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Análise Gerencial

Senhor Chefe da CGU-Regional/SP, 

Em  atendimento  à  determinação  contida  na  Ordem  de  Serviço  n.º  201405872,  e
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01,
de 06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de
contas anual apresentada pela FUNDACENTRO – Fundação Jorge Duprat Figueiredo
de Segurança e Medicina do Trabalho/CTN/SEDE - SP.

1. Introdução

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 7 a 25 de abril de 2014 , por
meio de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício
sob exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em
estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

O  Relatório  de  Auditoria  encontra-se  dividido  em  duas  partes:  Resultados  dos
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da
União – TCU.
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Registra-se  que  os  Achados  de  Auditoria  apresentados  neste  relatório  foram
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam
diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos.

2. Resultados dos trabalhos

Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-132/2013, e em face dos
exames realizados, foram efetuadas as seguintes análises: 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças

Da  análise  do  Relatório  de  Gestão  do  Exercício  de  2013,  da  FUNDACENTRO,
verificamos a completude e a conformidade das peças deste relatório de acordo com as
determinações do TCU.

No entanto, a entidade não entregou o processo anual de contas com as peças previstas
nos incisos I e III do art.  13 da IN/TCU nº 63/2010, devidamente formalizado, com
antecedência  mínima  de  cento  e  vinte  dias  em  relação  às  datas  limite  para
protocolização final junto ao TCU, conforme previsto no item 5.2.1, da Portaria n.º 650,
de 28/03/2014, da Secretaria Executiva da CGU.
 
##/Fato##

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão

Comparando as informações do SIAFI e as do Relatório de Gestão verificamos que a
meta  física  relacionada  na  LOA  representa  apenas  os  resultados  de  um  dos
macroprocessos  finalísticos,  e,  portanto,  não  representa  a  totalidade  das  ações
finalísticas da UJ (4 macroprocessos).
 
##/Fato##

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ

 A FUNDACENTRO não instituiu indicadores para aferir o desempenho de sua gestão
administrativa.
 
##/Fato##

2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas

    Dinheiro público é da sua conta                                                       
www.portaldatransparencia.gov.br

2

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


Não  consideramos  adequados  os  Controles  Internos  Administrativos  –  Gestão  de
Pessoas  da  FUNDACENTRO,  porque  verificamos  não  haver  efetividade  desses
controles, pois, conforme relatado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, a equipe
de auditoria fez as seguintes constatações:

a) Sobre a Análise da Folha de Pagamento:
- Atos de gestão da FUNDACENTRO sem a devida economicidade. 

- Falhas quanto à concessão de auxílio-transporte.

b) Sobre a Análise de Recursos Humanos:
- Ausência de implementação de políticas capazes de diminuir a deficiência de força de
trabalho.

c) Sobre a Análise do Cumprimento TCJ – Terceirização: 
-  Descumprimento  do  Acórdão  TCU  nº  2.681/2011-Plenário  (substituição  de
terceirizados);  permanência  desses  terceirizados  está  em  desacordo  com  o  Decreto
2.271/97, conforme Termo de Conciliação Judicial Geral, de 5/11/2007.

d) Sobre a Análise dos registros no SISAC:
- Falta de cumprimento de prazo estabelecido no § 1º do Art. 7º da IN/TCU Nº 55/2007.

e) Sobre a Análise da Acumulação Funcional de Servidores:
- Identificação de servidores com acumulação funcional irregular.
 
##/Fato##

2.5 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias

Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 200405872/17, a Fundacentro declarou,
por meio do Ofício DAF 083/2014, não haver realizado transferências financeiras nos
exercícios de 2011, 2012 e 2013, fato comprovado por verificação em seus controles
financeiros.  

 
##/Fato##

2.6 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ

Os processos de contratações e aquisições analisados, realizados por licitações, estão em
conformidade  com  a  legislação  aplicável  e  orientações  emanadas  dos  órgãos  de
controle.

Foi  selecionada amostra  composta  por  05 processos  de contratação por  licitação na
modalidade Pregão. Os critérios utilizados na escolha da amostra foram materialidade e
criticidade. Nesse sentido, do valor total de R$ 2.754,441,40, contratado por licitação no
ano de 2013, corresponde a 14,8% do total contratado no exercício, conforme descrito
no quadro abaixo:
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N.º do
Processo

Objeto Valor (R$)

024/2013 Agenciamento de passagens, viagens e despesas de 
locomoção

466.530,12

392/2013 Aquisição de açúcar, café, chá, água mineral e 
adoçante

50.249,47

242/2013 Serviços para seminários, congressos, simpósios e 
exposições 

1.185.120,00

400/2013 Aquisição de suprimentos de informática 598.117,67
187/2013 Contratação de empresa especializada para 

aquisição e montagem de bancadas de laboratórios
454.424,14

TOTAL 2.754.441,40

Os processos de contratações e aquisições analisados, realizados por inexigibilidade e
dispensa, estão em conformidade com a legislação aplicável e orientações emanadas dos
órgãos de controle.

Para avaliar a gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à
regularidade  dos  processos  sem licitação,  foi  selecionada  amostra  dos  processos  de
contratação direta por dispensa.  Os critérios utilizados na escolha da amostra foram
materialidade e criticidade. Nesse sentido, do valor total de R$ 911.636,95, contratado
por dispensa no ano de 2013, foram analisados 05 processos, que correspondem a 63,3
% desse montante, conforme descrito no quadro abaixo:

Processo n.º Objeto
Valor

Empenhado
Valor Pago

118/2013
Curso  sobre  gestão  de  serviços  e
suprimentos e formação de pregoeiros

6.480,00 6.480,00

398/2013
Contratação  de  empresa  para
preparação de e-book

4.789,00 4.789,00

220/2013 Treinamento para servidor 7.980,00 7.980,00

303/2013
Aquisição de material  de suporte  para
impressão

5.868,16 5.868,16

410/2013 Nova instalação parque gráfico 552.000,00 552.000,00
TOTAL 577.117,16 577.117,16

Para avaliar a gestão de compras e contratações, especialmente no que diz respeito à
regularidade  dos  processos  sem licitação,  foi  selecionada  amostra  dos  processos  de
contratação direta  por  inexigibilidade.  Os critérios  utilizados  na  escolha  da  amostra
foram  materialidade  e  criticidade.  Nesse  sentido,  do  valor  total  de  R$  623.152,33
contratado por  inexigibilidade  no  ano de 2013,  foram analisados 03  processos,  que
correspondem a 15,2 % desse montante, conforme descrito no quadro abaixo:
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Processo
n.º

Objeto Valor
empenhado (R$)

Valor pago
(R$)

281/2013 Renovação de acesso à base de dados
Environment Health & Safety Series 
(EHF) Including Tomes Plus

49.896,53 49.896,53

611/2013 Contrato de manutenção preventiva e
corretiva máquinas gráficas, 
Intercaladora BST

38.812,12 38.812,12

512/2013 Aquisição de impressora de cartões 
em PVC

5.700,00 5.700,00

TOTAL      94.408,65      94.408,65 
.
 
##/Fato##

2.7 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária

A metodologia da equipe de auditoria consistiu na avaliação, mediante a utilização do
SIAFI Gerencial, da movimentação de todas as contas que possam evidenciar eventuais
ocorrências  de  passivos  assumidos  pela  UJ  sem  prévia  previsão  orçamentária  de
créditos  ou  recursos.  Nesse  sentido,  observou-se  que  não houve reconhecimento  de
passivos por insuficiência de créditos no exercício de 2013.
 
##/Fato##

2.8 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação

Não consideramos adequados os Controles Internos Administrativos em Tecnologia da
Informação - TI da FUNDACENTRO, porque verificamos não haver efetividade desses
controles, pois conforme relatado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, a equipe
de auditoria fez as seguintes constatações:

a) Sobre a Análise da Contratação e Gestão de Bens e Serviços em TI:
-  Contratação  de  empresa  prestadora  de  serviços  de  TI  com  prejuízo  para  a
FUNDACENTRO.
- Processo licitatório do Pregão Eletrônico 046/2012 com diversas inconsistências.

b) Sobre a Análise da Governança de Tecnologia da Informação:
-  Ausência  de  instrumento  de  diagnóstico,  planejamento  e  gestão  dos  recursos  e
processos de Tecnologia da Informação ou Plano Diretor de Tecnologia da Informação -
PDTI.
-  Ausência  de  formalização  da  Política  de  Segurança  da  Informação  (POSIC)  na
FUNDACENTRO.
- Inexistência de Comitê na Unidade para a priorização das ações e investimentos de TI
para a FUNDACENTRO, e para buscar o alinhamento entre as atividades de TI.
 
##/Fato##

2.9 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário
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Não há definição formal dos responsáveis pela gestão do patrimônio imobiliário, bem
como  de  normativos  que  estabeleçam  atribuições,  responsabilidades,  fluxogramas,
mapas  do  processo  ou  indicadores,  indicando  a  insuficiência  dos  controles
administrativos para a gestão dessa área.     
##/Fato##

2.10 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias

Consultando o relatório de gestão da UJ referente ao exercício de 2013, verificamos que
a unidade declarou não praticar renúncia tributária. Complementarmente, em resposta a
solicitação de auditoria, o gestor confirmou não gerir renúncias tributárias.
 
##/Fato##

2.11 Avaliação dos Controles Internos Administrativos

Por  meio  das  seguintes  técnicas  de  auditoria:  Indagação  Oral;  Inspeção  Física;
Observação  das  Atividades  e  Condições  (Testes  de  Observância);  Rastreamento;  e
Conferência de Saldos,  verificamos que a estrutura e os procedimentos de controles
internos administrativos adotados pela FUNDACENTRO asseguram o atingimento de
seus objetivos, apesar da mesma não manter uma prática institucionalizada para a gestão
de riscos.
 
##/Fato##

2.12 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna

Verificou-se que consta no processo de contas da FUNDACENTRO o Parecer da Unidade de Auditoria
Interna em conformidade com o Anexo III da Decisão Normativa TCU n.º 132, de 02/10/2013.  

 
##/Fato##

2.13 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU

Em  que  pese  a  FUNDACENTRO  estar  atendendo  às  determinações  do  TCU,  as
informações prestadas pela unidade auditada mostram fragilidades quanto aos seguintes
aspectos:  ao  Ambiente  de  Controle;  à  Avaliação  de  Risco;  e  à  Informação  e
Comunicação.
 
##/Fato##

2.14 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão

A DN TCU 127/2013 não estabeleceu conteúdo específico para a FUNDACENTRO no
exercício de 2013.
 
##/Fato##

2.15 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU
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Em  que  pese  a  unidade  auditada  estar  atendendo  às  recomendações  da  CGU,  as
informações prestadas mostram fragilidades quanto aos seguintes aspectos: ao Ambiente
de Controle; à Avaliação de Risco; ao Procedimento de Controle; e  à Informação e
Comunicação.
 
##/Fato##

2.16 Avaliação do CGU/PAD

Em  entrevista  realizada  com  os  gestores  da  FUNDACENTRO,  verificamos  que  a
mesma ainda não designou um responsável para realizar os registros no Sistema CGU-
PAD  e,  portanto,  a  UJ  não  registra  as  informações  referentes  aos  procedimentos
disciplinares instaurados no sistema CGU-PAD.
 
##/Fato##

2. 17 Ocorrências com dano ou prejuízo 

Entre  as  constatações  identificadas  pela  equipe,  aquelas  nas  quais  foi  estimada
ocorrência de dano ao erário são as seguintes: 

3.2.2.2

Contratação da empresa Alerta Security Solutions Informática Ltda., em decorrência do 
Pregão Eletrônico n.º 046/2012, Contrato nº 001/2013, com prejuízo para a 
FUNDACENTRO no valor de R$ 26.309,83.

3. Conclusão

Eventuais  questões  formais  que  não  tenham  causado  prejuízo  ao  erário,  quando
identificadas,  foram  devidamente  tratadas  por  Nota  de  Auditoria  e  as  providências
corretivas  a  serem  adotadas,  quando  for  o  caso,  serão  incluídas  no  Plano  de
Providências Permanente ajustado com a UJ e monitorado pelo Controle Interno. Tendo
sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente
relatório  à  consideração  superior,  de  modo  a  possibilitar  a  emissão  do  competente
Certificado de Auditoria.

São Paulo/SP, 25 de julho de 2014.

Relatório supervisionado e aprovado por: 
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_____________________________________________________________
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

_______________________________________________
Achados da Auditoria - nº 201405872

1 GESTÃO PATRIMONIAL                           

1.1 BENS IMOBILIÁRIOS                             

1.1.1 UTILIZAÇÃO DE IMOBILIÁRIOS                    

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO

Inexistência de normativos para a gestão do patrimônio imobiliário.

Fato

Não há definição formal dos responsáveis pela gestão do patrimônio imobiliário. Não há
normativos  que  estabeleçam  atribuições,  responsabilidades,  fluxogramas,  mapas  do
processo ou indicadores, restando assim prejudicada a gestão dessa área.   
##/Fato##

Causa

Demora na elaboração e oficialização dos normativos internos.
 
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

O Regimento  Interno  da  FUNDACENTRO  está  desatualizado  e,  com isso,  não  há
definição formal da gestão. As normas e manuais referentes ao assunto estão ainda em
elaboração.
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

A Unidade  reconhece  a  desatualização  de  seus  normativos  internos.  Com isso  não
elidimos a constatação.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos que a unidade implemente normativos para a área de
Gestão do Patrimônio Imobiliário que estabeleçam: as atribuições; as responsabilidades;
os  fluxogramas;  os  indicadores;  etc.,  para   bem  gerir  os  bens  imóveis  sob  sua
responsabilidade.

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS        
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2.1 PROCESSOS LICITATÓRIOS                        

2.1.1 OPORTUNIDADE DA LICITAÇÃO                     

2.1.1.1 INFORMAÇÃO

Os processos licitatórios analisados estão em conformidade com a legislação 
aplicável e orientações emanadas pelos órgãos de controle .

Fato

Durante  a  análise  de  05  processos  licitatórios,  no  valor  de  R$  2.754.441,40,
observou-se que todos os procedimentos adotados estavam compatíveis com a
legislação aplicável e orientações dos órgãos de controle, conforme amostra
abaixo descrita:

N.º do
Processo

Objeto Valor (R$) Obs
.

024/2013 Agenciamento de passagens, viagens e despesas 
de locomoção

466.530,12

392/2013 Aquisição de açúcar, café, chá, água mineral e 
adoçante

50.249,47

242/2013 Serviços para seminários, congressos, simpósios
e exposições 

1.185.120,00

400/2013 Aquisição de suprimentos de informática 598.117,67
187/2013 Contratação de empresa especializada para 

aquisição e montagem de bancadas de 
laboratórios

454.424,14

TOTAL 2.754.441,4
0

.
 
##/Fato##

2.1.2 LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS                       

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO

A Fundacentro não adota critérios de sustentabilidade em suas aquisições.

Fato

A  FUNDACENTRO  não  tem  rotinas  estabelecidas  para  o  uso  de  critérios  de
sustentabilidade em suas aquisições.  Sua única iniciativa consiste  em acompanhar  o
assunto  em notícias  divulgadas  pelo  Ministério  do  Planejamento,  não  tendo  havido
capacitação específica para tal.
 
##/Fato##

Causa

Falta  de  iniciativa  para  a  elaboração  de  rotinas  e  critérios  de  sustentabilidade  nas
aquisições de bens e serviços.
 
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada
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A Unidade reconhece a inexistência dessas rotinas nos seus processos de compras.
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

A manifestação da Unidade não elide a constatação registrada.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  que  a  unidade  implemente  práticas
institucionalizadas para a adoção de critérios de sustentabilidade em suas aquisições.

3 GESTÃO OPERACIONAL                           

3.1 Programação dos Objetivos e Metas 

3.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                    

3.1.1.1 INFORMAÇÃO

Informação básica das principais ações sob responsabilidade da FUNDACENTRO.

Fato

Trata-se  das  informações  básicas  das  principais  ações  executadas  pela
FUNDACENTRO, no exercício de 2013. No levantamento dessas informações foram
considerados os critérios de materialidade, relevância e criticidade, além da vinculação
finalística  à  missão  da  UJ,  com  extensão  correspondendo  a  62,44  %  do  total  das
despesas executadas pela UJ, conforme discriminado abaixo

Programa
descrição

Ação
(projeto/atividade/

Op. Especiais)
descrição

Finalidade Forma implementação/
detalhamento

Represen-
tatividade

Programa de 
gestão e 
Manutenção 
do Ministério 
do Trabalho e 
Emprego.

20TP – 
Pagamento de 
Pessoal Ativo da 
União

Garantir o 
pagamento de 
espécies 
remuneratórias 
devido aos 
servidores e 
empregados ativos 
civis da União.

Direta.
Pagamento, via sistemas 
informatizados, de 
espécies remuneratórias 
aos servidores e 
empregados civis da 
União.

43,96 %

Programa de 
gestão e 
Manutenção 
do Ministério 
do Trabalho e 
Emprego.

2011 – Auxílio-
Transporte aos 
Servidores Civis, 
Empregados e 
Militares.

Garantir o 
pagamento do 
Auxílio-Transporte 
aos Servidores 
Civis, Empregados 
e Militares.

Direta.
Pagamento, via sistemas 
informatizados, do Auxílio
Transporte aos servidores e
empregados civis da 
União.

0,18 %

Programa de 
gestão e 
Manutenção 
do Ministério 
do Trabalho e 
Emprego.

2000 – Programa 
de Gestão e 
Manutenção do 
Ministério do 
Trabalho e 
Emprego – 
Contratações 

Garantir os insumos
necessários para 
que a UJ consiga 
alcançar seus 
objetivos.

Direta. Por meio de 
processos licitatórios.

18,30 %
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(Compras).

 
##/Fato##

3.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                      

3.2.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS       

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO

Insuficiência das Metas Físicas relacionadas na LOA para o acompanhamento da 
gestão da UJ.

Fato

Em  análise  do  Relatório  de  Gestão  do  Exercício  de  2013  –  FUNDACENTRO,
verificou-se a apresentação de apenas um quadro com “Execução Física” para a Ação
10.38201.11.571.2071.20YW tipo:  Atividade,  com o Título  “Produção e  Difusão de
Conhecimentos  para  a  Promoção  de  Políticas  Públicas  em  Segurança  e  Saúde  no
Trabalho”, cuja unidade de medida é “Estudos/pesquisa publicado”, para a qual tinha-se
como meta prevista 34 estudos, sofreu uma revisão para 50 e foram realizados 58 no
exercício de 2013.
Verificamos, ainda, que a FUNDACENTRO tem quatro Macroprocessos Finalísticos:

1 – Realização de pesquisas e estudos em segurança e saúde no trabalho;

2 – Distribuição de material técnico-científico sobre segurança e saúde no ambiente de
trabalho;

3 – Realização de ações educativas em segurança e saúde no trabalho; e

4 – Atendimento a demandas e apoio técnico em segurança e saúde no trabalho.

Internamente  a  unidade  auditada  trabalha  com  uma  meta  física  para  cada
Macroprocesso Finalístico, abaixo apresentamos quadro com os resultados obtidos em
2013:

Macroprocesso
nº

Indicador
Resultado obtido

em 2013
Meta interna,

2013
% de Execução

01
Estudo/pesquisa

publicado
50 58 116,00

02 Pessoa capacitada 4.910 4.500 109,11

03
Exemplar
distribuído

72.822 65.000 112,03

04 Relatório emitido 507 600 84,50

Conforme podemos observar a meta física relacionada na LOA representa apenas os
resultados  de  um  dos  macroprocessos  finalísticos,  e,  portanto,  não  representa  a
totalidade das ações finalísticas da UJ.
 
##/Fato##

Causa

A causa é o fato do MTE ter promovido em 2013 uma revisão do seu PPA deixando a
FUNDACENTRO com apenas uma ação finalística na LOA.
 
##/Causa##
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Manifestação da Unidade Examinada

Conforme informado no Relatório de Gestão da Unidade Auditada (fls. 45): “O MTE
promoveu em 2013 uma revisão de seu PPA, no qual a FUNDACENTRO se inclui,
fazendo com que a instituição ficasse apenas com uma ação finalística na LOA, que
não reflete de forma completa a sua atuação”.

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

A manifestação da Unidade Examinada corrobora com o fato relatado.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos à  Unidade que faça gestão junto ao MTE com o
intuito  de incluir  na LOA as metas  físicas  de todas as quatro Ações  Finalísticas da
FUNDACENTRO, para melhor representar a atuação desta.

3.2.2 SISTEMA DE INFORMAÇÕES OPERACIONAIS           

3.2.2.1 CONSTATAÇÃO

Processo licitatório do Pregão Eletrônico 046/2012 resultou em contratação por 
valores superiores aos constantes na planilha de custos da FUNDACENTRO.

Fato

Analisamos  o  contrato  001/2013,  no  valor  de  R$  236.230,56,  celebrado  entre  a
Fundação  Jorge  Duprat  Figueiredo  de  Segurança  e  Medicina  do  Trabalho  –
FUNDACENTRO  e  a  empresa  Alerta  Security  Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ
06.946.041/0001-51, e constatamos que:

a)  A contratação  tinha  como  objeto  a  prestação  de  serviços  com  fornecimento  de
appliance, licenças e serviços de rede e segurança lógica (firewall, controle de conteúdo
e VPN) para implementar  intercomunicação de rede e  segurança da informação nas
redes  de  dados  das  Unidades  Descentralizadas,  visando  atender  às  necessidades  da
FUNDACENTRO.

b) As especificações e quantitativos estão estabelecidos no Termo de Referência,  no
Edital e em seus Anexos.

Entretanto, o processo licitatório do Pregão Eletrônico 046/2012, que deu origem ao
contrato acima, apresentou diversas inconsistências, a saber:

1. A Planilha de Custos foi constituída com cotação de 3 empresas, conforme abaixo:

Item 1 – Appliance UTM – Quantidade: 12 Unidades.

A empresa  Alerta  Security  Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ  06.946.041/0001-51,
quotou o item por R$ 2.302,24 a unidade, num total de R$ 27.626,88.
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 A empresa Mtel Tecnologia S.A., CNPJ 71.738.132/0001-63,  quotou o item por R$
3.727,26 a unidade, num total de R$ 44.727,12.

A empresa Tigra Ltda. ME, CNPJ 04.723.238/0001-94, quotou o item por R$ 4.294,53 a
unidade, num total de R$ 51.534,36.

Portanto, a diferença de preços entre a empresa Tigra e a empresa Alerta é de 86,54%.

Item 2 – Software para appliance UTM – Quantidade: 12 unidades.

A empresa  Alerta  Security  Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ  06.946.041/0001-51,
quotou o item por R$ 5.000,00 a unidade, num total de R$ 60.000,00.

 A empresa Mtel Tecnologia S.A., CNPJ 71.738.132/0001-63, quotou o item por R$
1.113,71 a unidade, num total de R$ 13.364,52.

A empresa Tigra Ltda. ME, CNPJ 04.723.238/0001-94, quotou o item por R$ 5.079,30 a
unidade, num total de R$ 60.951,60.

Portanto, a diferença de preços entre a empresa Alerta e a empresa Mtel Tecnologia é de
348,95%.

Item 3 – Sistema para gerenciamento centralizado de appliances – Quantidade: 1.

A empresa  Alerta  Security  Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ  06.946.041/0001-51,
quotou o item por R$ 8.667,56.

 A empresa Mtel Tecnologia S.A., CNPJ 71.738.132/0001-63, quotou o item por R$
30.854,62 a unidade.

A empresa Tigra Ltda. ME, CNPJ 04.723.238/0001-94, quotou o item por R$ 8.887,82 a
unidade.

Portanto, a diferença de preços entre a empresa Mtel e a empresa Alerta é de 255,98%

Item 4 – Licença para gerenciamento de appliances – Quantidade: 13.

A empresa  Alerta  Security  Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ  06.946.041/0001-51,
quotou o item por R$ 383,46 a unidade, num total de R$ 4.984,98.

 A empresa Mtel Tecnologia S.A., CNPJ 71.738.132/0001-63, quotou o item por R$
4.364,72 a unidade, num total de R$ 56.741,36.

A empresa Tigra Ltda. ME, CNPJ 04.723.238/0001-94, quotou o item por R$ 455,79 a
unidade, num total de R$ 5.925,27.

Portanto, a diferença de preços entre a empresa Mtel e a empresa Alerta é de 1.308%.

Item 5 – Serviço de Suporte Técnico Presencial sob demanda – Banco de Horas –
Quantidade: 200 horas.
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A empresa  Alerta  Security  Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ  06.946.041/0001-51,
quotou o item por R$ 600,00 a hora, num total de R$ 120.000,00.

 A empresa Mtel Tecnologia S.A., CNPJ 71.738.132/0001-63, quotou o item por R$
141,07 a hora, num total de R$ 28.214,00.

A empresa Tigra Ltda. ME, CNPJ 04.723.238/0001-94, quotou o item por R$ 680,00 a
hora, num total de R$ 136.000,00.

Portanto, a diferença de preços entre a empresa Alerta e a empresa Mtel é de 325,32%.

Item 6 – Serviço de Instalação de solução de segurança – Quantidade: 1 unidade.

A empresa  Alerta  Security  Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ  06.946.041/0001-51,
quotou o item por R$ 40.000,00 a unidade.

 A empresa Mtel Tecnologia S.A., CNPJ 71.738.132/0001-63, quotou o item por R$
40.923,93 a unidade.

A empresa Tigra Ltda. ME, CNPJ 04.723.238/0001-94, quotou o item por R$ 35.000,00
a unidade.

Portanto, a diferença de preços entre a empresa Alerta e a empresa Tigra é de 14,29%.

2.  De acordo com a  Ata  de  Realização do Pregão Eletrônico  nº  046/2012,  a  única
empresa participante do Pregão e  vencedora de todos os  itens  foi  a Alerta  Security
Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ  06.946.041/0001-51,  mesmo  acontecendo  as
seguintes irregularidades:

I) O item de nº 2 foi aceito com o lance de R$ 73.000,00, maior do que o constante na
Planilha de Custo da FUNDACENTRO (R$ 44.772,04);

II) O item de nº 6 foi aceito com o lance de R$ 40.000,00, maior do que o constante na
Planilha de Custos da FUNDACENTRO (R$ 38.641,31).
   
##/Fato##

Causa

 Despreparo  da  comissão  licitatória  e  do  pregoeiro  na  condução  do  procedimento
licitatório. 
  
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

 Por meio do Ofício/DAF/Nº 078/2014, de 16/04/2014, a FUNDACENTRO prestou as
seguintes informações:

“Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 200405872/16, informamos que suas
observações desnudam falhas no nosso processo de compras, desde a sua fase inicial
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de levantamento de preços até ao ato do pregão. Este caso será utilizado para o debate
e adoção de medidas de curtíssimo prazo, como a provável realização de um novo
certame,  e  também  como  insumo  ao  trabalho  que  estamos  desenvolvendo  para  a
revisão de nossos processos, incluindo a detecção de pontos de risco.

Aproveitamos  para  agradecer  a  colaboração  para  o  aperfeiçoamento  de  nossos
trabalhos.” 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O gestor acolheu nossas constatações, informando que tomará ações para o saneamento
das irregularidades. 
  
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  ao  gestor  abrir  procedimento  administrativo  para
apurar responsabilidades em relação ao fato constatado.

3.2.2.2 CONSTATAÇÃO

Contratação da empresa Alerta Security Solutions Informática Ltda., em 
decorrência do Pregão Eletrônico n.º 046/2012, Contrato nº 001/2013, com prejuízo
para a FUNDACENTRO no valor de R$ 26.309,83.

Fato

Verificamos a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 046/2012, processo licitatório
nº 664/2012, e constatamos o que segue:

a) o item 1 – Grupo 1, Software Aplicativo – Appliance UTM, teve valor estimado pela
FUNDACENTRO em R$ 41.296,12.

Esse  item foi  adjudicado ao fornecedor  Alerta  Security Solutions  Informática Ltda.,
CNPJ 06.946.041/0001-51, pelo melhor lance de R$ 35.563,00.

Contudo, a própria empresa quotou esse item em R$ 27.626,88 na pesquisa de preços
realizada pela FUNDACENTRO.

Portanto, houve um prejuízo de R$ 7.936,12 para o erário.

b) o item 2 – Grupo 1, Software Aplicativo – Software para appliance UTM, teve valor
estimado pela FUNDACENTRO em R$ 44.772,04.

Esse  item foi  adjudicado ao fornecedor  Alerta  Security Solutions  Informática Ltda.,
CNPJ 06.946.041/0001-51, pelo melhor lance de R$ 73.000,00. É de se ressaltar que
este  valor  está  em  R$  28.227,96  a  maior  do  que  o  valor  estimado  pela
FUNDACENTRO.
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Mas,  a  própria  empresa  quotou  esse  item em R$ 60.000,00  na  pesquisa  de  preços
realizada pela FUNDACENTRO.

Portanto, houve um prejuízo de R$ 13.000,00 para o erário.

c) o item 3 – Grupo 1, Software Aplicativo – Sistema para gerenciamento centralizado
de appliances, teve valor estimado pela FUNDACENTRO em R$ 16.136,67.
Esse  item foi  adjudicado ao fornecedor  Alerta  Security Solutions  Informática Ltda.,
CNPJ 06.946.041/0001-51, pelo melhor lance de R$ 9.000,00.

Mas,  a  própria  empresa  quotou  esse  item  em  R$  8.667,56  na  pesquisa  de  preços
realizada pela FUNDACENTRO.

Portanto, houve um prejuízo de R$ 332,44 para o erário.

d)  o  item  4  –  Grupo  1,  Software  Aplicativo  –  Licenças  para  gerenciamento  de
appliances, teve valor estimado pela FUNDACENTRO em R$ 22.550,54.

Esse  item foi  adjudicado ao fornecedor  Alerta  Security Solutions  Informática Ltda.,
CNPJ 06.946.041/0001-51, pelo melhor lance de R$ 8.667,56.

Mas,  a  própria  empresa  quotou  esse  item  em  R$  4.984,98  na  pesquisa  de  preços
realizada pela FUNDACENTRO.

Portanto, houve um prejuízo de R$ 3.682,58 para o erário.

e)  o  item  6  –  Grupo  1,  Informática  –  Suporte  Técnico  (Software/Equipamento)  –
Serviço  de  Instalação  de  solução  de  segurança,  teve  valor  estimado  pela
FUNDACENTRO em R$ 38.641,31.

Esse  item foi  adjudicado ao fornecedor  Alerta  Security Solutions  Informática Ltda.,
CNPJ 06.946.041/0001-51, pelo valor de R$ 40.000,00.

Portanto, houve um prejuízo de R$ 1.358,69 para o erário. 

O valor total do prejuízo (R$ 26.309,83) decorrente da falha na condução do Pregão
Eletrônico  nº  046/2012 pode ser  ressarcido pela  FUNDACENTRO junto  à  empresa
Alerta Security, pois o contrato foi renovado por mais um ano.

   
##/Fato##

Causa

Falha na condução do Pregão Eletrônico nº 046/2012, onde não foi respeitado o Termo
de Referência e não foram verificadas as cotações utilizadas para a composição dos
preços do Pregão.   
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada
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 Por meio do Ofício/DAF/Nº 091/2014, de 30/04/2014, a FUNDACENTRO prestou as
seguintes informações:

“No que  diz  respeito  ao  orçamento  dos  itens,  reconhecemos  o  equívoco  de
utilizar  valores  fora do padrão normal  para o cálculo do custo  médio orçado.  Tal
procedimento distorceu as informações e nada auxiliou o processo decisório.

Especificamente  para o caso do fornecedor  Alerta,  único  a  ter  efetivamente
participado da licitação, o pregoeiro deveria ter exigido, no mínimo, a manutenção da
primeira consulta já que estava dentro do prazo de validade da proposta.

Para tentar sanar a situação, negociaremos com o fornecedor a repactuação que ora
está em pauta. Caso não tenhamos êxito, faremos uma nova licitação.” 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O gestor acolheu nossas constatações, informando, inclusive, que a quotação prévia da
empresa  Alerta  Security  Solutions  Informática  Ltda.,  CNPJ  06.946.041/0001-51,
utilizada para obtenção do custo médio orçado ainda se encontrava no seu prazo de
validade,  porque a  quotação foi  realizada  em 25/10/2012,  com validade  de  70  dias
(03/01/2013), e o pregão eletrônico n.º 046/2012 foi realizado em 18/12/2012, isto é, 16
dias antes do término da validade da proposta. Informou também que tomará ações para
o saneamento das irregularidades.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos que a FUNDACENTRO providencie a reelaboração
de  tabelas,  tendo  como  base  os  fatos  apurados  pela  equipe  de  auditoria  da  CGU,
apontando os valores a  serem devolvidos  pela  Alerta  Security Solutions Informática
Ltda., CNPJ 06.946.041/0001-51.

Recomendação 2: Recomendamos que a FUNDACENTRO renegocie com a empresa
Alerta Security para reaver o valor de R$ 26.309,83, devido às falhas na condução do
processo licitatório que se refletiram na contratação.

Recomendação  3:  Recomendamos  ao  gestor  abrir  procedimento  administrativo  para
apurar responsabilidades em relação ao fato constatado.

3.2.2.3 CONSTATAÇÃO

Ausência de formalização da Política de Segurança da Informação (POSIC) na 
FUNDACENTRO.

Fato

Verificamos ausência de formalização da Política de Segurança da Informação (POSIC)
da Unidade.

A Instrução Normativa  nº  1/2008,  do  GSI/PR,  norma que aprova orientação para  a
Gestão  da  Segurança  da  Informação  e  Comunicações  para  órgãos  e  entidades  da
Administração Pública Federal, direta e indireta, conceitua a Gestão de Segurança da
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Informação  e  Comunicações  como  ações  e  métodos  que  visam  à  integração  das
atividades  de  gestão  de  riscos,  gestão  de  continuidade  do  negócio,  tratamento  de
incidentes,  tratamento  da  informação,  conformidade,  credenciamento,  segurança
cibernética,  segurança  física,  segurança  lógica,  segurança  orgânica  e  segurança
organizacional  aos  processos  institucionais,  operacionais  e  táticos,  não se limitando,
portanto, à tecnologia da informação e comunicações.

A política  de  segurança  da  informação é  o  documento  que  contém as  diretrizes  da
instituição  quanto  ao  tratamento  da  segurança  da  informação.  Em  geral,  esse  é  o
documento  da  gestão  da  segurança  da  informação  a  partir  do  qual  derivam  os
documentos específicos para cada meio de armazenamento, transporte, manipulação ou
tratamento  específico  da  segurança  da  informação  em TI.  Como  a  definição  dessa
política é um dos primeiros passos para o reconhecimento da importância da segurança
da informação na organização e seu tratamento, isso é um indício de que a questão de
segurança da informação é inexistente ou incipiente na FUNDACENTRO.

Por  oportuno,  cabe  destacar  que  o  Tribunal  de  Contas  da  União  –  TCU  tem
recomendado  às  Unidades  Jurisdicionadas  que  implementem  ações  que  visem
estabelecer e/ou aperfeiçoar a gestão da continuidade do negócio, a gestão de mudanças,
a  gestão  de  capacidade,  a  classificação  da  informação,  a  gerência  de  incidentes,  a
análise de risco de TI, a área específica para gerenciamento da segurança da informação,
a  política  de  segurança  da  informação  e  os  procedimentos  de  controle  de  acesso
(Acórdão nº 1.603/2008 – Plenário).   
##/Fato##

Causa

 Falha nos controles internos administrativos da FUNDACENTRO, ao não implementar
a política de segurança da informação.   
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

 Por meio do Ofício/DAF/Nº 076/2014, de 15/04/2014, a FUNDACENTRO prestou as
seguintes informações: 

“Ausência  de  formalização da Política  de Segurança da Informação (POSIC) da
Unidade

A  FUNDACENTRO  faz  parte  da  Estrutura  Regimental  do  MTE  -
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme a alínea V do art. 2º do
Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004.

A POSIC do MTE, instituída pela Portaria MTE nº 1047 de 16/07/2013
informa,  no  art.  4º:  “Esta  POSIC se  aplica  a  todas  as  unidades  da
estrutura regimental do MTE...”.

Portanto, no nosso entendimento, aplica-se à FUNDACENTRO a POSIC
do MTE.

Sabemos,  contudo  que  um  ponto  de  melhoria  é  a  ampla  e  contínua
divulgação da POSIC para todas as Unidades da FUNDACENTRO, fato
que será inserido no planejamento de TI de 2014. Somente assim poder-
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se-á  avaliar  a  adequação  dos  parâmetros  de  segurança  adotados  e
debater  os  caminhos  para  que  a  informação  transite  de  maneira
segura.”

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

 Não  concordamos  com a  afirmação  do  gestor  de  que  a  POSIC  do  Ministério  do
Trabalho  e  Emprego  se  estende  à  FUNDACENTRO,  por  esta  ser  uma  entidade
autônoma. Entretanto, acolhemos parcialmente sua justificativa, porque fará divulgação
da  POSIC para  todas  as  Unidades  da  FUNDACENTRO,  fato  que  será  inserido  no
planejamento de TI de 2014.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  ao  gestor  formalizar  a  Política  de  Segurança  da
Informação  (POSIC),  contendo  as  diretrizes  da  instituição  quanto  ao  tratamento  da
segurança da informação de acordo com a Instrução Normativa nº 1/2008, do GSI/PR.

3.2.2.4 CONSTATAÇÃO

Ausência de instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e 
processos de Tecnologia da Informação ou Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação - PDTI.

Fato

Verificamos a ausência de Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI.

O plano diretor de TI (PDTI) é essencial para que as organizações possam identificar e
alocar  corretamente  os  recursos  da  área  de  TI  de  acordo  com  as  prioridades
institucionais e com os resultados esperados.

Após análise das documentações apresentadas pela Unidade, verificou-se que esta não
dispõe de Plano Diretor para a área de TI em vigor.

A ausência de PDTI leva ao enfraquecimento das ações e da própria área de TI devido à
descontinuidade  dos  projetos  e  consequente  insatisfação  dos  usuários  e  resultados
abaixo  do  esperado.  Isso  pode  comprometer  toda  a  área  de  TI  e  influenciar
negativamente  o  desempenho  da  Unidade  na  sua  missão  institucional,  já  que  a  TI
representa importante ferramenta para o desenvolvimento das ações previstas.

Ressalte-se que a jurisprudência do TCU é pacifica quanto à necessidade de planejar as
contratações de TI em harmonia com o planejamento estratégico institucional e com o
plano diretor de tecnologia da informação – PDTI (são exemplos os acórdãos nº 1.521 e
1.558/2003, 2.094/2004, 786/2007 e 1.603/2008, todos do Plenário do TCU).   
##/Fato##

Causa

 Falha nos controles internos administrativos da FUNDACENTRO, ao não elaborar o
PDTI da Unidade.   
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada
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 Por meio do Ofício/DAF/Nº 076/2014, de 15/04/2014, a FUNDACENTRO prestou as
seguintes informações: 

“Ausência  de  instrumento  de  diagnóstico,  planejamento  e  gestão  dos  recursos  e
processos  de  Tecnologia  da  Informação  ou  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da
Informação - PDTI

A  FUNDACENTRO  não  elaborou  seu  PDTI.  Entretanto,  conforme
previsto no planejamento da área de TI a previsão é de que o PDTI seja
concluído neste exercício.

O PDTI é um instrumento de diagnóstico,  planejamento e gestão dos
recursos e processos da Tecnologia da Informação e Comunicação.

O Plano abrange toda a FUNDACENTRO, tanto a Sede/CTN, quanto as
Unidades Descentralizadas. Mais que um instrumento legal necessário,
conforme a IN MPOG SLTI 04/2010, é um mecanismo que norteará as
decisões  da  FUNDACENTRO referentes  à  aplicação  dos  recursos  de
tecnologia da informação, tão fundamentais em quaisquer empresas e
órgãos, estritamente para atender à missão da Instituição.

Sabendo que se trata de uma meta além de obrigatória, importante para
as  decisões  de  TI  alinhadas  ao  negócio,  o  Serviço  de  Informática
encaminhou a Comunicação Interna nº 088/2013, protocolo 8694/2013,
cujo  assunto  é:  Serviços  de  Tecnologia  da  Informação  para  a
FUNDACENTRO.

A  referida  Comunicação  Interna  versa  inicialmente  sobre  um  breve
histórico do Serviço de Informática, que até 2012 contava com somente
um servidor do quadro efetivo. Devido a isso, uma série de ações de
controle  e  gestão  não  foram  adequadamente  desempenhadas,
principalmente pela falta de quadro de funcionários.

Entretanto, desde julho/2013 o SIn conta com três servidores do quadro,
momento em que foram tomadas ações para aprimorar a gestão de TI.

A  finalidade  desse  Comunicado,  portanto,  é  o  levantamento  com  as
coordenações  das  áreas  técnica  e  administrativa,  além das  Unidades
Descentralizadas, de forma a obter as necessidades de TI alinhadas ao
negócio.

Já  foram  efetuados  levantamentos  com  as  coordenações  técnicas  e
administrativas  da  Sede/CTN  e  a  respectiva  consolidação  com  as
Diretorias Técnica e Administrativa. Resta, entretanto, o levantamento
com as Unidades Descentralizadas.

Nessa consolidação com a Diretoria Técnica e Administrativa já foram
definidos os pilares que nortearão a aquisição de bens e recursos de
tecnologia  da  informação,  bem  como  as  demandas  de  sistemas  de
informação para o órgão nos exercícios 2014 e 2015.
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O levantamento é uma das principais etapas para a criação do PDTI do
órgão, pois demonstra qual a real necessidade com base na demanda
das áreas meio e fim.

No  mundo  atual  de  mudanças  rápidas,  o  PDTI  é  uma  importante
ferramenta de apoio à tomada de decisão para o gestor, habilitando-o a
agir de forma proativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades.
O PDTI representa um instrumento de gestão para a execução das ações
de TI da organização, possibilitando justificar os recursos aplicados em
TI,  minimizar  o  desperdício,  garantir  o  controle,  aplicar  recursos
naquilo que é considerado mais relevante e, por fim, melhorar o gasto
público e o serviço prestado ao cidadão.

Conforme  consta  no  planejamento  de  TI  do  Serviço  de  Informática
lançado  na  ferramenta  de  planejamento  interno  do  órgão  (SGPA  –
Sistema de Gestão de Projetos e Atividades), projeto 28.01.037, o SIn
pretende concluir a implantação do PDTI neste exercício.

A meta é executar todas as etapas de planejamento até junho/2014 e
terminar  de  redigir  o  PDTI  para  submetê-lo  a  aprovação  da  Alta
Administração até o início do 4º trimestre.

Mesmo assim, convém citar que o Serviço de Informática atua sempre
com  planejamento  mesmo  sem  a  existência  de  um  documento
formalmente escrito.

Todas as ações de TI são previamente planejadas no sistema interno ano
a ano e a concretização de implantação de novos serviços de TI, tais
como  desenvolvimento  de  novos  sistemas,  novos  serviços  de
infraestrutura (como a videoconferência),  constaram no planejamento
de TI antes de serem executados. Além disso, o resultado dessas ações é
divulgado  por  meio  da  Assessoria  de  Comunicação  Social.  Tem-se  o
discernimento que tais práticas não são suficientes, mas são necessárias
a um andamento minimamente consistente da organização.”

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O gestor acolheu as constatações da equipe de auditoria, informando que a Unidade está
corrigindo as falhas apontadas, com futura portaria para criação do Comitê de TI,  a
partir do qual será elaborado seu PDTI.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos ao gestor elaborar Plano Diretor de TI, com vistas a
proporcionar a alocação dos recursos públicos, conforme as necessidades e prioridades
da Fundacentro e de acordo com o Guia de Elaboração do PDTI do SISP.

3.2.2.5 CONSTATAÇÃO

Controles Internos Administrativos em TI da FUNDACENTRO não efetivos.

Fato
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 Solicitamos, por meio da SA nº 20140587/02, de 03/04/2014, que o gestor informasse
quais os Controles Internos Administrativos em Tecnologia da Informação - TI, bem
como a efetividade desses controles.   
##/Fato##

Causa

Controles Internos Administrativos frágeis.   
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

O gestor, por meio do Ofício/DAF/072/2014, prestou as seguintes informações:

“A Fiscalização de  Contratos  é  uma tarefa  diariamente  executada no Serviço  de
Informática, em virtude da quantidade de contratos de TI existentes.

Para apoio à fiscalização foram desenvolvidos uma série de atividades e rotinas, tais
como:  Registro  de  Ocorrências  Contratuais,  Planilhas  de  acompanhamento  de
faturas, Planilhas de acompanhamento de contratos, documento mensal de consumo
de pontos de função.

Esses  mecanismos  proporcionam  verificar  quando  um  Contrato  está  próximo  do
vencimento e, pró-ativamente notificar a administração para uma renovação ou não.

Para referendar  uma renovação  (ou  não)  são  utilizados  os  critérios  definidos  no
planejamento  e  mecanismo  contratual  -  Termo  de  Referência  –  e  verificando  o
Registro de Ocorrências.

Quando há uma ocorrência em discordância com o Contrato, o Fiscal elabora Ofícios
que notificam a Contratada para sanar as possíveis pendências ou não conformidades
identificadas.

O registro de ocorrências, além de ser um controle interno de cada contrato, fornece
o histórico de relacionamento com a Contratada.

A planilha de acompanhamento das faturas permite o adequado suporte à gestão, pois
estão disponíveis as informações chave dos contratos, tais como quais os processos de
contratação, pagamento, fiscalização, se há termos aditivos e quantos são, os valores
atuais e o histórico dos valores da prestação de serviços.

As outras planilhas de acompanhamentos de contratos permitem verificar as horas
consumidas, quando for o caso, para acompanhamento contratual e verificação se a
quantidade  planejada  no  Termo  de  Referência  é  suficiente  para  atender  às
necessidades da FUNDACENTRO.

O documento mensal de consumo de pontos de função é fundamental e imprescindível
na tomada de decisão para o desenvolvimento de novos sistemas de informação, bem
como verificar se o quantitativo planejado no Termo de Referência realmente atende
às necessidades do órgão.

Desde 2013 o desenvolvimento e  melhorias  de  sistemas de informação ocorre em
decisão conjunta da área de TI com a Diretoria, para que se tenha o real alinhamento
das necessidades de sistemas com as diretrizes do órgão.
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Controles  internos  relacionados  à  auditoria  de  acessos  a  sistemas  de  informação
também fazem parte  da  rotina  do  Serviço  de  Informática.  Quando  um usuário  é
removido de um departamento para outro, ou mesmo quando há desligamento (seja
ele servidor, terceirizado ou estagiário), há controles para que sejam removidos os
acessos e cancelados login e e-mail quando for o caso.

Esse tipo de controle oferece mais segurança no acesso aos recursos computacionais
de forma a salvaguardar o acesso à informação a quem de direito.

Também  há  os  formulários  de  concessão  de  acesso  aos  recursos  e  sistemas  de
Tecnologia  da  Informação  que  são  preenchidos  e  assinados  pela  chefia,  com  a
finalidade de solicitar acesso aos seus colaboradores. Isso é válido para login, e-mail,
sistemas e acesso à rede sem fio.

Com relação à videoconferência,  há a Portaria FUNDACENTRO nº  16/2014 que
delimita os procedimentos a serem executados para consecução de reuniões e outras
atividades  remotamente.  Há  controles  de  agendamento  das  reuniões  para  que  os
recursos sejam utilizados da maneira mais eficiente, permitindo à área meio e fim
maior capilaridade e amplo alcance das ações executadas.

Podemos citar os treinamentos (tanto internos quanto cursos e pós-graduação) que
são  executados  com  transmissão  para  as  Unidades  Descentralizadas,  que
possivelmente seriam inviáveis caso os servidores precisassem viajar até a Sede/CTN.

Está em preparação uma planilha de retorno de investimento para ser apresentada às
diretorias, a fim de demonstrar que o investimento nos recursos de videoconferência
foi uma decisão administrativa acertada, pois trouxe benefícios tangíveis, como a não
necessidade de diárias e passagens para reuniões e treinamentos que permitam esse
formato, como os benefícios intangíveis, que é manter contato com mais frequência
(algo custoso e impraticável sem videoconferência),  aproximando os servidores da
Sede/CTN e UD’s e entre UD’s.

A Presidência,  Diretorias  e  outras  áreas  fazem uso frequente da videoconferência
fornecendo mais agilidade administrativa e o devido suporte à gestão eliminando a
barreira da distância para a tomada de decisões mais ágeis e eficazes.

Esses controles oferecem suporte à gestão administrativa, especialmente relacionados
ao processo decisório de gestão de tecnologia da informação para o órgão e,  em
consequência, da Alta Administração.

Tais  procedimentos  de  controle  subsidiam  a  Administração  em  alcançar  seus
resultados por meio de recursos, bens e serviços de tecnologia da informação.”

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

Não consideramos adequados os Controles Internos Administrativos em Tecnologia da
Informação - TI da FUNDACENTRO, porque verificamos não haver efetividade desses
controles, pois conforme já relatado, a equipe de auditoria fez as seguintes constatações:

a)  Contratação  de  empresa  prestadora  de  serviços  de  TI  com  prejuízo  para  a
FUNDACENTRO.
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b)  Ausência  de  instrumento  de  diagnóstico,  planejamento  e  gestão  dos  recursos  e
processos de Tecnologia da Informação ou Plano Diretor de Tecnologia da Informação -
PDTI.

c)  Ausência  de  formalização  da  Política  de  Segurança  da  Informação  (POSIC)  na
FUNDACENTRO.

d) Processo licitatório do Pregão Eletrônico 046/2012 com diversas inconsistências.

e) Inexistência de Comitê na Unidade para a priorização das ações e investimentos de TI
para a FUNDACENTRO, e para buscar o alinhamento entre as atividades de TI.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos ao gestor implementar ações para que seus Controles
Internos Administrativos em TI sejam efetivos, evitando com isso as falhas apontadas
pela equipe de auditoria, a saber:  a) Contratação de empresa prestadora de serviços de
TI com prejuízo para a FUNDACENTRO.  b) Ausência de instrumento de diagnóstico,
planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação ou Plano
Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI.  c) Ausência de formalização da Política
de Segurança da Informação (POSIC) na FUNDACENTRO.  d) Processo licitatório do
Pregão Eletrônico 046/2012 com diversas inconsistências.  e) Inexistência de Comitê na
Unidade para a priorização das ações e investimentos de TI para a FUNDACENTRO, e
para buscar o alinhamento entre as atividades de TI. 

3.2.2.6 CONSTATAÇÃO

Inexistência de Comitê na Unidade para a priorização das ações e investimentos de
TI para a FUNDACENTRO, e para buscar o alinhamento entre as atividades de 
TI.

Fato

Verificamos a inexistência de Comitê de TI na FUNDACENTRO.

Um  comitê  de  direção  de  Tecnologia  da  Informação  tem  como  atribuições  típicas
priorizar os investimentos de TI em alinhamento com a estratégia e as prioridades do
negócio  da  instituição,  acompanhar  o  status  dos  projetos  e  resolver  conflitos  por
recursos e monitorar os níveis de serviços e as melhorias implantadas na organização.

Um comitê de TI ativo contribui com a eficiência na alocação de recursos para projetos
de acordo com as prioridades da área de negócio. Cabe ressaltar que é obrigação dos
gestores  da  alta  administração  adotar  as  medidas  necessárias  à  implantação  dos
controles gerais de TI que integram uma boa estrutura de governança de TI.   
##/Fato##

Causa

 Falha nos controles internos administrativos da Unidade ao não instituir Comitê de TI.
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

 Por meio do Ofício/DAF/Nº 076/2014, de 15/04/2014, a FUNDACENTRO prestou as
seguintes informações: 
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“Inexistência de Comitê na Unidade para priorização das ações e investimentos de TI
para a FUNDACENTRO e buscar o alinhamento entre as atividades de TI

Em  12/03/2012  e  23/01/2013  o  Serviço  de  Informática  enviou  à
Administração minutas de portaria para Criação de Comitê de TI.

Sabe-se que o Comitê é de fundamental importância para a definição de
diretrizes de tecnologia da informação para a FUNDACENTRO, tendo
como um de seus principais objetivos a criação do PDTI.

Entretanto, houve mudanças de gestão em julho/2013. Nesse momento, o
Serviço de Informática submeterá novamente à atual administração a
solicitação  para  criação  de  um  Comitê  de  TI,  com  nova  minuta  de
Portaria.  A partir  de  sua institucionalização,  há  a  perspectiva  que  a
estrutura  de  governança  seja  reforçada,  catalisando  mudanças  na
cultura organizacional.”

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O gestor acolheu as constatações da equipe de auditoria, informando que a Unidade está
corrigindo as falhas apontadas, com futura portaria para criação do Comitê de TI.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  ao  gestor  constituir  Comitê  Diretivo  de  TI  que
determine as prioridades de investimento e alocação de recursos nos diversos projetos e
ações de TI, conforme Guia para criação e funcionamento do Comitê de TI do SISP.

3.2.3 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL            

3.2.3.1 CONSTATAÇÃO

Ausência de Indicadores.

Fato

Em  análise  ao  Relatório  de  Gestão  do  Exercício  de  2013  –  FUNDACENTRO,
verificamos que esta instituição não instituiu indicadores gerenciais para monitorar e
avaliar sua gestão administrativa.
 
##/Fato##

Causa

Fragilidades na estrutura administrativa para avaliação da gestão.
 
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

A FUNDACENTRO não apresentou manifestação sobre o fato.
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno
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Não se aplica.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos à Unidade que institua indicadores gerenciais para
monitorar e avaliar sua gestão administrativa.

4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                   

4.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS           

4.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                    

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO

Atos de gestão da FUNDACENTRO sem a devida economicidade.

Fato

Verificamos que a cidade de São Paulo possui o Bilhete Único, que pode ser adquirido
sem nenhum custo para o usuário, sendo fornecido gratuitamente pela SPTrans. Esse
bilhete possibilita, dentro de um período de 3 horas, 4 viagens de ônibus, pelo valor de
R$ 3,00, o que daria um total de R$ 6,00 por ida e volta; ou 3 de ônibus e 1 de metrô,
pelo valor de R$ 4,65, o que daria um total de R$ 9,30 por ida e volta; entretanto, há
servidores recebendo Auxílio-Transporte de R$ 12,00 por ida e volta.   
##/Fato##

Causa

 Falta  de  controle  do  Departamento  de  Recursos  Humanos  quanto  à  concessão  de
auxílio-transporte.   
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

O gestor, por meio do Ofício/DAF/Nº 092/2014, de 08/05/2014, prestou as seguintes
informações:

“Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 201405872/22, informamos que,
conforme orientação constante no item 35, da NOTA TÉCNICA CONSOLIDADA Nº
1/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP,  que  trata  sobre  Auxílio-Transporte,  não  é
possível a adoção do Sistema de Bilhete Único no âmbito da Administração Pública,
uma vez que o benefício é pago em pecúnia.

Apesar  de  não  obrigatório  a  utilização  do  Bilhete  Único,  orientaremos  aos
servidores acerca da possibilidade de sua utilização com posterior redução no valor
pago em pecúnia para aqueles que espontaneamente aderirem ao sistema.”   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União – TCU, Lei nº 8.443, de 16/07/92, em
diversos artigos reza que o Tribunal  decidirá  no julgamento de contas das unidades
jurisdicionadas sobre a economicidade dos atos de sua gestão, a saber:
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“Art. 1° Ao Tribunal de Contas da União, órgão de controle externo, compete, nos
termos da Constituição Federal e na forma estabelecida nesta Lei:

(...) 

§ 1° No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá
sobre a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão e das despesas
deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas.

Art. 16. As contas serão julgadas:
        I  -  regulares,  quando expressarem,  de  forma clara  e  objetiva,  a  exatidão dos
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de
gestão do responsável;
Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal:
       (...)
        IV - auditar,  por solicitação da comissão a que se refere o  art.  166, § 1°, da
Constituição  Federal,  ou  comissão  técnica  de  qualquer  das  Casas  do  Congresso
Nacional, projetos e programas autorizados na Lei orçamentária anual, avaliando os
seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade.
Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata este capítulo, o Relator ou o Tribunal:
        (...)
        II  -  se  verificar  a  ocorrência  de  irregularidade  quanto  à  legitimidade  ou
economicidade, determinará a audiência do responsável para, no prazo estabelecido
no Regimento Interno, apresentar razões de justificativa.” 
Portanto, os atos de gestão quanto à economicidade serão julgados pelo Tribunal de
Contas da União – TCU.

No caso em tela, não é admissível que a FUNDACENTRO pague Auxílio-Transporte
acima de R$ 6,00 por  ida e  volta  de quem utiliza como meio de transporte  ônibus
urbano, ou, R$ 9,30 por ida e volta de quem utiliza ônibus e metrô. A FUNDACENTRO
está agindo de forma antieconômica pagando valores acima de R$ 9,30 por ida e volta
de transportes urbanos.

Ademais,  agindo  a  FUNDACENTRO  conforme  o  observado,  não  estará  sendo
desrespeitada  a  NOTA  TÉCNICA  CONSOLIDADA  Nº
1/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, pois o valor do Auxílio-Transporte será creditado
na conta bancária do servidor por meio da folha de pagamento. De posse desse valor, o
servidor poderá ir a um posto credenciado da SPTrans para carregar mensalmente seu
Bilhete Único, que, como já informado, é distribuído gratuitamente, bastando utilizá-lo
na forma relatada no campo “fato”, sem nenhum prejuízo para o servidor.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  revisar  os  benefícios  de  Auxílio-Transporte
concedidos aos servidores da Fundacentro, levando-se em consideração que a cidade de
São Paulo possui o Bilhete Único, o qual possibilita, dentro de um período de 3 horas, 4
viagens de ônibus, pagando-se R$ 3,00, com um total de R$ 6,00 por ida e volta; ou 3
de ônibus e 1 de metrô, pagando-se R$ 4,65, com um total de R$ 9,30 por ida e volta,
devido ao fato de apuramos que  há servidores  recebendo Auxílio-Transporte  de  R$
12,00 por ida e volta.
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4.1.1.2 CONSTATAÇÃO

Falhas quanto à concessão de auxílio-transporte.

Fato

Verificamos  que  a  FUNDACENTRO  tem  3  servidores  cedidos  e  6  servidores
requisitados, sendo observada a legislação aplicável à remuneração, cessão e requisição
de pessoal (Incisos I e II do Art. 93 da Lei 8.112/90).

Analisamos a concessão de auxílio-transporte, referente ao mês de setembro de 2013, do
servidor de matrícula 876713, e fizemos as seguintes constatações:

a)  O  servidor  declarou  residir  na  Rua  José  Roberto  Perez,  155,  no  município  de
Tatuí/SP, distante 141 km da capital.

b) O servidor, para comprovar a despesa, apresentou recibo da Associação dos Usuários
de Transporte Executivo – AUTE, CNPJ 00.857.022/0001-72, no valor de R$ 836,00,
referente ao mês de setembro/2013, o qual estava sem assinatura. Entramos em contato
com referida empresa, via telefone, para obter os horários do fretamento do ônibus de
Tatuí a São Paulo, ida e volta. Obtivemos a informação que essa associação não faz esse
transporte, mas sim contrata uma empresa que faz fretamento: Viação Rosa.

c) Entramos em contato com a Viação Rosa – fone: (15) 99121-2098, que nos informou
que o ônibus fretado para São Paulo, de segunda a sexta, sai de Tatuí às 04h40min e
volta às 17h20min (metrô Sumaré).

d) O horário do servidor em tela é entrada: 8h30min, saída: 17h30min.

e) Verificamos que o tempo médio gasto entre as duas cidades é de 2h15min, de acordo
com o site da Viação Cometa, que faz transporte regular de São Paulo para Tatuí.

Inferimos que utilizar esse meio de transporte é incompatível com o horário de trabalho
e o horário de trânsito do servidor, pois ele chega a São Paulo, em média, às 6h45min e
só começa a trabalhar às 8h30min, e ainda não há como pegar o seu transporte para
Tatuí às 17h20min, pois seu horário de saída é às 17h30min.   
##/Fato##

Causa

 Falta  de  controle  do  Departamento  de  Recursos  Humanos  quanto  à  concessão  de
auxílio-transporte.   
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

O gestor, por meio do Ofício/DAF/Nº 084/2014, de 17/04/2014, prestou as seguintes
informações:
“Em atendimento à Solicitação de Auditoria nº 200405872/18, informamos que:
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a) Consta no assentamento funcional do servidor, cópia de Conta Mensal de Serviços
de Água e/ou Esgotos da SABESP – Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo,  em nome do servidor,  referente  ao  mês  de  maio  de  2013,  no  endereço
declarado, R. José Roberto Perez, 156 – Tatuí, válida como comprovante de residência.

b) Verificou-se que como exceção, nos mês referido, não havia assinatura no recibo
apresentado, em nome da AUTE – Associação dos Usuários de Transporte Executivo,
estando os demais recibos com a devida assinatura. 

Porém com o intuito de se evitar possíveis situações irregulares e/ou divergentes, será o
setor  de  recursos  humanos  da  FUNDACENTRO  orientado  no  sentido  de  proceder
fiscalização mais rigorosa na conferência deste tipo de documentação. Também será
orientado o servidor de que não haverá aceite e ressarcimento de recibos de pagamento
de transporte seletivo sem a devida assinatura, por parte do setor de recursos humanos.

Informamos ainda que o setor de recursos humanos também verificou a procedência do
recibo  emitido  pela  AUTE,  através  de  contato  telefônico,  constatando  proceder  a
informação de que o fretamento é realizado através da empresa Viação Rosa.

c) O setor de recursos humanos, através de contato telefônico constatou ser verídica a
informação dos horários de saída e chegada (aproximada) do ônibus fretado, assim
como as informações de percurso, sendo necessário destacar que o ônibus passa no
ponto em que o servidor aguarda em torno das 5:00h.

d) De fato verificou-se,  através de Folha de Ponto,  que o servidor  menciona fazer
horário  de  trabalho  entre  8h30min  e  17h30min,  com  uma  hora  de  intervalo,  não
procedendo porém com o horário de fato realizado, uma vez que o servidor realiza
jornada de trabalho entre 7h30min / 8h e 17h, com uma hora de intervalo. Tendo a
FUNDACENTRO  horário  flexível  de  jornada  de  trabalho  e  estando  o  servidor
cumprindo 8 horas diárias de trabalho, o mesmo será orientado pelo setor de recursos
humanos para que faça o apontamento correto de seus horários na Folha de Ponto.

e) O setor de recursos humanos confirma a informação levantada pela auditoria acerca
do tempo médio de percurso entre Tatuí e São Paulo e informa ainda que constatou
através  de  pesquisa  feita  através  do  site  da  Viação  Cometa,  que  caso  o  servidor
utilizasse o ônibus da empresa, teria gasto diário de R$ 74,79, com gasto médio mensal
de R$1.645,38. 

Fazendo um comparativo com o atual valor diário gasto de R$ 38,00, com gasto médio
mensal  de  R$  836,00  feito  pelo  servidor,  verificou-se  ser  menos  onerosa  a
administração pública, a utilização de ônibus seletivo pelo mesmo. 

f) Conforme mencionado, o servidor será orientado e fiscalizado para o cumprimento e
correta anotação de sua jornada de trabalho, sendo esta compatível com os horários de
locomoção verificados pela auditoria e setor de recursos humanos.

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno
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 Diante do fato alegado pelo Diretor de Administração e Finanças de que o servidor em
tela  tem  horário  flexível,  o  que  não  é  corroborado  pela  sua  folha  de  ponto
(setembro/2013),  por  meio  da  Solicitação  de  Auditoria  –  SA nº  201405872/19,  de
17/04/2014, fizemos o seguinte questionamento:

De acordo com o ofício/DAF/Nº 084/2014, de 17/04/2014, o Diretor de Administração e
Finanças informou que o servidor de matrícula 876713, realiza jornada de trabalho entre
07h30min/8h e 17h, com uma hora de intervalo, pois a FUNDACENTRO tem horário
flexível de jornada de trabalho.

O fato acima (horário flexível) não reflete a realidade, porque o ponto do servidor é
assinado com horário de entrada às 08h30min e às 17h30min como de saída, ponto este
homologado pelo Diretor de Administração e Finanças.

Solicitamos da Unidade justificativa sobre os fatos acima narrados.

O gestor,  por meio do Ofício/DAF/ nº 086/2014, de 17/04/2014, prestou o seguinte
esclarecimento:

“Em  atendimento  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  200405872/19,  informo  que
desconhecia o real horário de trabalho do referido servidor. Como a gráfica fica em
prédio apartado da edificação principal da FUNDACENTRO, e considerando que em
todas as  oportunidades  em que precisei  com ele  me encontrar  obtive  êxito,  não vi
indícios da irregularidade. Diante do quadro, o servidor foi orientado a registrar os
horários efetivos.

Aproveito  para  notar  que  está  em  curso  na  FUNDACENTRO  um  estudo  para  a
implantação do ponto eletrônico, o qual terá seu andamento acelerado a fim de sanar
qualquer não conformidade na nossa sede e em nossas regionais.”

É inaceitável a alegação do gestor de que o servidor tenha horário flexível, haja vista
que no mês de setembro/2013 (mês escolhido para análise  do benefício em tela),  o
mesmo assinou o ponto diariamente com entrada às 08h30min e saída às 17h30min;
também não  é  aceitável  que  a  Administração  admita  servidor  com horário  flexível
(como  no  caso:  7h30min/8h  e  17h)  e  o  servidor  informe  no  ponto  (devidamente
assinado e homologado pela Chefia) o horário fixo de 08h30min e 17h30min, que no
caso não seria praticado.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  ao  gestor  realizar  ações  de  controle,  efetuando
recadastramento periódico dos beneficiários, bem como circularização das informações
fornecidas pelos servidores com auxílio transporte de maior valor. 

Recomendação 2: Recomendamos abrir procedimento administrativo para apurar se o
servidor utiliza de fato o meio de transporte por ele alegado.
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4.2 MOVIMENTAÇÃO                                  

4.2.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                       

4.2.1.1 CONSTATAÇÃO

Ausência de implementação de políticas capazes de diminuir a deficiência de força 
de trabalho.

Fato

Verificamos no Relatório de Gestão de 2013 da FUNDACENTRO as constatações a
seguir:

a) Conforme o Quadro A.5.1.1.1 do referido relatório, a FUNDACENTRO possui 306
servidores em exercício. Solicitamos à Unidade que informasse se essa força de trabalho
é adequada às suas atribuições e, em caso negativo, quais as medidas adotadas pela
Unidade para sanar o problema.

b) Solicitamos que a Unidade nos informasse se no exercício de 2013 houve realização
de concurso público. 

c) Conforme o Quadro A.5.1.1.2, um total de 49 servidores foram afastados em 2013
(16% do quadro efetivo). Indagamos se houve impacto negativo na unidade.

d) Conforme o Quadro A.5.1.2.1, há 8 vagas para servidores em cargo e em função.
Indagamos o motivo do não preenchimento dessas vagas.

e) Conforme o Quadro A.5.1.3, houve as seguintes despesas variáveis no ano de 2013:
Gratificações  no  total  de  R$ 15.836.766,06;  Adicionais  no  total  de  R$ 116.621,56;
Indenizações  no  total  de  R$  2.578.971,82.  Indagamos  quantos  servidores  foram
beneficiados,  mês  a  mês,  em cada  rubrica  (Gratificação,  Adicional  e  Indenização),
discriminando a composição  de cada  rubrica,  bem como o embasamento  legal  para
esses pagamentos.   
##/Fato##

Causa

 Fragilidades  no  planejamento  anual  para  o  dimensionamento  da  força  de  trabalho,
devido a falta de realização de concursos público, e falta de competência para nomeação
de comissionados pela Presidente do órgão.   
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Ofício/DAF/Nº 085/2014, de 17/04/2014, a FUNDACENTRO prestou as
seguintes informações:
1. em relação ao item a):
 “Não. O quadro é insuficiente para o desenvolvimento de pesquisas, atendimentos e
difusão na área da saúde e segurança do trabalho que possam contribuir nas Políticas
Públicas e demandas do Governo Federal. O quadro atual de servidores da Carreira de
Ciências e Tecnologia, lotados na FUNDACENTRO, é de 288 servidores. O quadro
inicial  da  Instituição  era  de  aproximadamente  800 servidores,  e  a  lotação  real  de
cargos  disponíveis  no  sistema  SIAPE  é  de  516  servidores.  Possuímos  ainda  um
contingente  elevado  de  servidores  em situação  de  pré-aposentadoria,  de  modo que
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enfrentamos a ausência de servidores para que os conhecimentos e  experiências sejam
repassados.  O  Ministério  do  Planejamento  redistribuiu  150  cargos  vagos  para  a
FUNDACENTRO em 2010. Aguardamos autorização para realização de concurso.”
2. em relação ao item b):
“Não. A FUNDACENTRO teve dois Concursos Públicos na sua história. O primeiro foi
em 2004, e o segundo e último em 2010 com as nomeações realizadas somente em
2012. Este ano está em andamento o certame para o preenchimento de 30 vagas de
Assistente  em  Ciência  e  Tecnologia  objetivando  a  substituição  de  funcionários
terceirizados.
3. em relação ao item c):
“Considerando o quadro insuficiente de servidores, houve aumento na morosidade de
tramitação  dos  processos,  assim  como  no  atendimento  às  demandas,  no
desenvolvimento  e  difusão  das  pesquisas  relacionadas  à  saúde  e  segurança  do
trabalhador.  Entendemos  que  os  afastamentos  relacionados  à  licença  capacitação,
quantitativo  mais  relevante,  são  imprescindíveis  a  FUNDACENTRO,  Instituição  de
Pesquisa, pertencentes a Carreira de Ciência e Tecnologia. Prática já comum entre os
Pesquisadores e Tecnologistas, destacamos que nos últimos anos os servidores da área
de Gestão também vêm se aprimorando através dos cursos “strictu sensu” uma quebra
de paradigmas que contribuirá para o melhor desempenho da Instituição.”
4. em relação ao item d):
“Atualmente contamos com 2 DAS’s e 5 FG’s vagos. A disponibilidade de DAS’s e FG’s
está relacionada com as recentes mudanças realizadas pela administração, e também
pela revogação de competência da Presidente para todo tipo de nomeações. Assim, na
dependência de encaminhamento para o Ministério do Trabalho efetuar as indicações,
os procedimentos tornam-se morosos.”
5. em relação ao item e):
“Conforme evidenciado nos quadros abaixo.
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INDENIZAÇÕES

MÊS/ANO VALOR

ABONO DE
PERMANENCIA Regra

Geral artº40 da
Constituição de 1988  e
Nova Redação  EC/2003

AUXILIO
TRANSPORTE MP
2165-36/2001 e O.N

Nº 04/2011

AUXILIO
ALIMENTAÇAO
Potaria 619/2012

jan/13 223.441,96 66 78 314

fev/13 200.483,35 68 77 314

mar/13 203.914,71 69 76 313

abr/13 210.182,21 68 78 309

mai/13 209.988,51 68 75 309

jun/13 214.967,87 70 71 308

jul/13 200.140,81 69 72 305

ago/13 209.784,50 71 71 305

set/13 203.934,52 71 68 303

out/13 206.422,59 71 67 303

    Dinheiro público é da sua conta                                                       
www.portaldatransparencia.gov.br

33

GRATIFICAÇAO

MÊS/

ANO
VALOR

FGR
- LEI
8216
/91

GRAT.
DESE
MP.

FUNÇ
AO LEI
8216/9
1 L.D

13

GDACT
Lei

11.344/
2006

GSISTE
Lei

12.778/

2012

RETRIB. POR
TITULAÇÃO

Lei
12.778/2012

GRAT.DE
QUALIF.

Lei 12.778/

2012

ANUÊNIO Lei
9624/98

jan/13 1.175.588,87 44 44 302 1 168 99 214

fev/13 1.175.588,87 44 44 302 1 168 99 214

mar/13 1.173.289,61 44 44 301 1 168 98 213

abr/13 1.468.934,25 44 44 298 1 166 99 210

mai/13 1.417.526,74 43 43 297 1 167 99 209

jun/13 1.368.750,03 42 42 295 1 166 99 207

jul/13 1.274.027,56 43 43 293 1 165 98 205

ago/13 1.338.330,39 41 41 290 1 164 98 205

set/13 1.282.805,53 44 44 290 1 162 98 203

out/13 1.434.698,30 45 45 290 1 162 101 203

nov/13 1.302.277,20 46 46 290 1 162 101 203

dez/13 1.424.948,71 46 46 288 1 163 108 202

TOTAL 15.836.766,06        
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nov/13 279.904,54 71 65 304

dez/13 215.806,25 71 64 301

TOTAL 2.578.971,82    

ADICIONAIS

MÊS/ANO VALOR

ADICIONAL DE
IRRADIAÇÃO

IONIZANTE O.N 04
13/07/2005

ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
O.N 04 13/07/2005

jan/13 10.634,90 9 1

fev/13 10.634,90 9 1

mar/13 10.634,90 9 1

abr/13 10.917,29 9 1

mai/13 10.670,35 9 1

jun/13 9.487,98 8 1

jul/13 8.951,54 8 1

ago/13 8.937,94 7 1

set/13 8.937,94 7 1

out/13 8.937,94 7 1

nov/13 8.937,94 7 1

dez/13 8.937,94 7 1

TOTAL 116.621,56

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

 Quanto ao item a), verifica-se que a força de trabalho existente na FUNDACENTRO
não atende às necessidades  do órgão,  havendo defasagem de 228 servidores  entre a
dotação informada no SIAFI (516) e dos lotados no órgão (288), situação essa agravada
pelo fato de que a unidade possui em seu quadro 135 servidores na faixa etária de 51 a
60 anos, e 40 na faixa etária acima de 60 anos, o que representa 61% dos servidores
atuais.
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Quanto ao item b), verifica-se que a FUNDACENTRO não está atualizando o quadro de
seus servidores, pois em sua existência de 48 anos (foi instituída pela Lei 5.161, de
21/10/66) houve apenas dois Concursos Públicos.

Quanto ao item c), a defasagem de servidores no órgão está penalizando a Instituição,
pois  houve  aumento  na  morosidade  de  tramitação  dos  processos,  assim  como  no
atendimento às demandas, no desenvolvimento e difusão das pesquisas relacionadas à
saúde e segurança do trabalhador.

Quanto  ao  item  d),  de  acordo  com  sua  informação,  a  Unidade  não  tem  mais
competência para nomear cargos em comissão, ficando esse encargo com o Ministério
do Trabalho. 

Quanto ao item e),  escolhemos  o mês  de setembro/2013 para  verificar  as  seguintes
despesas variáveis no ano de 2013: Gratificações; Adicionais; Indenizações. Para cada
grupo contábil, foram analisados holerites de diversos servidores e constatamos que a
legislação aplicável na concessão dos benefícios vem sendo respeitada.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  ao  gestor  desenvolver  ações  que  permitam  a
reposição  de  pessoal,  tais  como  requisição  de  pessoal  a  outros  órgãos  e  esferas  e
solicitar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorização de concursos
públicos para ingresso de novos servidores na carreira.

4.2.2 Gestão de Pessoas 

4.2.2.1 CONSTATAÇÃO

Identificação de servidores com acumulação funcional irregular.

Fato

Verificamos que a FUNDACENTRO possui em torno de 115 servidores que exercem
cargos com dedicação exclusiva ou tempo integral (DAS e FG).

Os  servidores  enquadrados  no  regime  acima  não podem  exercer  cumulativamente
cargos, empregos ou funções, bem como qualquer outra atividade pública ou privada,
salvo atividades que,  sem caráter de emprego, se destinem a difusão e aplicação de
ideias e conhecimentos; a prestação de assistência a outros serviços visando à aplicação
de conhecimentos científicos, quando solicitados através da repartição a que pertence o
servidor (Art. 49; Lei nº 3.780/1960). A acumulação remunerada de cargos, funções e
empregos públicos é vedada pelo Art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal
(nas redações dadas pelas Emendas Constitucionais nºs 19/98 e 34/2001).

Realizamos pesquisa com 33 servidores para verificar se existem vínculos com outras
empresas, utilizando a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), e encontramos as
seguintes inconsistências:

1.  O servidor  de CPF: ***.075.457-** é  sócio-administrador  (desde 31/01/1997) da
empresa CAMESO – Centro de Assessoria Médica em Saúde Ocupacional S/S Ltda.
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ME, CNPJ 01.823.072/0001-00; é sócio-administrador (desde 29/10/2001) da empresa
Detramed  -  Medicina  do  Trânsito  Ltda.  ME,  CNPJ  04.839.194/0001-74;  é  sócio-
administrador (desde 17/04/2001) da empresa Inqualit – Instituto Nacional de Saúde e
Qualidade de Vida no Trabalho Ltda. – ME, CNPJ 04.389.331/0001-16; é funcionário
da  empresa  União  Social  Camiliana,  CNPJ  58.250.689/0009-40,  admitido  em
04/09/2009;  é  funcionário  da  Universidade  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  CNPJ
33.540.014/0001-57, admitido em 15/07/2004; é funcionário da Petróleo Brasileiro S/A
Petrobras, CNPJ 33.000.167/0196-36, admitido em 09/08/2006.

2. O servidor de CPF: ***.332.518-** é funcionário da empresa Arcor do Brasil Ltda.,
CNPJ 54.360.656/0017-01, admitido em 16/09/2013.

3. O servidor de CPF: ***.365.395-** é responsável da empresa Assumu Assessoria
Jurídica  Médica  Educacional  Ltda.  ME,  CNPJ  34.378.729/0001-18;  é  sócio-
administrador  (desde  23/05/1990)  da  empresa  Clínica  de  Obstetrícia  e  Ginecologia
Doutor Geraldo Fisher Ltda., CNPJ 34.005.884/0017-90.   
##/Fato##

Causa

 Falta de controle do departamento de Recursos Humanos quanto ao acúmulo de cargos,
empregos ou funções.   
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

 Por meio do Ofício/DAF/Nº 080/2014, de 16/04/2014, a FUNDACENTRO prestou as
seguintes informações:

“Em  atendimento  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  200405872/12,  informamos  que
desconhecíamos  a  situação  descrita.  Explicações  já  foram pedidas  aos  envolvidos,
todavia  as  respostas  não  estão  suficientemente  robustas  neste  momento.  Dada  a
seriedade  do  contexto,  aprimoraremos  as  informações,  contando,  inclusive,  com  o
apoio  da  Procuradoria  Jurídica,  para  assim  podermos  definir  as  ações  a  serem
empreendidas para o saneamento das irregularidades.

Aproveitando  vossa  orientação,  já  distribuímos  um  formulário  para  que  todos  os
servidores  atualizem  as  informações  sobre  o  acúmulo  de  outras  atividades
profissionais, até para podermos atender a lei de conflitos de interesse.”.

 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

O gestor acolheu nossas constatações, informando que tomará ações para o saneamento
das irregularidades.   
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos ao gestor sanear as irregularidades apontadas pela
equipe de auditoria. 

Recomendação  2:  Recomendamos  ao  gestor  implementar  ações  de  controle  para  se
evitar que servidores acumulem atividades vetadas pela Constituição, tais como rotina
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de checagem periódica junto à RAIS e o CAGED para confirmação da existência de
outro vínculo funcional.

5 CONTROLES DA GESTÃO                          

5.1 CONTROLES INTERNOS                            

5.1.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

5.1.1.1 CONSTATAÇÃO

Ausência de prática institucionalizada para a gestão de riscos.

Fato

Em  entrevista  realizada  com  os  responsáveis  pela  gestão  da  FUNDACENTRO,
constatou-se que a mesma não mantém uma prática institucionalizada para a gestão de
riscos  que  permitam  detectar  a  probabilidade  de  ocorrência  desses  riscos  e  a
consequente adoção de medidas para mitigá-los.
 
##/Fato##

Causa

Desatualização dos processos administrativos da unidade.
 
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por  meio  do  Ofício/DAF/Nº  060/2014,  em  resposta  à  Solicitação  de  Auditoria  nº
201405872/01, a FUNDACENTRO informa o seguinte:
“A Fundacentro não tem uma prática institucionalizada para a gestão de riscos. Cabe
registrar  que  os  processos  administrativos  estão  sendo  revistos  e  há  intenção  de
reforçar este tipo de ação.”
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

 A manifestação da Unidade Examinada corrobora com o fato apontado.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  que  a  unidade  implemente  práticas
institucionalizadas para a gestão de riscos que permitam detectar a probabilidade de
ocorrência desses riscos.

5.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS              

5.1.2.1 CONSTATAÇÃO

Fragilidades na Estrutura Interna da Unidade para o acompanhamento e 
atendimento das Recomendações da CGU.

Fato
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O objetivo  desta  ação  de  controle  é  verificar  como  a  FUNDACENTRO  atende  às
seguintes questões de auditoria:
1 – se a FUNDACENTRO mantém uma rotina de acompanhamento e atendimento 
das recomendações emanadas pela CGU especialmente quanto: à instauração de 
TCE; à apuração de responsabilidade; e ao fortalecimento do controle interno;
2 – se estão definidos em normativos internos os responsáveis pelo processo relativo 
ao controle das recomendações da CGU;
3 - se existe identificação de riscos no que concerne ao tempestivo atendimento das 
recomendações do CGU; 
4 – se são tomadas medidas compatíveis conforme a avaliação dos riscos do 
processo; e      
5 – se existem indicadores de gestão monitorando esses processos.
 
##/Fato##

Causa

Desatualização dos processos administrativos da unidade.
 
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do ofício/DAF/Nº 060/2014, de 08/04/2014, em resposta à Solicitação de 
Auditoria CGU/SP 201405872-01, a unidade auditada assim se manifestou para cada 
uma das questões acima:
“1 - No ano de 2013 a Coordenação de Recursos Humanos passou a agregar tais 
ações de acompanhamento. O processo para a lida com as questões relacionadas à 
TCE e PADs está sendo desenhado. Já o fortalecimento do controle interno estará na
dependência da formalização das rotinas e do estabelecimento de medidas para o 
gerenciamento dos riscos; 
2 - A Fundacentro não tem normativo interno para o acompanhamento das 
determinações do CGU. Esta função tradicionalmente é exercida pela Diretoria de 
Administração e Finanças. Cabe registrar que os processos administrativos estão 
sendo revistos e há a intenção de reforçar este tipo de ação;
3 - A Fundacentro não tem uma prática institucionalizada para a gestão de riscos. 
Cabe registrar que os processos administrativos estão sendo revistos e há a intenção
de reforçar este tipo de ação;
4 - Quando o risco é iminente, atua-se de maneira ad hoc; e
5 - No desenho dos processos será avaliada a possibilidade de definição de 
indicadores.”
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

A manifestação da Unidade Examinada mostram fragilidades quanto aos seguintes 
aspectos: ao Ambiente de Controle; à Avaliação de Risco; ao Procedimento de 
Controle; e à Informação e Comunicação. Apesar de que a unidade auditada estar 
atendendo as recomendações da CGU.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
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Recomendação 1: Recomendamos que a gestão da FUNDACENTRO institua controles
administrativos visando minimizar as fragilidades quanto: ao Ambiente de Controle; à
Avaliação de Risco; ao Procedimento de Controle; e  à Informação e Comunicação.

5.1.2.2 INFORMAÇÃO

Atuação da CGU.

Fato

QUADRO – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA CGU

Número do
Relatório de
Auditoria de

Contas

Item  do
Relatório/Descriçã
o Sumária

Situação  Atual  das
recomendações

Item  específico  da
Partes  “achados  de
auditoria

RA nº 201000359 Const.  002  Rec.
001;
Const.  003  Recs.
001 e 004; 
Const.  004  Recs.
001 e 003; e
Const.  005  Recs.
001 e 002.

7  recomendações
atendidas.

Não se aplica.

RA nº 201000359 Const.  004  Rec.
002  2.1.1.1.-
Inclusão  indevida
de  cláusula  em
edital  de  licitação,
desvirtuando  o
objeto contratado.

Pendente  de
Verificação  por
parte da CGU.

Recomendação
monitorada  via
Plano  de
Providências
Permanente.

RA nº201203628 Const.  009  Rec.
001–  A
Fundacentro/SP  é
prestadora  de
serviços  ao
cidadão,  porém
ainda não elaborou
e não implementou
a Carta de Serviços
ao Cidadão

Pendente de 
atendimento, sem 
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada  via
Plano  de
Providências
Permanente.

RA nº201203628 Const.  042  Rec.
001  –  Número
Insuficiente  de
servidores  na  área
de  TI  com
terceirizados
desempenhando
atividades  de

Pendente  de
Verificação  por
parte da CGU.

Recomendação
monitorada  via
Plano  de
Providências
Permanente.
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gestão de TI da UJ.
RA nº201203628 Const.  042  Rec.

002  –  Número
Insuficiente  de
servidores  na  área
de  TI  com
terceirizados
desempenhando
atividades  de
gestão de TI da UJ.

Pendente  de
Verificação  por
parte da CGU.

Recomendação
monitorada  via
Plano  de
Providências
Permanente.

RA nº201203628 Const.  046  Rec.
001  –  Falhas  nos
controles  de
ligações
telefônicas.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada  via
Plano  de
Providências
Permanente.

RA nº201203628 Const.  047  Rec.
001  –  Falta  de
planejamento  na
aquisição  de
insumos  de
informática.

Pendente  de
atendimento,  sem
impacto na gestão.

Recomendação
monitorada  via
Plano  de
Providências
Permanente.

RA nº201203628 Const.  049  Rec.
001  –  Não
assinatura  de
termo contratual.

Pendente  de
Verificação  por
parte da CGU.

Recomendação
monitorada  via
Plano  de
Providências
Permanente.

 Conforme  quadro  acima  temos  50,00%  das  recomendações  atendidas;  28,57%
pendentes de verificação por parte da CGU; e 21,43% não atendidas.
 
##/Fato##

5.1.2.3 CONSTATAÇÃO

Ausência de indicação de servidor ou empregado com perfil de administrador 
principal do sistema CGU - PAD por parte da UJ.

Fato

Em  entrevista  realizada  com  os  gestores  da  FUNDACENTRO,  verificamos  que  a
mesma ainda não designou um responsável para realizar os registros no Sistema CGU-
PAD indo  de  encontro  aos  comandos  da  PORTARIA CGU Nº  1.043  ,  DE 24  DE
JULHO DE 2007, que “Estabelece a obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de
Processos  Disciplinares  –  CGU-PAD para  o  gerenciamento  das  informações  sobre
processos disciplinares no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal
e dá outras providências.”

 
##/Fato##

Causa
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Desatualização dos processos administrativos da unidade. 

 
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do ofício/DAF/Nº 060/2014, de 08/04/2014, em resposta à Solicitação de 
Auditoria CGU/SP 201405872-01, a Unidade Auditada assim se manifestou quanto à
sua estrutura de pessoal e tecnológica capaz de gerenciar a utilização do sistema 
CGU-PAD:
“A atuação vigente é falha e vem sendo objeto de atenção a partir das ações na área de
recursos humanos. O efetivo gerenciamento será um dos resultados da modelagem do
processo.”
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

A manifestação da Unidade Examinada corrobora com o fato apontado.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos que a gestão da FUNDACENTRO designe servidor
ou  empregado  com  perfil  de  administrador  principal  do  sistema  CGU  -  PAD,
objetivando implementar este sistema na unidade auditada.

5.1.3 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                  

5.1.3.1 CONSTATAÇÃO

Unidade de Auditoria Interna com estrutura regimental em desconformidade com 
o Decreto nº 3.591/2000. 

Fato

O objetivo desta ação de controle é verificar se a FUNDACENTRO possui unidade de
auditoria interna devidamente constituída e se o parecer da auditoria interna, referente
ao exercício de 2013, contém todos os elementos previstos.

Verificou-se que a unidade de auditoria interna está devidamente constituída, porém, da
análise do organograma da entidade apresentado no Relatório de Gestão, constatou-se
que a Auditoria Interna não está vinculada ao conselho de administração ou a órgão
equivalente, no caso Conselho Curador, em desconformidade com o artigo 15, § 3º do
Decreto 3.591/2000.

Quanto ao parecer da Auditoria  Interna,  verificou-se que o mesmo contém todos os
elementos previstos na Decisão Normativa TCU n.º 132, de 02/10/2013.
 
##/Fato##

Causa

Inobservância do teor do Decreto n.º 3.591/2000 na vinculação da unidade de auditoria
interna da FUNDACENTRO.
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##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio do Ofício/DAF/Nº 97/2014, de 10 de julho 2014, a Unidade Examinada assim
se manifestou:
“Em  atendimento  à  Solicitação  de  Auditoria  nº  201405872/23,  informamos  que  o
estatuto  em  vigência  não  prevê  a  vinculação  da  Auditoria  Interna  ao  Conselho
Curador. Tal alteração será inclusa na revisão que está sendo preparada.”
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

A manifestação da Unidade Examinada corrobora com o fato apontado.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação  1:  Recomendamos  à  Unidade  que  altere  seus  normativos  internos
objetivando adequá-los ao artigo 15, do Decreto nº 3.591/2000, o qual estabelece que a
auditoria  interna  deve  vincular-se  ao  conselho  de  administração  ou  a  órgão  de
atribuições equivalentes.

5.1.3.2 INFORMAÇÃO

Análise do Parecer de Auditoria Interna.

Fato

Da análise  do  Parecer  Nº  008/2014  da  Unidade  de  Auditoria  Interna,  constante  no
processo de contas, verificamos que foram abordados os seguintes tópicos:

I – Composição do Processo de Prestação de Contas;

II – Análise dos Procedimentos de Controle, com os seguintes subitens:
a) Macro Processos Finalísticos;
b) Orçamento; 
c) Bens Patrimoniais;
d) Restos a Pagar; e
e) Sistema de Correição.

III  –  Recomendações/Determinações  expedidas  pela  Unidade  de  Auditoria  Interna,
pelos  órgãos  do  Sistema  de  Controle  Interno  do  Poder  Executivo  Federal  e  pelo
Tribunal de Contas da União;
IV – Adequação dos Controles Internos Administrativos; e
V- Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento.
Este parecer apresenta a seguinte conclusão:
“Em nossa opinião, o relatório de gestão que irá compor o processo de prestação de
contas  anual  da  FUNDACENTRO,  relativo  ao  exercício  de  2013,  contem todas  as
peças  e  encontram-se  em conformidade  com  as  normas  vigentes,  e  observadas  os
destaques apontados no corpo deste parecer referente à gestão, não comprometeram ou
causaram prejuízo ao erário,  esta em condições de ser submetidos à apreciação do
Conselho Curador e pelo controle externo CGU/SP e TCU.”
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##/Fato##

5.2 CONTROLES EXTERNOS                            

5.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO             

5.2.1.1 CONSTATAÇÃO

Fragilidades dos Controles Internos da UJ para atendimento das recomendações 
do TCU.

Fato

O objetivo  desta  ação  de  controle  é  verificar  como  a  FUNDACENTRO  atende  as
seguintes questões de auditoria:
1 – se há normativos internos e os responsáveis devidamente definidos pelo processo
relativo ao controle de atendimentos de determinações do TCU?
2 – se existe identificação de riscos no que concerne ao tempestivo atendimento de
determinações do TCU? e
3 - se existem indicadores de gestão monitorando o processo?
 
##/Fato##

Causa

Desatualização dos processos administrativos da unidade.
 
##/Causa##

Manifestação da Unidade Examinada

Por meio  do ofício/DAF/Nº 060/2014,  de 08/04/2014,  em resposta  à  Solicitação de
Auditoria CGU/SP 201405872/01, a unidade auditada assim se manifestou para cada
uma das questões acima:
“1  –  A  Fundacentro  não  tem  normativo  interno  para  o  acompanhamento  das
determinações  do  TCU.  Esta  função  tradicionalmente  é  exercida  pela  Diretoria  de
Administração e Finanças. Cabe registrar que os processos administrativos estão sendo
revistos e há a intenção de reforçar este tipo de ação.
2 - A Fundacentro não tem uma prática institucionalizada para a gestão de riscos.
Cabe registrar que os processos administrativos estão sendo revistos e há a intenção de
reforçar este tipo de ação.
3  -  No  desenho  dos  processos  será  avaliada  a  possibilidade  de  definição  de
indicadores.”
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada##

Análise do Controle Interno

A manifestação  da  Unidade  Examinada  mostram  fragilidades  quanto  aos  seguintes
aspectos:  ao  Ambiente  de  Controle;  à  Avaliação  de  Risco;  e  à  Informação  e
Comunicação. Apesar de que a Unidade Auditada estar atendendo as determinações do
TCU.
 
##/AnaliseControleInterno##

Recomendações:
Recomendação 1: Recomendamos que a gestão da FUNDACENTRO institua controles
administrativos visando minimizar as fragilidades quanto: ao Ambiente de Controle; à
Avaliação de Risco; ao Procedimento de Controle; e à Informação e Comunicação.
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5.2.1.2 INFORMAÇÃO

Atendimento às Determinações do TCU.

Fato

O objetivo desta ação de controle é informar do atendimento aos acórdãos e decisões
efetuadas  pelo  TCU  à  FUNDACENTRO,  no  exercício  de  2013,  limitando-se  aos
acórdãos em que haja determinação expressa para que o Controle Interno se manifeste
nas contas no exercício de referência.
Em consulta ao site do TCU, verificamos que para o exercício de 2013 não há Acórdãos
com determinações expressas para a manifestação desta CGU sobre o atendimento de
determinações  por  parte  da  FUNDACENTRO,  no  entanto,  recebemos  o  Ofício
0504/2014-TCU/SECEX-SP, de 12/03/2014, notificando à CGU do Acórdão 780/2014-
TCU-Primeira Câmara, sessão de 11/03/2014 que tem a seguinte determinação em seu
item 1.8.:
“1.8.  determinar à Controladoria  Regional  da União no Estado de São Paulo que
apresente informações no Relatório de Auditoria de Gestão das próximas contas da
Fundacentro, acerca da realização de concurso público para provimento dos cargos
efetivos  visando  à  substituição  de  mão-de-obra  terceirizada  que  eventualmente  se
encontre em situação irregular."
Em  entrevista  realizada  na  FUNDACENTRO,  em  16/04/2014,  verificou-se  que  o
concurso público para substituição de mão de obra terceirizada está em andamento. A
empresa  contratada  para  a  realização  deste  concurso  foi  a  VUNESP;  o  Edital  de
Abertura de Inscrições, Nº002/2014, foi publicado em 26/02/2014; com 30 vagas para o
cargo de Assistente em Ciência & Tecnologia; o período de inscrição previsto era de
10/03  a  04/04;  o  EDITAL DE  RERRATIFICAÇÃO  E  DE  PRORROGAÇÃO,  de
03/04/2014, prorroga o prazo de inscrição até 10/04/2014; o número de inscritos para o
certame  é  de  5.490;  e  as  provas  serão  realizadas  em  Belém/PA,  Brasília/DF,
Campinas/SP, Campo Grande/MS, São Paulo/SP, Curitiba/PR e Porto Alegre, em 18 de
maio.
 
##/Fato##
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Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201405872
Processo: 00225.000502/2014-18
Unidade Auditada: FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP
Ministério Supervisor: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Município (UF): São Paulo (SP)
Exercício: 2013

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01 e 31/12/2013
pelos responsáveis pelas áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da
Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens,  conforme escopo do
trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas inserido neste processo,
em  atendimento  à  legislação  federal  aplicável  às  áreas  selecionadas  e  atividades
examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do
exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. Foram registradas  as  seguintes  constatações  relevantes  para  as  quais,
considerando as análises realizadas, não foi identificado nexo de causalidade com atos
de gestão de agentes do Rol de Responsáveis:

- Contratação da empresa Alerta Security Solutions Informática Ltda., em decorrência
do  Pregão  Eletrônico  n.º  046/2012,  Contrato  nº  001/2013,  com  prejuízo  para  a
FUNDACENTRO no valor de R$ 26.309,83 (item 3.2.2.2);

- Atos de gestão da FUNDACENTRO sem a devida economicidade (item 4.1.1.1); e

- Identificação de servidores com acumulação funcional irregular (item 4.2.2.1).

4. Nestes  casos,  conforme  consta  no  Relatório  de  Auditoria,  foram
recomendadas medidas saneadoras.

5. Diante  do  exposto,  proponho  que  o  encaminhamento  das  contas  dos
integrantes do Rol de Responsáveis, disponível nas folhas 003 a 004 do processo, seja
pela regularidade. 

São Paulo (SP), 25 de julho de 2014.

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo



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

Parecer: 201405872
Processo: 00225.000502/2014-18
Unidade Auditada: Fundação Jorge Duprat Figueiredo– CTN/SEDE - FUNDACENTRO
Ministério Supervisor: Ministério do Trabalho e Emprego - MTE
Município/UF: Brasília - DF
Exercício: 2013
Autoridade Supervisora: Manoel Dias

Em  conclusão  aos  encaminhamentos  sob  a  responsabilidade  da  CGU  quanto  ao

processo de contas do exercício da Unidade acima referida, expresso opinião acerca dos atos de

gestão  referente  ao  exercício  de  2013,  a  partir  dos  principais  registros  e  recomendações

formulados pela equipe de auditoria.

A Fundacentro tem como objetivo a realização de estudos e pesquisas pertinentes aos

problemas  de  segurança,  higiene,  meio  ambiente  e  medicina  do  trabalho  que  inclui  o

desenvolvimento  de  pesquisas  nessas  áreas;  a  difusão  de  conhecimento,  por  meio  de  ações

educativas como cursos, congressos, seminários, palestras, produção de material didático e de

publicações  periódicas  cientificas  e  informativas  e  a  prestação  de  serviços  à  comunidade  e

assessoria técnica a órgãos públicos, empresariais e de trabalhadores. 

Dentre  as  constatações  efetuadas  pela  equipe  de  auditoria  no  presente  trabalho,

ressaltam-se as relacionadas a não adoção de critérios de sustentabilidade na aquisição de bens e

serviços; contratação de empresa prestadora de serviços de Tecnologia da Informação - Contrato

nº 001/2013 - com prejuízo no valor de R$ 26.309,83; ausência de formalização de um Plano

Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  –  PDTI  e  da  Política  de  Segurança  da  Informação

(POSIC); inexistência de Comitê para a priorização das ações e investimentos de TI; ausência de

indicadores; Unidade de Auditoria Interna com estrutura regimental em desconformidade com o

Decreto nº 3.591/2000. Entre as medidas adotadas pelos gestores para corrigir essas falhas, cabe

citar  os  esforços  para  conclusão do PDTI  em 2014;  elaboração de  portaria  para  criação do

Comitê de TI.

As  principais  causas  estruturantes  das  constatações  estão  relacionadas  à

desatualização  dos  processos  administrativos  da  unidade,  às  falhas  nos  controles  internos



administrativos nas áreas de TI, de pessoas e de contratações e a pouca valorização da Auditoria

Interna,  materializada  na  ausência  de  vinculação  dessa  unidade  ao  Conselho  Curador  da

Fundacentro.  Foi recomendada à Unidade a implementação de mecanismos de controle e de

planejamento para as áreas de TI, pessoas e contratos, como também a alteração do regimento

interno de modo que a auditoria interna esteja vinculada ao conselho de administração ou a

órgão de atribuições equivalentes.

No  que  concerne  ao  atendimento  das  recomendações  constantes  do  Plano  de

Providências  Permanente,  a  Unidade  atendeu  a  50%  das  recomendações  formuladas  e

apresentou  proposta  de  atendimento  para  28,57%,  quanto  aos  21,43%  que  permanecem

pendentes de atendimento não impactaram na gestão.

No que se refere aos procedimentos de controle interno adotados pela Fundacentro,

não  se  pode  afirmar  com razoável  certeza  que  há  suficiência  de  controles  internos  para  o

atingimento  dos  objetivos  estratégicos.  Foram  identificadas  falhas  nos  controles  internos

administrativos da área de TI e de pessoas; fragilidades na estrutura interna da Unidade para o

acompanhamento e atendimento das recomendações da CGU e do TCU e ausência de prática

institucionalizada para a gestão de riscos.

Como práticas  administrativas  que  tenham resultado  em impactos  positivos  sobre  as

operações  da  UJ,  releva  mencionar  que  os  processos  de  contratações  e  aquisições  por

inexigibilidade  e  dispensa  de  licitação  estão  em conformidade  com a  legislação  aplicável  e

orientações emanadas dos órgãos de controle.

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III,  art.  9º da Lei n.º

8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da

IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no

Certificado de Auditoria. 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/DF, 29 de julho de 2014.

CLÁUDIO ANTÔNIO DE ALMEIDA PY
Diretor de Auditoria das Áreas de Previdência, Trabalho, Pessoal,

Serviços Sociais e Tomada de Contas Especial


	Em entrevista realizada com os gestores da FUNDACENTRO, verificamos que a mesma ainda não designou um responsável para realizar os registros no Sistema CGU-PAD indo de encontro aos comandos da PORTARIA CGU Nº 1.043 , DE 24 DE JULHO DE 2007, que “Estabelece a obrigatoriedade de uso do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares – CGU-PAD para o gerenciamento das informações sobre processos disciplinares no âmbito do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal e dá outras providências.”

