000093/2005-68;
23089.000422/2005-71; 23089.003461/2004-49; 23089.003460/2004-02 e
23089.000480/2005-02, respectivamente. Esses convênios são relativos a Cursos
de Especialização da Pró-Reitora de Extensão.
Caso não tenham sido formalizadas, informar por escrito e justificar.

Em 30Mai2006, a Unidade apresentou os seguintes esclarecimentos por
correio eletrônico, em resposta à Solicitação de Auditoria 10/2006 de
10/05/2006, posteriormente ratificados através do Ofício Reitoria nº
193/2006 em 20/06/2006:

Ofício Reitoria n. 193/2006
Reportamo-nos às solicitações elencadas na SA 10/2006, relativas às prestações
de contas finais dos convênios ali relacionados sendo que informamos o
seguinte:
1- Processos ns.:
23089.000422/2005-71
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23089.0043461/2004/71
23089.003460/2004-02
23089.000480/2005-02
Com relação a esses processos informamos que as prestações de contas
respectivas estão sendo elaboradas e estão dentro do prazo previsto pela
instrução Normativa 01/1997.
2- Processo n. 23089.000051/2004-46
A prestação de contas apresentada apresentou incorreções e omissões razão pela
qual não foi aceita e está sendo refeita devendo ser apresentada novamente à
contabilidade dessa Instituição.
3- Processo n. 23089.003767/2004-03
No processo em questão foi solicitado prazo de 60 ( sessenta) dias para a
apresentação da prestação de contas finais e estamos aguardando a entrega para
verificação.
...
Atenciosamente
Ulysses Fagundes Neto
Reitor

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
As justificativas apresentadas não alteram os fatos relatados, quanto

à ausência de prestações de contas parciais.

Quanto à prestação de contas do Convênio 11/2004, processo
23089.000051/2004-46, não há no processo nenhuma indicação sobre sua
rejeição e devolução para correções das falhas.

Quanto à prestação de contas do convênio 124/2004, processo
23089.003767/2004-03, existe o pedido de prorrogação de prazo, mas não há
manifestação da UNIFESP, quanto ao aceite ou não da prorrogação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) promova o aditamento dos convênios vigentes que estão na fase de
execução para incluir cláusula que preveja a apresentação de prestação
de contas parcial, em caso de repasses em 3 ou mais parcelas, e faça
cumprir a exigência da apresentação das respectivas prestações;

b) no caso dos convênios já encerrados, exija a apresentação das prestações
de contas finais e manifeste-se conclusivamente pelas suas rejeições ou
aprovações.

8.3.3.2 CONSTATAÇÃO: (061)
INCLUSÃO DE DESPESAS INELEGÍVEIS AO OBJETO DE CONVÊNIO.

O Centro de Estudos em Enfermagem Obstétrica - CENFOBS apresentou
prestação de contas final do Convênio 10/2005.

Os documentos que formam a prestação não foram incorporados ao
processo, estão soltos.

Da análise desses documentos, constatou-se o seguinte:

a)foram apresentados 2 pagamentos no valor de R$ 5.000,00 cada a
título de doação para a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São
Paulo- FAP UNIFESP. A doação foi realizada mediante solicitação das
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Presidências Executiva e do Conselho Curador dessa Fundação, para que o
CENFOBS aderisse à Fundação e realizasse atividades em parceria.

Obviamente, que essas despesas não tem qualquer relação com a execução
do Convênio n.º 10/2005, cujo objeto foi a realização em parceria com a
UNIFESP do Curso de Especialização em Enfermagem Obstétrica para uma turma
específica de alunos.

b)conforme relatado anteriormente a UNIFESP pagou taxa de
administração aos convenentes. No caso, a taxa representou 19,5 %, ou R$
13.332,37, de um total de R$ 68.500,00.

c)as despesas consideradas elegíveis, após a exclusão da taxa de
administração e das doações, representam apenas 57,3% do valor repassado,
ou seja, R$ 31.364,43, de um total de R$ 54.696,80. Embora já expirado o
prazo, a UNIFESP, até o término do período dos exames in loco, não havia se
manifestado sobre a prestação.

Cabe ressaltar que a análise efetuada pela auditoria sobre as despesas
restringiu-se a documentação. Não foram verificadas a existência física dos
bens, nem a prestação dos serviços adquiridos.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Ação dolosa.

CAUSA:
Inobservância da legislação imposta à formalização e execução de

convênios.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme

análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) promova junto à entidade convenente a devolução dos valores pagos
relativos a despesas inelegíveis ao objeto do Convênio 10/2005;

b) apure nos convênios firmados com as entidades que integram o quadro
constitutivo da Fundação de Apoio à UNIFESP, vigentes em 2004 e 2005, o
mesmo tipo de ocorrência relatado, envolvendo a execução de despesas a
título de doação para constituição da Fundação de Apoio à Universidade
Federal de São Paulo- FAP UNIFESP;

c) efetue a juntada dos documentos da prestação de contas do Convênio n.º
10/2005, no respectivo processo.

9 CONTROLES DA GESTÃO

9.1 SUBÁREA - CONTROLES EXTERNOS
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9.1.1 ASSUNTO  - Atuação do TCU/SECEX no EXERCÍCIO

9.1.1.1 INFORMAÇÃO: (072)
O Tribunal de Contas da União proferiu, já no exercício de 2006, o

Acórdão 447/2006 – Segunda Câmara, cujos fatos estão relacionados ao
julgamento da Tomada de Contas Especial objeto do Acórdão 523/2005 –
Primeira Câmara. O citado Acórdão direcionou à Associação Fundo de
Incentivo à Psicofarmacologia – AFIP, órgão suplementar da UNIFESP, a
seguinte determinação que não foi atendida:

9.2. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação,
para que a Associação Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia - AFIP - comprove
perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das
importâncias abaixo descriminadas (débito), atualizadas monetariamente, mas sem
acréscimo de juros, até a data do efetivo recolhimento, deduzidos os valores
recolhidos pela entidade e aqueles considerados devidos (crédito), nos termos
da legislação em vigor:

DÉBITO

Valor Data da ocorrência
Cr$ 174.535.000,00 22/10/1992
Cr$ 5.000.000.000,00 28/07/1993
CR$ 14.539.000,00 18/02/1994
CRÉDITO

Valor Data do pagamento
Cr$ 164.897,58 28/05/1993
CR$ 17.211,26 18/01/1994
CR$ 16.972,65 06/05/1994
CR$ 695,55 17/09/1993
CR$ 1.500,00 14/01/1994
CR$ 43,02 21/01/1994
CR$ 0,03 31/01/1994
CR$ 33.155,24 11/03/1994
CR$ 28.669,00 18/03/1994
CR$ 970,93 25/03/1994
CR$ 138,70 30/03/1994
CR$ 15.435,00 29/04/1994

Através da SA 08/2006, a Unidade foi instada a diligenciar junto ao
Vice-Reitor da UNIFESP, que é ao mesmo tempo o presidente da Associação
Fundo de Incentivo à Psicofarmacologia – AFIP, a comprovação do atendimento
da determinação.

Em resposta, a Unidade apresentou manifestação dos advogados da AFIP
nos seguintes termos:

...
4. Ocorre que, tendo sido rejeitadas as alegações de defesa apresentadas pela
AFIP que demonstravam a legalidade das contas, no processo de Tomada de Contas
Especial, na alçada do Tribunal de Contas da União, resta à AFIP demonstrar a
lisura das contas na Justiça, uma vez que o Ministério Público da União
pretende a cobrança judicial da dívida.
5. Assim, quando, instada judicialmente, a AFIP pretende demonstrar a adequada
e legal aplicação os recursos do Convênio realizado.
...
8. Resta deixar claro, que em nenhum momento o TCU investigou a apropriação
indébita dos recursos, mas sim, de pagamentos efetuados a funcionários da AFIP
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– então órgão convenente, por serviços efetivamente realizados, o que entende
proibido por instrução normativa, enquanto entendemos autorizado por lei.
9. A AFIP vai demonstrar em juízo que aplicou corretamente as verbas do
Convênio cumprindo as suas metas, com base na Lei Orçamentária do ano em que se
realizou o Convênio com a Fundação Nacional da Saúde.

Portanto, constatou-se que a entidade não pretende cumprir a
determinação, sinalizando a intenção de recorrer ao judiciário quando for
citada judicialmente ao pagamento.

A constatação evidencia o descaso e os artifícios protelatório que os
gestores da Unidade vem adotando ao longo dos anos contra as recomendações
formuladas pelo Controle Interno e as determinações do TCU.

9.1.1.2 INFORMAÇÃO: (073)

O Tribunal de Contas da União proferiu, já no exercício de 2006, o
Acórdão 374/2006 – Segunda Câmara, retificando o Acórdão 2560/2005 -
Segunda Câmara, nos seguintes termos:

Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária
da 2ª Câmara, de 7/3/2006, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143
do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência no
Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão
2560/2005 - Segunda Câmara, alterando-se o item 9.1, onde se lê "considerar
legais" leia-se "considerar ilegais" e no item 9.2, onde se lê "considerar
ilegais e negar registro" leia-se "considerar legais e ordenar o registro",
mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão, de acordo com os
pareceres emitidos nos autos.

ACÓRDÃO 2560/2005 - SEGUNDA CÂMARA
9.1. considerar legais e ordenar o registro dos atos de aposentadoria de
Belmira Gomes de Araújo (fls. 27/31), Claudete Moço (fls. 37/41), Ironina Paula
Corrêa (fls. 72/6) e Nilza de Almeida (fls. 137/41);
...
9.3. determinar à Universidade Federal de São Paulo que:
9.3.1. dê ciência aos interessados cujos atos foram considerados ilegais,
alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de
recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a
notificação, em caso de desprovimento;
9.3.2. providencie a suspensão dos pagamentos indevidos, no prazo de quinze
dias, contados da ciência deste Acórdão, nos termos dos artigos 39 da Lei
8.443/92 e 262 do Regimento Interno deste Tribunal, sob pena de
responsabilidade solidária do ordenador de despesas, dispensando o
ressarcimento das importâncias recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106
TCU;
9.4. orientar a Universidade Federal de São Paulo que, nos termos do art. 262,
§ 2º, do Regimento Interno, poderá emitir novos atos de aposentadoria
escoimados das irregularidades verificadas;

Os servidores foram cientificados e os pagamentos suspensos. A Unidade
está providenciando os novos atos seguindo a determinação. Por conseguinte,
constatou-se o pleno atendimento da determinação.

9.1.1.3 INFORMAÇÃO: (080)
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O Tribunal de Contas da União proferiu também no exercício de 2003 o
Acórdão 287/2003 – Primeira Câmara, contendo determinações direcionada à
UNIFESP, que permaneciam pendentes de atendimento ou não foram tratadas
especificamente no relatório de auditoria de avaliação de gestão do
exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP.

Dentre as determinações do citado Acórdão, destacam-se aquelas que
tiveram seu objeto parcialmente prejudicado no presente trabalho de
auditoria.

1.3 - arquivar na mesma ordem do registro diário os documentos comprobatórios
dos atos e fatos de gestão, em que se fundamentam os registros contábeis
efetuados pela unidade gestora, no prazo máximo de 48 horas, independentemente
do volume dos documentos, conforme disposições da IN Conjunta nº 02/99;
1.7. preferencialmente, conceder suprimento de fundos a servidor da
Universidade, conforme prescrições do art. 45 do Decreto nº 93.872/86, o qual,
além de permitir o controle administrativo dos gastos, exige sua comprovação,
evitando, ainda, o pagamento antecipado de despesas, procedimento vedado pelo
art. 38 do Decreto nº 93.872/86;
1.9. realizar procedimentos licitatórios para ocupação das áreas localizadas no
campus da Universidade, em desacordo com as disposições do art. 2º da Lei nº
8.666/93;
1.10 adotar as providências pertinentes a fim de evitar atraso nos pagamentos
relativos às áreas localizadas no campus da UNIFESP;
1.12. registrar no SIAFI os contratos de locação;
1.18. nos processos de concessão de auxílio-funeral, a autorização deve ser
efetuada pelo ordenador de despesas (dirigente do órgão);

No Plano de Providências a Unidade manifestou-se contrariamente às
recomendações relativas ao Acórdão 287/2003, alegando que já teria
implementado as determinações.

Em resposta ao Ofício de Audiência nº 0951/2005 da SECEX-SP/TCU, de
05/08/2005, o reitor prestou as seguintes informações adicionais em
19/08/2005:

1.3 Arquivo de registros diários
Os registros diários são arquivados nos processos que deram origem as despesas,
bem como os documentos comprobatórios dos atos e fatos, como o processo de
licitação, empenho, documentos fiscais, documentos de pagamentos, de
recolhimento dos tributos., etc. As conformidades diárias são assinadas e
arquivadas nos prazos determinados.
1.7 Suprimento de Fundos
A Universidade está utilizando a sistemática de Suprimentos de Fundos, conforme
menciona o art. 45 da lei 93.872/86; sendo que esta sistemática foi alterada
pelo Decreto 5.355, de 25 de janeiro de 2005. No momento, a Unifesp está se
adaptando para utilizar este recurso conforme menciona a Lei.
1.9 Ocupação de áreas do "campus" da universidade
A Unifesp está realizando procedimentos licitatórios para ocupação de áreas
localizadas no campus da Universidade.
Alguns dos espaços já foram licitados e estão sendo ocupados por terceiros,
mediante pagamento, enquanto que outros serão aproveitados pela própria
Universidade.
1.10 Cobrança dos Aluguéis
Os Aluguéis estão sendo pagos regularmente pelos ocupantes dos espaços no
"campus" da Universidade.
Em um dos casos, apenas, não foi possível a cobrança amigável de alugueres em
atraso, o que resultou na propositura de ação judicial precedida de notificação
à cessionária inadimplente. (doc. 02)
1.12 e 1.13 Registro no SIAFI e designação de servidor responsável
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A UNIFESP está finalizando um sistema de controle de contratos, após o que será
designado um servidor  para ser o responsável por este setor.
1.18 Auxílio Funeral
O processo de concessão de auxílio funeral tem sido realizado em conformidade
com os trâmites legais, inclusive no que diz respeito ao prazo para a concessão
e o cálculo efetuado para apuração do valor devido.

As questões objeto das determinações não estavam inicialmente
previstas no plano de trabalho da presente auditoria. Ao final dos
trabalhos, concluiu-se que as amostragens e os testes realizados não foram
suficientemente representativos para permitir a emissão conclusiva de
opinião, corroborando ou não a informação prestada pela Unidade.

9.1.1.4 INFORMAÇÃO: (081)

Dentre as determinações direcionadas à Unidade no Acórdão 287/2003 -
Primeira Câmara – TCU, e que permaneciam pendentes de atendimento, ou não
foram tratadas especificamente no relatório de auditoria de avaliação de
gestão do exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP, destacam-
se aquelas que não foram atendidas satisfatoriamente.

1.1. não efetuar pagamento antecipado de despesas, cumprindo fielmente as
estipulações do art. 63 da Lei nº 4.320/64 bem como do art. 36 do Decreto nº
93.872/86, no que se refere à liquidação da despesa tendo por base o documento
fiscal pertinente (ocorrência verificada nas ordens bancárias nºs 2000OB001070
e 2000OB009371);
1.2. preencher no campo "Observação" das ordens bancárias emitidas pelo SIAFI o
respectivo documento fiscal a que se refere, de forma a permitir maior
transparência dos fatos contábeis (ocorrência verificada nas ordens bancárias
nºs 2000OB001070 e 2000OB009371);
1.13. designar responsável pela administração e acompanhamento da execução dos
contratos em desobediência às estipulações do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

No Plano de Providências a Unidade manifestou-se contrariamente às
recomendações relativas ao Acórdão 287/2003, alegando que já teria
implementado as determinações.

Em resposta ao Ofício de Audiência nº 0951/2005 da SECEX-SP/TCU, de
05/08/2005, o reitor prestou as seguintes informações adicionais em
19/08/2005:

1.1 Liquidação de Despesas
A UNIFESP acatou as recomendações, no que se baseia aos dispostos nos artigos
62 a 63 da lei 4.320/64, sendo as liquidações feitas somente após o recebimento
do documento comprobatório da despesa, mesmo porque com a implantação do CPR,
houve alteração nos procedimentos de liquidação, onde tornou-se obrigatório o
preenchimento dos documentos fiscais em sua liquidação.
1.2 Preenchimento do Campo "observação" das Ordens Bancárias
A UNIFESP acatou as recomendações da auditoria, sendo esta sistemática
reforçada com a implantação do sistema de Contas a Pagar e a Receber, pois
neste obriga colocar observações, como documentos fiscais, emissão, convênio,
processo, etc...ou seja o que originou a despesa.
1.12 e 1.13 Registro no SIAFI e designação de servidor responsável
A UNIFESP está finalizando um sistema de controle de contratos, após o que será
designado um servidor  para ser o responsável por este setor.
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As informações prestadas pela Unidade não foram confirmadas nos exames
realizados. Constatou-se o descumprimento total ou parcial das
determinações, evidenciado pelas irregularidades na inscrição e execução de
restos a pagar, o preenchimento inadequado do campo observação das OB, na
omissão de designação de servidor responsável pela administração e
acompanhamento da execução dos contratos, conforme tratado em itens
específicos do presente relatório.

9.1.1.5 INFORMAÇÃO: (082)

O Tribunal de Contas da União proferiu no exercício de 2003 o Acórdão
966/2003 – Primeira Câmara, contendo determinações direcionada à UNIFESP,
que permaneciam pendentes de atendimento ou não foram tratadas
especificamente no relatório de auditoria de avaliação de gestão do
exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP.

Dentre as determinações do citado Acórdão, destacam-se aquelas que
tiveram seu objeto parcialmente prejudicado no presente trabalho de
auditoria.

9.4. inclua as receitas provenientes de taxas de inscrição, matrícula e
mensalidades dos cursos de extensão no competente orçamento anual da entidade,
em obediência ao Princípio Constitucional da Universalidade.
9.5. não efetue pagamentos adicionais à docentes, de seu quadro de servidores,
submetidos ao regime de dedicação exclusiva, quando do exercício de atividades
em seus próprios cursos de extensão e aperfeiçoamento;
9.6. não autorize seus docentes submetidos ao regime de dedicação exclusiva a
exercerem atividades que não se enquadrem no disposto pelo art. 14, §1º, “d”,
do Decreto nº 94.664/87, mesmo no âmbito de suas fundações;
9.7. os pagamentos, nos casos de participação em atividades única e
exclusivamente de caráter esporádico; no âmbito de suas fundações, relacionadas
com a transmissão direta de conhecimentos especializados, em obediência ao
disposto no art. 14, §1º, “d”, do Decreto nº 94.664/87, devem ser feitos pelas
próprias fundações;
9.8. não efetue pagamento a docentes submetidos ao regime de dedicação
exclusiva por meio de professores não submetidos a esse regime;

No Plano de Providências a Unidade manifestou-se contrariamente às
recomendações relativas ao Acórdão 966/2003, alegando que já as teria
implementado. Entretanto, quanto ao item 9.6 a Unidade deixou de responder
à equipe quando solicitada a confirmar o atendimento da determinação, à
época dos trabalhos de auditoria de avaliação de gestão do exercício de
2004.

Em resposta ao Ofício de Audiência nº 0951/2005 da SECEX-SP/TCU, de
05/08/2005, o reitor prestou a seguinte informação em 19/08/2005:

9.6 Exercício de Atividades por Docentes em Dedicação Exclusiva
Finalmente, no tocante à regulamentação do exercício das atividades por
docentes em Dedicação Exclusiva, houve uma proposta de Resolução ao Conselho
Universitário em julho p.p.
Incluída na Pauta do Dia para discussão, houve a solicitação para que o assunto
fosse discutido com maior profundidade pela CPPD, e retornasse para deliberação
do Conselho Universitário, o que foi acolhido pelos conselheiros, fixando-se o
prazo de 30 dias para retomada do assunto no colegiado máximo da instituição.
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O tema deverá, pois, ser retomado em breve pelo Conselho Universitário visando
à sua regulamentação na Universidade.

As questões objeto das determinações não estavam inicialmente
previstas no plano de trabalho da presente auditoria. Ao final dos
trabalhos, concluiu-se que as amostragens e os testes realizados não foram
suficientemente representativos para permitir a emissão conclusiva de
opinião, corroborando ou não a informação prestada pela Unidade.

9.1.1.6 INFORMAÇÃO: (083)

Dentre as determinações direcionadas à Unidade no Acórdão 966/2003 -
Primeira Câmara – TCU, e que permaneciam pendentes de atendimento, ou não
foram tratadas especificamente no relatório de auditoria de avaliação de
gestão do exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP, destaca-
se a determinação 9.3 que não foi atendida satisfatoriamente.

9.3. proceda à regularização dos órgãos suplementares na forma estipulada pela
Lei nº 8.958/94, uma vez que o art. 2º estipula que as instituições criadas com
a finalidade de dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico de interesse das
instituições federais contratantes deverão estar constituídas na forma de
fundações de direito privado, sem fins lucrativos;

No Plano de Providências a Unidade manifestou-se contrariamente às
recomendações relativas ao Acórdão 966/2003, alegando que os órgãos
suplementares foram revogados de acordo com a resolução n º 26 de 13 de
abril de 2005 do CONSU.

Em resposta ao Ofício de Audiência nº 0951/2005 da SECEX-SP/TCU, de
05/08/2005, o reitor prestou as seguintes informações adicionais em
19/08/2005:

9.3 - Regularização dos órgãos suplementares
Em obediência à determinação emanada deste Tribunal, a Unifesp iniciou um
processo institucional de discussão acerca da instituição de uma fundação de
direito privado que, oportunamente, seria reconhecida pelo colegiado máximo da
instituição como uma Fundação de Apoio.
A discussão foi realizada nos colegiados da Universidade, bem como promovida
por entidades representativas das categorias, inclusive com a participação de
convidados externos ao corpo universitário.
Como resultado das discussões realizadas na Universidade, e fundamentada em
estatutos semelhantes elaborados por outras universidades federais, foi
proposta ao Conselho Universitário uma minuta de Estatuto para discussão e
deliberação.
A minuta de Estatuto foi aprovada e, em seguida, encaminhada à Curadoria de
Fundações do Ministério Público do Estado de São Paulo, tendo sido avaliada
pelo Promotor de Justiça, Dr. Paulo José de Palma.
Ao final, mediante a aprovação do texto pela Curadoria de Fundações, a Unifesp
convidou as entidades privadas até então vinculadas à Universidade para que
instituíssem a Fundação.
Atendendo ao convite, e realizadas algumas reuniões para o esclarecimento de
dúvidas, cerca de quarenta entidades manifestaram seu desejo de contribuir com
a instituição da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo,
constando como subscritores da Escritura Pública registrada junto ao 11º
Cartório de Notas da Capital.
Finalmente, ante o subscrição da Escritura Pública pelos instituidores e pelo
Ilustre membro do Ministério Público Estadual, houve o registro dos atos
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constitutivos perante o competente Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas da
Capital.
Ao final, o Conselho Universitário baixou a resolução nº 26, a qual credenciou
a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo - Fap-Unifesp como
órgão complementar, revogados o reconhecimento das demais entidades de direito
privado na condição de órgãos suplementares da Unifesp.

A informação prestada pela Unidade foi confirmada através do exame da
citada Resolução do Conselho Universitário, a qual reconheceu a Fundação de
Apoio à Universidade Federal de São Paulo Fap - UNIFESP como órgão
suplementar da UNIFESP nos termos da Lei nº 8.958/94, e revogou os
reconhecimentos das demais entidades de direito privado, na condição de
órgãos suplementares da UNIFESP.

Não obstante o aparente saneamento da questão objeto da determinação,
fica evidenciado que o saneamento promovido tem o caráter meramente formal.
Na prática, a Unidade continua com a mesma estrutura em funcionamento,
promovendo o repasse a entidades, tais como a AFIP e IDI, que até então
eram qualificadas como órgãos suplementares da UNIFESP, conforme tratado em
item específico do presente relatório.

9.1.1.7 INFORMAÇÃO: (084)

O Tribunal de Contas da União proferiu no exercício de 2004 o Acórdão
1973/2004 – Primeira Câmara, contendo determinações direcionada à UNIFESP,
que permaneciam pendentes de atendimento ou não foram tratadas
especificamente no relatório de auditoria de avaliação de gestão do
exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP.

Dentre as determinações do citado Acórdão destacam-se aquelas que
tiveram seu objeto parcialmente prejudicado no presente trabalho de
auditoria.

9.2.2. utilize a sistemática de concessão de suprimento de fundos apenas nos
casos previstos no art. 45 do Decreto 93.872/86;
9.2.3. adote as medidas pertinentes visando ao recebimento das importâncias
devidas em virtude da permissão de uso de espaços da Universidade e à retomada
de imóveis, se necessário;
9.2.4. observe o disposto no art. 93, § 1º, da Lei 8.112/90, relativo à cessão
de servidores a outros órgãos;

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

9.2.2: O gestor não concorda com a recomendação relativa ao item 9.2.2 do
acórdão 1973/2004. A Universidade está utilizando a sistemática de Suprimentos
de Fundos, conforme menciona o art. 45 da lei 93.872/86; sendo que esta
sistemática foi alterada pelo Decreto 5.355, de 25 de janeiro de 2005.
9.2.3: O gestor concorda parcialmente com as recomendação relativa ao item
9.2.3 do acórdão 1973/2004, porém implementado. A Unifesp Estamos está
realizando procedimentos licitatórios para ocupação de áreas localizadas no
campus da Universidade. Os valores  referentes à ocupação dos espaços
disponíveis na Unifesp e cedidos a terceiros foram devidamente cobrados,
excepcionalmente, com referência  ao Box n º04, ocupado pela Srª Alaíde Souza
Ramos, constam valores pendentes de pagamento, razão pela qual em setembro/04 a
diretoria Administrativa solicitou a adoção de providências judiciais visando a
desocupação do Imóvel
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Em 28/10/2005 formalizou-se acordo judicial com relação ao box n º 04 ocupado
pela Srª Alaíde Souza Ramos, conforme processo n º 2005.61.0006867-0 da  7ª
Vara  Cível federal, constando nos arquivos do processo n º 23089.002566/97-18
da UNIFESP
Alguns dos espaços já foram licitados e estão sendo ocupados por terceiros,
mediante pagamento, enquanto que outros serão aproveitados pela própria
Universidade.

As questões objeto das determinações não estavam inicialmente
previstas no plano de trabalho da presente auditoria. Ao final dos
trabalhos, concluiu-se que as amostragens e os testes realizados não foram
suficientemente representativos para permitir a emissão conclusiva de
opinião, corroborando ou não a informação prestada pela Unidade.

9.1.1.8 INFORMAÇÃO: (085)

Dentre as determinações direcionadas à Unidade no Acórdão 1973/2004 -
Primeira Câmara – TCU, e que permaneciam pendentes de atendimento, ou não
foram tratadas especificamente no relatório de auditoria de avaliação de
gestão do exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP, destacam-
se aquelas cujos questionamentos não foram respondidos pela Unidade.

9.2.11. promova a regularização do processo relativo ao Convênio 001/2001,
celebrado à época com a SPDM, saneando as irregularidades apontadas nestes
autos relativas ao referido convênio, com observância à IN/STN 1/97;
9.2.12. exija da SPDM, nos moldes do art. 28 da IN/STN 1/97, a prestação de
contas do convênio mencionado no subitem anterior, a qual deverá ser analisada
sob os aspectos técnico e financeiro pela Unifesp, de forma conclusiva sobre
sua aprovação ou rejeição, consoante as disposições contidas na referida
Instrução Normativa;

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

“9.2.11: Atualmente o Convênio 001/2001 já foi regularizado e não
sendo mais oneroso

9.2.12: Está sendo providenciado a Prestação de Contas.”

Foi solicitado à Unidade, através da SA 15/2006, cópia do termo
aditivo ao Convênio 001/2001, celebrado à época com a SPDM, comprovando o
saneamento das irregularidades apontadas relativas ao referido convênio,
que resultaram na determinação 9.2.11 do Acórdão TCU 1973/2004 – Primeira
Câmara, conforme manifestação apresentada no Plano de Providências da
Unidade. Até o encerramento do período de apuração do presente trabalho de
auditoria a solicitação não foi atendida.

9.1.1.9 INFORMAÇÃO: (086)

Dentre as determinações direcionadas à Unidade no Acórdão 1973/2004 -
Primeira Câmara – TCU, e que permaneciam pendentes de atendimento, ou não
foram tratadas especificamente no relatório de auditoria de avaliação de
gestão do exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP, destacam-
se aquelas que não foram atendidas satisfatoriamente.
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9.2.1. observe as disposições contidas no art. 36 da Lei 4.320/64 e arts. 67 e
68 do Decreto 93.872/86;
9.2.6. observe o disposto no art. 117, inciso X, da Lei 8.112/90 relativo à
proibição de participação de servidores na administração de sociedade civil;
9.2.7. observe, na realização de pagamentos por ocasião da execução de
despesas, o disposto no art. 62 da Lei 4.320/64, o qual veda a antecipação de
pagamento, devendo esse estágio da despesa ocorrer somente após a regular
liquidação efetivada nos termos do art. 63 do referido diploma legal, sob pena
de se incorrer em grave infração a norma legal sujeita a aplicação de multa por
este Tribunal;
9.2.8. abstenha-se de participar de convênios cujo interesse seja especifico da
Sociedade Paulista de Medicina - SPDM (Hospital São Paulo), ou de outras
instituições, uma vez que a própria entidade executora e interessada poderá
individualmente formalizá-los, nos termos da IN/STN 1, de 15/1/1997, não
havendo, portando, a necessidade de intervenção da Unifesp, especialmente no
tocante a simples tramitação dos recursos em suas contas bancárias (recebimento
de valores com posterior transferência à SPDM; às vezes até de forma
parcelada), consoante já determinado por este Tribunal (TC 700.340/1997-1,
apreciado mediante a Relação 64/98 - 2ª C, Ata 29/98, Sessão de 3/9/98);
9.2.9. atente, nas contratações que efetuar, sob quaisquer das modalidades
licitatórias, ou relativas a dispensa ou inexigibilidade previstas para os
órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, para as
disposições contidas na Lei 8.666/93, abstendo-se de celebrar contratos e
instruir os respectivos processos sem a observância de todos os dispositivos
mencionados pela referida lei;
9.2.10. efetue a programação de compras para todos os departamentos da
Universidade com vistas a evitar a fragmentação das despesas, realizando
procedimentos licitatórios de acordo com a modalidade prevista para a
totalidade das aquisições, com observância ao disposto no art. 23 da Lei
8.666/93;

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

9.2.1: O gestor concorda parcialmente com a recomendação relativa ao item 9.2.1
do acórdão 1973/2004. Algumas despesas que surgiram referente a exercícios
anteriores, foi solicitado créditos no elemento 339092, ou seja,  despesas de
exercícios Anteriores.
9.2.6: O gestor não concorda  com a recomendação relativa ao item 9.2.6 do
acórdão 1973/2004. O gestor não concorda com a recomendação da UCI em razão da
SPDM (Associação para o Desenvolvimento da Medicina) instituição sem fins
lucrativos, mantenedora do Hospital São Paulo, hospital universitário da
Unifesp, reconhecido pelo Mec, sendo que por ocasião da  federalização da
universidade ficou estipulado no decreto de constituição que os funcionários do
Hospital seriam funcionários públicos concursados.
Dessa forma é estatutário na Associação mantenedora que o Reitor e o Vice
Reitor da universidade ocupam cargo de presidente e de vice-presidente da
mantenedora para que não haja divergência de condução administrativa,
preservando assim os interesses da Universidade junto a seu hospital
universitário.
9.2.7: O gestor   não concorda  com a recomendação relativa ao item 9.2.7 do
acórdão 1973/2004. A UNIFESP acatou as recomendações desta auditoria, no que se
baseia  aos dispostos nos artigos 62 a 63 da lei 4.320/64, sendo as liquidações
feitas somente após o recebimento do documento comprobatório da despesa, mesmo
porque com a implantação do CPR, houve alteração nos procedimentos de
liquidação, onde tornou-se obrigatório o preenchimento dos documentos fiscais
em sua liquidação.
9.2.8: O gestor não  concorda parcialmente com o item  9.2.8. Com relação ao
presente item cumpre-nos informar que conforme resposta referente aos Ofícios
333 (TCU) de 26.03.2004 e 964 (TCU) de 31.08.2004,  a realização desses
Convênios são de grande importância para a UNIFESP, pois as finalidades
constitucionais e legais são atingidas, ou seja, há o desenvolvimento de
atividades interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão.
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Alem disso, preliminarmente, cabe  esclarecer que o SPDM é uma Associação  sem
fins lucrativos voltado à pesquisa, ao ensino e a extensão  de caráter
filantrópico, de utilidade pública reconhecida em todos os âmbitos, mas mais
que isso é mantenedora do Hospital Universitário da UNIFESP.
Como é de consenso geral,  na área da saúde, a necessidade de desenvolvimento
de pesquisa e de formação de médicos, em qualquer especialidade, requer, não
somente assento nos bancos acadêmicos e nas salas de aula, mas também
atividades práticas que gerarão a base para as pesquisas em campo de execução
de trabalho, solidificando a formação profissional dos médicos e técnicos
envolvidos, tornando-a absolutamente exemplar.
No caso em tela a UNIFESP, através do Hospital São Paulo atua em conjunto com
instituições a ela visceralmente ligadas, que dão suporte à parte prática e de
formação dos médicos em suas diversas especialidades.
Evidentemente que o trabalho desenvolvido pela UNIFESP em conjunto com a SPDM
é único, pois não tem como objetivo a prestação pura e simples de serviços. Sua
função precípua é a de atender a demanda interna e por vezes até externa
(através dos cursos de especialização e extensão) de especialistas na área
medica, cumprindo portanto seu objetivo de formação de profissionais, em grau
de excelência, atingindo todas as etapas necessárias para que esse mister se
concretize.
E também não seria razoável que a SPDM  prestasse serviços sem a participação
da UNIFESP uma vez que a interação entre as duas pontas de formação prática e
de campo para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, estaria rompida e os
objetivos da Universidade  não seriam alcançados.
Observe-se que o atendimento desenvolvido e os serviços prestados com a
participação da SPDM, são realizados através do Sistema Único de Saúde, o que
equivale dizer que os profissionais que estão envolvidos nesta atividade tem a
supervisão e a orientação da academia, proporcionando um nível de atendimento
de excelência, à população que não alcança a possibilidade de ser gratuitamente
tratada por professores da Universidade, que evidentemente através dos seus
Departamentos, prestam esse tipo de assistência imprescindível a doentes
carentes.
Dessa forma os serviços devem ser contratados pela UNIFESP e nada impede que a
execução seja feita pelo Hospital Universitário ligado à  ela .
Dada  nossa experiência comprovada é fato que, a UNIFESP é em termos mundiais,
por docente, a Universidade que mais apresenta trabalhos de pesquisa e
publicações em revistas indexadas e seus profissionais possuem reconhecimento
de excelência no mundo científico, tanto interna como internacionalmente, não
só na área acadêmica como também em capacitação tecnológica.
Assim pelo que foi até aqui expendido, esperamos sejam consideradas
satisfatórias as justificativas apresentadas vez que essa Universidade, que
sempre primou pela observação dos preceitos legais e dá suporte de saúde
pública juntamente com seu Hospital Universitário  à 29,05% da população
carente da Grande São Paulo
9.2.10: O gestor não concorda  com a recomendação relativa ao item  9.2.10 do
acórdão 1973/2004. Esta recomendação é oriunda de constatações feitas em anos
anteriores e vem sendo repetidas em todos os relatórios seguintes. No entanto a
realidade atual é outra. Hoje as compras são efetuadas através de pregão
eletrônico, não havendo mais fragmentação de compras como se verificou no
passado. É de se observar que no último relatório da UCI (160766) não foi
constatado in loco tal impropriedade. Logo a recomendação existente ainda diz
respeito ao passado e que não mais se verifica, devendo, pois, ser extinta do
presente.

Constatou-se o descumprimento total ou parcial das determinações,
evidenciado pelas irregularidades na inscrição e execução de restos a
pagar, na manutenção de servidores da Unidade na qualidade de
administradores de sociedades civis e comerciais, no pagamento antecipado
de despesas, na manutenção dos Convênios firmados com as prefeituras para a
simples tramitação dos recursos em suas contas bancárias, nas contratações
por dispensa e inexigibilidade de licitação, e na fragmentação de compras
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executadas por dispensa de licitação, conforme tratado em itens específicos
do presente relatório.

9.1.1.10 INFORMAÇÃO: (087)

Dentre as determinações direcionadas à Unidade no Acórdão 1973/2004 -
Primeira Câmara – TCU, e que permaneciam pendentes de atendimento, ou não
foram tratadas especificamente no relatório de auditoria de avaliação de
gestão do exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP, destacam-
se outras que não foram plenamente atendidas.

9.2.5. adote providências, no prazo de sessenta dias, com vistas ao
levantamento dos servidores que percebam indevidamente o Adicional de Atividade
Ionizante e à devolução das quantias pagas indevidamente, informando a este
Tribunal, ao final desse prazo, as medidas adotadas;

No Plano de Providências a Unidade manifesta-se concordando com a
determinação relativa ao item 9.2.5. Entretanto, apresentou prazo para
implementação em até 180 dias.

9.1.1.11 INFORMAÇÃO: (088)

Dentre as determinações direcionadas à Unidade no Acórdão 1973/2004 -
Primeira Câmara – TCU, e que permaneciam pendentes de atendimento, ou não
foram tratadas especificamente no relatório de auditoria de avaliação de
gestão do exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP, destaca-
se a determinação 9.2.13 que também não foi atendida.

9.2.13. adote as medidas cabíveis para a apuração dos pagamentos efetuados
irregularmente ao Sr. Carlos Takeo Okamura, providenciando à sua devolução;
o citado servidor recebeu pagamentos a título de remuneração e de reembolso de
despesas no ano de 2000 e 2001, conforme demonstrado a seguir:

Ano Remuneração Reembolso
2000 R$ 22.402,45 R$ 15.768,32
2001 R$ 30.804,90 R$ 17.808,87
TOTAL R$ 53.207,35 R$ 33.577,19

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

9.2.13: O gestor não concorda  com a recomendação relativa ao item  9.2.13 do
acórdão 1973/2004. As providencias foram tomadas e o Dr. Carlos Takeo Okamura
apresentou defesa, justificando o recebimento, conforme plano de trabalho,
autorizado pelo Ministério da Saúde/Unifesp/Secretaria Estadual de Rondônia,
para o desenvolvimento do projeto Saúde Solidária Interiorização da Assistência
à Saúde no Estado de Rondônia a título de Bolsa para Coordenação do Projeto
Vale lembrar que  em outubro de 2004, cumprindo determinação do TCU o Dr. Takeo
foi notificado a prestar contas da importância  mencionada ao referido
tribunal.
Por ocasião da auditoria realizada nesta unidade em abril p.p. foi entregue  à
vossa equipe  de auditoria  cópia do documento que ora se junta novamente.

No Plano de Providências, a Unidade apresenta manifestação discordando
da determinação 9.2.13 do Acórdão 1973/2004, sem entretanto esclarecer se
tal discordância foi objeto de recurso perante o TCU, nos termos do art. 32
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da Lei 8443/1992, que ensejasse efeito suspensivo ao cumprimento da
determinação.

Alega o gestor que as medidas necessárias teriam sido tomadas por meio
de defesa apresentada pelo Coordenador do Projeto justificando o
recebimento, conforme plano de trabalho, autorizado pelo Ministério da
Saúde/Unifesp/Secretaria Estadual de Rondônia, para o desenvolvimento do
projeto Saúde Solidária Interiorização da Assistência à Saúde no Estado de
Rondônia a título de Bolsa para Coordenação do Projeto.

Entretanto, constatou-se que a ação adotada pela UNIFESP à época da
determinação não atende ao mandamento expedido pelo TCU no sentido de
apurar os pagamentos efetuados irregularmente ao Coordenador Estadual do
Projeto, servidor do Governo do Estado de Rondônia, conforme evidenciado no
trabalho de auditoria da gestão do exercício de 2001. A ação da Unidade
limitou-se ao encaminhamento de ofício ao servidor (Ofício nº 332/2004 de
28/10/2004) para que o mesmo prestasse contas da importância paga
irregularmente em 2000 e 2001 na execução do Convênio nº 1292/1999.
Ademais, não há qualquer informação de servidor designado pela fiscalização
ou autoridade estatutariamente incumbida de zelar, à época dos fatos, pela
regular aplicação dos recursos públicos postos à disposição do convenente,
quanto à consistência das informações prestadas pelo servidor. E, ainda,
não há qualquer parecer emitido e homologado pela atual administração da
Unidade concluindo sobre a irregularidade ou não dos pagamentos efetuados.

Cabe destacar que a análise da “prestação de contas” apresentada pelo
Coordenador do Projeto apenas corrobora os fatos já relatados no trabalho
de auditoria de avaliação da gestão de 2001, não trazendo elementos novos
que não tenham sido contempladas nas justificativas já apresentadas ao
Tribunal. Nesse sentido, as alegações do Coordenador do Projeto estão
fundamentadas em cópia do Projeto Saúde Solidária – Interiorização da
Assistência à Saúde no Estado de Rondônia de 1999, que teria dado origem ao
convênio firmado pela UNIFESP, contendo explicitamente, no memorial de
cálculo, a previsão da remuneração mensal de R$ 2.800,00 para a coordenação
do projeto a título de bolsa.

Por outro lado, o projeto original continha previsão de gastos tanto
de apoio quanto de reserva de contingência no valor total de R$ 500.000,00
as quais poderiam estar sujeitas a um processo normal de reembolso.
Entretanto, as informações apresentadas pelo Coordenador do Projeto não
trazem qualquer prova documental (Notas Fiscais, cópia de cheques, extrato
bancário) que comprove a efetiva e regular aplicação dos recursos que
teriam sido gastos a título de reembolso de despesas.

Uma vez que o retardamento no processo de apuração compromete o
alcance dos efetivos responsáveis pelas irregularidades, na medida em que
dificulta a produção de provas, foi emitida Nota de Auditoria NA 03/2006,
de 17/05/2006, contendo recomendação ao reitor, nos seguintes termos:

Recomendamos ao Reitor a imediata designação de comissão de sindicância com o
propósito específico de dar cumprimento ao item 9.2.13 do Acórdão TCU 1973/2004
– Primeira Câmara, conforme transcrito a seguir, incluindo-se entre os sujeitos
passíveis de responsabilização os gestores da UNIFESP responsáveis pela
formalização, fiscalização, e aprovação da prestação de contas do referido
convênio.
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9.1.1.12 INFORMAÇÃO: (089)

O Tribunal de Contas da União proferiu no exercício de 2004 o Acórdão
3078/2004 – Primeira Câmara, remetendo à determinação do Acórdão 184/1999 –
Plenário, direcionada à UNIFESP, cujo atendimento ainda se encontrava
pendente durante os trabalhos de auditoria de avaliação de gestão do
exercício de 2004, realizados por esta CGU-Regional/SP, razão pela qual são
retomados no presente trabalho.

“8.4 - aplicar o enunciado da Súmula TCU nº 106 para as quantias
recebidas até a data da publicação da Decisão Administrativa nº 444/94, ou
seja 25.07.94, dispensando os servidores do ressarcimento das quantias
recebidas; e”

No Plano de Providências, a Unidade manifestou-se discordando da
determinação, informando que o processo judicial 2002.61.00.025253-9, em
trâmite na justiça federal, que suspendeu o desconto dos valores recebidos
indevidamente a partir de 26/07/1994, continuaria sub-judice. A decisão
judicial de primeira instância concedeu parcialmente a segurança,
condicionando a efetivação dos descontos à instauração de processo
administrativo com observância dos princípios constitucionais do
contraditório e ampla defesa.

Pesquisa realizada no site do Tribunal Regional Federal TRF - 3ª
Região revelou que o processo foi remetido em 28/03/2006 ao TRF – 3ª Região
para julgamento de recurso. Conforme informações prestadas pela Procuradora
Jurídica da UNIFESP, a instauração dos processos administrativos está
aguardando a decisão final em última instância no judiciário. Por
conseguinte, permanece pendente de implemento o citado Acórdão 184/1999.

9.1.2 ASSUNTO  - Atuação das Unidades da CGU - NO EXERCÍCIO

9.1.2.1 INFORMAÇÃO: (075)

Em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de 2005,
contidas no relatório CGUSP 160766 de avaliação de gestão da Unidade do
exercício de 2004, e tratadas no Plano de Providências, não foi possível
concluir sobre o satisfatório atendimento ou não das seguintes
recomendações, em razão da restrição do plano de trabalho da presente
auditoria:

7.1.1.1 Impropriedades na utilização de suprimentos de fundos, contrariando
disposições da Lei n.º 4.320/64 e do Decreto n.º 93.872/86.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Unifesp proceda à concessão de suprimento de fundos apenas
nos casos previstos no art. 45 do Decreto n.º. 93.872/86, bem como observe a
Lei n.º 4.320/64 quanto à obrigatoriedade dos atestos nos documentos
comprobatórios das despesas.
9.4.2.1 Situação irregular de servidores públicos - médicos e docentes - da
Unifesp, no que diz respeito ao exercício de atividades incompatíveis com o
regime de trabalho do cargo público ocupado.
RECOMENDAÇÃO:
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Recomenda-se à Entidade que busque adequar as atividades exercidas pelos seus
servidores, em entidades privadas, aos preceitos ditados pela lei,
especialmente no tocante à compatibilidade de horário e à participação na
administração de empresa ou sociedade civil.
Recomenda-se que seja obedecida a punição prevista na lei para os casos de
transgressão citados no presente relatório e no relatório da auditoria
realizada no ano de 2003 onde foi apontada constatação de mesmo teor da aqui
relatada, sob pena de responsabilidade solidária do gestor.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

7.1.1.1: O gestor  concorda  parcialmente  com a recomendação
A Universidade está utilizando a sistemática de Suprimentos de Fundos, conforme
menciona o art. 45 da lei 93.872/86; sendo que esta sistemática foi alterada
pelo Decreto 5.355, de 25 de janeiro de 2005.
É de se observar, ainda, que neste exercício houve redução significativa para
as concessões de suprimento de fundos, em relação ao ano anterior, chegando tal
redução em torno de 60% do que se concedeu anteriormente.

Em adição, o reitor prestou as seguintes informações adicionais em
19/08/2005, em resposta ao Ofício de Audiência nº 0952/2005 da SECEX-
SP/TCU, de 05/08/2005:

c) Acerca das providencias adotadas no sentido de coibir a acumulação indevida
de cargos públicos, tendo em vista a constatação de 47 (quarenta e sete)
servidores da UNIFESP com dois vínculos (se exigiu a apresentação de
documentação que comprovasse a compatibilidade de horários e em caso negativo,
qual a medida tomada em relação a esses servidores)
O  Departamento de Recursos Humanos da UNIFESP esclarece:
Todos os quarenta e sete servidores apresentaram comprovantes de
compatibilidade de horários e todas as situações de acumulação estão lícitas.

As questões objeto das determinações não estavam inicialmente
previstas no plano de trabalho da presente auditoria. Ao final dos
trabalhos, concluiu-se que as amostragens e os testes realizados não foram
suficientemente representativos para permitir a emissão conclusiva de
opinião, corroborando ou não a informação prestada pela Unidade.

9.1.2.2 INFORMAÇÃO: (076)

Em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de 2005,
contidas no relatório CGUSP 160766 de avaliação de gestão da Unidade do
exercício de 2004, e tratadas no Plano de Providências, constatou-se que
permanecem pendentes de pleno atendimento as seguintes recomendações:

5.3.1.1 Diferença entre as metas previstas e realizadas. Metas e indicadores
não condizentes com as atividades finalísticas da Unidade.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Unifesp além de fixar-se em metas que sejam definidas
através das suas atividades finalísticas, utilize indicadores que mantenham
correlação entre o que é previsto e o que é realizado, afim de melhor avaliar a
eficácia dos resultados obtidos.
5.3.2.1 Falta de padrões de desempenho para análise da utilização dos recursos
da Unidade.
RECOMENDAÇÃO:
Visando a utilização produtiva dos recursos disponibilizados para a Unifesp,
recomendamos que sejam criados padrões de desempenho a fim de se ter a
eficiência necessária na avaliação desses recursos.
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9.1.3.1 Cessão indevida de servidores.
RECOMENDAÇÃO:
Com base no Decreto n.º 94.667/87, recomendamos à Universidade Federal de São
Paulo – Unifesp, a instauração de processo administrativo para apuração das
responsabilidades, bem como do ressarcimento dos valores percebidos
indevidamente, pela servidora Clélia Maria Ribeiro Franco.
Com referência ao item “D”, recomendamos que a Unifesp, instaure uma Comissão
de Sindicância, para apuração dos fatos acima relatados, bem como o período em
que o mesmo se encontrava exercendo a função, e o ressarcimento dos valores
percebidos indevidamente.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

5.3.1.1: O gestor não concorda com a recomendação
A Universidade é uma Instituição Pública com finalidades específicas de Ensino,
Pesquisa e Extensão, atividades que estão sendo plenamente cumpridas e tanto
isso é fato que a Universidade e seu Hospital Universitário promovem estudos e
atendimento de excelência reconhecida nacional e internacionalmente.
Todavia para que possamos cumprir a contento nossas atividades finalísticas
temos que observar e implementar as atividades meio, como: Auxílio Alimentação
aos Servidores e Empregados, Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados,
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados, Assistência
ao Educando de Ensino de Graduação, Assistência Hospitalar e Ambulatorial a
População, Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física das Ifes e dos
Hospitais de Ensino, Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação, sem as quais a qualidade dos resultados ficam
comprometidos.
Salientamos a importância das atividades meio que devem ser metas
Institucionais, pois são reconhecidas pelo Ministério do Planejamento que
coloca para as Instituições Públicas em geral, nas quais se incluem as
Instituições Federais de Ensino Superior metas como: Auxílio Alimentação aos
Servidores e Empregados, Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados,
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados, Assistência
ao Educando de Ensino de Graduação, Assistência Hospitalar e Ambulatorial a
População, Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física das Ifes e dos
Hospitais de Ensino, Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação, como também Funcionamento de Cursos de
Graduação, Pós-Graduação, Serviços à Comunidade por Meio de Extensão
Universitária, Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, Acervo Bibliográfico destinado a IFES e Hospitais de Ensino, que
são objetivos estratégicos definidos para o período no PPA (Plano Plurianual).
5.3.2.1: O gestor concorda parcialmente com a recomendação.
A instituição passou a ser gerida com maior cuidado no planejamento,
acompanhamento e utilização dos recursos. Comissões como a de Empenho foram
ampliadas com a representatividade de vários Departamentos Administrativos,
outras como a Comissão Permanente de Avaliação e do Plano de Desenvolvimento
Institucional envolveram a comunidade em oficinas, seminários e reuniões de
trabalho para definir métodos de acompanhamento de desempenho e de avaliação
institucional; inclusive, na utilização dos Recursos da Unidade. Esperamos o
resultado de tais trabalhos para breve, sem deixar de implementar todas as
solicitações de desempenho de nosso mantenedor, o MEC.
Os Convênios firmados pela Unifesp no exercício de 2004 foram para pagamentos
aluguéis, concessionárias de serviços públicos e prestadores de serviço em
atraso há vários meses ou anos. O pagamento dos atrasados não estava previsto
em metas dos últimos anos, sendo os convênios, conseguidos através de
apresentação da situação de inadimplência da instituição junto a esses
credores. Mesmo os valores pagos, foram recalculados com os credores para
viabilizar as quitações das dívidas.”
Vale esclarecer também que todas as decisões e ou medidas tomadas no sentido já
apontado demanda certo tempo para  se avaliar os resultados. Dessa forma pode
se verificar que comissões como as de empenho e  licitação estão atuando
firmemente nessa direção.
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Em adição, o reitor prestou as seguintes informações adicionais em
19/08/2005, em resposta ao Ofício de Diligência nº 0952/2005 da SECEX-
SP/TCU, de 05/08/2005:

b) Acerca da inclusão de metas referentes às atividades de competência do
Hospital São Paulo, pessoa jurídica distinta da Universidade, impedindo a
adequada avaliação dos resultados operacionais da UNIFESP
O Centro de Avaliação e Integração de Dados Institucionais – CAIDI esclarece:
As atividades apresentadas como metas, refletem os indicadores dos programas
pelos quais somos questionados com relação ao uso dos recursos, ainda durante o
planejamento das metas junto ao Fórum de Pró-Reitores das Instituições Federais
de Ensino Superior – FORPLAD.
Não aparecendo como metas em nossos relatórios futuros, ainda que venhamos a
incluí-las em outras áreas  do relatório, como satisfação aos recursos que são
destinados para esses fins.

As informações prestadas pela Unidade não foram confirmadas nos exames
realizados. Constatou-se o descumprimento total ou parcial das
recomendações, evidenciado pelas ausência de indicadores que mensurem a
eficácia da execução operacional em relação às metas estabeçecidas, a
ausência de padrões de desempenho para análise da utilização dos recursos
da Unidade, e pela inexistência de informação quanto à instauração de
processo administrativo para apuração das responsabilidades.

9.1.2.3 INFORMAÇÃO: (077)

Em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de 2005,
contidas no relatório CGUSP 160766 de avaliação de gestão da Unidade do
exercício de 2004, e tratadas no Plano de Providências, constatou-se que
permanecem pendentes de pleno atendimento as seguintes recomendações:

5.2.1.1 Celebração de convênios e contratos incompatíveis com a atividade-fim
da Unifesp, em desacordo com o artigo 4° da Lei n° 8.957, de 15/12/1994, e
artigo 2° do Estatuto da Autarquia.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à Unifesp que restrinja sua atuação à finalidade para qual foi
constituída, como Instituição Federal de Ensino Superior, desempenhando
atividades interrelacionadas de ensino, pesquisa e extensão, com ênfase no
campo das ciências de saúde, e, por conseguinte, abstenha-se de celebrar
contratos, convênios e congêneres voltados à exclusiva prestação de serviços,
cujas finalidades desvinculam-se do campo acadêmico.
6.1.1.1 Convênios firmados para realização de cursos de
extensão/especialização, com descumprimento às Leis n.º 4.320/64 e n.º 8.666/93
e à IN/STN n.º 01/97.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Unifesp proceda à revisão da Resolução n.º 02, de
27/11/2003, da Pró-Reitoria de Extensão/Unifesp, e dos procedimentos de
operacionalização de seus cursos de extensão/especialização, adequando-os aos
normativos pertinentes. Igualmente, que observe a Lei n.º 4.320/64 e o Manual
Siafi, quanto à classificação contábil de suas transferências aos convenentes.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

5.2.1.1: O gestor  não  concorda  com a recomendação
Considerando que é de consenso geral, que na área da saúde , a necessidade de
desenvolvimento de pesquisa e de formação de médicos, em qualquer
especialidade, requer, não somente assento nos bancos acadêmicos e nas salas de
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aula, mas também atividades práticas que gerarão a base para as pesquisas em
campo de execução de trabalho, solidificando a formação profissional dos
médicos e técnicos envolvidos, tornando-a absolutamente exemplar. e, estas
atividades propiciam aos alunos de Graduação e Pós-Graduação dos Cursos de
Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Tecnologia Oftálmica e Ciências
Biológicas-modalidade médica, elevado nível de ensino e ampliação do campo para
o desenvolvimento das pesquisas científicas e tecnológicas, bem como propiciar
à população paulistana atendimento médico-hospitalar digno e eficaz.
Dada  nossa experiência comprovada é fato que, a UNIFESP é em termos mundiais,
por docente, a Universidade que mais apresenta trabalhos de pesquisa e
publicações em revistas indexadas e seus profissionais possuem reconhecimento
de excelência no mundo científico, tanto interna como internacionalmente, não
só na área acadêmica como também em capacitação tecnológica, o que justifica  a
celebração de contratos, convênios e congêneres, cujas finalidades vinculam-se
ao campo acadêmico.
6.1.1.1: O gestor concorda  parcialmente  com a recomendação
Dada  a criação da Fap-Unifesp, os convênios hoje firmados com a Universidade
deixarão de sê-lo. Todavia os cursos em andamento continuarão até seu final sem
alteração No que tange às prestações de contas  estas deverão ser prestadas
conforme as normas  pertinentes. Nesse  sentido foi criado um normativo para
Prestação de Contas dos cursos de extensão e especialização pelos órgãos
competentes.
Alem disso, durante este exercício foi determinado pelo Departamento  de
Contabilidade e Finanças da Unifesp que a não apresentação da prestação de
contas pelo seu coordenador resultará no bloqueio do referido curso junto à
Pro-Reitoria de extensão.

Constatou-se o descumprimento total ou parcial das recomendações,
evidenciado pela manutenção dos Convênios firmados com as prefeituras para
a simples tramitação dos recursos em suas contas bancárias, e pela
realização de cursos de extensão/especialização, com descumprimento às Leis
n.º 4.320/64 e n.º 8.666/93 e à IN/STN n.º 01/97, conforme tatado em itens
específicos do presente relatório, e conforme o disposto em Ata do Conselho
de Extensão da UNIFESP de setembro de 2005.

9.1.2.4 INFORMAÇÃO: (078)

Em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de 2005,
contidas no relatório CGUSP 160766 de avaliação de gestão da Unidade do
exercício de 2004, e tratadas no Plano de Providências, constatou-se que
permanecem pendentes de pleno atendimento as seguintes recomendações:

RELATÓRIO 160766/2004
8.1.2.1 Falta de estrutura para gerenciamento dos bens patrimoniais da Unidade.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Unifesp estruture melhor seu setor de Patrimônio e faça um
planejamento de médio prazo, que tenha pôr objetivo, mesmo que envolva mais de
um exercício, a cobertura e a verificação da existência física, em campo, de
100% dos bens patrimoniais da Unidade.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

8.1.2.1: O gestor  concorda com a recomendação
Informamos que o prazo para cumprimento da recomendação será de quatro anos e
que para execução desta tarefa já estamos providenciando a reestruturação do
setor nos seguintes itens:
1. Aumentar o quatro de servidores no setor e efetuar parceria com CIEE(Centro
Integrado Empresa Escola) contratando estagiários;
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2. Criação de ferramenta "On-line" de integração entre o Setor de Patrimônio e
as Diversas Unidades da Unifesp;
3. Modernização no sistema de emplaquetamento, com implementação de código de
barras abrangendo os seguintes equipamentos: leitora, impressora, palm-top e
lep-top, substituindo assim as placas existentes nos bens patrimoniais e
inventariando-os;

Constatou-se o cumprimento parcial da recomendação. Conforme apurado
nos trabalhos de campo, e tratado em itens específicos do presente
relatório, o sistema de “patrimônio on-line” módulo de integração entre as
unidades da UNIFESP e o setor de patrimônio está concluído mas ainda em
implementação. Além disso, confirmou-se a contratação de dois estagiários.
Por outro lado, o sistema de código de barras para inventariar 100% dos
bens patrimoniais ainda não foi adquirido. Por conseguinte, os esforços
empreendidos pelo setor ainda não foram suficientes para estruturar o
gerenciamento dos bens patrimoniais da Unidade, que permanece sem realizar
procedimento de inventário anual dos bens.

9.1.2.5 INFORMAÇÃO: (079)

Em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de 2005,
contidas no relatório CGUSP 160766 de avaliação de gestão da Unidade do
exercício de 2004, e tratadas no Plano de Providências, constatou-se que
permanecem pendentes de pleno atendimento as seguintes recomendações:

9.1.3.1 Cessão indevida de servidores.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à Unifesp que providencie as Portarias de prorrogação das cessões
dos servidores relacionados.
Recomendamos à Unifesp que cumpra o disposto no parágrafo 1º, do artigo 93 da
Lei n.º. 8112/90, e que os órgãos que possuam servidores cedidos pela Unifesp
sejam notificados com relação às recomendações já feitas anteriormente pela
CGU/SP, no sentido de ressarcir os valores devidos pelas cessionárias à Unifesp
por conta das cessões, e posteriormente solicitar o ressarcimento dos valores
pagos.
Com base no Decreto n.º 94.667/87, recomendamos à Universidade Federal de São
Paulo – Unifesp, a instauração de processo administrativo para apuração das
responsabilidades, bem como do ressarcimento dos valores percebidos
indevidamente, pela servidora Clélia Maria Ribeiro Franco.
Com referência ao item “D”, recomendamos que a Unifesp, instaure uma Comissão
de Sindicância, para apuração dos fatos acima relatados, bem como o período em
que o mesmo se encontrava exercendo a função, e o ressarcimento dos valores
percebidos indevidamente.
9.2.2.1 Pagamentos indevidos de auxílio-transporte.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à Unifesp que realize recadastramento de todos os servidores que
percebem auxílio-transporte.
Recomendamos também que seja adotada metodologia para concessão de auxílio-
transporte, no sentido de evitar itinerários inexeqüíveis e/ou incompatíveis
com o cumprimento da carga horária diária do servidor.
Além disso, ressaltamos que a Unidade deve limitar o benefício à utilização de
transporte coletivo de natureza não seletiva ou especial, de acordo com a
Portaria SUP/DER - 35/88.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

9.1.3.1: O gestor CONCORDA parcialmente com a recomendação
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De acordo com a recomendação acima exposta percebe-se que houve equívoco ao
fundamentar a recomendação no Decreto 94.667/87 quando o correto deve ser
Decreto 94.664/87, relativamente à servidora Clélia. Feita a observação,
esclarece-se que a  servidora foi cedida para a Universidade Federal de
Pernambuco para exercer suas atividades naquele  órgão.
Antes do final do período de sua cessão a servidora foi contatada por telefone
para regressar para essa Universidade. Nesse momento surgiu interesse da mesma
em ser redistribuída para àquela Universidade. Diante disso foi tomada
providência nesse sentido, quando o obstáculo se deu em virtude de exigência
legal em se demitir um funcionário do HU da Universidade de Pernambuco para
absorver a servidora estatutária naquele quadro de servidores. Ocorre que houve
dificuldade naquele órgão e o tempo se arrastou até o momento ficando a
servidora Clélia em situação irregular.
Ressalte-se que mesmo havendo interesse da Universidade de Pernambuco em
receber a servidora em seu quadro, cabe, primeiramente, a ELA (Universidade)
demitir outro para recebê-la, o que não aconteceu até o momento, segundo
informações obtidas pela servidora Clélia.
Por outro lado, deve ser considerado para todos os efeitos que ainda que haja
descumprimento legal em virtude de haver ultrapassado o período legal de sua
cessão, a mesma não causou qualquer prejuízo econômico-financeiro para os
cofres públicos, visto ter a servidora laborado para a Universidade Federal de
Pernambuco e não para a Unifesp que, a rigor, também pertence ao mesmo poder
público.
Por fim, esclarece-se que diante do interesse da servidora em ser redistribuída
para Pernambuco, estamos cobrando da Universidade Federal de Pernambuco as
providências  já apontadas para regularizar tal situação, como pode ser
comprovado através do processo de redistribuição em trâmite na Universidade
Federal de Pernambuco, n º 2389-004454/2005-45
Com relação ao servidor Aloísio Punhagui Guginotti, item D, cabe esclarecer o
seguinte:
O servidor foi requisitado pela Prefeitura de São Paulo para exercer sua
atividade naquele município, como demonstra a cópia do oficio que ora se anexa.
Entretanto foi constatado pela UCI que o mesmo exercia cargo de confiança o que
não era de conhecimento da UNIFESP. Dada essa constatação a Unifesp requereu à
Prefeitura Paulistana informações formais sobre tal fato.
Assim em 23/11/2005 o DRH dessa Universidade recebeu  mensagem eletrônica (E-
mail) dando conta da veracidade dos fatos constatados pela UCI. Diante disso a
Unifesp está  requerendo à  Prefeitura o ressarcimento dos valores recebidos
pelo servidor, no período em que o mesmo exerceu cargo de confiança em órgão da
Prefeitura de São Paulo, conforme cópia do requerimento anexo.
9.2.2.1: O gestor NÃO CONCORDA  com a recomendação
1-) Quanto ao item para efetuarmos recadastramento de todos os servidores, não
concordamos uma vez que estamos cumprindo a Medida Provisória 2165-36/2001
artigo 6º, sendo rotina desta Instituição à medida que os  servidores tem
alteração de endereço ou valores de condução apresentam nova declaração ao
Departamento de recursos Humanos.
Aproveitamos também para informar que enviamos um correio eletrônico para  a
Controladoria Geral de Seguridade, questionando sobre valores mínimos e máximo
para concessão do auxilio transporte e também a quantidade de conduções. Pela
resposta enviada por eles via correio eletrônico esclareceram que o orgão não
pode impor teto e nem questionar o numero de conduções uma vez que são
fornecidas por declaração do servidor.
Fomos informados que  o Ministério está com Minuta de Projeto de Lei que altera
significativamente a utilização do Auxilio Transporte, por hora temos que
seguir a legislação existente o qual estamos cumprindo. ( Documento anexo)
“Art. 6º A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada
pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas
com transporte nos termos do art. 1.
§ 1º Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que
trata este artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades
administrativa, civil e penal.
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§ 2º A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado
sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do
benefício. “
2-) Quanto à criação de uma metodologia para concessão de auxilio transporte
não concordamos uma vez que cabe ao Governo normatizar sua a concessão, ato
este que foi feito através da Medida provisória 2165/36-01 que estamos
cumprindo, e colocamos-nos a disposição  para apresentar a freqüência e
verificar do cumprimento da carga horária dos servidores, que é feita
mensalmente e em caso de faltas ou atrasos são feitas os descontos em folha de
pagamento.
3-) Quanto à utilização de transporte de natureza seletiva ou especial, não
concordamos, pois na instituição dentro de nosso cadastro somente estamos
efetuando pagamento de conduções coletivas cumprindo a citada Medida
Provisória.
4-) A servidora Leonora Feitoza consta em seu relatório  como moradora em
Itupeva, mas a mesma reside em São Paulo, recebendo auxílio transporte para a
capital.

Constatou-se o descumprimento total ou parcial das recomendações.
Quanto às recomendações do item 9.1.3.1., os esclarecimentos prestados pela
Unidade afastam a necessidade de instauração de processo administrativo
para apuração das responsabilidades da servidora cedida informalmente à
Universidade Federal de Pernambuco, ou o ressarcimento dos valores
percebidos indevidamente pela servidora. Entretanto, caberia ainda apurar a
responsabilidade pela autorização informal para que a servidora
permanecesse exercendo suas atividades fora da UNIFESP e do ordenador de
despesa pelo pagamento irregular da remuneração. Da mesma forma, cabe
apurar a responsabilidade do servidor cedido à Prefeitura de São Paulo e o
ressarcimento de eventuais valores percebidos indevidamente.

Quanto à recomendação do item 9.2.2.1 a manifestação apresentada pela
Unidade não procede. O TCU já firmou entendimento no sentido de que
sistematicamente, as Unidades revisem as informações cadastrais dos
servidores no que concerne a endereços e trajetos residência-local de
trabalho, para fins de apuração do valor devido aos interessados na
concessão do auxílio-transporte, informando aos servidores que é de
responsabilidade dos mesmos a atualização das informações que fundamentam a
concessão do benefício, e que a falta de atualização pode ser enquadrada
como informação falsa para efeito de instauração de processo
administrativo-disciplinar (Acórdão 1.529/2005-TCU-1a Câmara). No mesmo
sentido, compete às Unidades gestoras verificar a coerência dos trajetos
apresentados nas solicitações de auxílio-transporte e dos valores das
tarifas; estabelecendo, ainda, a obrigatoriedade para os servidores que se
utilizem de mais de duas conduções, de justificarem por escrito a
necessidade (Acórdão n° 1.281/2005-TCU-2a Câmara).

Entretanto, cabe ressaltar que o entendimento até então vigente quanto
à vedação ao pagamento de auxílio-transporte para custeio de transporte
seletivo ou especial foi reformado a partir do julgado do Tribunal de
Contas da União – TCU no Acórdão nº 2.211/2005 – Plenário. Esse mesmo
entendimento foi acompanhado pela Secretaria de Recursos Humanos – SRH/MP
que formalmente pronunciou-se quanto à possibilidade do pagamento do
auxílio-transporte, no caso de transporte seletivo ou especial, desde que a
localidade de residência do servidor não seja servida por meios
convencionais de transporte. Isto posto, a última parte da recomendação
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perdeu o objeto, cabendo à Unidade, entretanto, a observância das demais
recomendações com os ajustes necessários à aplicação do novo entendimento,
especialmente a exigência de apresentação de comprovante de residência e
dos bilhetes de viagem nos casos em que fossem utilizados transportes
intermunicipais, visando controle eficaz que garanta que os servidores
realmente se utilizam dos transportes descritos em seus requerimentos e
solicitação; com o detalhe de que informação falsa deve ser apurada por
meio de processo administrativo disciplinar, com vistas à reposição dos
valores percebidos indevidamente, conforme § 3º, art. 4º do Decreto nº
2.880/98 (Acórdão nº 511/2006-TCU- 2ª Câmara).

9.1.2.6 INFORMAÇÃO: (090)

Em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de 2003,
contidas no relatório CGUSP 116390 de avaliação de gestão da Unidade do
exercício de 2002, não foi possível concluir sobre o satisfatório
atendimento ou não das seguintes recomendações, em razão da restrição do
plano de trabalho da presente auditoria:

4.2.2.1 Escrituração contábil em desacordo com a legislação.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Entidade cumpra a legislação vigente.
5) A Entidade não vem cumprindo as exigências da Instrução Normativa Conjunta
STN/SFC - 004/2000, quanto ao registro da conformidade documental e o
arquivamento da documentação dos atos e fatos, que deve ser na mesma ordem do
registro diário, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
6.1.1.2 Pagamento para prestadores de serviços a título de pagamento a
bolsista.
RECOMENDAÇÃO:
Cumprir os respectivos normativos e não firmar contratos e convênios
desvinculados das finalidades da UNIFESP e que não possam ser executados pela
própria Universidade.
7.2.1.1 Impropriedades nas inscrições e execuções de Restos a Pagar.
1) RECOMENDAÇÃO:
Considerando que a despesa no montante de R$ 33.720,36 foi efetuada sem base
legal, recomendamos que o responsável pela autorização desta operação efetue a
devolução do valor indevidamente pago, bem como que a UNIFESP se abstenha de
realizar convênios não vinculados às finalidades da Universidade.
2) RECOMENDAÇÃO:
Considerando que a despesa no montante de R$ 32.860,00 foi efetuada sem base
legal, recomendamos que o responsável pela autorização desta operação efetue a
devolução do valor indevidamente pago.
7.2.2.1     INFORMAÇÃO:
RECOMENDAÇÃO:
A Entidade deverá adotar mecanismo de controle, visando observar a ordem
cronológica de entrada dos documentos fiscais e sua liquidação.
8.2.1.1     INFORMAÇÃO:
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a UNIFESP reinicie imediatamente o Processo Licitatório e
adote medidas para ressarcimento dos aluguéis inadimplentes.
9.1.1.2 Impropriedades em relação a dependentes do I.R, bem como outras
ocorrências.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à Entidade regularizar as impropriedades apontadas, bem como
revisão do cadastro de pessoal.
9.1.3.1 Pagamentos indevidos a Servidores cedidos.
RECOMENDAÇÃO:
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Recomendamos que a UNIFESP obedeça ao disposto § 1.º, artigo 93, da Lei
8112/90, visando ao recebimento dos valores devidos pelas cessionárias (PM de
Atibaia e PM de São Paulo), tanto dos servidores que exercem cargo em comissão
como daqueles que somente prestem serviços.
Para os servidores cedidos que não ocupam cargos em comissão, mas sim prestam
somente serviços, essa cessão foi indevida, pois contraria Inciso I do mesmo
artigo, portanto, a Entidade deverá providenciar o retorno dos servidores
cedidos.
9.2.3.1 Pagamentos indevidos de adicional de tempo de serviço
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Entidade promova revisão da concessão do Adicional por Tempo
de Serviço de todos os servidores, bem como o ressarcimento dos valores pagos
indevidamente.
9.4.1.1 Descumprimento da IN n.º 16/97 de 06/10/1997 e do Art. 8º da IN 44/02
de 02/10/2002.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Entidade cumpra a legislação pertinente, bem como o registro
no SIAPE da mudança da situação dos servidores tempestivamente.
10.1.1.1 Impropriedades nos processos licitatórios.
RECOMENDAÇÃO:
Na formalização dos processos licitatórios, deverá ser observada a legislação
vigente e evitar o fracionamento de convites.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

9.1.1.2: O gestor  concorda  parcialmente com a recomendação
Com relação aos itens  D e E  da constatação efetuada pela CGU, as alterações
só poderão ser efetuadas mediante autorização do DIATE, órgão do Ministério  do
Planejamento)  Dada  a necessidade dessa autorização a recomendação será
implementada  assim que o DIATE autorizar esse órgão.
9.1.3.1: O gestor CONCORDA parcialmente com a recomendação
De acordo com a recomendação da UCI os servidores cedidos que prestavam
serviços sem ocupar qualquer cargo  nas Prefeituras mencionadas já retornaram
para esta Universidade.
9.2.3.1: O gestor   CONCORDA  parcialmente  com a recomendação
A recomendação foi observada, conforme Memo/DRH/CAD/Nº 633/03  tendo sido feita
a revisão. cadastral e, para implementação dos valores pagos ou recebidos será
necessário prazo de até 180 dias.

As questões objeto das recomendações não estavam inicialmente
previstas no plano de trabalho da presente auditoria. Ao final dos
trabalhos, concluiu-se que as amostragens e os testes realizados não
contemplaram satisfatoriamente os itens, impedindo a emissão conclusiva de
opinião.

9.1.2.7 INFORMAÇÃO: (091)

Ainda em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de
2003, contidas no relatório CGUSP 116390 de avaliação de gestão da Unidade
do exercício de 2002, constatou-se que permanecem pendentes de pleno
atendimento as seguintes recomendações:

7.1.1.1 Impropriedades nos pagamentos de pequenas despesas.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Entidade instaure, de imediato, os competentes processos
administrativos disciplinares visando à apuração dos fatos indicados pela
equipe de auditoria, bem como reformular e aprimorar os métodos de controle
adotados pela Administração com relação aos adiantamentos efetuados a
servidores.
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Recomendamos, também, que a Entidade atente para a Portaria 381 de 06 de julho
de 1999, a qual delega competência ao Chefe de Gabinete Prof. Stephanb Geocze
autorizar, nas ausências ou impedimentos do Reitor da UNIFESP, despesa à conta
dos recursos da Autarquia, em vista que o Chefe de Gabinete, mesmo com a
presença do Reitor, está ordenando despesas. Recomendamos que a Entidade
delegue ao Chefe de Gabinete, através de outra Portaria, como Ordenador de
Despesa por Delegação de Competência, evitando com isso gestão concomitante.
9.5.1.1 Participação de servidor na administração de sociedade civil.
RECOMENDAÇÂO:
Recomendamos que a Entidade instaure Processo Administrativo Disciplinar, para
apurar participação de servidor na administração de sociedade civil, em
obediência ao artigo 148, da Lei 8.112/90.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

7.1.1.1: O gestor  não concorda  com a recomendação.
Esta recomendação é oriunda de anos anteriores, constatadas durante a gestão
anterior, como se percebe  pelo rol de responsáveis, sendo Chefe de Gabinete à
época  o Prof. Stephan Geocze e vem sendo repetidas em todos os relatórios
seguintes. No entanto a realidade atual é outra. Na atual gestão o rol de
responsáveis são os que  ora se anexa, não existindo mais tal situação.
9.5.1.1: O gestor CONCORDA parcialmente com a recomendação
O Prof. Dr. José Roberto Leite foi notificado pela Procuradoria Jurídica da
Unifesp, compareceu e esclareceu que providenciou alterações no Estatuto da
empresa e deixando a gerência e transformando a sociedade em entidade sem fins
lucrativos.
Além disso o mesmo abdicou da condição Professor com Dedicação Exclusiva,
havendo em nosso arquivo o registro da alteração regimental  a partir de junho
de 2004 com jornada de 40  horas  semanais.

Constatou-se o descumprimento total ou parcial das recomendações,
evidenciado pelas manifestações de discordância nos itens 7.1.1.1 e
9.5.1.1; pela manutenção de prática de transferência de recursos
orçamentários ao final do exercício, descumprindo os princípios da
competência e da liquidação da despesa, à entidades vinculadas à UNIFESP,
sem o competente registro no SIAFI do instrumento de Convênio; e pela
manutenção da participação de servidores da Unidade na condição de
administradores de empresas e sociedades civis sem fins lucrativos,
conforme tratado em itens específicos do presente relatório.

9.1.2.8 INFORMAÇÃO: (092)

Ainda em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de
2003, contidas no relatório CGUSP 116390 de avaliação de gestão da Unidade
do exercício de 2002, constatou-se que permanecem pendentes de pleno
atendimento as seguintes recomendações:

RELATÓRIO 116390/2002
4.2.2.1 Escrituração contábil em desacordo com a legislação.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Entidade cumpra a legislação vigente.
1) competência:
2) liquidação da despesa:
4) A Entidade efetuou diversos convênios e os mesmos não foram devidamente
registrados no SIAFI.
6.1.1.1 Irregularidades no repasse à Sociedade Paulista para o Desenvolvimento
da Medicina - SPDM.
RECOMENDAÇÃO:
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Cumprir os procedimentos preconizados pela legislação, evitando transações e
repasses que não tenham respaldo legal.
7.2.1.1 Impropriedades nas inscrições e execuções de Restos a Pagar.
2) RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos também que UNIFESP se abstenha de realizar convênios não
vinculados às finalidades da Universidade, e em casos de aquisição, cumprir os
procedimentos preconizados na Lei n° 8.666/93.
3) RECOMENDAÇÃO:
Não realizar pagamentos antecipados e cumprir os procedimentos preconizados na
Lei n.º 8.666/93.
4) RECOMENDAÇÃO:
Abster-se de realizar convênios não vinculados às finalidades da Universidade e
no caso de contratações por dispensa de licitação com base no Inciso XIII,
artigo 24 da Lei n.º 8.666/93 os contratos devem estar vinculados às atividades
de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.
5) RECOMENDAÇÃO:
Não efetuar despesas sem o devido empenho, conforme preconiza o art. 60 da Lei
4320/64. No presente caso, despesas realizadas em outubro, novembro e
dezembro/2001 foram empenhadas somente em dezembro/2001.
6) RECOMENDAÇÃO:
Não executar despesas em desrespeito ao princípio da competência, conforme o
Art. 35, inciso II da Lei n.º 4.320/64, como os empenhos foram emitidos no ano
de 1999, as despesas só poderiam referir-se a esse exercício. Os empenhos
deveriam ter sido cancelados em 31 de dezembro de 2000, de acordo com art. 36
da Lei n.º 4.320/64 combinado com os Artigos 67 e 68 do Decreto 93.872/86, bem
como não efetuar apropriações de fornecedores (liquidação da despesa) em
desacordo com o Art. 63 da Lei 4.320/64.
10.2.1.1 Fracionamento nos processos de dispensa de licitação.
RECOMENDAÇÃO:
A UNIFESP deverá se organizar, no sentido de agrupar todas as requisições das
diversas áreas, e programar as compras ou serviços comuns, em um único processo
licitatório, evitando fracionamento das despesas.
10.2.1.2 Despesas realizadas em duplicidade.
RECOMENDAÇÃO:
A UNIFESP não deverá executar despesas com pagamentos de pessoal autônomo
devido à existência de contrato com a SPDM para alocação de recursos humanos
necessários à execução do convênio e a SPDM deverá prestar contas dos recursos
recebidos, com relatório e comprovante das despesas, de acordo com item 2 da
cláusula quarta do contrato - das obrigações da SPDM.
10.2.2.1 Pagamento antecipado.
RECOMENDAÇÃO:
Observar o artigo 62, da Lei 4.320/64.
10.3.1.1 Processos de convênios em desacordo com a legislação vigente.
RECOMENDAÇÃO:
A Entidade deverá providenciar:
a)Publicar na imprensa oficial os convênios vigentes;
b)Doravante,  cadastre no SIAFI os convênios a serem firmados;
c)Utilizar como modalidade de aplicação da despesa código 50 - transferência a
instituições privadas s/ fins lucrativos;
d)Solicitar das conveniadas o ressarcimento e/ou a comprovação dos 10%
relativos aos investimentos nos departamentos da UNIFESP;
e)Regulamentar a forma de concessão de bolsa a estudantes da UNIFESP;
f)Se abstenha de disponibilizar os docentes da UNIFESP para ministrarem aulas
nos cursos objeto dos convênios. Os docentes com dedicação exclusiva, que
ministram aulas, mesmo que sem a remuneração nos cursos, deixam exercer suas
atividades nos horários normais da UNIFESP. Consta da justificativa que estes
docentes não estariam impedidos de exercerem outras atividades, não
remuneradas, entre elas seminários. Entendemos que, no caso de aulas nos cursos
de especialização e extensão, é incompatível com a jornada de trabalho dos
docentes com contrato de dedicação exclusiva e/ou de 40 horas semanais junto à
UNIFESP.
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g)Realize estudos sobre a necessidade de se realizar os referidos convênios, em
parceria com essas entidades, em face que a coordenação e execução, são
efetuados por servidores da UNIFESP, ficando a Associação de Docentes, apenas
com o encargo de realizar os pagamentos.
10.3.2.1 Não apresentação das prestações de contas dos convênios.
RECOMENDAÇÃO:
A UNIFESP deverá providenciar junto às conveniadas essas prestações de contas
dos convênios, em conformidade com a IN/STN/n.º 01/97, as quais deverão ser
constituídas de relatório de cumprimento do objeto, acompanhadas de:
I - Plano de Trabalho;
II - cópia do Termo de Convênio ou Termo Simplificado de Convênio, com a
indicação da data de sua publicação;
III - Relatório de Execução Físico-Financeira;
IV - Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos
recebidos em transferências, a contrapartida, os rendimentos auferidos da
aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso e os saldos;
V - Relação de Pagamentos;
VI - Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com recursos da
União);
VII - Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª
parcela até o último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso;
VIII - cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento
objetivar a execução de obra ou serviço de engenharia;
IX - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo
concedente, ou DARF, quando recolhido ao Tesouro Nacional.
X - cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações realizadas ou
justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo
embasamento legal, quando o convenente pertencer à Administração Pública;
XI - nos cursos de especialização, apresentar o detalhamento da carga horária
dos professores, bem como da matéria ministrada;
XII - relação dos alunos dos cursos de especialização e nota final obtida.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

4.2.2.1 (SUBITEM 4): O gestor  concorda  parcialmente com a recomendação
Sub item 4) Os convênios  NÃO estão inscritos no SIAFI devido criação da FAP
UNIFESP, que vai absorver os mesmos.
6.1.1.1: O gestor  não concorda  com a recomendação
Estamos em procedimentos legais
7.2.1.1 (sub item 4): O gestor  não concorda  com a recomendação
Considerando que é de consenso geral, que na área da saúde, a necessidade de
desenvolvimento de pesquisa e de formação de médicos, em qualquer
especialidade, requer, não somente assento nos bancos acadêmicos e nas salas de
aula, mas também atividades práticas que gerarão a base para as pesquisas em
campo de execução de trabalho, solidificando a formação profissional dos
médicos e técnicos envolvidos, tornando-a absolutamente exemplar. e, estas
atividades propiciam aos alunos de Graduação e Pós-Graduação dos Cursos de
Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Tecnologia Oftálmica e Ciências
Biológicas-modalidade médica, elevado nível de ensino e ampliação do campo para
o desenvolvimento das pesquisas científicas e tecnológicas, bem como propiciar
à população paulistana atendimento médico-hospitalar digno e eficaz.
Dada  nossa experiência comprovada é fato que, a UNIFESP é em termos mundiais,
por docente, a Universidade que mais apresenta trabalhos de pesquisa e
publicações em revistas indexadas e seus profissionais possuem reconhecimento
de excelência no mundo científico, tanto interna como internacionalmente, não
só na área acadêmica como também em capacitação tecnológica, o que justifica a
desnecessidade de licitação.
10.2.1.2: O gestor  concorda parcialmente  com a recomendação
Para o fiel cumprimento do convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde
para melhoria das condições de saúde da População Indígena do Xingu é
necessário a utilização dos serviços de terceiros pessoas físicas ou jurídicas.
Entre as pessoas jurídicas contratadas se encontra a Sociedade Paulista para o
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Desenvolvimento da Medicina, a qual para o cumprimento de suas obrigações no
âmbito do projeto contrata trabalhadores, sob o regime celetista e por prazo
indeterminado. Todavia, as atividades de natureza excepcional prestadas por
pessoal autônomo e agentes indígenas são contratadas diretamente pela UNIFESP
Alem disso, conforme Ofício Reitoria 825/03, as recomendações especificadas
neste item pela CGU foram acatadas pela Unifesp.
10.3.1.1: O gestor concorda parcialmente  com a recomendação
a) As recomendações foram acatadas.
b) ao g) Devido a criação da FAP-UNIFESP que está em fase de implantação os
convênios de 2004 que deverão ser absorvidos pela fundação não foram inscritos
no SIAFI.”
10.3.2.1: O gestor .com a recomendação
Foi criado um normativo para Prestação de Contas dos cursos de extensão e
especialização  pelos órgãos competentes.
Alem disso, foi determinado pelo Departamento  de Contabilidade e Finanças  que
a não apresentação da prestação de contas  pelo seu coordenador resultará no
bloqueio do referido curso junto à Pro-Reitoria de extensão, impedindo a
abertura de novas turmas.

Não obstante a manifestação da Unidade concordando com a maioria das
recomendações, exceção feita aos itens 6.1.1.1 e 7.2.1.1, os testes e
exames realizados, e relatados em itens específicos do presente relatório,
evidenciam que as recomendações permanecem pendentes de atendimento.

9.1.2.9 INFORMAÇÃO: (093)

Ainda em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de
2003, contidas no relatório CGUSP 116390 de avaliação de gestão da Unidade
do exercício de 2002, constatou-se que permanecem pendentes de pleno
atendimento as seguintes recomendações:

RELATÓRIO 116390/2002
9.3.2.1 Impropriedades nas concessões de diárias.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos que a Entidade regularize as impropriedades apontadas, bem como
crie um controle mais efetivo de suas concessões e das prestações de conta das
diárias concedidas.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

9.3.2.1: O gestor   concorda parcialmente com a recomendação
Relativamente à concessão de diárias e passagens, a UNIFESP estará
providenciando de imediato a alteração do formulário padronizado, de modo a
adequado à legislação vigente.
As diárias concedidas são regularmente publicadas em órgão de comunicação
institucional - "Jornal da Paulista". A indicação do exemplar em que foi
divulgada a concessão da diária passará a ser feita, no campo próprio, no
formulário padronizado, conforme recomendação da equipe de auditoria. No
tocante à diária concedida à servidora Luciana Diniz G. Lacerda, ante a
impropriedade apontada pela equipe de auditoria verificou-se que, por um
equivoco, foi anexado, ao pedido de diária daquela servidora, o bilhete de
passagem emitido em favor de Luciana Mello. Dessa forma, será providenciada a
regularização desta impropriedade, anexando-se o bilhete aéreo emitido em favor
da servidora Luciana Diniz  G. Lacerda ao pedido de concessão de diária.
A diária concedida em favor do servidor Cláudio Y.Yoem foi restituída pelo
referido beneficiário. O bilhete aéreo emitido em favor do servidor Ubirajara
Tadeu A. Teixeira foi anexado ao pedido de concessão de diária, regularizando-
se a impropriedade apontada. Quanto aos demais servidores, a Unifesp solicitou
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aos beneficiários que restitua o bilhete aéreo visando à regularização do
processo.
A Unifesp estará, ainda, emitindo uma Circular a todos os servidores docentes e
técnicos-administrativos no sentido de que, na hipótese de concessão de diárias
com aquisição de bilhetes aéreos, sejam restituídos, à Unifesp, os bilhetes
aéreos após o retorno, sob pena de ressarcir, aos cofres públicos, os valores
utilizados.
O pagamento das diárias é efetuado seguindo-se a tramitação regular do processo
de pedido e concessão de diárias. Desta forma, em alguns casos, observa-se que
a solicitação de concessão de diária e passagem é efetuada em data próxima ou
coincidente com a data da viagem, quando, então, os pagamentos das diárias vem
a ocorrer em data posterior à viagem. No entanto, normalmente os pagamentos são
efetuados em data anterior ao deslocamento, salvo na hipótese de
indisponibilidade financeira.
O Hospital São Paulo, mantido pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina, é considerado pelas diversas esferas de governo, como sendo o
hospital universitário da Unifesp. Isto porque, de acordo com o artigo 2º da
Lei n.º 2.712/56, o Hospital São Paulo se destinaria ao ensino das clínicas da
então Escola Paulista de Medicina.
A nomeação do Diretor Superintendente, no Hospital São Paulo ou representando
aquele hospital universitário em determinados eventos, é de interesse da
Universidade, a qual arca com os custos de diária e passagem aérea para
deslocamentos daquele dirigente.
A Unifesp já providenciou, junto à Associação Atlética Acadêmica Pereira
Barreto, o ressarcimento das diárias concedidas em favor de Josué Miranda
Pereira e José Cunha de Faria.
O servidor Samuel Goihman já providenciou o ressarcimento do valor pago a maior
a título de diária.".

Não obstante os esforços realizados pela Unidade, os testes realizados
sobre amostra de diárias pagas evidencia o cumprimento insatisfatório da
recomendação, conforme tratado em item específico do presente relatório.

9.1.2.10 INFORMAÇÃO: (094)

Ainda em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de
2003, contidas no relatório CGUSP 116390 de avaliação de gestão da Unidade
do exercício de 2002, constatou-se que permanece pendente de pleno
atendimento a seguinte recomendação:

9.3.3.1 Pagamentos indevidos de ajuda de custo.
RECOMENDAÇÃO:
Portanto, recomendamos que a Unidade promova o ressarcimento das quantias pagas
indevidamente na redistribuição dos servidores Angela de Carvalho oriunda da
Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Souza Lima, oriundo da Universidade
Federal do Ceará e Maria Alice Nassif de Mesquita, oriunda da Universidade
Federal de São Carlos, pois as redistribuições foram de interesse dos
servidores e não da Administração, em desacordo com o artigo 1º do Decreto n.º
4.004/2001.
 Servidores:
 1) Angela de Carvalho, valor de R$ 2.755,74,
 2) Flávio Souza Lima, no valor de R$ 304,00.
 3) Maria Alice Nassif de Mesquita, no valor de  R$ 140,40.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

9.3.3.1: O gestor CONCORDA PARCIALMENTE com a recomendação
Nos caso dos servidores Flavio Souza Lima e Maria Alice Nassif  Mesquita,
matriculas 0293912 e 1142713 respectivamente, os valores recebidos
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indevidamente a título de Ajuda de custo serão descontados conforme artigo 46
da Lei 8112/90 a partir da folha de pagamento do mês de Dezembro/2005.
No caso da servidora Ângela de Carvalho a mesma apresentou certidão de
nascimento (fls 13 e 14) de dois filhos e correspondências (fls 11 e 12) com
endereço residencial em comum com seu companheiro declarado como dependente
para efeito de recebimento de ajuda de custo, demonstrando a união estável do
casal.
Os processos encontram-se no Departamento de Recursos Humanos disponível para
análise da Controladoria Geral da União.

Constatou-se que para os servidores SIAPE 1142713 e 0293972 os valores
já foram ressarcidos na rubrica 00145. Por outro lado, permanece pendente
de atendimento a recomendação relativa à servidora SIAPE 1134491.

9.1.2.11 INFORMAÇÃO: (095)
Em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de 2004,

contidas no relatório CGUSP 140017 de avaliação de gestão da Unidade do
exercício de 2003, não foi possível concluir sobre o satisfatório
atendimento ou não das seguintes recomendações, em razão da restrição do
plano de trabalho da presente auditoria:

8.1.1.1 Situação irregular de servidores públicos - médicos e docentes - da
UNIFESP, no que diz respeito ao exercício de atividades incompatíveis com o
regime de trabalho do cargo público ocupado.
RECOMENDAÇÃO:
Recomenda-se à Entidade que busque adequar as atividades exercidas pelos seus
servidores, em entidades privadas, aos preceitos ditados pela lei,
especialmente no tocante à compatibilidade de horário e à participação na
administração de empresa ou sociedade civil.
Recomenda-se que seja obedecida a punição prevista na lei para os casos de
transgressão citados no presente relatório e no relatório da auditoria
realizada no ano de 2003 onde foi apontada constatação de mesmo teor da aqui
relatada, sob pena de responsabilidade solidária do gestor.
8.1.2.1 Pagamentos indevidos a servidores cedidos.
RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos à UNIFESP que cumpra o disposto no parágrafo 1º, do artigo 93 da
lei nº8112/90 e que os órgãos que possuam servidores cedidos pela UNIFESP sejam
notificados com relação as recomendações já feitas anteriormente pela CGU/SP,
no sentido do recebimento de valores devidos pelas cessionárias à UNIFESP por
conta das cessões.
8.2.2.1 Acumulação indevida de cargos públicos.
RECOMENDAÇÃO:
Solicitar, de imediato, a apresentação da documentação pelos servidores, caso
contrário aplicar punição prevista na Lei.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

8.1.1.1: O gestor  concorda parcialmente  com a recomendação
A universidade vem se empenhando em sanar todas as recomendações feitas pela
CGU, como a acima apontada. Nesse sentido apresentamos a seguir  proposta da
CPPD que regulamenta a atividade de caráter esporádico do docente com dedicação
exclusiva.
“Proposta de Regulamentação do Regime de Trabalho de Dedicação Exclusiva do
Docente elaborada pela C.P.P.D - Comissão Permanente de Pessoal Docente da
UNIFESP
De acordo com o Art. 14 do decreto no 94.664, de 23 de julho de 1987, que
aprovou o Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos
(PUCRCE), o professor da carreira do Magistério Superior submetido ao regime de
dedicação exclusiva tem obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais de
trabalho em 2 (dois) turnos diários, completos e impedimento do exercício de
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outra atividade remunerada, pública ou privada, ressalvadas: a) participação em
órgãos de deliberação coletiva, relacionada com as funções do Magistério; b)
participações em comissões julgadoras ou verificadora, relacionadas com o
ensino ou a pesquisa; c) percepção de direitos autorais ou correlatos e d)
colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade e
devidamente autorizada pela Instituição, de acordo com as normas aprovadas pelo
conselho superior competente.
Considerando a atribuição da C.P.P.D de prestar assessoramento ao Conselho
Universitário (CONSU) da UNIFESP, na formulação e acompanhamento da execução da
política de pessoal docente, conforme disposto no artigo 75 do Regimento Geral
da UNIFESP, esta Comissão vem propor normas para as atividades de caráter
esporádico (item d) dos docentes em regime de trabalho de dedicação exclusiva
da UNIFESP, contida no artigo 14, parágrafo 1º, alínea ‘d’ do decreto no 94.664
de 23 de julho de 1987:
Artigo 1º - A atividade esporádica é aquela não periódica, de caráter raro ou
eventual e de duração prevista, tendo início e término bem definidos. A
atividade esporádica não poderá prejudicar as atividades acadêmicas (ensino,
pesquisa e extensão) e contratuais do docente com dedicação exclusiva nem
ocupar mais do que um quinto da carga horária semanal em qualquer período de
sua atividade.
§ 1º. As atividades esporádicas só poderão ter caráter cumulativo se todas as
atividades não ultrapassarem um quinto da carga horária semanal
Artigo 2º A atividade esporádica do docente em regime de trabalho de dedicação
exclusiva deverá estar relacionada a sua área de atuação na Universidade.
Artigo 3º Caberá à CPPD, órgão vinculado ao Conselho Universitário da UNIFESP,
apreciar o mérito da atividade esporádica e emitir parecer recomendando ou não
a sua aprovação pelo CONSU.
Artigo 4º A autorização de desenvolvimento de atividade esporádica é pessoal e
intransferível
Artigo 5º  A avaliação das solicitações encaminhadas à CPPD levará em conta:
§ 1º. Consulta ao Departamento e Disciplina as quais o docente está vinculado,
desde que sejam em caráter esporádico, como definido acima.
§ 2º. Parecer de pelo menos dois assessores ad hoc indicados pela CPPD.
§ 3º. Os interesses da UNIFESP, considerando o ensino, a pesquisa, o
desenvolvimento tecnológico e/ou atividades voltadas à comunidade, desde que
na especialidade do docente.
Artigo 6º O docente interessado em realizar atividade esporádica deverá
encaminhar solicitação à CPPD anexando a documentação listada abaixo. A CPPD se
compromete a emitir parecer no prazo máximo de 60 dias.
§ 1º. Carta de encaminhamento explicando os motivos da solicitação e incluindo
o programa e a duração da atividade.
§ 2º. Parecer do Departamento e da Disciplina ao qual o docente está vinculado,
disponibilizando o docente em dedicação exclusiva para a realização da referida
atividade.
§ 3º. Contrato de prestação de serviços, a ser analisado pela procuradoria
jurídica da UNIFESP.
Artigo 7o - O pagamento referente às atividades realizadas em caráter
esporádico dentro do regime de dedicação exclusiva deverá ser feito
exclusivamente através da UNIFESP ou de Fundações de apoio ligadas à UNIFESP.
§ 1º. Os rendimentos auferidos anualmente pelo docente em dedicação exclusiva
em atividades esporádicas não poderão ultrapassar o salário anual bruto do
docente.
Artigo 8o – No prazo máximo de 30 dias do final da atividade, o docente deverá
enviar relatório das atividades desenvolvidas, incluindo a prestação de contas,
no caso de atividade remunerada.
§ 1º. O docente que não atender ao disposto no caput deste artigo poderá ter
seu contrato de trabalho alterado para regime parcial, salvo motivo
justificado.
Artigo 9o – Os casos omissos serão analisados pela CPPD.
Esta regulamentação entrará em vigor a partir da data de aprovação em reunião
do Conselho Universitário.”
8.2.2.1: O gestor CONCORDA parcialmente com a recomendação
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Os servidores  relacionados na constatação  do item sob comento apresentaram a
documentação  solicitada dando conta da regularidade dos fatos. Por ocasião da
estada da UCI  nesta Unidade em Abril P.P foi apresentado para  a mesma a
documentação pertinente (Trata-se do Ofício 0945/2003  da CGU à esta
Universidade)

Não houve manifestação da Unidade no Plano de Providências da Unidade
para o item 8.1.2.1.

A questão objeto da recomendação não estava inicialmente prevista no
plano de trabalho da presente auditoria. Ao final dos trabalhos, concluiu-
se que as amostragens e os testes realizados não contemplaram
satisfatoriamente os itens, impedindo a emissão conclusiva de opinião.

9.1.2.12 INFORMAÇÃO: (096)

Ainda em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de
2004, contidas no relatório CGUSP 140017 de avaliação de gestão da Unidade
do exercício de 2003, constatou-se o atendimento satisfatório das seguintes
recomendações:

4.2.2.1 Processo com Rol de Responsáveis incompleto.
RECOMENDAÇÃO:
Recomenda-se que a UNIFESP nomeie e cadastre no SIAFI os substitutos dos
responsáveis constantes do rol de responsáveis, bem como nomeie titular e
substituto para desempenhar a função de responsável pelos atos de admissão e
desligamento de servidores, em atendimento a IN/STN/SFC nº04/2000.
6.1.1.1 Ordem Ordem Bancária de Câmbio utilizada para outras despesas que não
fechamento de câmbio. Os pagamentos não obedecem a ordem cronológica de chegada
da nota fiscal e/ou liquidação da despesa.
RECOMENDAÇÃO:
1) Utilizar corretamente as modalidades de ordem bancária.
2) Esta impropriedade já foi motivo de recomendação em relatório do exercício
anterior, em que recomendamos que a UNIFESP obedeça a ordem cronológica dos
pagamentos em relação a liquidação da despesa.

No Plano de Providências da Unidade o gestor manifestou-se concordando
com as recomendações e sinalizando quanto ao atendimento.

Através do exame dos registros no sistema SIAFI, constatou-se que
Unidade providenciou o cadastro no rol de responsáveis dos substitutos dos
responsáveis nomeados, assim como o titular para desempenhar a função de
responsável pelos atos de admissão e desligamento de servidores, em
atendimento a IN/STN/SFC nº04/2000. Outrossim, as impropriedades
relacionadas ao cadastro de responsáveis da Unidade, decorrentes das novas
exigências impostas pela IN TCU 047/2004, encontram-se relatadas em item
específico do presente relatório.

No mesmo sentido, através de consulta às Ordens Bancárias de Câmbio
emitidas pela Unidade no exercício, constatou-se que todas faziam
referência no campo observação à operações de importação ou a remessa para
pagamento a prestadores de serviço no exterior (assinatura de periódicos,
participação em eventos).

9.1.2.13 INFORMAÇÃO: (097)
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Ainda em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de
2004, contidas no relatório CGUSP 140017 de avaliação de gestão da Unidade
do exercício de 2003, constatou-se que permanecem pendentes de pleno
atendimento as seguintes recomendações:

5.1.1.1 Metas impróprias estabelecidas pela UNIFESP.
RECOMENDAÇÃO:
Recomenda-se à Entidade definir como metas as ações que sejam da área
finalísticas da UNIFESP, de modo que se possa ter uma avaliação dos resultados
operacionais, e ao mesmo tempo constatar sua eficácia.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

5.1.1.1: O gestor   NÃO CONCORDA com a recomendação
A Universidade é uma Instituição Pública com finalidades específicas de Ensino,
Pesquisa e Extensão, atividades que estão sendo plenamente cumpridas e tanto
isso é fato que a Universidade e seu Hospital Universitário promovem estudos e
atendimento de excelência reconhecida nacional e internacionalmente.
Todavia para que possamos cumprir a contento nossas atividades finalísticas
temos que observar e implementar as atividades meio, como: Auxílio Alimentação
aos Servidores e Empregados, Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados,
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados, Assistência
ao Educando de Ensino de Graduação, Assistência Hospitalar e Ambulatorial a
População, Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física das Ifes e dos
Hospitais de Ensino, Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação, sem as quais a qualidade dos resultados ficam
comprometidos.
Salientamos a importância das atividades meio que devem ser metas
Institucionais, pois são reconhecidas pelo Ministério do Planejamento que
coloca para as Instituições Públicas em geral, nas quais se incluem as
Instituições Federais de Ensino Superior metas como: Auxílio Alimentação aos
Servidores e Empregados, Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados,
Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores e Empregados, Assistência
ao Educando de Ensino de Graduação, Assistência Hospitalar e Ambulatorial a
População, Modernização e Recuperação da Infra-estrutura Física das Ifes e dos
Hospitais de Ensino, Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de
Qualificação e Requalificação, como também Funcionamento de Cursos de
Graduação, Pós-Graduação, Serviços à Comunidade por Meio de Extensão
Universitária, Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, Acervo Bibliográfico destinado a IFES e Hospitais de Ensino, que
são objetivos estratégicos definidos para o período no PPA (Plano Plurianual).

Conforme relatado em item específico do presente relatório, a
recomendação formulada ficou parcialmente prejudicada diante da nova
exigência imposta pelo TCU na IN TCU 04/2004, regulamentada pelo Anexo II
da DN TCU 071/2005, para fins de prestação de contas anual das Unidades
Jurisdicionadas. Nesse sentido, as metas e ações que devem estar
contempladas no relatório de gestão da Unidade devem remeter
necessariamente aos objetivos e metas (físicas e financeiras) pactuados nos
programas de governo, previstos no Plano Plurianual (PPA) e na Lei
Orçamentária Anual (LOA), materializados por meio das ações administrativas
(projetos e atividades) que estejam sob gerência ou coordenação da Unidade.

9.1.2.14 INFORMAÇÃO: (098)
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Ainda em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de
2004, contidas no relatório CGUSP 140017 de avaliação de gestão da Unidade
do exercício de 2003, constatou-se que permanecem pendentes de pleno
atendimento as seguintes recomendações:

4.2.3.1 Não há segregação de funções nas áreas orçamentárias, financeira e
contábil. Falta de rotatividade nos Departamentos. Deficiência na sistemática
de arquivo documental.
RECOMENDAÇÃO:
Promover a análise dos fluxos das atividades desenvolvidas e promover a
segregação de funções entre o Departamento de Contabilidade e suas respectivas
divisões.
Verificar a possibilidade de rotatividade entre chefes das áreas contábil, de
almoxarifado e outras, em que os responsáveis permanecem há vários anos.
Adotar a sistemática da Conformidade de Suporte Documental e o método de
arquivamento estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, Órgão
Central do Sistema de Contabilidade do Governo Federal.
Não praticar o fracionamento de despesas, proibido pela Lei nº 8.666/93, bem
como, em cada caso, analisar se os preços dos serviços ou materiais a serem
adquiridos estão compatíveis com os preços correntes do mercado, inclusive com
os registrados no SISPP.
Designar formalmente responsáveis pelos contratos firmados pela UNIFESP, para
acompanhamento e fiscalização.
6.2.1.1 Irregularidades na realização e na prestação de contas de Convênios.
RECOMENDAÇÃO:
Recomenda-se à Entidade que providencie a glosa das despesas que não guardam
correlação com o objeto dos convênios firmados por ela.
Recomenda-se ainda que seja elaborado e divulgado o mais breve possível
normativo interno padronizando os procedimentos de realização e prestação de
contas de convênios, especialmente atendendo aos dispositivos elencados na IN
STN n.º01/97.
7.1.1.1 Falta de Pagamento de Restos a Pagar Vencidos.
RECOMENDAÇÃO:
Reiteramos recomendações efetuadas pelas auditorias anteriores no sentido de
não promover liquidação de despesas sem os correspondentes documentos fiscais
devidamente atestados, conforme dispõe o artigo 63 da Lei nº4.320/64.
Não inscrever em Restos a Pagar qualquer saldo de empenho sem a análise
correspondente da existência da obrigação assumida com o fornecedor. A Entidade
antes do encerramento do exercício deverá observar fielmente as normas
constantes do Manual SIAFI, macrofunção 02.03.18-Encerramento de Exercício.
Promover o estorno das notas de lançamento registradas no SIAFI, referente as
liquidações de despesas pelo valor de R$ 3.741.227,96, posição da conta
21211.02.00-Fornecedor - Exercícios Anteriores, posição em 31/10/03.
9.1.1.1 Fracionamento nos processos de licitação.
RECOMENDAÇÃO:
Como já recomendado anteriormente, deverá ser evitado o fracionamento das
despesas com materiais e serviços de uma mesma natureza, utilizando-se de um
único processo licitatório.
Com relação a aquisição de combustível por meio de dispensa ou inexigibilidade,
deverá ser implantado um controle na utilização dos veículos (solicitação de
veículos, horários de saída/chegada, controle de quilometragem, responsável
pelo controle/solicitação, notas fiscais), bem como uma pesquisa na macroregião
onde os serviços são prestados afim de se verificar os preços praticados de
mercado.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

4.2.3.1: O gestor  CONCORDA PARCIALMENTE com a recomendação
Os registros diários são arquivados nos processos que deram origem as despesas,
bem como os documentos comprobatórios dos atos e fatos, como o processo de
licitação, empenho, documentos fiscais, documentos de pagamentos, de
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recolhimento dos tributos., etc. As conformidades diárias são assinadas e
arquivadas nos prazos determinados.
A Unifesp está finalizando um sistema de controle de contratos e será designado
um servidor para ser o responsável por este setor, prevendo-se que a
implementação ocorrerá de forma completa durante o exercício de 2006
Quanto à possibilidade de rotatividade de chefes dos setores recomendados, tem-
se que a nomeação é feita por ato do Reitor, por ser escolha de natureza
técnica, cujos cargos são específicos de cada área
Com relação ao fracionamento de despesas e análises de preços, tais
constatações foram feitas em anos anteriores e vem sendo repetidas em todos os
relatórios seguintes. No entanto a realidade atual é outra. Hoje as compras são
efetuadas através de pregão eletrônico, não havendo mais fragmentação de
compras como se verificou no passado. É de se observar que no último relatório
da UCI (160766) não foi constatado in loco tal impropriedade. Logo a
recomendação existente ainda diz respeito ao passado e que não mais se
verifica, devendo, pois ser extinta do presente.
6.2.1.1: O gestor   NÃO CONCORDA com a recomendação
Foi criado um normativo para Prestação de Contas dos cursos de extensão e
especialização  pelos órgãos competentes.
Alem disso, foi determinado pelo Departamento  de Contabilidade e Finanças  que
a não apresentação da prestação de contas  pelo seu coordenador resultará no
bloqueio do referido curso junto à Pro-Reitoria de extensão, impedindo a
abertura de novas turmas.
7.1.1.1: O gestor   NÃO CONCORDA com a recomendação
A Unifesp acatou as recomendações desta auditoria, no que se baseia ao disposto
no artigo 63 da lei 4.320/64, sendo as liquidações feitas somente após o
recebimento do documento comprobatório da despesa, mesmo porque com a
implantação do CPR, houve alteração nos procedimentos de liquidação, onde
tornou-se obrigatório o preenchimento dos documentos fiscais em sua liquidação.
9.1.1.1: O gestor  não  concorda  com a recomendação
Esta recomendação é oriunda de constatações feitas em anos anteriores e vem
sendo repetidas em todos os relatórios seguintes. No entanto a realidade atual
é outra. Hoje as compras são efetuadas  através de pregão eletrônico, não
havendo mais fragmentação de compras como se verificou no passado. É de se
observar que no último relatório da UCI (160766) não foi constatado in loco tal
impropriedade. Logo a recomendação existente ainda diz respeito ao passado e
que não mais se verifica, devendo, pois, ser extinta do presente.
Com relação a aquisição de combustíveis  para atender as demandas do Projeto
Xingu, observa-se que não mais são feitas por  dispensa de licitação e sim por
pregão eletrônico, como vem sendo feito nos demais casos, por ser a maneira
mais eficaz de atender as necessidades da Unidade.

Em resposta ao Ofício de Diligência nº 0952/2005 da SECEX-SP/TCU, de
05/08/2005, o reitor prestou as seguintes informações adicionais em
19/08/2005:

a) acerca da ausência de segregação de funções  nas áreas orçamentárias,
financeira e contábil, comprometendo o processo de controle de gestão das
receitas e despesas;
O  Departamento de Contabilidade e Finanças da Unifesp esclarece:
O Departamento de Contabilidade e finanças é composto das Divisões de
Contabilidade e Administração Financeira, sendo a Sra. Wany de Fátima Oliveira
responsável pelo Departamento de Contabilidade e Finanças e o Sr. José Rubens
Marques de Jesus responsável pela Administração Financeira no cargo de Gestor
de Finanças, como pode ser verificado através do Rol de Responsáveis (Doc.
SIAFI-anexo).

Não obstante os esforços empreendidos pela Unidade, os resultados dos
exames realizados nos procedimentos específicos do presente relatório
contradizem total ou parcialmente as justificativas apresentadas.
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9.1.2.15 INFORMAÇÃO: (099)

Ainda em relação às recomendações expedidas pela CGU no exercício de
2004, contidas no relatório CGUSP 140017 de avaliação de gestão da Unidade
do exercício de 2003, constatou-se que permanecem pendentes de pleno
atendimento as seguintes recomendações:

RELATÓRIO 140017/2003
4.2.3.1 Fraqueza nos controles internos da Divisão de Materiais.
RECOMENDAÇÃO:
Verificar a possibilidade de rotatividade entre chefes das áreas contábil, de
almoxarifado e outras, em que os responsáveis permanecem há vários anos.

O Plano de Providências da Unidade trouxe as seguintes informações:

4.2.3.1: O gestor  CONCORDA PARCIALMENTE com a recomendação
Quanto à possibilidade de rotatividade de chefes dos setores recomendados, tem-
se que a nomeação é feita por ato do Reitor, por ser escolha de natureza
técnica, cujos cargos são específicos de cada área

Não obstante a evidente necessidade de especialização para o exercício
das funções afetas a cada uma das áreas de gestão da Unidade, é
recomendável que o gestor crie condições para o rodízio de servidores nas
funções de chefia dos setores, a partir do treinamento e capacitação do
corpo funcional, atendendo assim a princípio básico do bom controle interno
administrativo. Nesse sentido, registre-se que alguns dos chefes dos
setores estão nos respectivos cargos a mais de dez anos.

9.2 SUBÁREA - CONTROLES INTERNOS

9.2.1 ASSUNTO  - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

9.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (100)
FRAGILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA.

A unidade de auditoria interna da UNIFESP é constituída por dois
servidores. O setor foi estruturado há relativamente pouco tempo,
justificando a deficiência técnica e formal de sistematização dos trabalhos
realizados. Os servidores designados carecem de um maior intercâmbio com a
CGU e com o TCU para uniformizar entendimentos quanto a métodos, técnicas,
papéis de trabalho e relatórios, que atendam às necessidades de informações
comuns.

O setor não adota ainda a prática de remeter à CGU-Regional/SP os
sumários trimestrais das auditorias realizadas ao longo do ano, nem
elaborou o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAAAI de
2005. O produto dos trabalhos realizados consiste de solicitações de
auditoria e notas de auditoria direcionados aos setores da UNIFESP. Não são
produzidos relatórios consolidando e analisando os testes aplicados como
forma de cientificar e subsidiar a administração dos resultados obtidos.
Essa informação se dá por meio de reuniões com os setores envolvidos,
promovidas pela chefia de gabinete da reitoria.
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O Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAAAI para o
exercício de 2005 ficou comprometido, mostrando-se irrealista para a
estrutura e capacidade operacional do setor. Os trabalhos realizados no
exercício de 2005, além do atendimento à CGU e ao TCU, limitaram-se a
trabalhos realizados no setor de pessoal, cujos resultados foram analisados
e incorporados ao presente trabalho.

A unidade de controle interno submeteu uma primeira proposta de Plano
Anual de Atividades – PAAAI para 2006. Entretanto, considerando a limitação
estrutural da unidade de auditoria interna diante da materialidade da
execução financeira e operacional da UNIFESP, foi apresentada proposta de
revisão pela CGU-Regional/SP do planejamento das atividades a realizar no
ano de 2006, buscando adequá-la em termos mais realísticos. Essa proposta
foi parcialmente acatada na revisão apresentada por meio do Ofício
AUDINT/UNIFESP/Nº 001/2006 de 07/02/2006. Entretanto, a proposta revisada
do PAAAI – 2006 não contemplou todas as sugestões apresentadas,
particularmente quanto à incorporação de procedimentos na área de gestão
patrimonial (inventário de bens permanentes), mantendo-se na proposta
revisada o planejamento original na área de gestão financeira e
orçamentária (indicadores contábeis e conformidade orçamentária).

No mesmo sentido, o Cronograma das atividades não foi revisto na forma
proposta, compatibilizando-o com o planejamento das Atividades Previstas,
indicando, além das datas de início e fim previstas, o quantitativo de H/H.

Registre-se que atendendo à exigência imposta no Anexo V da Decisão
Normativa TCU 71/2005, a unidade de auditoria interna juntou ao processo de
contas parecer na forma preconizada no Anexo VIII da Portaria CGU 03/2006 -
Norma de Execução CGU 01/2006, não havendo qualquer registro de ressalvas
ou irregularidades nos itens analisados.

Não obstante o atendimento formal da exigência, há que se ressalvar
que a opinião contida no parecer não guarda consistência com os registros
de trabalhos realizados pelo setor, tanto em termos de abrangência das
áreas de gestão quanto em profundidade. Ademais, a opinião expressa é
totalmente conflitante com os resultados dos exames, testes e análises
realizados no presente trabalho. Entretanto, deve-se relevar nesse momento
essa constatação, uma vez que essa exigência foi introduzida para as contas
do presente exercício.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por imperícia.

CAUSA:
Falta de capacitação e sistematização dos trabalhos da unidade da

auditoria interna.

JUSTIFICATIVA:
A Unidade não apresentou manifestação específica ao item apontado em

resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do prazo para
apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
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Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme
análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, fica mantida
a constatação.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Chefe da Unidade de Auditoria Interna da UNIFESP que:

a) A partir do planejamento anual de atividade do setor, consubstanciado no
PAAAI 2006, sistematize as ações de controle, organizando os papéis de
trabalho de planejamento e dos testes e exames realizados que sustentam
a opinião sobre a área de gestão examinada.

b) Formalize o resultado dos trabalhos realizados ao longo do exercício na
forma de relatórios sintéticos, dando ciência ao Reitor e ao Conselho
Fiscal dos achados, análises e recomendações formuladas aos setores.

c) Revise o Plano de Atividades Anual da Auditoria Interna PAAAI para o
exercício de 2006, adequando-o à estrutura técnica e operacional do
setor, de tal forma a garantir a profundidade e qualidade mínima dos
trabalhos realizados, permitindo que o acervo de trabalhos realizados ao
longo do exercício possibilite a emissão de opinião tecnicamente
fundamentada sobre as áreas de gestão efetivamente examinadas.

9.2.2 ASSUNTO  - AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS

9.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (101)
INADEQUAÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

O processo de prestação de contas da Unidade está formalizado de forma
não simplificada, tendo sido entregue dentro do prazo previsto na Decisão
Normativa TCU 71/2005.

Nos termos do § 2º do art. 5o da Decisão Normativa TCU 71/2005,
constam do processo de prestação de contas as peças exigidas na Instrução
Normativa TCU nº 47/2004 e pela Decisão Normativa TCU 71/2005, quando
aplicáveis, relacionadas no Roteiro de Verificação das Peças e Conteúdos à
fl. 001.

Contatou-se que algumas peças não atendem integralmente ao conteúdo
exigido nos citados normativos do TCU, e orientações expedidas às Unidades
Jurisdicionadas por meio da Norma de Execução CGU nº 1/2006, destacando-se
as falhas a seguir identificadas:

a) Rol de Responsáveis

O rol de responsáveis juntado ao processo de contas da Unidade, não
atende ao disposto no capítulo III do título II da Instrução Normativa IN
TCU Nº 47, de 27/10/2004, conforme orientação contida no item 4.2.2 da
Norma de Execução CGU nº 1/2006. Não foram arrolados os titulares e seus
substitutos que desempenharam, durante a gestão de 2005, as seguintes
naturezas de responsabilidade:

I - dirigente máximo da unidade jurisdicionada de que trata as contas;
X - responsável pela definição de critérios de distribuição, pela aprovação de
plano de trabalho e pela aprovação das prestações de contas de recursos
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concedidos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outro
instrumento de execução indireta ou descentralizada;
XI - dirigente de unidade administrativa ou gerente responsável pela gestão
patrimonial;

Além disso, para as seguintes naturezas de responsabilidade, não foram
arrolados os substitutos, indicando-se, no rol de responsáveis juntado ao
processo de contas, período de gestão do titular incompatível com o gozo de
férias, e outros afastamentos:

XIII - ordenador de despesas;
XVI – outro co-responsável por atos de gestão – Responsável atos de admissão, e
desligamento
XVI – outro co-responsável por atos de gestão - Responsável pela Conformidade
Documental

Essa inconformidade do rol de responsáveis da Unidade constitui
descumprimento de recomendações anteriores formuladas por essa CGU-
Regional/SP nos itens 4.2.3.1 do relatório 116390/2003 e 4.2.2.1 do
relatório 140017/2004.

A omissão na identificação correta dos responsáveis, de acordo com as
disposições do estatuto e do regimento interno da Unidade, dificulta ou
impossibilita a adequada atribuição de responsabilidades por atos de gestão
irregulares dos efetivos responsáveis, seja por ação ou omissão, fazendo
recair sobre o titular da Unidade a eventual responsabilização.

Essa falha foi alertada à Unidade por meio da Nota de Auditoria NA
175140/02 de 10/05/2006, recomendando-se ao Dirigente Máximo que
determinasse o imediato saneamento do rol de responsáveis da Unidade, nos
termos exigidos pelo §3º do art. 12 da IN TCU Nº 47, de 27/10/2004, e
consoante item 4.2.2 da Norma de Execução CGU nº 1/2005, fazendo constar o
dirigente máximo da unidade jurisdicionada; o responsável pela definição de
critérios de distribuição, pela aprovação de plano de trabalho e pela
aprovação das prestações de contas de recursos concedidos mediante
convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outro instrumento de
execução indireta ou descentralizada; o dirigente de unidade administrativa
ou gerente responsável pela gestão patrimonial; arrolando os respectivos
substitutos de todas as naturezas de responsabilidade identificadas.

Até o encerramento do período de apuração a Unidade ainda não havia
promovido o saneamento na forma recomendada.

b) Relatório de gestão

O Relatório de gestão da Unidade não traz as seguintes informações
exigidas no Anexo II da Decisão Normativa TCU 71/2005, ou as traz de forma
incompleta ou inconsistente:

Item Documentos e informações gerais
a constar do relatório de
gestão

Informação omitida ou insatisfatória

01 Dados gerais de identificação
da unidade jurisdicionada

Número do CNPJ; Endereço completo da sede
(logradouro, bairro, cidade, CEP, UF, números de
telefone e facsímile para contato); Endereço da
página institucional na Internet; Código e nome do
órgão, das unidades gestoras (UGs) e gestões
utilizados no Siafi, quando houver; Norma(s) que
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estabelece(m) a estrutura orgânica no período de
gestão sob exame; e Publicação no DOU do Regimento
Interno ou Estatuto da Unidade Jurisdicionada de que
trata as contas.

02 Descrição dos objetivos e metas Indicadores utilizados para avaliar o desempenho do
programa, projeto/atividade ou ação administrativa; e
Metas financeiras previstas na Lei Orçamentária e/ou
pactuadas com o supervisor ministerial para o período
sob exame nas contas.

03 Descrição dos indicadores Descrição (o que pretende medir) e tipo de indicador
(de Eficácia, de Eficiência ou de Efetividade);
Fórmula de cálculo e método de medição; Responsável
pelo cálculo/medição

04 Avaliação dos resultados da
execução dos programas
governamentais e/ou das ações
administrativas

Identificação do programa, projeto/atividade ou ação
administrativa; Indicadores ou parâmetros utilizados
na análise; Meta financeira realizada (valor
alcançado); e Avaliação do resultado, indicando as
causas de sucesso ou insucesso.

05 Medidas implementadas e a
implementar

Identificação do programa, projeto/atividade ou ação
administrativa; Disfunção estrutural ou situacional
que prejudicou ou inviabilizou o alcance dos
objetivos e metas colimados; Medidas implementadas
e/ou a implementar para tratar as causas de
insucesso; e Responsáveis pela implementação das
medidas.

06 Discriminação das
transferências e recebimentos
de recursos mediante convênio,
acordo, ajuste, termo de
parceria ou outros instrumentos
congêneres

Tipo de transferência (convênio, acordo, ajuste,
parceria, subvenção, auxílio ou contribuição); Código
Siafi/Siasg; Identificação do Termo Inicial ou
Aditivos (nº do processo e do termo, data assinatura,
vigência etc); Objeto da Avença; Data de publicação
no DOU; Valor Total pactuado; Valor total
Recebido/Transferido no Exercício; Contrapartida;
Beneficiário (Razão Social e CNPJ); e Situação da
Avença (alcance de objetivos e metas, prestação de
contas, sindicância, TCE S/N?)

c) Relatório de correição

A informação prestada pelo Diretor do Departamento de Recursos Humanos
da Unidade, juntada à fl. 71 do processo de contas, não atende à forma
exigida no Anexo IV da Norma de Execução CGU nº 1/2006.

Além disso, constatou-se a existências de outros processos de
sindicância instaurados ou em curso na Unidade em 2005 além daquele
informado pelo DRH, conforme relatado em itens específicos do presente
relatório.

ATITUDE DO(S) GESTOR(ES):
Omissão culposa por imperícia.

CAUSA:
Inobservância das imposições normativas do TCU e da CGU quanto à forma

e conteúdo das peças que compõe o processo de contas da Unidade.

JUSTIFICATIVA:
Em resposta à Nota de Auditoria 175140/02, a Diretora do Departamento

de Contabilidade e Finanças da Unidade manifestou-se nos seguintes termos:

I e X - O Reitor é o dirigente máximo no caso da Universidade Federal de São
Paulo e o mesmo está devidamente registrado no Rol dos Responsáveis no código
de natureza 100 – Ordenador de Despesa - Prof. Dr. Ulysses Fagundes Neto.
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XI - Estamos diligenciando no sentido de incluir no Rol dos Responsáveis o
gerente responsável pela gestão Patrimonial.
XIII - Os ordenadores de Despesa – Substituto estão devidamente cadastrados no
Rol dos Responsáveis no código de natureza 102 – sendo a Profª Lucila Amaral
Carneiro Vianna e o Prof. Dr. Sérgio Tufik.
XVI – Estamos diligenciando no sentido de incluir no Rol dos Responsáveis o
substituto para o código 931 – Resp. Admissão/Desligamento e 110 – Responsável
pela conformidade documental.

A Unidade não apresentou manifestação específica aos demais itens
apontado em resposta ao relatório preliminar, requerendo a prorrogação do
prazo para apresentar justificativas, conforme relatado no item 7.1.1.1.

ANALISE DA JUSTIFICATIVA:
A justificativa apresentada pela Diretora do Departamento de

Contabilidade e Finanças da Unidade em resposta à Nota de Auditoria NA
175140/02 reforça a evidência quanto à impropriedade do rol de responsáveis
cadastrados na Unidade.

As naturezas de responsabilidade previstas nos incisos I e X do art.
12 da IN TCU 47/2004, dirigente máximo da unidade jurisdicionada de que
trata as contas e responsável pela definição de critérios de distribuição,
pela aprovação de plano de trabalho e pela aprovação das prestações de
contas de recursos concedidos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de
parceria ou outro instrumento de execução indireta ou descentralizada,
respectivamente, não são mutuamente exclusivas mesmo que se confundam com a
natureza de responsabilidade prevista no inciso XIII (ordenador de
despesas), como é o caso alegado pela Unidade.

Não obstante os ordenadores de despesas substitutos estarem de fato
cadastrados SIAFI, os mesmos não constam do rol de responsáveis por,
supostamente, não terem desempenhado a responsabilidade em substituição do
titular. Entretanto, tal fato não condiz com as observações feitas em
campo. A Unidade comete um equívoco ao tratar os atos de gestão dos
servidores na qualidade de substitutos do ordenador de despesas titular. Na
verdade, os mesmos exercem a responsabilidade de ordenação de despesas
concomitantemente com o titular e não em substituição nos afastamentos do
mesmo, tendo recebido tal poder por meio de delegação de competência.

Sem prejuízo do direito ao contraditório e ampla defesa, conforme
análise do pedido de dilação de prazo contida no item 7.1.1.1, ficam
mantidas as constatação relativas aos demais itens para os quais não houve
manifestação da Unidade.

RECOMENDAÇÃO:
Recomendamos ao Reitor da UNIFESP que:

a) Determine à Diretora do Departamento de Contabilidade e Finanças da
Unidade o imediato saneamento do rol de responsáveis da Unidade,
fazendo o competente registro das naturezas de responsabilidade
exigidas no capítulo III, título II, da Instrução Normativa IN TCU Nº
47, de 27/10/2004, nos incisos I (dirigente máximo da unidade
jurisdicionada de que trata as contas); X (responsável pela definição
de critérios de distribuição, pela aprovação de plano de trabalho e
pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos mediante
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convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outro instrumento de
execução indireta ou descentralizada); e XI (dirigente de unidade
administrativa ou gerente responsável pela gestão patrimonial).

b) Determine à Diretora do Departamento de Contabilidade e Finanças da
Unidade o correto registro no rol de responsáveis no SIAFI, ao longo do
exercício, dos períodos de gestão efetivos dos responsáveis titulares,
zelando pela compatibilidade com o gozo de férias, e outros
afastamentos legais, particularmente para as naturezas de
responsabilidade previstas nos incisos XIII (ordenador de despesas);
XVI (outro co-responsável por atos de gestão – Responsável atos de
admissão, e desligamento); e XVI (outro co-responsável por atos de
gestão - Responsável pela Conformidade Documental).

c) Determine à Diretora do Departamento de Contabilidade e Finanças da
Unidade o registro de todos os servidores comissionados, que exerçam
responsabilidades administrativas e operacionais estabelecidas
estatutaria ou regimentalmente, ou que a exerçam por delegação de
competência, compatíveis com a relação de naturezas de despesas
previstas na IN TCU nº 47/2004, particularmente os ordenadores de
despesas.

d) Atente para a elaboração do Relatório de gestão da Unidade em
consonância com as orientações expedidas anualmente pelo TCU quanto à
forma e conteúdo, particularmente: os dados gerais de identificação da
Unidade; a descrição dos objetivos e metas; descrição dos indicadores;
a avaliação dos resultados da execução dos programas governamentais
e/ou das ações administrativas; as medidas implementadas e a
implementar; e a discriminação das transferências e recebimentos de
recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria ou outros
instrumentos congêneres.

e) Determine ao Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Unidade a
imediata retificação do Relatório de Correição contendo a integralidade
dos processos de sindicância e administrativos disciplinares
instaurados ou concluídos no exercício de 2005, atentando à forma
exigida no Anexo IV da Norma de Execução CGU nº 1/2006.

III - CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados, bem como da avaliação da gestão
efetuada, no período a que se refere o presente processo, constatamos o
seguinte:

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (063)
Indefinição da vinculação de órgãos, entidades e institutos na

estrutura da UNIFESP.

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (032)
Prática sistemática de transferir a execução das despesas para a SPDM

- Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.

6.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (028)
Falta de levantamento físico dos bens patrimoniais.
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6.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (029)
Omissão na apuração de desaparecimento de bens patrimoniais.

7.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (015)
Insuficiência dos laudos de avaliação para pagamento dos adicionais de

insalubridade e de periculosidade.

7.2.5.1 CONSTATAÇÃO: (018)
Servidores recebendo indevidamente a vantagem do artigo 192 da Lei

8.112/90.

7.2.5.2 CONSTATAÇÃO: (019)
Servidores recebendo indevidamente o Abono de Permanência instituído

por meio da Emenda Constitucional n.º41, de 31/12/2003, e falta de
atualização do registro de tempo anterior no SIAPE.

7.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (031)
Impropriedades nas concessões de diárias.

7.4.1.4 CONSTATAÇÃO: (024)
Valores pagos indevidamente a servidores e a beneficiários de pensão

já falecidos.

7.5.1.1 CONSTATAÇÃO: (005)
Participação de servidores na gerência ou administração de empresas

privadas e sociedades civis.

7.5.1.2 CONSTATAÇÃO: (071)
Falha na apuração de frequência de servidor acarretando o pagamento

indevido de salário.

8.1.1.1 CONSTATAÇÃO: (036)
Inconsistências na previsão orçamentária.

8.1.1.2 CONSTATAÇÃO: (037)
Insuficiência na instrução de processos licitatórios.

8.1.1.3 CONSTATAÇÃO: (040)
Pagamentos efetuados a empresas cujos sócios são servidores da

UNIFESP.

8.1.2.1 CONSTATAÇÃO: (041)
Pedido de compra de cadeira universitária com especificações

desnecessárias, limitando a competitividade do certame.

8.1.3.1 CONSTATAÇÃO: (042)
Contratações e pagamentos realizados sem processo licitatório.

8.2.2.1 CONSTATAÇÃO: (044)
Direcionamento em processo de inexigibilidade de licitação.

8.2.2.2 CONSTATAÇÃO: (045)
Direcionamento em processos de dispensa de licitação.

8.2.3.1 CONSTATAÇÃO: (049)
Pagamentos antecipados de despesas de locação de imóveis.

8.3.1.1 CONSTATAÇÃO: (051)
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Falhas na formalização de convênios, com descumprimento de seus
dispositivos legais.

8.3.1.2 CONSTATAÇÃO: (057)
Pagamento de taxa de administração para entidades convenentes.

8.3.1.3 CONSTATAÇÃO: (058)
Inclusão de cláusulas em Convênios que trazem risco potencial de

fragilização do processo de aquisição de bens, serviços e obras.

8.3.1.4 CONSTATAÇÃO: (059)
Ausência de elementos essenciais à elaboração, execução e

acompanhamento de Convênios.

8.3.1.5 CONSTATAÇÃO: (062)
Iniciativa de convenente de apropriar-se de curso da UNIFESP.

Assinatura de convênio com empresa em desacordo com a Resolução n.º 02/03,
do Conselho de Extensão Universitária da UNIFESP.

8.3.2.1 CONSTATAÇÃO: (052)
Riscos para a administração pública na participação em convênio.

8.3.3.1 CONSTATAÇÃO: (060)
Ausência de prestação de contas.

8.3.3.2 CONSTATAÇÃO: (061)
Inclusão de despesas inelegíveis ao objeto de convênio.

9.2.1.1 CONSTATAÇÃO: (100)
Fragilidade técnica e operacional da unidade de auditoria interna.

São Paulo , 06 de Junho de 2006

NOME                               CARGO     ASSINATURA



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIFICADO Nº      : 175140
UNIDADE AUDITADA    : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
CÓDIGO              : 153031
EXERCÍCIO           : 2005
PROCESSO Nº         : 23089005730/2005-92
CIDADE              : SAO PAULO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Foram examinados, quanto à legitimidade e legalidade, os atos de
gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de
01Jan2005 a 31Dez2005, tendo sido avaliados os resultados quanto aos
aspectos de economicidade, eficiência e eficácia da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo
do trabalho definido no Relatório de Auditoria constante deste processo, em
atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e
atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pelas
unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários
no decorrer da auditoria. Os gestores citados no Relatório estão
relacionados nas folhas 0002 a 0003, deste processo.

3. Diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo mencionado
no parágrafo segundo, consubstanciados no Relatório de Auditoria de
Avaliação da Gestão nº 175140, houve gestores cujas contas foram
certificadas como irregulares e regulares com ressalvas. Os fatos que
ensejaram tal certificação foram os seguintes:

3.1 Irregularidades:

4.1.1.1 - Prática sistemática de transferir a execução das despesas para a
SPDM - Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina.

8.2.2.2 - Direcionamento em processos de dispensa de licitação.
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8.3.1.5 - Iniciativa de convenente de apropriar-se de curso da UNIFESP.
Assinatura de convênio com empresa em desacordo com a Resolução n.º 02/03,
do Conselho de Extensão Universitária da UNIFESP.

8.3.2.1 - Riscos para a administração pública na participação em convênio.

3.2 Impropriedades:

3.1.1.1 - Indefinição da vinculação de órgãos, entidades e institutos na
estrutura da unifesp.

6.1.1.1 - Falta de levantamento físico dos bens patrimoniais.

6.1.1.2 - Omissão na apuração de desaparecimento de bens patrimoniais.

7.2.3.1 - Insuficiência dos laudos de avaliação para pagamento dos
adicionais de insalubridade e de periculosidade.

7.2.5.1 - Servidores recebendo indevidamente a vantagem do artigo 192 da
Lei 8.112/90.

7.2.5.2 - Servidores recebendo indevidamente o Abono de Permanência
instituído por meio da Emenda Constitucional n.º41, de 31/12/2003, e falta
de atualização do registro de tempo anterior no SIAPE.

7.3.1.1 - Impropriedades nas concessões de diárias.

7.4.1.4 - Valores pagos indevidamente a servidores e a beneficiários de
pensão já falecidos.

7.5.1.1 - Participação de servidores na gerência ou administração de
empresas privadas e sociedades civis.

7.5.1.2 - Falha na apuração de frequência de servidor acarretando o
pagamento indevido de salário.

8.1.1.1 - Inconsistências na previsão orçamentária.

8.1.1.2 - Insuficiência na instrução de processos licitatórios.

8.1.1.3 - Pagamentos efetuados a empresas cujos sócios são servidores da
UNIFESP.

8.1.2.1 - Pedido de compra de cadeira universitária com especificações
desnecessárias, limitando a competitividade do certame.

8.1.3.1 - Contratações e pagamentos realizados sem processo licitatório.

8.2.2.1 - Direcionamento em processo de inexigibilidade de licitação.
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8.2.3.1 - Pagamentos antecipados de despesas de locação de imóveis.

8.3.1.1 - Falhas na formalização de convênios, com descumprimento de seus
dispositivos legais.

8.3.1.2 -Pagamento de taxa de administração para entidades convenentes.

8.3.1.3 - Inclusão de cláusulas em Convênios que trazem risco potencial de
fragilização do processo de aquisição de bens, serviços e obras.

8.3.1.4 - Ausência de elementos essenciais à elaboração, execução e
acompanhamento de Convênios.

8.3.3.1 - Ausência de prestação de contas.

8.3.3.2 - Inclusão de despesas inelegíveis ao objeto de convênio.

São Paulo, 27 de Junho de 2006



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO Nº :175.140
EXERCÍCIO :  2005
PROCESSO Nº: 23089.005730/2005-92
UNIDADE AUDITADA : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
 CÓDIGO : 153031
CIDADE :  SÃO PAULO - SP

PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

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 VIII, art.

14 da IN/TCU/N.º 47/2004 e fundamentado no Relatório, acolho a conclusão expressa no

Certificado de Auditoria, que certificou as contas dos gestores no período de 1º de janeiro de

2005 a 31 de dezembro de 2005 como REGULARES, REGULARES COM RESSALVA E

IRREGULARES.

2. As questões objeto de ressalvas/irregularidades  foram levadas ao

conhecimento dos gestores responsáveis, para manifestação, conforme determina a Portaria

CGU nº 03, de 05 de janeiro de 2006, que aprovou a Norma de Execução nº 01, de 05 de

janeiro de 2006, e estão relacionadas em tópico próprio do Certificado de Auditoria. As

manifestações dos Gestores sobre referidas questões constam do Relatório de Auditoria.

3. Desse modo, o processo deve ser encaminhado ao Ministro de Estado

supervisor, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de que trata o art. 52, da Lei

n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

Brasília,          de                 de 2006.

Diretor de Auditoria da Área Social


