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COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

NOTA TÉCNICA Nº 14/2021/AUD

PROCESSO Nº 01341.008404/2019-61

INTERESSADO: DIRETORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL, GABINETE, COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

1. ESCOPO E OBJETIVO

Trata-se de a�vidade de monitoramento das recomendações expedidas mediante o Relatório de Auditoria Interna nº 4/2020, de 09/03/2020 (SEI
nº 0406486), que registrou os resultados da avaliação da gestão do Plano Médico da CNEN - PLAM-CNEN, conforme previsto no escopo da Ação de Auditoria
Interna nº 6 do Plano Anual de A�vidades de Auditoria Interna referente ao exercício de 2021.

A versão preliminar do relatório foi encaminhada por e-mail aos Diretores (DGI, DPD e DRS) e Chefe de Gabinete da CNEN em 07/01/2020 (SEI nº 0345089)
e seu conteúdo foi apresentado em reunião presencial realizada na Sede da CNEN em 09/01/2020, ocasião em que foi acordado o prazo até 17/02/2020
para que a DGI encaminhasse manifestação final sobre o conteúdo do relatório.

Em 17/02/2020, a DGI encaminhou relatório de avaliação da versão preliminar do relatório elaborado pela Auditoria Interna (SEI nº 0379930 e 0379932) e,
como anexo, o Projeto de Reestruturação do Modelo de Gestão do Plano Médico, com a�vidades e cronograma.

O relatório de avaliação da DGI apresenta discordâncias com relação a algumas inconsistências e recomendações apresentadas pela AUD. A manifestação da
DGI e os documentos complementares foram analisados pela AUD, que acatou alguns aspectos e manteve seu posicionamento com relação a outros.

Após estas etapas, foi emi�da a versão final do relatório, que incorporou a análise da AUD a respeito da manifestação final da DGI, apresentando o relatório
de avaliação da DGI como anexo.

O Relatório AUD nº 4/2020, de 09/03/2020, apresentou 15 recomendações aos gestores. Foi destacada a gravidade de algumas constatações e a
necessidade de implementar de imediato as recomendações propostas. Assim, para o grupo maior de recomendações, foi definido o prazo de atendimento
até 30/04/2020 e, para as demais, até 30/06/2020.

Em 20/05/2020, a DGI encaminhou a Nota Técnica nº 4/2020/DGI (SEI nº 0471270), que além das providências adotadas para atendimento de algumas
recomendações, apresentou seu posicionamento com relação a cada tópico do Relatório da Auditoria Interna. Ressalta-se que essa oportunidade já havia
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sido concedida aos gestores quando da emissão da versão preliminar do relatório, em 07/01/2020, sendo que o prazo de encaminhamento de manifestação
final foi acordado com os gestores em aproximadamente 40 dias, ou seja, até 17/02/2020.

Pela análise do documento, verifica-se que a DGI manifestou concordância com relação à maioria dos pontos apresentados no Relatório AUD 04/2020 e
afirmou que já �nham sido evidenciados pelo Comitê Técnico de Revisão do Plano Médico. Ocorre que o relatório final do comitê técnico foi apresentado
em outubro de 2018, sendo que a maioria das recomendações deveria ser aplicada em âmbito ins�tucional. Apesar do longo transcurso de tempo, as
providências ainda não haviam sido implementadas.

Ainda de acordo com a manifestação da DGI, a regularização de algumas fragilidades apontadas pela AUD estaria dentro do escopo do projeto de
Reestruturação do Modelo de Gestão do Plano Médico, elaborado pela DGI. Contudo, de forma geral, o cronograma de a�vidades do referido projeto não
vem sendo cumprido e foi evidenciado seu monitoramento.

A Nota Técnica AUD 18/2020, de 25/03/2020 (SEI nº 0479158), apresentou análise a respeito das medidas adotadas para implementação das
recomendações. Nenhuma recomendação foi considerada atendida. A AUD reiterou e/ou prorrogou o prazo de atendimento das recomendações, conforme
argumentos apresentados pelo gestor. O úl�mo prazo, considerando a prorrogação, expirou em 30/11/2020. Com relação aos pontos com os quais a DGI
não concordou, sugeriu-se encaminhar o assunto à apreciação da Procuradoria Federal, quando cabível, e à decisão da Presidência da CNEN. Contudo, tais
sugestões não foram acatadas.

A AUD solicitou a DGI con�nuamente, a apresentação de informações atualizadas sobre as providências implementadas pela gestão (SEI nº 0603401,
0632612, 0665877, 0707490 e 0857303). Apenas em 14/04/2021 a DGI atendeu a solicitação e apresentou novo relatório de avaliação do Relatório AUD
04/2020 (SEI nº 0869830 e 0869832).

A presente Nota Técnica se propõe a analisar as medidas adotadas pela gestão para implementação das recomendações propostas no Relatório AUD nº
4/2020 e atualizar o status das recomendações. 

 

2. ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA

Recomendação 1: Encaminhar consulta ao órgão/setor que sucedeu a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a fim de verificar a aplicabilidade do ar�go 23 da Portaria Norma�va nº 1/2017 ao PLAM-CNEN
e esclarecer se o PLAMCNEN deve observar as normas per�nentes da ANS.

 

Reproduz-se o seguinte registro do Relatório AUD 04/2020:
Constata-se que o PLAM-CNEN não observa integralmente as normas da ANS, notadamente no que se refere aos percentuais de reajuste das contribuições dos
beneficiários. Desta forma, recomenda-se formular consulta à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério da Economia a fim de verificar a aplicabilidade do
ar�go 23 da Portaria Norma�va nº 1/2017 ao PLAM-CNEN e esclarecer se o Plano está obrigado a observar integralmente as normas da ANS.

 

O Art. 23 da Portaria Norma�va 1/2017 estabelece o seguinte:
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Art. 23. Na hipótese de u�lizar meios próprios de infraestrutura operacional para os serviços de assistência à saúde, o órgão ou en�dade deverá observar as
normas per�nentes da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e Ministério da Saúde.

 

A Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270) já havia registrado discordância com relação à recomendação, sob argumento de que já se havia
formulado consulta em novembro de 2000 e que o PLAM-CNEN não necessitaria de registro junto à ANS.

A Nota Técnica AUD 18/2021 (SEI nº 0479158) registrou entendimento de que a consulta respondida há 20 anos não poderia mais fundamentar a gestão do
PLAM-CNEN, uma vez que houve alteração nos documentos norma�vos que regem a assistência à saúde suplementar do servidor desde então. Contudo,
considerando o posicionamento da DGI, a AUD apresentou recomendação alterna�va, para que o assunto fosse subme�do à apreciação da Procuradoria
Federal da CNEN, solicitando posicionamento sobre a aplicabilidade do ar�go 23 da Portaria Norma�va nº 1/2017 ao PLAM-CNEN e, consequentemente,
sobre a obrigatoriedade de o PLAM-CNEN se submeter às normas da ANS.

O Relatório SEI nº 0869830 apresentou a seguinte manifestação:
A Auditoria afirma que a consulta formulada pela CNEN para a ANS, com a resposta por meio do O�cio GGRHO/DIOPE/ANS/MS Nº 1819, que declara que o
PLAMCNEN não necessita registro junto à ANS e submeter-se a legislação vigente por ser a CNEN pessoa jurídica de direito público, é muita an�ga e que "não
pode mais fundamentar a gestão do PLAM-CNEN, uma vez que houve alteração nos documentos norma�vos que regem a assistência à saúde suplementar do
servidor". A DGI discorda desse entendimento, pois a Lei 9.656 que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e da subordinação às normas
e à fiscalização da ANS é de 03 de junho de 1998, portanto anterior a consulta formulada, con�nua vigente e tem ascensão sobre qualquer documento norma�vo
expedido pelo Poder Execu�vo. Além do mais, a Auditoria em nenhum momento menciona a Lei 9.656/98, que claramente dispõe que "Art. 1o Submetem-se às
disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que
rege a sua a�vidade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições:". Assim, esta DGI entende que não é necessário
submeter qualquer consulta ao Ministério da Economia, pois além da legislação ser categórica sobre o assunto, a CNEN já formulou uma consulta à ANS.

 

Verifica-se que ao gestor não trouxe elementos novos à discussão e não se manifestou quanto à consulta à Procuradoria Federal da CNEN recomendada de
forma alterna�va.

O gestor reafirmou a vigência e aplicabilidade da Lei 9.656/1998, que, contudo, não foi ques�onada pela AUD.

Ressalta-se que o art. 23 da Portaria Norma�va nº 1, de 09/03/2017, dispõe que, na hipótese de se u�lizar meios próprios de infraestrutura operacional
para os serviços de assistência à saúde (que é o caso da CNEN), o órgão ou en�dade deverá observar as normas per�nentes da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e Ministério da Saúde.

Nesse sen�do, a AUD apontou a necessidade de ques�onamento a respeito da aplicabilidade das normas da ANS ao PLAN/CNEN.

Contudo, registra-se, mais uma vez, a recusa do gestor em atender a recomendação original e a recomendação alterna�va.

Após a emissão do Relatório AUD nº 4/2020, nenhuma medida foi implementada pelo gestor.

Dessa forma, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a formulação da consulta recomendada via Gabinete.
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Recomendação 2: Realizar consulta ao MCTI a respeito da legalidade da gestão extraorçamentária do PLAM/CNEN, considerando os requisitos da Lei
4.320/1964, art. 60, que veda a realização de despesa sem prévio empenho, bem como a Portaria Norma�va nº 1/2017, art. 44, que estabelece a
necessidade de previsão orçamentária e financeira.

 

O Relatório AUD 04/2020 (SEI nº 0406486) registrou que a gestão extraorçamentária do PLAM-CNEN não atende o disposto no art. 60 da Lei nº 4.320/1964,
na medida em que realiza despesa pública sem o adequado empenho. Por outro lado, afirmou contrariedade ao ar�go 44 da Portaria Norma�va nº 1/2017,
pela ausência de previsão orçamentária e financeira no âmbito do PLAM-CNEN.

O Relatório informou, ainda, que o Comitê Técnico realizou consulta ao MCTI para sanar dúvidas relacionadas à retenção de impostos na forma de gestão
extraorçamentária, contudo, não foi apresentada documentação comprobatória de consulta formulada ao Ministério sobre a legalidade da u�lização da
gestão extraorçamentária dos recursos do PLAM-CNEN. Portanto, foi apresentada a recomendação em tela.

A Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270) já havia registrado a discordância com relação à recomendação, sob o argumento reproduzido a seguir:
Toda a operacionalização da gestão extraorçamentária está disponibilizada no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, que
consiste no principal instrumento u�lizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal.

 

A Nota Técnica AUD 18/2020 (SEI nº 0479158) reiterou a recomendação e considerou que o fato de a gestão estar disponibilizada no SIAFI não garante que
sua operacionalização esteja sendo realizada de maneira apropriada.

A DGI apresentou a manifestação a seguir, registrada no Relatório SEI nº 0869830:
Nesse ponto, a Auditoria ques�ona o trabalho realizado pelo Comitê Técnico e aprovado pelo Presidente da CNEN. Primeiro, diferentemente do que afirma a
Auditoria, o Relatório do Comitê Técnico faz uma avaliação criteriosa da gestão orçamentária e da gestão extraorçamentária e aponta elementos, inclusive de
outra ins�tuição governamental, que mostra as vantagens da gestão extraorçamentária. Mais adiante, a Auditoria afirma que a gestão extraorçamentária não
atende os preceitos da legislação e declara que não foi apresentada documentação comprobatória sobre consulta formulada ao MCTIC. Mais uma vez aqui há
uma discordância total sobre o posicionamento da Auditoria. Toda a operacionalização da gestão extraorçamentária está disponibilizada no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, que consiste no principal instrumento u�lizado para registro, acompanhamento e controle da execução
orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal. O SIAFI foi elaborado e é gerenciado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que afirma no seu site que
o SIAFI trata-se "de uma ferramenta poderosa para executar, acompanhar e controlar com eficiência e eficácia a correta u�lização dos recursos da União". Como
que um processo ins�tuído no SIAFI pela Secretaria do Tesouro Nacional "não atende os preceitos da legislação"? A própria Secretaria do Tesouro Nacional, ao
contrário do que afirma a Auditoria, encaminhou email (ver página 87 do Relatório do Comitê Técnico) para o MCTIC com as orientações de como trabalhar no
SIAFI, no nível da gestão extraorçamentária, com as questões relacionadas com impostos. Diante do exposto, a DGI não concorda com a recomendação.

 

Neste caso, também, a discussão se torna infru�fera, destacando-se a divergência de posicionamento entre a DGI e a AUD.

Reafirma-se que a simples u�lização do SIAFI não garante sua operacionalização de maneira apropriada.
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Nesse sen�do, aponta-se que a prestação de contas da CNEN rela�va ao exercício de 2020 apresentou declaração do contador com ressalvas sobre a
fidedignidade das demonstrações contábeis no que se refere à falta de registro tempes�vo no passivo de valores referentes ao Plano Médico da CNEN,
prejudicando a devida evidenciação das obrigações assumidas pela CNEN quanto ao Plano Médico.

Não obstante a situação, o gestor se recusa a implementar a recomendação.

Dessa forma, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a formulação da consulta recomendada via Gabinete.

  

Recomendação 3: Realizar estudo fundamentado para embasar a escolha da modalidade de gestão da assistência à saúde suplementar, que deve ser
única, exceto quanto à concessão do auxílio de caráter indenizatório.

 

A AUD apontou a ausência de adequada mo�vação para a escolha da modalidade de gestão de assistência à saúde suplementar dos servidores da CNEN, ao
passo que a DGI defende a discricionariedade do ato e a ausência de necessidade de mo�vação da referida escolha.

A Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270) já havia registrado a discordância da DGI com relação à recomendação.

A Nota Técnica AUD 18/2020 (SEI nº 0479158) reiterou a recomendação, tendo em vista a materialidade dos recursos públicos humanos e materiais
envolvidos na gestão do Plano Médico e a cri�cidade apontada na sua gestão.

O Relatório SEI nº 0869830, apresentado pela DGI, apresentou a seguinte manifestação:
A lei 8.112, no ar�go 230, dispõe que “A assistência à saúde do servidor, a�vo ou ina�vo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar,
odontológica, psicológica e farmacêu�ca, terá como diretriz básica o implemento de ações preven�vas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou en�dade ao qual es�ver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de
auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, a�vo ou ina�vo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados
de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento”. Está claro que a Lei possibilita assistência à saúde do servidor por diversas modalidades sem que
seja necessário comprovar a mo�vação ou a elaboração de “um estudo bem fundamentado” para a escolha da modalidade. Da mesma forma, a Portaria N°01
do MPOG também não exige a apresentação de uma jus�fica�va para a escolha de uma modalidade. Claramente a legislação em vigor indica que a escolha de
uma modalidade é um ato discricionário do administrador público. Foi justamente isso que o Comitê Técnico de Revisão do Plano Médico fez. Apresentou,
discordando dessa Auditoria, uma análise bem fundamentada das vantagens e desvantagens de todas as modalidades e como consequência indicando a
modalidade de serviço prestado diretamente pelo órgão ou en�dade como a mais adequada para a CNEN. O Presidente da CNEN ao aprovar o relatório do
Comitê Técnico realizou um ato discricionário, conforme permi�do pela legislação em vigor. Desta forma, entende-se que essa Auditoria não tem elementos para
ques�onar uma decisão administra�va completamente amparada no atual arcabouço legal. Finalmente, é absolutamente estranho para esta DGI a afirmação da
Auditoria "que a avaliação da adequação da modalidade de gestão da prestação de serviços de assistência à saúde suplementar deve ser realizada por servidores
que não sejam beneficiários do PLAM/CNEN ou por profissionais externos, de forma a evitar possíveis situações de conflito de interesse e o comprome�mento da
impessoalidade da avaliação." Ques�onar a isenção e a impessoalidade em um trabalho extremamente técnico e realizado por profissionais de diversas áreas
altamente qualificados é ques�onar o próprio modelo da administração pública. É ques�onar todos os administradores públicos quando eles fazem estudos com
propostas de reestruturação de carreiras e aumentos salariais das suas categorias. É ques�onar todos os administradores públicos quando eles fazem propostas
orçamentárias para seus próprios órgãos. É ques�onar todos os administradores públicos quando eles definem os valores dos seus próprios bene�cios. É
ques�onar o próprio trabalho dos Auditores Internos quando decidem que �po de ação de controle vai ser realizada e quais recomendações serão emi�das para
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a administração, tendo em vista que muitas delas também podem ter algum impacto na área da Auditoria e/ou nos seus servidores. Assim, a DGI entende que
nesse ponto seria mais correto, importante e efe�vo se a Auditoria apontasse se há indícios e quais são, de que houve conflito de interesse ou pessoalidade na
recomendação do Comitê Técnico, no sen�do de manutenção da modalidade atual do Plano Médico. Diante do exposto, a DGI não concorda com a
recomendação.

 

Pela sua manifestação, o gestor insiste na discricionariedade do ato e na ausência de necessidade de fundamentar a escolha da modalidade de prestação de
assistência à saúde suplementar dos servidores, mesmo diante das falhas na gestão do Plano, das inconsistências apontadas e da materialidade dos recursos
envolvidos. De toda forma, o gestor afirma que o Comitê Técnico de Revisão do Plano Médico realizou análise bem fundamentada das vantagens e
desvantagens de todas as modalidades, tendo indicado a modalidade de serviço prestado diretamente pelo órgão ou en�dade como a mais adequada para
a CNEN, sendo que a Presidência da CNEN aceitou a recomendação ao aprovar o relatório do Comitê Técnico.

Como já exposto no Relatório AUD 4/2020 (SEI nº 0406486), considerou-se que o elenco dos pontos fortes e fracos em que se baseou a análise de cada
modalidade pelo Comitê Técnico não ficou adequadamente mo�vado e comprovado. Tampouco ficou demonstrado que a modalidade serviço prestado
diretamente pelo órgão ou en�dade apresenta a melhor relação custo/bene�cio para a Ins�tuição. Conforme já exposto, a avaliação apresentada no
Relatório Parcial nº 2 se baseou na economicidade dos beneficiários e afirmou que o modelo adotado é o que possibilita maior aporte de recursos pela
Ins�tuição. Pela fundamentação apresentada, não foi observada a supremacia do interesse público.

Nesse sen�do, considerando que um dos elementos da avaliação foi a economicidade dos beneficiários, apontou-se a conveniência de a avaliação ser
realizada por servidores que não sejam beneficiários do PLAM/CNEN ou por profissionais externos, de forma a evitar possíveis situações de conflito de
interesse e/o comprome�mento da impessoalidade da avaliação.

Neste ponto, mais uma vez, mostra-se que a discussão se tornou inócua.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que julgar per�nentes.

 

Recomendação 4: Elaborar edital de chamamento público para o credenciamento de prestadores de serviço especializados na área de saúde para
atendimento dos beneficiários do PLAM-CNEN, dando ampla divulgação em todas as cidades em que a CNEN aloca servidores. O edital deve apresentar
as condições de habilitação, prazo, remuneração, aplicação de penalidades, dentre outras informações, e deve ser previamente analisado pela
Procuradoria Federal.

 

A Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270) apresentou seguinte manifestação:
O Edital de Chamamento Público, com obje�vo de credenciar prestadores de serviços, será preparado, de forma conjunta pelo PLAM-CNEN/RJ, PLAM-CNEN/SP e
PLAM-CNEN/MG. Diante da carência de pessoal e da grave crise que o país vive em função da pandemia do coronavírus, informo que essa recomendação será
atendida até 27.11.2020.
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A Nota Técnica AUD 18/2020 (SEI nº 0479158) reiterou que deveria ser dada ampla divulgação ao edital em todas as cidades em que a CNEN aloca
servidores e que o edital deveria apresentar as condições de habilitação, prazo, remuneração, aplicação de penalidades, dentre outras informações, e
deveria ser previamente analisado pela Procuradoria Federal. Conforme manifestação do gestor, o prazo de atendimento da recomendação foi prorrogado
até 27/11/2020.

O Relatório SEI nº 0869830 apresentou a seguinte manifestação:
A CNEN já havia publicada em 2014 um Edital de Chamamento Público para Credenciamento, que era a base para todo o contrato de credenciamento entre a
CNEN e o operador de serviço de saúde. Com base na legislação vigente (ar�go 24, da Portaria Norma�va nº 1, de 09/03/2017) a CNEN, através do processo nº
01341.004512/2020 – 07, publicou, em setembro de 2020 um novo edital de chamamento público para credenciamento, após análise da Procuradoria Federal. É
importante salientar, que o entendimento da AGU, Parecer nº 0003/2017/CNU/CGU/AGU, de 11 de abril de 2017, é de que: “II - É admissível o estabelecimento
de vigência indeterminada ao credenciamento, com inexistência de prazo limite para que os interessados possam comparecer e se credenciar perante a
Administração Pública, sem prejuízo de alteração ulterior das regras de credenciamento.”

 

O processo 0341.004512/2020-07 mencionado pelo gestor tem acesso restrito, não tendo sido possível consultar seu conteúdo.

Em consulta ao sí�o eletrônico do Plano Médico realizada nesta data (h�p://plano.med.br/plamcnen/), não se iden�ficou a publicação do edital de
credenciamento, não obstante a manifestação do gestor no sen�do da indeterminação da vigência do instrumento. A ausência de disponibilização do edital
no referido site prejudica a ampla divulgação do instrumento.

Não foi possível avaliar se o edital atende aos requisitos da recomendação.

Diante do exposto, embora afirmado, não foi comprovada a providência adotada, qual seja, a publicação do edital de credenciamento. Ademais, não foi
comprovada sua efe�vidade, já que o gestor não apresentou informações sobre os resultados do credenciamento, ou seja, sobre o quan�ta�vo de
credenciamentos formalizados em cada cidade em que a CNEN aloca servidores, após a publicação do edital.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que julgar per�nentes.

 

Recomendação 5: Rescindir a relação contratual com a UNIMED Poços de Caldas, dadas as ilegalidades apontadas.

 

A Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270) havia apresentado a seguinte manifestação:
O atendimento dessa recomendação é prioritário. Entretanto, como os servidores e familiares não podem ficar sem assistência à saúde, ainda mais neste
momento de pandemia, a rescisão da relação contratual com a Unimed só poderá ser realizada após o credenciamento de hospitais e clínicas nas localidades que
atualmente são atendidas pela Unimed. Diante da complexidade dessa mudança, da dificuldade de realizar credenciamentos em locais com poucos servidores da
CNEN, da carência de pessoal e da grave crise que o país vive em função da pandemia do coronavírus, informo que a subs�tuição da Unimed será gradual e que
essa recomendação será atendida na sua totalidade até 30.12.2020.

 

http://plano.med.br/plamcnen/
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A Nota Técnica AUD 18/2020 (SEI nº 0479158) prorrogou o prazo de atendimento até 30/12/2020, conforme manifestação do gestor. Ademais, reiterou a
constatação de que havia prestação de serviços pela UNIMED também em localidades atendidas pelo PLAM-CNEN, casos estes em que a descon�nuidade
da prestação de serviços pela UNIMED não acarretaria desassistência à saúde dos servidores e seus familiares. Registrou, ainda, que o cronograma de
a�vidades do projeto de Reestruturação do Modelo de Gestão do Plano Médico (SEI nº 0379930) previu a entrega do relatório de planejamento de ações
para solução final da UNIMED até 31/03/2020. 

A presente manifestação da DGI, mediante Relatório SEI nº 0869830, revelou desalinhamento com as posições anteriores, como segue:
Esta DGI tem entendimento diferente da Auditoria sobre a existência de ilegalidades na relação do Plano Médico com a rede credenciada da Unimed. Além disso,
a rescisão imediata do credenciamento da UNIMED durante a pandemia do novo coronavírus, deixaria, de forma imediata, centenas de servidores e familiares
sem assistência à saúde.

A questão é extremamente complexa, com vários posicionamentos técnicos e jurídicos, remete para um passado distante e envolve diversas questões:

(1) Há necessidade ou não de realizar licitação para a realização do credenciamento? O entendimento da AGU é que não é necessária a licitação. A AGU, por
meio do Parecer nº 0003/2017/CNU/CGU/AGU, de 11 de abril de 2017, e mencionado no Despacho nº 525/2020/PFE-CNEN/PGF/AGU, de 10/08/2020, dispõe que
“I - É possível a u�lização do credenciamento para a prestação de serviços de assistência médico hospitalar aos militares e seus dependentes (Decreto nº
95.512/1986), por inexigibilidade de licitação decorrente da inviabilidade de compe�ção, em razão da ausência de exclusão de interessados. II - É admissível o
estabelecimento de vigência indeterminada ao credenciamento, com inexistência de prazo limite para que os interessados possam comparecer e se credenciar
perante a Administração Pública, sem prejuízo de alteração ulterior das regras de credenciamento. III - vigência das contratações firmadas com o fornecedor
credenciado não será fixada, necessariamente, em instrumento contratual de serviços con�nuos, com base no inciso II do ar�go 57 da Lei nº 8.666/93. Nessa
hipótese, as contratações ocorrerão autonomamente a cada demanda pela prestação do serviço, seguindo a regra própria e, quando per�nente, adotando
instrumentos aptos à subs�tuição do contrato, conforme admi�do pelo ar�go 62 da Lei nº 8.666/93. IV - As peculiaridades do segmento econômico afeto ao
objeto do credenciamento tornam desnecessário que o edital imponha a aplicação automá�ca de índice ou índice específico para determinados itens ou serviços,
havendo respaldo legal para que o instrumento convocatório preveja atualização anual de preços pela Administração, com isso assegurando-se que os valores
pra�cados no âmbito do credenciamento só se alterem em caso de real necessidade e que os valores con�nuem efe�vamente compa�veis com a realidade do
setor. V - É desnecessária a realização de prévia e formal pesquisa de mercado para atualização anual dos preços, tendo, por outro lado, a Administração o dever
de instruir os autos com jus�fica�va da adequação dos preços pra�cados ou propostos".

(2) A relação com a Unimed é de contrato de operadora de plano de saúde ou de credenciamento da sua rede de hospitais, médicos e laboratórios? O
entendimento da DGI é o mesmo das Comissões Regional e Nacional do Plano Médico da CNEN (Ata da reunião de 10 a 12/09/2008 e Ata da reunião de
19/09/2008, respec�vamente) e da Procuradoria Federal na CNEN (Despacho PF-CNEN nº 21/09), no sen�do de que o credenciamento da rede UNIMED não
representa a contratação de outra modalidade de gestão, uma vez que a CNEN não contratou a UNIMED na condição de operadora de plano de saúde, mas
credenciou sua rede de profissionais, por meio de contrato, assim como qualquer outro hospital, clínica ou profissional, cada qual com suas peculiaridades
financeiras e com custos específicos para a CNEN. Além disso, salienta a ausência de vedação à contratação de uma operadora para prestação de serviços
médicos ou hospitalares, desde que o contrato não represente delegação da gestão, desde que a gestão do plano de bene�cios contratado permaneça sob a
responsabilidade do órgão ou en�dade. Ou seja, a CNEN não delegou a gestão para a Unimed, ela credencia a rede da Unimed, como faz, como por exemplo,
como uma determinada empresa que possui uma rede de laboratórios.

(3) A relação com a Unimed representa ou não outra modalidade de gestão? Essa questão está diretamente relacionada ao item (2). Com entendimento já
apontado anteriormente, que esclarece que a relação com a Unimed é apenas de credenciamento da sua rede e não de contratação de operadora de plano de
saúde, então não temos aqui uma outra modalidade de gestão.

Concluindo, de uma forma muito obje�va, pode-se afirmar, conforme entendimento jurídico já mencionado, que a relação com a Unimed é apenas de
credenciamento da sua rede de profissionais. Com isso, não há necessidade de licitação e nem fica configurado que existem duas modalidades de gestão. Por
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essas razões, esta Diretoria entende que não há e não houve ilegalidade no credenciamento da rede da UNIMED. Entretanto, em função da importância da
avaliação da Auditoria Interna e da complexidade do assunto, o novo Coordenador do Plano Médico do RJ está elaborando uma Nota Técnica detalhada sobre
todos os pontos - jurídicos e técnicos - relacionados com o credenciamento da UNIMED para, posteriormente, analisar esse assunto com a Procuradoria Federal e
a Auditoria Interna da CNEN, com obje�vo de pacificar os entendimentos e orientar a Administração da CNEN da melhor maneira possível.

 

Percebe-se claramente uma mudança de postura do gestor com relação ao tema, vez que a Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270) havia considerado
prioritária a rescisão da relação contratual com a UNIMED, que dependia, entretanto, da realização de credenciamento de hospitais e clínicas. De acordo
com a manifestação do gestor, a subs�tuição da Unimed seria gradual e plenamente concluída até 30.12.2020.

Da mesma forma, a solução final da relação contratual com a UNIMED estava prevista no projeto de Reestruturação do Modelo de Gestão do Plano Médico
(SEI nº 0379930).

Contudo, em sua atual manifestação, o gestor retoma os argumentos anteriormente apresentados, quando na época de apuração da ação de controle, no
sen�do da manutenção da relação com a UNIMED. Ocorre que tais argumentos já foram objeto de análise pela AUD, que concluiu pela ilegalidade da
contratação.

Conforme registrado no Relatório AUD 4/2020 (SEI nº 0406486), não se trata de credenciamento da UNIMED, mas de contratação de serviços propriamente
dita, embora inadequadamente formalizada e caracterizada por uma série de inconsistências e ilegalidades, inclusive, falta de isonomia na concessão dos
bene�cios de assistência à saúde suplementar aos beneficiários do PLAM-CNEN.

O serviço vem sendo prestado, pelo menos desde 2008, sem cobertura contratual e sem realização de procedimento licitatório. Não foi apresentada
jus�fica�va para a escolha da UNIMED, nem para o preço pra�cado, que adota tabelas dis�ntas em relação ao PLAM-CNEN. Por outro lado, não foi
esclarecido o critério u�lizado para a seleção dos beneficiários da UNIMED.

Como operadora de plano de saúde, a UNIMED presta os serviços de assistência à saúde suplementar mediante sua rede credenciada, emite faturas e
recebe pagamentos pela operacionalização dos serviços, incluindo taxas, custeio, intercâmbio externo, honorários e mensalidades, desvirtuando da
finalidade do termo de credenciamento. Embora solicitado, a DGI não informou as taxas atualmente pagas a UNIMED.

Além das irregularidades apontadas na formalização do instrumento contratual, foram constatadas irregularidades na execução do instrumento, no que se
refere aos pagamentos realizados, conforme demonstrado no Relatório AUD 4/2020.

Consta, ainda, do Relatório AUD 4/2020 a seguinte manifestação da DGI:
(...) a gestão ins�tucional já determinou as providências para a re�rada da UNIMED como operadora, por cons�tuir uma dupla modalidade de prestação de
assistência à saúde. Entende-se que essa ação irá resolver todas as questões que envolvem a prestação do serviço pela UNIMED.

 

Contudo, a gestão apresenta agora novo posicionamento, contrário ao apontamento, sem apresentar jus�fica�va para a mudança de entendimento
evidenciada.

O Relatório AUD 4/2020 apresentou os argumentos para as conclusões apresentadas e para a gravidade dos apontamentos, que representam ilegalidades,
passíveis de apuração de responsabilidade. Registrou, ainda, a necessidade de adoção de providências imediatas para sanar a situação.
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As recomendações foram apresentadas em 09/03/2020. Contudo, agora, mais de um ano depois, o gestor reconsidera seu posicionamento e entende que
não houve ilegalidade na contratação da UNIMED. Sugere ainda aguardar a finalização da análise em curso pelo novo Coordenador do Plano Médico do Rio
de Janeiro para discu�r o assunto com a Procuradoria Federal e a Auditoria Interna da CNEN, “com obje�vo de pacificar os entendimentos e orientar a
Administração da CNEN da melhor maneira possível”.

A orientação já foi prestada por esta AUD, que entende que o assunto é crí�co e urgente, não cabendo nova discussão sobre o tema.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção de medidas imediatas, dada a cri�cidade do apontamento.

 

Recomendação 6: Revisar o Regulamento Geral do PLAM-CNEN de forma a garan�r sua adesão à Portaria Norma�va MPOG nº 1, de 09/03/2017, bem
como a reformulação de sua estrutura de gestão, e eliminar as inconsistências apresentadas neste Relatório.

 

O cronograma de a�vidades do projeto de Reestruturação do Modelo de Gestão do Plano Médico elaborado pela DGI (SEI nº 0379930) previu que o
Regulamento Geral do PLAM-CNEN estaria aprovado até 28/04/2020.

A Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270) apresentou nova previsão, até 31/08/2020, considerando “a carência de pessoal e da grave crise que o país vive
em função da pandemia do coronavírus”.

O Relatório SEI nº 0869830 apresentou nova prorrogação de prazo, até 31/05/2021, conforme segue:
A revisão do Regulamento Geral do PLAM-CNEN está em fase final de preparação, de forma conjunta pelo PLAM-CNEN/RJ, PLAM-CNEN/SP e PLAM-CNEN/MG,
para posterior avaliação do Conselho Nacional e aprovação da Presidência da CNEN. Diante da carência de pessoal e da grave crise que o país vive em função da
pandemia do coronavírus, informo que essa recomendação será atendida até 31.05.2021.

 

Registra-se que a recomendação foi emi�da em 09/03/2020 e, após mais de um ano, ainda não foi implementada. Contudo, de acordo com a manifestação
do gestor, a implementação da recomendação se encontra em curso.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que julgar per�nentes.

 

Recomendação 7: Revisar os regulamentos regionais de gestão, de forma a garan�r sua adesão ao Regulamento Geral e eliminar as inconsistências
apresentadas neste Relatório.

 

A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
A revisão de cada Regulamento Regional de Gestão será preparada pelos gestores regionais, após a aprovação da revisão do Regulamento Geral, para posterior
avaliação do Conselho Regional e aprovação da DGI. Diante da carência de pessoal e da grave crise que o país vive em função da pandemia do coronavírus,
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informo que essa recomendação será atendida até 30.08.2021.

 

De acordo com o cronograma de a�vidades do projeto de Reestruturação do Modelo de Gestão do Plano Médico elaborado pela DGI (SEI nº 0379930), os
regulamentos regionais de gestão seriam revistos até 13/05/2020.

A Nota Técnica DGI 4/2020/DGI apresentou novo prazo, até 30/11/2020.

A presente manifestação do gestor informou nova data, até 30/08/2021.

Registra-se que a recomendação foi emi�da em 09/03/2020 e, após mais de um ano, ainda não foi implementada. Contudo, de acordo com a manifestação
do gestor, a implementação da recomendação se encontra em curso.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que julgar per�nentes.

 

Recomendação 8: Providenciar de imediato avaliação atuarial dos planos médicos regionais para o estabelecimento da receita, despesa e fundo de
reserva.

 

A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
O reajuste aplicado nas contribuições mensais do PLAM-CNEN/RJ, através da portaria DGI nº 127/2019, de 09/12/2019 foi de 15%, em relação as contribuições
mensais do PLAM-CNEN/RJ, estabelecidas no PLANO DE CUSTEIO E DE DESPESAS, aprovada pela Portaria nº 6, de 31/10/2018.

O percentual de 15% é o mesmo percentual estabelecido na letra “b”, do item 8.2 – Resultados da Avaliação Atuarial, do estudo atuarial elaborado pela empresa
contratada pela CNEN, EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL, de JUN/2018, para o PLAM-CNEN/RJ.

No referido estudo recomenda que os valores sejam reajustados nos próximos 5 (cinco) anos, para “compensação da sinistralidade, inflação da saúde, e dos
custos médicos, mantendo assim o equilíbrio financeiro e atuarial da carteira”.

O percentual de 15% foi aplicado pela primeira vez através da Portaria nº 6, de 31/10/2018, do Gestor Regional do PLAM-CNEN/RJ e pela segunda vez através da
portaria DGI nº 127/2019, de 09/12/2019. Todos os reajustes aplicados usaram como base o estudo atuarial de JUN/208, elaborado pela EXACTTUS
CONSULTORIA ATUARIAL.

Fica faltando ainda a aplicação de mais três reajustes, ou seja, dezembro de 2020, dezembro 2021 e dezembro de 2022.

Tendo em vista a pandemia, no ano de 2020 não foi aplicado o reajuste, assim há o entendimento que os mesmos 15% deverão ser aplicados nos anos de 2021,
2022 e 2023, para que seja man�do o equilíbrio econômico e no 3º trimestre de 2023 seja contratada uma empresa para elaboração de um novo estudo atuarial.

Pelo princípio da economicidade, esta DGI não vê a necessidade de contratar um novo estudo atuarial, pois o estudo atuarial que foi contratado, em 2018 é
válido por 5 anos, sendo assim, o PLAM-CNEN/RJ está atendendo o ar�go 22, da Portaria Norma�va nº 01/2017, de 09/03/2017.

 

A Nota Técnica AUD 18/2020 (SEI nº 0479158) havia registrado o entendimento da DGI de que a avaliação econômica do PLAM-CNEN realizada pelos
gestores u�lizaria os mesmos critérios da avaliação atuarial e, desta forma, atenderia a exigência da Portaria do MPOG, bem como a necessidade da
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Ins�tuição. A AUD considerou que a elaboração de avaliação atuarial pelo próprio gestor do plano médico prejudicaria a segregação de funções e poderia
comprometer a obje�vidade da avaliação, além de não atender requisitos de habilitação técnica. Por se tratar de cumprimento de exigência norma�va de
portaria ministerial, sugeriu encaminhar consulta à Procuradoria Federal para analisar se a avaliação realizada pela DGI atenderia ou não a exigência do art.
22 da Portaria Norma�va nº 01/2017.

Contudo, esta questão foi deixada de lado na atual manifestação do gestor, que informa a aplicação de reajuste embasado em estudo atuarial realizado em
junho de 2018 por empresa contratada. Acrescenta que o mencionado estudo atuarial recomendou a aplicação de reajuste de 15% nos próximos 5 anos, ou
seja, até de 2018 até 2022, e que a gestão tem seguido esta orientação.

Registra-se, portanto, que tal conduta não atende à periodicidade anual definida na Portaria Norma�va nº 01/2017.

O ar�go 22 da mencionada portaria dispõe que a avaliação atuarial, que servirá de base para o estabelecimento da receita, despesa e fundo de reserva do
respec�vo exercício financeiro, deverá ser realizada no início de cada ano civil.

O gestor não se manifestou sobre a realização de estudo atuarial ou aplicação de reajuste nos planos médicos regionais do IPEN e CDTN.

Verifica-se, portanto, que o gestor não atendeu à recomendação, revelando-se de pouca u�lidade sua reiteração.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que entender cabíveis.

 

Recomendação 9: Revisar a tabela de valores pagos à rede credenciada, bem como os valores das contribuições dos beneficiários, de acordo com a
avaliação atuarial.

 

 A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
A revisão das contribuições é realizada anualmente, ou quando necessária, conforme a avaliação atuarial e os critérios definidos nos regulamentos. Quanto à
revisão dos valores pagos à rede credenciada, a CNEN adota o que dispõe o Despacho nº 525/2020/PFE-CNEN/PGF/AGU, de 10/08/2020, que aprova, em parte, o
Parecer nº 00112/2020/DCAD/PFCNEN/PGF/AGU, de 03 de agosto de 2020: “IV - As peculiaridades do segmento econômico afeto ao objeto do credenciamento
tornam desnecessário que o edital imponha a aplicação automá�ca de índice ou índice específico para determinados itens ou serviços, havendo respaldo legal
para que o instrumento convocatório preveja atualização anual de preços pela Administração, com isso assegurando-se que os valores pra�cados no âmbito do
credenciamento só se alterem em caso de real necessidade e que os valores con�nuem efe�vamente compa�veis com a realidade do setor. V - É desnecessária a
realização de prévia e formal pesquisa de mercado para atualização anual dos preços, tendo, por outro lado, a Administração o dever de instruir os autos com
jus�fica�va da adequação dos preços pra�cados ou propostos"

 

A recomendação não trata simplesmente de reajuste na tabela de valores pagos à rede credenciada, mas de revisão da tabela de forma a tomar como base
a avaliação atuarial.

O parecer jurídico reproduzido pelo gestor orienta que os valores pagos pela Administração devem ser compa�veis com a realidade do setor, não se
exigindo, entretanto, a realização de pesquisa de mercado, mas sim jus�fica�va para a adequação dos preços pra�cados.
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Não se verificou qualquer jus�fica�va do gestor para os preços pra�cados junto à rede credenciada.

O Relatório AUD 04/2020 havia registrado a ausência de tabela única aplicável a todos os credenciados do Plano Médico. Destacou, ainda, que os valores da
tabela de preços pagos à rede credenciada representam as despesas do PLAM-CNEN e, portanto, deveriam ser definidos com base em estudo atuarial, o
que não ocorreu, evidenciando o descumprimento do art. 22 da Portaria Norma�va nº 01/2017.

O gestor não atendeu à recomendação nem apresentou jus�fica�va cabível.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que entender cabíveis.

 

Recomendação 10: Estabelecer a obrigatoriedade de manutenção do fundo de reserva para cada plano regional, de acordo com os valores definidos nas
avaliações atuariais, sendo gerido em separado das contribuições mensais.

 

 A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
O fundo de reserva será mais bem regulamentado quando da revisão dos diversos regulamentos de gestão, conforme prevista no Projeto de Reestruturação do
Modelo de Gestão do Plano Médico. A gestão ins�tucional discorda da forma como foram definidos alguns critérios para a formação do fundo, da mesma
maneira em relação à forma de u�lização do fundo de reserva. A necessidade e a manutenção de um fundo de reserva são questões técnicas que devem ser
analisadas e aprovadas pelos gestores do Plano Médico. Por enquanto, os demonstra�vos financeiros já estão descriminando claramente os valores dos fundos
de reserva.

 

O gestor repe�u a manifestação apresentada em 20/05/2020 mediante a Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270), não se verificando qualquer evolução.

Registra-se que a recomendação foi emi�da em 09/03/2020 e, após mais de um ano, ainda não foi implementada. Contudo, de acordo com a manifestação
do gestor, a implementação da recomendação se encontra em curso.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que julgar per�nentes.

 

Recomendação 11: Padronizar os demonstra�vos mensais dos três planos regionais, de forma a facilitar a consolidação das informações afetas ao PLAM-
CNEN.

 

A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
Os demonstra�vos financeiros em um formato padronizado para os três planos médicos do RJ, BH e SP foram implantados a par�r de janeiro de 2017, conforme
Bole�m Informa�vo Nº 014/2017.
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Pela manifestação do gestor, os demonstra�vos já estavam padronizados antes da elaboração do Relatório AUD 4/2020 (SEI nº 0406486).

Não obstante, a Nota Técnica DGI 4/2020 (SEI nº 0471270) havia informado o prazo até 31/08/2020 para atendimento da recomendação.

De toda forma, o gestor não comprovou o atendimento da recomendação, expedida em 09/03/2020.

Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que entender cabíveis.

 

Recomendação 12: Instaurar procedimento para apurar responsabilidades pela ausência de implementação das recomendações apresentadas no Parecer
nº 00118/2018/DCAD/PFCNEN/PGF/AGU, devidamente aprovado em 11/07/2018, no sen�do de levantamento de informações sobre a retenção e
recolhimento do ISS referente aos serviços prestados pela rede credenciada de assistência à saúde suplementar, bem como pela morosidade de atuação
junto à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para regularizar a situação. Registra-se que a morosidade na adoção das providências acarreta no
aumento da dívida tributária devido ao acréscimo de multa e encargos moratórios.

 

A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
Instaurado procedimento em 07.01.2021, por meio da Portaria DGI N. 80/2020.

 

A Portaria DGI 80/2020 foi publicada em 07/01/2021 e designou servidores para apuração mediante sindicância inves�ga�va, no prazo de 60 dias.

O Despacho CGPA nº 0878614 informou que o prazo de apuração foi prorrogado por 60 dias, ou seja, expira em 07/05/2021.

Registra-se que a sindicância foi instaurada pela DGI, de forma que caberá a ela o julgamento do procedimento.

Contudo, aponta-se que a DGI figura como Gestor Ins�tucional do Plano Médico, não sendo apropriado julgar procedimentos disciplinares a respeito de
condutas afetas à gestão do plano médico, pelo princípio de segregação de funções. Logo, sugere-se à Presidência avocar a competência para o julgamento
do procedimento em tela.

 

Recomendação 13: Elaborar relatórios periódicos informando o status da dívida tributária municipal em nome da CNEN no que se refere à prestação de
serviço ao plano médico e submeter os relatórios à apreciação da DGI.

 

A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
No processo nº 01341.000073/2017-50, a DICOF/CGAL, em 29/01/2021, apensou uma planilha (0795084), contendo dados de débitos do ISSQN, existentes,
atualmente, no sistema da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro.
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Nessa planilha foram listadas 1.521 (hum mil, quinhentos e vinte e um) notas fiscais. Deste total, 100 (cem) notas fiscais estão duplicadas e 3 (três) notas fiscais
são de outros setores da CNEN, conforme consta da planilha (0795052), elaborada pela COSAU, que foi confeccionada com base na planilha elaborada pela
DICOF.

Diminuindo as notas fiscais em duplicidade e as notas fiscais de outros setores sobram a quan�dade de 1.418 (hum mil, quatrocentos e dezoito) notas fiscais, que
foram emi�das no período de 02/07/2010 até 21/01/2021, cujo montante, de ISSQN, não recolhido original, somam o valor de R$ 111.141,07 (cento e onze mil,
cento e quarenta e um reais e sete centavos), que geraram a dívida do ISSQN, do Município do Rio de Janeiro, atribuída à CNEN.

A COSAU irá montar os processos, para cada prestador de serviços e encaminhar para a DICOF, que irá apensar as ordens bancárias (OB’s) e os documentos de
arrecadação federal (DARF’s), conforme orientação constante do parecer nº 00118/2018 /DCAD/PFCNEN/PGF/AGU, de 11/07/2018.

No o�cio nº 132, de 29/11/2019 (0301401), que a CNEN encaminhou para Secretário Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, explicando
o fato, informou que exis�a parecer da Procuradoria Federal, explicando que os serviços prestados pela CNEN não podem ser �pificados como sendo os
executados pelas operadoras e exploradores de Planos de Saúde em geral; informou que os serviços prestados pela CNEN são os definidos em sua lei de criação
pela União; informou que já emi�u comunicado às prestadoras de serviço para re�rarem essa informação do campo da Nota Fiscal, a fim de evitar futuros
débitos no sistema; informou que a CNEN não efetuou o recolhimento do ISS no ato do pagamento das Notas Fiscais referentes à contratação de serviços de
saúde, assistência médica e congêneres, por não ser o responsável legal pelo recolhimento desse imposto e por fim, solicitou informações de como proceder para
re�rar essas pendências do sistema, uma vez que os débitos não são da CNEN.

Nas 114 (cento e quatorze) cartas enviadas (0795086) para os prestadores de serviços, que equivocadamente, informou no campo "OUTRAS INFORMAÇÕES", da
nota fiscal, que o recolhimento do ISS seria feito pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, a Coordenadora do Plano Médico, subs�tuta, iden�ficou as
notas fiscais e estabeleceu a data de 31/01/2020, para que a empresa comparecesse à Prefeitura para efetuar o pagamento referente ao ISS.

No O�cio SMF nº 034, de 16/01/2020 (0358256), em resposta ao o�cio nº 132, de 29/11/2019 (0301401), que a CNEN encaminhou para Secretário Municipal de
Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, o mesmo informou que foram emi�das mensagens eletrônicas, através da Nota Carioca alertando as
empresas que prestaram 9 serviços à CNEN que elas emi�ram notas fiscais com indicação indevida de retenção na fonte do ISS e foi solicitado que essas
empresas promovam a respec�va regularização.

Foram cons�tuídos processos, que estão sendo encaminhados para a DICOF para que sejam apensadas as comprovações de pagamento (Ordem Bancária – OB),
as comprovações das retenções e recolhimentos dos tributos federais (Documento de Arrecadação de Tributos Federal – DARF), a comprovação da não retenção
do valor do ISSQN, feita com o cotejamento dos valores da nota fiscal, da ordem bancário e do documento de arrecadação de tributos federal.

Após a cons�tuição dos processos com as notas fiscais, com as comprovações do pagamento, com as comprovações da não retenção do valor do ISSQN, o
consequente não recolhimento do imposto e o reconhecimento por parte da SMF/RJ de que os prestadores de serviços emi�ram notas fiscais com indicação
indevida de retenção na fonte do ISS, a CNEN deverá emi�r o�cio para a SMF/RJ e solicitar para o Secretário Municipal de Fazenda da Prefeitura da Cidade do Rio
de Janeiro, a subs�tuição da CNEN pelos respec�vos prestadores de serviço, pois eles são os verdadeiros detentores da dívida do ISSQN, junto à SMF/RJ.

 

Não foi possível consultar o processo 01341.000073/2017-50, que foi classificado como restrito.

Pelas informações prestadas pelo gestor, providências estão sendo adotadas para regularizar a situação de débito tributário da CNEN junto à Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, referente à prestação de serviço ao plano médico.

Conforme registrado no Relatório AUD 4/2020, a CGAL tem conhecimento desta dívida tributária desde 29/12/2016.

A situação deve ser monitorada pelo gestor até sua pleno solução.
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Pelo exposto, encerra-se o monitoramento da recomendação no âmbito da DGI e encaminha-se o assunto ao Gabinete da Presidência, para dar
conhecimento da situação ao Presidente da CNEN e sugerir a adoção das medidas que julgar per�nentes.

 

Recomendação 14: Instaurar procedimento para apurar responsabilidade pela ausência de adoção providências para sanar as inconsistências apontadas
na prestação de serviços pela UNIMED Poços de Caldas, conforme registrado no processo nº 01341.002407/2008-39, considerando que a SRH/MP, o
parecer PF/CNEN nº 604/2008 e o parecer do Chefe do SEGAS se posicionaram pela ilegalidade da contratação da UNIMED. Posteriormente, o Comitê
Técnico da Revisão do Plano Médico da CNEN registrou, no Relatório Parcial nº 2, encaminhado ao Gabinete da Presidência em 23/07/2018, seu
entendimento de que a contratação da UNIMED representa contratação de operadora de plano de assistência à saúde, de forma a contrariar a Portaria
Norma�va nº 1 do MPDG em seu ar�go 4º, recomendando, portanto, a u�lização da UNIMED somente como rede credenciada, sem o pagamento da
taxa de administração. O termo de credenciamento celebrado em 01/06/2019 não sanou as irregularidades apontadas.

 

A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
 Instaurado procedimento em 07.01.2021, por meio da Portaria DGI N.81/2020.

 

A Portaria DGI 81/2020 foi publicada em 07/01/2021 e designou servidores para apuração mediante sindicância inves�ga�va, no prazo de 60 dias.

Posteriormente, mediante Portaria DGI 17/2021, o prazo de apuração foi prorrogado por 60 dias, ou seja, expira em 07/05/2021.

Registra-se que a sindicância foi instaurada pela DGI, de forma que caberá a ela o julgamento do procedimento.

Contudo, aponta-se que a DGI figura como Gestor Ins�tucional do Plano Médico, não sendo apropriado julgar procedimentos disciplinares a respeito de
condutas afetas à gestão do plano médico, pelo princípio de segregação de funções. Logo, sugere-se à Presidência avocar a competência para o julgamento
do procedimento em tela.

 

15) Instaurar procedimento para apurar responsabilidade pelos pagamentos efetuados à UNIMED, considerando a ausência de cobertura contratual e
ausência de realização de procedimento licitatório.

 

A DGI apresentou a seguinte manifestação, mediante o Relatório SEI nº 0869830:
Instaurado procedimento em 07.01.2021, por meio da Portaria DGI N.82/2020.

 

A Portaria DGI 82/2020 foi publicada em 07/01/2021 e designou servidores para apuração mediante sindicância inves�ga�va, no prazo de 60 dias.

Posteriormente, mediante Portaria DGI 19/2021, o prazo de apuração foi prorrogado por 60 dias, ou seja, expira em 07/05/2021.
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Registra-se que a sindicância foi instaurada pela DGI, de forma que caberá a ela o julgamento do procedimento.

Contudo, aponta-se que a DGI figura como Gestor Ins�tucional do Plano Médico, não sendo apropriado julgar procedimentos disciplinares a respeito de
condutas afetas à gestão do plano médico, pelo princípio de segregação de funções. Logo, sugere-se à Presidência avocar a competência para o julgamento
do procedimento em tela.

 

3. CONCLUSÕES

O Relatório AUD 4/2020, de 09/03/2020, registrou diversos problemas na gestão Plano Médico da CNEN, alguns bastante graves, que requerem o
saneamento imediato, conforme recomendações propostas. Contudo, após mais de um ano, não foi comprovada a implementação de nenhuma
recomendação.

Com relação à maioria dos pontos apresentados, a Diretoria de Gestão Ins�tucional havia manifestado concordância, conforme manifestação final ao
Relatório AUD 4/2020 e Nota Técnica DGI 4/2020.

Ademais, a DGI destacou que alguns pontos já haviam sido evidenciados pelo Comitê Técnico de Revisão do Plano Médico. Contudo, o relatório final do
comitê técnico foi apresentado em outubro de 2018 e a maioria das recomendações deveria ser aplicada em âmbito ins�tucional. Apesar do transcurso de
mais de 30 meses, as providências ainda não foram implementadas.

Por outro lado, em sua manifestação final ao Relatório AUD 4/2020, a DGI apresentou o projeto de Reestruturação do Modelo de Gestão do Plano Médico
(SEI nº 0379930).  Contudo, não evidenciou seu monitoramento.

A atual manifestação atual do gestor representa um retrocesso no que se refere à implementação das recomendações porque, em muitos aspectos,
evidencia um desalinhamento com relação às manifestações anteriores e retoma a discussão já exaurida quando da realização da ação de controle.

As conclusões da Auditoria Interna estão registradas no Relatório AUD 4/2020 e reiteradas na Nota Técnica AUD 18/2020. Não se entende pro�cuo reiterá-
las novamente ao gestor, de forma que se encerra o monitoramento das 15 recomendações no âmbito da DGI.

Com relação aos procedimentos disciplinares instaurados pela DGI, recomenda-se que a Presidência avoque a competência para julgá-los, de forma a
preservar o princípio da segregação de funções. Ademais, recomenda-se que os procedimentos sejam registrados no Sistema CGU-PAD, em atendimento à
Portaria CGU 1043/2007.

A Presidência da CNEN já havia sido alertada sobre a cri�cidade da situação e da ausência de implementação das recomendações propostas, conforme
Memorandos AUD  102/2020 (SEI nº 0652995) e 5/2021 (SEI nº 0761066).

Encaminha-se novamente o assunto à Presidência da CNEN para conhecer o atual status da situação e para a adoção das providências que julgar
convenientes. Considera-se as recomendações em tela prioritárias e relevantes.

A AUD solicita que o Gabinete da Presidência a mantenha informada sobre os encaminhamentos dados.

Em persis�ndo o fato, o assunto será encaminhado ao Comitê Gestor de Integridade e posteriormente às instâncias competentes, conforme procedimento
constante do parágrafo único do art. 17 do Regulamento da Auditoria Interna, aprovado pela Portaria PRES 5/2021.

 



30/04/2021 SEI/CNEN - 0887370 - Nota Técnica

https://sei.cnen.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1543096&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000016&infra_hash=e64… 18/18

Documento assinado eletronicamente por Adriana de Oliveira Resende, Auditor(a)-Chefe, em 30/04/2021, às 11:22, 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 0887370 e o código CRC 65697979.

Referência: Processo nº 01341.008404/2019-61 SEI nº 0887370

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

