
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

NOTA TÉCNICA Nº 6/2021/AUD

PROCESSO Nº 01341.000634/2019-82

INTERESSADO: DIRETORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL, DIRETORIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, DIRETORIA DO
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES, GABINETE

1. ESCOPO E OBJETIVO

Trata-se de a�vidade de monitoramento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna, mediante Relatório AUD
02/2018, de 06/04/2018 (SEI nº 0005118), e Nota Técnica AUD 06/2018, de 29/06/2018 (SEI nº 0005122), e atualização
da análise constante da Nota Técnica AUD 44/2020, de 23/11/2020 (SEI nº 0688722), conforme registrado no presente
processo.

O Relatório AUD 02/2018 registrou a análise da formalização e da execução dos contratos celebrados pelo IPEN para
apoio à gestão do PLAM-CNEN/IPEN no âmbito de São Paulo, tendo sido apresentadas 12 recomendações ao gestor.

A Nota Técnica AUD 06/2018 registrou a análise das providências adotadas pelo IPEN para atendimento das
recomendações apresentadas no Relatório AUD nº 02/2018 e apresentou 6 novas recomendações aos gestores.

Desde então, foram emi�das várias Notas Técnicas para registrar o monitoramento das recomendações: Nota Técnica
AUD 10/2018, de 19/09/2018 (SEI nº 0005123); Nota Técnica AUD 18/2018, de 19/11/2018 (SEI nº 0005125); Nota
Técnica AUD 03/2019, de 25/01/2019 (SEI nº 0005186); Nota Técnica AUD 08/2019, de 02/05/2019 (SEI nº 0079675);
Nota Técnica AUD 14/2019, de 14/06/2019 (SEI nº 0125383); Nota Técnica AUD 18/2019, de 12/08/2019 (SEI
nº 0174530); Nota Técnica AUD 33/2019, de 02/10/2019 (SEI nº 0234067); Nota Técnica AUD 45/2019, de 20/12/2019
(SEI nº 0329467); Nota Técnica AUD 8/2020, de 11/02/2020 (SEI nº 0372680); Nota Técnica AUD 14/2020, de
18/05/2020 (SEI nº 0472059); Nota Técnica AUD 22/2020, de 16/06/2020 (SEI nº 0501713); Nota Técnica AUD 29/2020,
de 19/08/2020 (SEI nº 0581307); Nota Técnica AUD 38/2020, de 21/09/2020 (SEI nº 0618485); e Nota Técnica AUD
44/2020, de 23/11/2020 (SEI nº 0688722).

A úl�ma ação de monitoramento, registrada na Nota Técnica AUD 44/2020, informou o atendimento das recomendações
remanescentes do Relatório AUD 02/2018, de forma a encerrar o monitoramento daquele relatório. Quanto à Nota
Técnica AUD nº 06/2018, reiterou a recomendação nº 6, única ainda pendente de atendimento.

O Memorando nº 26/2021/DIPEN, de 01/02/2021 (SEI nº 0771021), encaminhado pela DPD mediante Despacho
nº 0772660, apresentou manifestação a�nente.

A presente Nota Técnica se propõe a analisar as providências adotadas e avaliar o atendimento da recomendação em
tela. 

 

2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Recomendação 06 da Nota Técnica AUD 06/2018:

Exigir do Gestor de Assistência à Saúde do IPEN a elaboração de Nota Técnica demonstrando o montante da dívida
reconhecida rela�va ao Plano Médico do IPEN oriunda dos exercícios de 2014 a 2017, o valor da dívida após
negociação com a rede credenciada e o valor pago, acompanhado de toda a documentação comprobatória a�nente,
bem como parecer sobre a regularidade dos pagamentos realizados.

 



O Memorando nº 48/2020/DIPEN, de 07/02/2020 (SEI nº 0370011), havia encaminhado a Nota Técnica nº 1/2020-
SEGAS/COPLG/DIPEN (SEI nº 0369924), com vistas ao atendimento parcial da recomendação, cujas informações e
documentos foram objeto da Nota Técnica AUD 8/2020, de 11/02/2020 (SEI nº 0372680), que apontou inconsistências
relevantes nas informações apresentadas.

Posteriormente, o Despacho SEGAS nº 0684515, de 18/11/2020, informou a realização de nova avaliação sobre as
informações apresentadas anteriormente na Nota Técnica nº 1/2020-SEGAS/COPLG/DIPEN para verificação das
inconsistências apontadas. De acordo com o referido despacho, o valor das glosas de 2017 foi re�ficado, assim como o
valor a pagar, tendo sido apresentado novo Relatório das Despesas e Glosas do PLAMED/IPEN (SEI nº 0685375).

A Nota Técnica AUD 44/2020 apresentou os dados e informações extraídos do referido Relatório das Despesas e Glosas
(SEI nº 0685375), conforme segue:

- Montante da dívida reconhecida rela�va ao Plano Médico do IPEN oriunda dos exercícios de 2014 a 2017: R$
8.483.551,01.

- Valor da dívida após negociação com a rede credenciada: R$ 7.379.916,79 (desconto de aproximadamente 13%).

- Valor pago: não informado.

- Documentação comprobatória: não apresentada.

- Parecer sobre a regularidade dos pagamentos realizados: não apresentado.

 

Ainda de acordo com a referida Nota Técnica, os gestores consideram impossível realizar a análise devida das glosas,
em função dos problemas ocorridos na gestão e nas auditorias do Plano Médico naquele período (Despacho SEGAS
nº 0684515).

O Memorando nº 26/2021/DIPEN, de 01/02/2021 (SEI 0771021), ra�ficou a impossibilidade de iden�ficar a
regularidade dos valores negociados e pagos, conforme segue:

Considerando as análises da Auditoria Interna, referentes ao Despacho SEGAS (0684515), realizou-se reunião entre
o Coordenador de Planejamento e Gestão (COPLG),  o servidor (ex-Chefe) do Serviço de Assistência à Saúde (SEGAS) e o
Chefe do SEGAS, para buscarem novas estratégias quanto ao devido atendimento dos itens faltantes, relacionados à
recomendação em tela, a saber: o valor pago, a documentação comprobatória e o parecer sobre a regularidade dos
pagamentos realizados.

De forma resumida, os par�cipantes da reunião concluíram pela impossibilidade de atender a essa demanda, mesmo
após os esforços empreendidos pelo SEGAS e os prazos concedidos pela AUD/CNEN. O cerne da questão encontra-se
em 2 (dois) pontos: a) Iden�ficar se as glosas eram devidas ou não e assim jus�ficar se os valores negociados foram
benéficos ao Plano Médico; e b) Iden�ficar pontualmente cada pagamento realizado aos prestadores, rela�vos aos
acordos firmados nos exercícios de 2014 a 2017.

Em relação às glosas, confirmou-se a indisponibilidade dos dados referentes aos exercícios de 2014 a 2017. Tal
situação se deu em função da troca das empresas de auditoria do plano médico ao longo do período e a falta de
acurácia no tratamento dessas informações ao longo do tempo. Sem a disponibilidade desses dados não é possível
fazer nenhuma a�vidade analí�ca capaz de fornecer minimamente uma resposta sobre o assunto. Nesse sen�do,
entendeu-se que, infelizmente, o IPEN/CNEN não dispõe de meios �sicos (arquivos planilhados em papel) e/ou
digitais (dados em sistema) para pronta consulta, e realizar a conciliação das glosas de forma individual em cada
uma das notas fiscais dos prestadores nos exercícios de 2014 a 2017. (grifo nosso)

Em relação ao controle de pagamentos referente aos acordos, com a impossibilidade de pagamento em função do
déficit das contas do Plano Médico, o IPEN/CNEN com a cooperação do SEGAS, após esse período, fez novos acordos
junto aos hospitais prestadores. Tais acordos englobaram parcelas referentes ao acordo anterior. Desta forma, os
pagamentos foram realizados de forma agrupada, não havendo iden�ficação específica dos valores pagos
individualmente a cada uma das parcelas dos acordos/prestador. (grifo nosso)

Por fim, sobre o controle de pagamentos, destacamos a melhoria do processo implantada pelo atual Chefe e equipe
do SEGAS, principalmente após a u�lização do controle de pagamentos por meio da ferramenta SEI. A �tulo de
exemplo, o Processo 01342.006197/2020-34 controla os pagamentos solicitados ao Serviço de Gestão de Finanças e
Contabilidade (SEGFC), tendo por base memorandos de solicitação com indicação do que está sendo pago
individualmente. Nesse exemplo, o Memorando nº 132/2020-SEGAS/COPLG/DIPEN (0742777) solicita o pagamento
regular das faturas. O Memorando nº 1/2021/SEGAS/COPLG/DIPEN (0752725) solicita o pagamento referente à
parcela renegociada junto à prestadora Beneficência Portuguesa. Dessa forma, a rastreabilidade das informações
referente aos pagamentos dos acordos é facilitada. (grifo nosso)



Este IPEN/CNEN, a par�r da análise conjunta da COPLG e do SEGAS, entende infelizmente pela impossibilidade de
seguir com o atendimento dos itens faltantes da recomendação em tela. Contudo, s.m.j., a alterna�va seria convocar
oficialmente os então Membros do Conselho Consul�vo Regional (CCR) e os ex-Chefes do SEGAS, nos exercícios de 2014
a 2017, muito dos quais se encontram aposentados, para con�nuidade dos trabalhos, com extensão do prazo
desse processo de Auditoria Interna da CNEN, coordenados pela atual COPLG e SEGAS.

 

Pela manifestação do gestor, não há convicção sobre os valores negociados com as empresas supostamente credoras,
uma vez que se confirmou a indisponibilidade dos dados referentes aos exercícios de 2014 a 2017, bem como a falta de
acurácia no tratamento dessas informações ao longo do tempo. Por outro lado, o gestor admi�u não ter informação
sobre os valores pagos, afirmando que os pagamentos foram realizados de forma agrupada, não havendo iden�ficação
específica dos valores pagos individualmente a cada parcela da dívida dos prestadores de serviço. 

Reforça-se mais uma vez a fragilidade e precariedade do processo de reconhecimento e negociação das dívidas oriundas
dos exercícios de 2014 a 2017, que não contou com controles internos minimamente razoáveis para garan�r a existência
e a legalidade dos valores devidos, cuja materialidade e cri�cidade são indiscu�veis. Segundo o gestor, o valor negociado
superou o montante de R$ 7 milhões.

Nesse sen�do, recomenda-se apurar responsabilidade pela falta de informações sobre os valores devidos e pela
assunção de dívidas em nome da CNEN sem a documentação comprobatória correspondente.

Como atenuantes, enfa�za-se que o processo foi homologado pelo Conselho Consul�vo Regional do Plano Médico, ainda
que tardiamente, conforme Ata de Reunião do CCR-SP de 04/02/2020, assinada por todos os conselheiros (SEI
nº 0464417). Por outro lado, registra-se que o gestor informou melhorias no processo, que, todavia, não foram objeto
desta ação de controle.

Por todo o exposto, encerra-se o monitoramento da presente recomendação, dado que o gestor considerou impossível
atendê-la plenamente, e apresentam-se duas novas recomendações, a seguir.

 

3. RECOMENDAÇÕES

1) Instaurar procedimento para apurar responsabilidades pelas falhas na gestão do Plano Médico do IPEN nos exercícios
de 2014 a 2017, que levaram à ausência de informações fidedignas sobre os valores glosados dos prestadores de serviço,
culminando no reconhecimento de dívidas no valor aproximado de R$ 8,5 milhões.

2) Instaurar procedimento para apurar responsabilidades pela formalização de dívidas em nome da CNEN junto aos
Hospitais Hospitais São Camilo, Leforte e Beneficência Portuguesa, rela�vas ao Plano Médico do IPEN oriunda dos
exercícios de 2014 a 2017, sem a documentação comprobatória correspondente.

 

O prazo para implementação das recomendações é 31/03/2021.

 

4. CONCLUSÕES

O Relatório AUD 02/2018, de 06/04/2018 (SEI nº 0005118), e Nota Técnica AUD 06/2018, de 29/06/2018 (SEI
nº 0005122), não tem mais nenhuma recomendação em monitoramento.

Solicita-se ao gestor apresentar as providências adotadas para a implementação das duas recomendações apresentadas
nesta Nota Técnica até 31/03/2021.

 

Documento assinado eletronicamente por Adriana de Oliveira Resende, Auditor(a)-Chefe, em 04/02/2021, às 10:00,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e
no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0775647 e o código CRC
A4616FA4.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 01341.000634/2019-82 SEI nº 0775647


