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 Unidade Auditada: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB 

Exercício: 2012 
Processo: 23106003731201357 
Município: Brasília - DF 
Relatório nº: 201305679 
UCI Executora: SFC/DSEDU - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 
 
Senhor Coordenador-Geral,  
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201305679, 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 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA – FUB, 
os quais consolidam as informações sobre a gestão do HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
DE BRASÍLIA- HUB. 
 
1. Introdução 
 
Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 22/04/2013 a 
17/05/2013, 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. 
 
2. Resultados dos trabalhos 
 
Verificamos na Prestação de Contas da Unidade a não conformidade com o inteiro teor 
das peças e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-63/2010 e pelas DN–TCU–
119/2012 e 124/2012, tendo sido adotadas, por ocasião dos trabalhos de auditoria 
conduzidos junto à Unidade, providências que estão tratadas em itens específicos deste 
relatório de auditoria. 
 
Em acordo com o que estabelece o Anexo IV da DN-TCU-124/2012, e em face dos 
exames realizados, efetuamos as seguintes análises: 
 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 
 
Com o objetivo de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da Fundação 
Universidade de Brasília – FUB (UJ 154040) foi analisado o Processo nº 
23106.003731/2013-57 e constatou que a Unidade não elaborou todas as peças a ela 
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atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2012, haja 
vista a não inserção nos autos do referido Processo da peça referente ao Relatório do 
órgão, instância ou área de correição com relato sucinto dos fatos apurados no exercício 
ou em apuração pelas comissões de inquérito em processos administrativos disciplinares 
instaurados na Unidade Jurisdicionada no período a que se refere o relatório de gestão 
com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou corrupção, o que foi, posteriormente, 
saneado. Ressalta-se, ainda, que as demais peças inseridas no processo não observaram 
ao regramento estabelecido pela IN TCU nº 63/2010 e Portaria TCU nº 150/2012. 
 
Em relação ao rol de responsáveis e tendo por base o organograma aprovado para a 
Unidade, verificou-se a não citação dos membros de diretoria ou ocupante de cargo de 
direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente 
máximo, exceto quanto ao Decanato de Administração, todavia, a natureza de 
responsabilidade informada não estava adequada à norma do Tribunal de Contas da 
União, bem como dos membros de órgão colegiado que, por definição legal, regimental 
ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na 
economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade, conforme estabelecem, 
respectivamente, os incisos II e III da IN TCU nº 63/2010. Quanto ao conteúdo do rol 
de responsáveis, verificou-se que os períodos informados para os substitutos dos 
titulares das naturezas de responsabilidade enumeradas no art. 10 da IN TCU nº 
063/2010 coincidem com os períodos de responsabilidade dos respectivos titulares. 
Ulteriormente, a Unidade providenciou a retificação da referida peça. 
 
Quanto ao Relatório de Gestão, em que pese contemplar todos os itens e subitens 
elencados pela DN TCU nº 119/2012 relacionados à natureza jurídica da UJ, a 
informação não está estruturada conforme o conteúdo estabelecido pela Portaria TCU nº 
150/2012 para os seguintes subitens da Parte A: 1.3 - Organograma funcional e 
competências e atribuições das áreas; 1.4 - Macroprocessos finalísticos; 1.5 - 
Macroprocessos de apoio; 2.2 - Informações sobre as estratégias adotadas para atingir 
os objetivos estratégicos; 2.3 - Demonstração da execução do plano de metas ou de 
ações para o exercício; 2.4 - Informações sobre indicadores utilizados para monitorar e 
avaliar a gestão; 3.4 - Informações sobre a estrutura e as atividades do Sistema de 
Correição; 3.5 - Informações quanto ao cumprimento, pela instância de correição da UJ, 
da Portaria CGU 1.043/2007 (CGUPAD); 4.1 - Informações sobre os Programas do 
Plano Plurianual vigente, de responsabilidade integral ou parcial da UJ (Programas 
Temáticos, Objetivos estratégicos, Iniciativas, ações e Programas de Gestão, 
manutenção e Serviços ao Estado); 4.2 - Informações sobre a Execução Orçamentária e 
Financeira da Despesa; 5.4 - Suprimento de Fundos; 6.1 - Composição do Quadro de 
Servidores Ativos; 7.1 - Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de 
Terceiros; 8.1 - Informações sobre a gestão de TI da UJ; 10.1 - Deliberações do TCU e 
do OCI Atendidas no Exercício; e 10.3 - Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na 
Lei n° 8.730/1993.   
##/Fato## 

 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 
 
O objetivo foi avaliar se os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial 
quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos e metas físicas e financeiras 
planejados e pactuados para o exercício, identificando as causas de insucessos no 
desempenho da gestão.  
 
O escopo foi a analise da ação orçamentaria 20 RK que tem como objetivo garantir o 
funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior – IFES a fim de formar 
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profissionais de alta qualificação para atuar nos diferentes setores da sociedade, capazes 
de contribuir para o processo de desenvolvimento nacional, com transferência de 
conhecimento pautada em regras curriculares. 
 
De inicio foi feita comparação em relação ao item 4 do Relatório de Gestão, que traz 
informações sobre o atingimento dos objetivos e metas físicas e financeiras das Ações 
de Governo sob a responsabilidade da UJ, e após realizar consulta no SIAFI 
GERENCIAL referente ao exercício de 2012, foi verificado que os valores são iguais, 
ou seja, não houve divergência. 
 
A ação objeto do trabalho é uma da mais importantes para a UnB, já que engloba as 
principais atividades que dão suporte para o desenvolvimento da atividade principal da 
instituição, como exemplo de atividades podem ser citadas: pagamento de pessoal, 
obras de pequeno vulto, manutenção de serviços terceirizados, aquisição de materiais e 
etc. Portanto, essa ação é bastante ampla, engloba diversos serviços.  

 
O quadro abaixo demonstra a execução da referida ação: 

 
Programa 2032 – Educação Superior – Graduação, Pós-Graduação, Ensino Pesquisa e Extensão. 

Dotação Despesa Restos a pagar 
Valores pagos 

Inicial Final Empenhada Liquidada Não Processados 
475.901.240,00 583.721.443,00 434.701.728,58 384.233.763,98 50.467.964,60 382.376.842,65 

Metas do Exercício Para a Ação 

Ordem Descrição 
Unidade de 

medida 
Meta Física Meta Financeira 

Prevista Realizada Prevista Realizada 

0053 
Aluno 

Matriculado 
Unidade 29.563 39.198 583.721.443.00 434.701.728.58 

 
Em relação à meta orçamentária, o percentual de realização foi de 74% considerando a 
despesa empenhada, já que de um total de dotação de 583.721.443,60 foi empenhado 
434.701.728,58. Considerando a despesa liquidada, que e a efetivamente realizada no 
período, o percentual vai para 66%, pois o total liquidado foi de 384.233.763,98. 
 
No Relatório de Gestão, a unidade afirma que a execução orçamentária ocorre na 
medida da liberação de recursos orçamentários pelo Ministério da Educação – MEC, e 
que empenhou praticamente 100% do que foi liberado por este Ministério. Já em relação 
à baixa execução financeira (valores pagos) a unidade não se manifestou. 
 
Com relação à meta física o indicador utilizado foi o número de alunos matriculados. A 
meta prevista foi de 29.536 alunos, já a realizada foi de 39.198 alunos, ou seja, um 
percentual de 133% de realização da meta. Esse aumento expressivo se deve ao fato de 
ter sido considerado na meta prevista apenas alunos de graduação e na meta realizada, 
alunos de graduação, mestrado e doutorado. 
 
A ação 20 RK, por ser responsável por varias atividades na universidade, gera múltiplos 
produtos. Assim, pode haver distorções quando se analisa um produto único, no caso o 
número de alunos matriculados. Por outro lado, ao considerar na meta prevista apenas 
alunos de graduação e na meta realizada também os alunos de mestrado e doutorado, a 
unidade prejudicou a avaliação dos resultados, já que foram comparadas medidas 
diferentes.  
 
Em relação aos procedimentos de controle, foi enviada solicitação de auditoria a fim de 
verificar a existência e efetividade dos mesmos. Constatou-se, no entanto, que a 
entidade não tem um fluxo formalizado para a produção de informações sobre os 
resultados qualitativos e quantitativos da gestão.  
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Não há nenhuma norma interna que indique qual setor seria o responsável pela 
produção dessas informações. Do mesmo modo, não existe uma norma interna que 
defina uma rotina para a produção e avaliação dos resultados.  
 
Portanto, como esse fluxo de informações não é formalizado, a entidade fica vulnerável, 
já que, com a mudança de gestão, as informações podem deixar de serem produzidas, e 
sem informações úteis o gestor fica sem elementos para tomada de decisão. 
 
Nesse sentido, seria importante a entidade detalhar, de preferência em um normativo 
interno, todo o procedimento para a produção de informações quantitativas e 
qualitativas de sua gestão, estabelecendo os órgãos responsáveis pela execução de cada 
etapa desse processo. 
 
Em relação à despesa executada pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB) no 
exercício 2012 foi de R$ 159.962.569,73, correspondente à soma dos valores liquidados 
e dos restos a pagar não processados. Esta execução financeira representa uma variação 
bruta de 3,59% em relação a 2011. 
 
Do total executado pelo HUB em 2012, o montante de R$ 12.034.193,20 (12,32%) foi 
classificado como investimentos no sistema SIAFI. Este valor representa uma variação 
bruta de 88,68% em relação aos investimentos registrados em 2011. 
 
Em relação à execução física do HUB, o quadro A.13.3 do Relatório de Gestão de 2012 
da FUB informa a evolução dos atendimentos sociais no período de 2008 a 2012 à 
população do Distrito Federal e de sua região de influência. Os dados relativos a 2012 
demonstram que houve evolução nos resultados de assistência à saúde da população 
(consultas, internações, cirurgias, partos e exames de patologia clínica realizados), 
quando comparados aos resultados de 2011. Entretanto, os números de pessoas 
atendidas em consultas e de internações realizadas em 2012 ainda estiveram aquém dos 
resultados obtidos em 2009.  
 
Ao serem realizados cruzamentos de bases de dados, entrevistas e análises documentais, 
foi verificado que os resultados de assistência à saúde da população não são 
independentes entre si, mas, sim, interdependentes. A alta ou baixa conjunta dos 
números, deste modo, não representa necessariamente um acréscimo ou decréscimo em 
igual proporção do total de atendimentos à população. Por exemplo, os partos realizados 
também entram na contagem de outros procedimentos cujos resultados também foram 
informados no referido Relatório de Gestão: 
 
- cada parto normal integra, pelo menos, as contagens de partos e de internações 
realizados; 
- cada parto cesáreo integra, pelos menos, as contagens de partos, de internações e de 
cirurgias realizados. 
 
Também nota-se que, em regra, não há confiabilidade nos resultados do HUB 
apresentados no Relatório de Gestão da FUB, seja no que diz respeito à assistência à 
saúde da população, seja no tocante à formação profissional (residência médica). A 
maioria dos casos demonstra a ocorrência de fragilidades nos controles internos 
administrativos, muitas vezes realizados manualmente e de forma precária, e também no 
gerenciamento do fluxo de informações. 
 
Dentre os riscos potenciais envolvidos, destacam-se: 
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- a eventual perda na arrecadação decorrente da falta de lançamento de internações e 
demais procedimentos médicos; 
- permanência de vínculos ativos de profissionais que não atuam mais no HUB; e 
- falta de informações gerenciais adequadas para tomada de decisões administrativas.   ##/Fato## 

 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Pessoal Instituídos pela UJ 
 
Avaliou-se se os indicadores da UJ atendem aos critérios de completude, 
comparabilidade, confiabilidade, acessibilidade e economicidade. Foi analisado o 
indicador Qualificação dos Servidores Técnico-Administrativos da área de Gestão de 
Pessoas e também o Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD), indicador 
definido pelo TCU na Decisão n° 408/2002- Plenário. Em relação ao IQCD foi testada a 
fonte primária dos dados, selecionando aleatoriamente 1 docente especialista, 5 
docentes mestres e 20 docentes doutores e solicitando a documentação do cadastro 
desses docentes para verificar se consta da documentação a comprovação das titulações. 
 
O indicador da área de Gestão de Pessoas é apresentado no quadro seguinte: 
 

Nome do 
Indicador 

Área da 
Gestão 

Relacionado ao 
Macroprocesso 

finalístico 
Descrição do Indicador Fórmula de Cálculo 

Qualificação 
dos servidores 

técnico-
administrativos 

Gestão 
de 

Pessoas 
Não 

Qualificar com curso de 
pós-graduação servidores 
técnico-administrativos 

(N° de técnico-
administrativos com 

pós-graduação/total de 
técnicos-

administrativos)*100 
 
O Quadro abaixo apresenta o resumo da avaliação da equipe em relação ao indicador 
analisado: 
 

Nome do 
Indicador 

Complet
ude 

Acessibilidade Comparabilidade Confiabilidade Economicidade 

Qualificação 
dos servidores 
técnico-
administrativo
s 

Não Sim Sim Sim Sim 

 
Em relação ao IQCD, dos 26 docentes dos quais foram solicitadas as documentações 
comprobatórias da titulação, de 5 docentes a UJ não apresentou a documentação, de 17 
docentes a documentação apresentada comprova a titulação e de 4 docentes foram 
apresentadas a ata e relatório de defesa da tese, atestado, mas não o diploma 
registrado/revalidado. Verifica-se que a unidade apresenta fragilidades em relação ao 
controle da documentação do cadastro dos docentes relativa à titulação, o que 
compromete a confiabilidade do Índice. 
 
O indicador da área de Gestão de Pessoas, para a sua finalidade quantitativa, possui boa 
mensurabilidade. É um indicador econômico e acessível, pois pode ser obtido através de 
consultas a base de dados de pessoal, havendo razoabilidade dos custos de obtenção do 
indicador e facilidade de obtenção dos dados. Além de permitir ser auditável por 
terceiros, permitindo que os mesmos resultados sejam alcançados com base nas mesmas 
informações utilizadas pela UJ. O indicador possui comparabilidade, pois proporciona a 
medição da situação pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas 
ou com a meta estabelecida. Contudo, não está sendo utilizado pelos gestores para a 
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tomada de decisões gerenciais, não reflete a expressão dos produtos essenciais da área, 
além de não contemplar a amplitude e a diversidade de características da área de gestão 
de pessoas. 
 
No relatório de gestão 2012 a FUB apresentou 11 indicadores na área de Gestão de 
Pessoas definidos no planejamento estratégico 2011-2015, referentes à capacitação ou 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes, sendo que todos 
carecem de completude ou utilidade, por não ter utilização efetiva em processo de 
decisão gerencial. Tanto esses indicadores do planejamento estratégico como os 
definidos pelo TCU na Decisão n° 408/2002- Plenário são dados isolados, pois não é 
feita análise e interpretação dos indicadores e nem são considerados no planejamento da 
área. 
 
Os indicadores de desempenho na área de Gestão de Pessoal não foram definidos para 
os processos críticos dessa área, levando em consideração a avaliação de riscos. Por não 
focarem as áreas relevantes de desempenho, não auxiliam na transformação estrutural e 
funcional da área e nem possibilitam a avaliação qualitativa e quantitativa do 
desempenho global da área, por meio da avaliação de seus principais produtos. É 
necessário que os indicadores estejam relacionados aos produtos-chave da área, 
evitando-se concentrar indicadores em torno de um único produto. Devem também 
fornecer informações referentes à economicidade, eficiência e eficácia, auxiliando a 
área de Gestão de Pessoas no entendimento da movimentação da força de trabalho, na 
averiguação do nível de eficiência e eficácia dos processos, dos programas e das 
operações da área.  
##/Fato## 

 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 
 
Força de Trabalho 
 
Em consulta ao SIAPE, o quantitativo de servidores, por situação funcional, da 
Fundação Universidade de Brasília, em dezembro de 2012, era a apresentada a seguir: 
 

SITUAÇÃO SERVIDOR QUANTIDADE 
Ativo Permanente 4.925 
Aposentado 1.887 
Requisitado 11 
Nomeado Cargo Comissão 11 
Sem Vínculo 254 
Cedido 134 
Excedente a Lotação 7 
Exercício Descentralizado Carreira 11 
Exercício Provisório 38 
Anistiado ADCT CF 1 
Colaborador PCCTAE 2 
CLT ANS-DEC 6657/08 2 
Total, excluídos os aposentados, beneficiários de pensão e Cedidos. 5.262 

 
Com base nas informações do Relatório de Gestão de 2012, cujas informações foram 
extraídas do Sistema de Pessoal-SIPES, comparadas com as do SIAPE e com as do 
próprio SIPES de dezembro de 2012, verificou-se que os dados do quadro de pessoal 
apresentados no Relatório de Gestão estão inconsistentes. Não sendo possível inferir 
sobre a real força de trabalho da unidade. Essa inconsistência de informações também 
ocorre em relação ao número de servidores terceirizados irregulares, SICAP. 
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A situação de fragilidade nos controles internos referentes à inserção e à extração dos 
dados dos sistemas SIAPE e SIPES já havia sido constatada no Relatório de Auditoria 
Anual de Contas 201203326, exercício 2011, no item 4.1.4.2, cujas recomendações de 
implantação de mecanismos de controle e realização de capacitação não foram 
implementadas. 
 
Verificou-se, ainda, a ocorrência das seguintes falhas nos controles internos relativos 
aos residentes médicos e multiprofissionais do Hospital Universitário de Brasília 
(HUB): 
 
- ausência de exclusão de vínculo no SIAPE de residentes médicos que não exercem 
mais atividades no HUB; 
- registro equivocado de residentes multiprofissionais; 
- pagamentos de bolsas efetuados fora do SIAPE; 
- falta de comprovação do ressarcimento de um destes pagamentos; e 
- pagamentos de auxílio-moradia a residentes médicos e multiprofissionais sem respaldo 
normativo e com recursos inapropriados. 
 
Em relação à terceirização de mão de obra empregada pela Unidade Jurisdicionada, 
constata-se a persistência da terceirização de cargos e atividades do plano de cargos da 
FUB. No Relatório de Gestão, foram apresentados os quantitativos em 2012 e em 2011 
de, respectivamente, 1.185 e 1.172 terceirizados irregulares. No entanto, os dados 
apresentados pela unidade referente à folha de pagamento SICAP de dezembro de 2012 
foi de 659 na FUB e 644 no HUB, totalizando 1.303 prestadores.  Pelos dados do 
relatório de gestão, infere-se que o quantitativo teve alteração ínfima em relação ao 
exercício anterior. No entanto, esse número aumentou, segundo os dados apresentados 
na folha de pagamento de dezembro de 2012, corroborado pela informação no relatório 
de gestão de que houve admissão de SICAP nos meses de outubro e novembro de 2012, 
mesmo após a assinatura do Termo de Conciliação Judicial- TCJ, referente ao Processo 
ACP nº 00927-2001-014-10-41-4 e pelos dados apresentados pelo Decanato de Gestão 
de Pessoas, quanto à evolução do quantitativo de SICAP na folha de pagamento em 
2012, conforme quadro a seguir: 
 

MÊS QUANTITATIVO 
Janeiro 530 
Fevereiro 528 
Março 526 
Abril 582 
Maio 585 
Junho 586 
Julho 632 
Agosto 633 
Setembro 646 
Outubro 660 
Novembro 669 
Dezembro 654 

 
No item 4.1.4.3 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201203326 (contas 2011 de 
FUB/HUB), já havia sido constatado planejamento deficiente quanto à força de trabalho 
e permanência de terceirizados exercendo atividades do plano de cargos da FUB e foi 
feita recomendação, pendente de atendimento ao final do exercício, para a UJ realizar o 
dimensionamento da força de trabalho no intuito de substituir os terceirizados 
irregulares. 
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A UJ também possui deficiências na estrutura organizacional, nos processos e fluxos de 
trabalho intra e interdepartamentos e nos controles internos, que impactam na 
adequabilidade da força de trabalho e em seu dimensionamento. 
 
A situação na área de gestão de pessoas pouco diferiu em relação ao ano de 2011. As 
ações adotadas pela UJ foram insuficientes para modificar de forma efetiva os principais 
aspectos que impactam negativamente a área e que vem sendo objeto de constantes 
questionamentos por parte dos órgãos de controle. 
 
Sistema Corporativo (SISAC) 
 
Em relação aos atos de admissão, concessão de pensão civil e aposentadoria, no 
Relatório de Gestão a unidade informa que em 2012 a quantidade de atos sujeitos ao 
registro no TCU era de 198 atos de admissão, 172 atos de concessão de aposentadoria, 
30 atos de pensão civil e 75 alterações do fundamento legal de ato concessório e que 
regularizou demandas pendentes de cadastramento no Sistema de Apreciação e Registro 
dos Atos de Admissão e Concessões – SISAC de exercícios anteriores. Devido a essa 
regularização no cadastramento de atos de exercícios anteriores, os quantitativos de atos 
cadastrados no SISAC ultrapassaram a quantidade de atos sujeitos ao registro no TCU 
no exercício 2012. 
 
De forma recorrente ao apresentado no Relatório de Contas 2011, no exercício 2012 não 
havia, nos setores de cadastro e aposentadoria do Decanato de Gestão de Pessoas-DGP, 
controle interno relativo à tempestividade e à quantidade de registros dos atos de 
pessoal no SISAC. O DGP informou que em 2013 implementou controle por meio de 
planilha que registra o tipo de ato, o período da publicação do ato, o número de registro 
de controle do SISAC, a data do registro e o tempo decorrido entre o fato caracterizador 
do ato e o registro no SISAC. 
 
Quanto ao prazo previsto no Art. 7° da IN TCU n° 55/2007 para cadastramento no 
SISAC dos atos de pessoal ocorridos em 2012, devido à ausência de controles, em 
relação ao ato de admissão não foi informado pela Diretoria de Provimento, 
Acompanhamento e Movimentação (DPAM) /DGP o prazo decorrido entre o fato 
caracterizador do ato e o cadastro no SISAC. Embora não houvesse controle no 
exercício 2012, os demais dados apresentados no relatório foram levantados em 2013, 
pelos setores responsáveis, para informação no Relatório de Gestão, conforme quadro a 
seguir: 
 

Quantidade de atos de concessão de 
aposentadoria, reforma e pensão emitidos 
em 2012. 

Quantidade de atos cujo prazo do art.7º da IN 
55 foi atendido. 

277 241 

 
Remuneração de pessoal à luz da legislação e sistema contábil 
 
Para verificação da conformidade dos pagamentos e da concessão de aposentadoria, 
reforma e pensão, foram realizadas as seguintes análises a partir do Acompanhamento 
Permanente da Gestão durante 2012: 
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Descrição da ocorrência 

Qtde de 
servidores 
relacionad
os 

Qtde de 
ocorrências 
acatadas 
totalmente 
pelo gestor 

Qtde de 
ocorrências 
acatadas 
parcialment
e pelo 
gestor 

Qtde de 
ocorrência
s não 
acatadas 
pelo 
gestor 

Qtde de 
ocorrências 
aguardando 
resposta do 
gestor 

Ocorrência 001 - Servidores 
com desconto de faltas ao 
serviço na Folha, sem o 
respectivo registro no 
Cadastro. 

09 09 00 00 00 

Ocorrência 006 – 
Servido5res com jornada de 
trabalho superior à definida 
para seu respectivo cargo 

03 00 03 00 00 

Ocorrência 008A - 
Servidores com parcela de 
devolução ao erário 
interrompida ou prazo e/ou 
valor alterados - servidor. 

28 00 04 00 24 

Ocorrência 008B - 
Servidores com parcela de 
devolução ao erário 
interrompida ou prazo e/ou 
valor alterados - pensão. 

02 00 00 00 02 

Ocorrência 012 - Servidores 
com ingresso no cargo 
efetivo após 25/11/95 
recebendo quintos 

27 23 00 03 01 

Ocorrência 016 - Servidores 
aposentados 
proporcionalmente que 
recebem as vantagens dos 
art. 184 ou 192 

06 03 01 00 02 

Ocorrência 021 - 
Servidores/instituidores com 
ocorrência no SIAPE de 
aposentadoria com provento 
proporcional e estão 
recebendo provento integral 

04 00 04 00 00 

Ocorrência 022 - Servidores 
percebendo a opção 
referente ao cargo em 
comissão/DAS/CD ainda 
nos termos da Lei 8.911/94 

02 00 00 00 02 

Ocorrência 029 - Servidores 
requisitados sem informação 
do valor da remuneração 
extra-SIAPE. 

01 00 01 00 00 

Ocorrência 032 - Servidores 
que percebem auxílio-
alimentação em duplicidade 

06 00 00 06 00 

Ocorrência 033 - 
Servidores/Instituidores/Pen
sionistas com remuneração 
superior ao Teto (com 
rubrica sem incidência para 
abate teto) 

01 00 01 00 00 

Ocorrência 036 - Servidores 
que recebem 
quintos/décimos pelo 
módulo PIF concomitante 

15 00 00 00 15 
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com pagamento judicial 
para o mesmo objeto 
Ocorrência 037 - Servidores 
(ativo, aposentado e 
instituidor de pensão) e 
pensão com somatório de 
remuneração / provento / 
pensão superior ao 
limite estabelecido no inciso 
XI, art. 37, CF, com 
pagamento na base Siape. 

18 00 00 00 18 

Ocorrência 040 - Servidores 
com devolução do 
Adiantamento de Férias nos 
últimos 5 anos, em valor 
inferior ao recebido. 

21 00 21 00 00 

Ocorrência 041 - Pagamento 
de Adiantamento de Férias 
sem o respectivo desconto 
nos três meses subsequentes 
ao mês do recebimento da 
antecipação. 

02 00 00 00 02 

Ocorrência 048 - 
Aposentados com 
fundamentos EC 41 em 
diante com vantagens do art. 
192, 184 e 193. 

01 00 00 00 01 

Ocorrência 052 - 
Instituidores de pensão sem 
pensionista ou com 
pensionista excluído. 

06 00 06 00 00 

Ocorrência 055 - Pagamento 
de Grat. Natalina/13 Salario 
(Nov-2011), com base de 
cálculo acrescida de valor 
superior a 30% em relação 
ao 
considerado para o cálculo 
da Antecipação da Grat. 
Natalina/13 Salario. 

30 00 00 00 30 

Ocorrência 056 - Rubricas 
com valor informado, seq. 1 
a 5, no mês de novembro, 
incidindo para o cálculo da 
Grat.Natalina/13 Salario. 

07 00 07 00 00 

Ocorrência 057 - Rubricas 
com valor informado, no 
mês de novembro, NÃO 
incidindo para o cálculo da 
Grat.Natalina/13 Salario. 

03 00 03 00 00 

Ocorrência 062 - Servidores 
que obtiveram Devolução 
de Falta com os valores 
maiores do que o 
descontado nos últimos 5 
anos. 

03 03 00 00 00 

Ocorrência 064 - Servidores 
que obtiveram reajuste 
salarial superior a 200% 
entre 2008 e 2011 

22 00 00 00 22 

Ocorrência 066 - Servidores 
aposentados pela EC 41 ou 

38 00 33 00 05 
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posterior com valor do VB 
informado. 

 
Essas ocorrências são referentes aos dados da folha de pagamento de 255 servidores da 
unidade, representando, aproximadamente, 5% do total, dos quais 48% a unidade de 
recursos humanos não apresentou esclarecimentos acerca da legalidade das ocorrências 
e em 36%, embora a unidade tenha se manifestado, os esclarecimentos não foram 
acompanhados de documentação ou de comprovação de eventuais correções dos 
registros na base SIAPE. 
 
Durante os trabalhos de auditoria anual de contas do exercício de 2012, constataram-se  
deficiências nos controles internos administrativos relacionados ao cumprimento da 
jornada de trabalho, aos valores de pagamento, à aposentadoria, pensão, à percepção de 
vantagens, benefícios e acréscimos salariais, ao pagamento e antecipação de férias, à 
gratificação natalina e 13° salário, à gratificação em razão do cargo efetivo, aos 
pagamentos judiciais e à consistência das informações relativas à remuneração/folha de 
pagamento e pelo cumprimento da legislação na área de pessoal e lançamento 
tempestivo e adequado no SIAPE. 
 
Controles Internos Administrativos 
 
Em relação aos controles internos administrativos, verificou-se que o Decanato de 
Gestão de Pessoas – DGP, não apresentou procedimentos, rotinas sistematizadas na 
execução das diversas tarefas de modo a resguardar a adequada e pertinente realização 
da atividade administrativa na área de pessoal. Além desse fato, observou-se que os 
setores que compõem a estrutura do DGP não se comunicam entre si, de modo a 
possibilitar que as informações requeridas e necessárias ao correto fluxo processual 
cheguem ao destinatário final. É o que se chama de gestão por processos, em que se 
requer que todas as atividades inter-relacionadas sejam compreendidas e gerenciadas 
segundo uma visão de processos. Nessa esteira, é fundamental que sejam conhecidos os 
clientes desses processos, seus requisitos e o que cada atividade adiciona de valor na 
busca do atendimento desses requisitos. 
 
Nesse diapasão, constatou-se que o DGP não realizou de forma tempestiva o registro 
dos atos de pessoal no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e 
Concessões – SISAC e do envio dessas informações ao Órgão de Controle Interno e à 
Corte de Contas; deixou de exigir a entrega da Declaração de Bens e Rendas (DBR) por 
autoridades, servidores e empregados públicos relacionados no art. 1° da Lei nº 
8.730/1993; não verificou quanto ao atendimento do limite de remuneração estabelecido 
pelo inciso XI, art. 37, da Constituição Federal de 1988, percebidas por seus servidores; 
e também não verificou a ocorrência da acumulação ilegal de cargos, empregos e 
funções.  
 
Da mesma forma, verificou-se que o DGP não apresenta fluxo de processos 
estabelecido com setores de outros Decanatos de modo a dar conformidade necessária 
ao processo de tramitação de informações, a exemplo do controle da documentação do 
cadastro dos docentes relativa à titulação, em que 23,00% da amostra selecionada não 
apresentavam em seus registros as cópias das documentações comprobatórias do título, 
necessário para o recebimento da gratificação da Retribuição por Titulação – RT. 
Cabe ressaltar que a ausência de controles internos administrativos estabelecidos na UJ 
tem origem, além da falta de procedimentos e/ou rotinas sistematizadas estabelecidos na 
execução das atividades diárias, também na implementação das 
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recomendações/determinações exaradas dos órgãos de controle e da Unidade de 
Auditoria Interna e na carência de pessoal à realização das atividades inerentes ao setor. 
 
A falta de implementação das recomendações compromete não só a mitigação da falha 
apontada, bem como a falta de comprometimento dos gestores em agregar valores à 
gestão. As recomendações emanadas do Órgão de Controle Interno não implementadas 
pela UJ eram voltadas para melhoria dos controles internos e foram emitidas nas 
Auditorias de Avaliação da Gestão dos exercícios de 2010 e 2011. 
 
Quanto ao quantitativo de pessoal, há que se frisar que aproximadamente 38% da força 
de trabalho do DGP é composta por prestadores de serviço sem vínculo com a 
Administração Pública – SICAP, o que compromete a execução das diversas atividades 
administrativas desenvolvidas pelos setores que compõem a sua estrutura em razão de 
que muita dessas são inerentes a servidores públicos e estão sendo desempenhadas por 
esses prestadores de serviços.  
##/Fato## 

 
2.5 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 
 
Em que pese a Fundação Universidade de Brasília - FUB não contemplar informações 
sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos em seu 
Relatório de Gestão em virtude de sua não ocorrência no exercício de 2012, verificou-se 
na análise de processos de pagamento de despesas de exercícios anteriores que houve 
realização de despesas sem prévia previsão orçamentária de créditos, o que ensejaria, à 
época de sua ocorrência, o registro contábil na conta 21211.11.00. 
 
Tanto a FUB quanto ao HUB não têm definidos em seus normativos internos os 
responsáveis pelo tratamento dos passivos sem a prévia dotação orçamentária, o que 
dificulta o controle em evitar ou em mitigar a ocorrência de passivos nessas condições, 
haja vista que a Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF e a Divisão de Orçamento 
e Finanças referentes, respectivamente, à FUB e ao HUB, são as últimas Unidades a 
atuarem no fluxo do processo de pagamento devido pela Universidade e Hospital, o que 
de certa forma prejudica o reconhecimento da despesa à época de sua ocorrência, 
conforme dispõe a macrofunção da Secretaria do Tesouro Nacional 021140, pois na 
maioria das vezes o trâmite processual entre a ocorrência do fato gerador e o pagamento 
da despesa transcorre quase 01 (um) ano.   
##/Fato## 

 
2.6 Avaliação da Estrutura e da Atuação da Auditoria Interna 
 
Verifica-se no organograma da Fundação Universidade de Brasília - FUB, disponível 
em seu sítio na internet e no Relatório de Gestão referente ao exercício de 2012, que a 
Unidade de Auditoria Interna está vinculada diretamente ao gabinete do Reitor, o que 
contraria o previsto no artigo 15, § 3º do Decreto nº 3.591/2000. 
 
Não há uma política formalizada por meio de regulamento interno, manuais internos, 
procedimentos sistematizados, estatuto ou regimento da entidade para definir a missão, 
a autoridade e a responsabilidade da Auditoria Interna; delimitar a atuação dos trabalhos 
da Auditoria Interna, evitando que desempenhe tarefas de gestão administrativa, 
próprias de gestores; estabelecer as normas que devem ser seguidas pelos auditores 
internos a fim de evitarem conflitos de interesses e favorecer a imparcialidade e a 
objetividade nos resultados dos trabalhos. 
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No que tange a atuação da Unidade de Auditoria Interna na prática de atos de gestão e 
na aplicação do princípio de segregação de funções, verificou-se ações impróprias no 
sentido de emissão de pareceres ao nível de gestão às áreas técnicas da FUB, assumindo 
responsabilidades na gestão, o que contraria os princípios da segregação de funções e da 
independência funcional, os quais preconizam que a Unidade de Auditoria Interna deve 
realizar o assessoramento à alta administração. 
 
Corrobora com essa assertiva, o fato de que o PAINT elaborado com as atividades a 
serem desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna no exercício de 2012 ter 
destinado 46,60% das horas disponíveis à emissão de pareceres técnicos de cunho 
gerencial, 40,66%, o equivalente a 3.120 horas; e orientações sobre planejamento das 
aquisições pertinentes à Unidade, 5,94%, referente a 456 horas. 
 
Em relação às atividades efetivamente realizadas pela Unidade de Auditoria Interna no 
exercício de referência ao do Relatório de Gestão, e consequente aderência ao PAINT 
quanto às atividades planejadas, verificou-se que, excluindo as horas destinadas à 
emissão de pareceres técnicos de cunho gerencial e de orientação sobre planejamento, a 
Auditoria Interna cumpriu 32,4% da programação restante. As causas para essa baixa 
execução foi a adoção da jornada reduzida de trabalho de 6 horas em 2012, associada ao 
pequeno número de servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna para realizar a 
execução das tarefas. 
 
Quanto à atuação da Unidade de Auditoria Interna em trabalhos de avaliação dos 
controles internos administrativos da FUB, verificou-se uma baixa distribuição de horas 
destinadas à realização dessa atividade, 240 horas, correspondendo a 3,13% do total 
planejado. Cabe acrescentar que o único setor avaliado foi a Coordenadoria de 
Transporte. 
 
Em relação às ações de capacitação previstas no PAINT para serem realizadas junto aos 
servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna previstas no PAINT, verificou-se o 
atingimento de 83,34% do planejado, o que permite os auditores internos adquirirem 
conhecimento e desenvolverem habilidades e outras competências necessárias ao 
desempenho de suas responsabilidades individuais.  
 
A estrutura de pessoal disponível na Unidade de Auditoria Interna no exercício sob 
análise é de 06 (seis) servidores, dentre os quais se inclui o chefe da auditoria e 01 (um) 
estagiário de graduação (Biblioteconomia), aliada à adoção da redução da jornada de 
trabalho para 06 horas diárias e 30 semanais, é insuficiente e inadequada às suas 
necessidades, não permitindo uma atuação mais efetiva no assessoramento à alta 
administração, de forma a contribuir para o alcance dos resultados quanto à 
economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão, com destaque para a pertinência e 
tempestividade das ações corretivas propostas para os desvios gerenciais identificados.  
##/Fato## 

 
2.7 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do 
TCU 
 
Avaliou-se o cumprimento dos acórdãos pela UJ em que havia determinação específica 
do TCU à CGU para ser verificado o atendimento na Auditoria Anual de Contas. 
A metodologia consistiu no levantamento de todos os acórdãos em que havia 
determinação para a UJ com expressa determinação pelo Tribunal para 
acompanhamento pelo Controle Interno. 
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O Quadro a seguir mostra os resultados da análise. 
 

Qtde de 
Acórdãos com 
determinações à 
UJ em 2012 

Qtde de 
Acórdãos de 2012 
com 
determinações à 
UJ em que foi 
citada a CGU 

Qtde de 
Acórdãos de 2012 
em que houve 
menção para a 
atuação da CGU 
atendidos 
integralmente 

Qtde de acórdãos 
de 2012 em 
houve menção 
para a atuação 
da CGU 
atendidos 
parcialmente 

Qtde de acórdãos 
de 2012 em 
houve 
menção para a 
atuação da CGU 
não atendidos 

99 01 0 01 0 

 
Diante do exposto, observa-se que havia apenas uma determinação do TCU com 
menção para a atuação da CGU e essa não foi cumprida integralmente pela UJ.  
No Relatório de Gestão, exercício 2012, nos Quadros A.10.1- Deliberações do TCU 
atendidas no exercício e A.10.2- Situação das Deliberações do TCU, que permanecem 
pendentes de atendimento no exercício, a FUB não informou todos os Acórdãos com 
determinações do TCU à UJ, estando ausentes 96 Acórdãos levantados no sítio do TCU 
na internet no exercício sob exame, inclusive o Acórdão n°1289/2012-TCU-2°Câmara, 
em que havia expressa determinação do TCU para acompanhamento pelo Controle 
Interno.  
##/Fato## 

 
2.8 Avaliação da Carta de Serviços ao Cidadão 
 
O órgão de controle interno optou por incluir a avaliação da Carta de Serviços ao 
Cidadão considerando a seguinte questão de auditoria: A Unidade possui carta de 
serviço ao cidadão nos moldes do Decreto 692/2009. A partir dos exames aplicados, 
verificou-se que a Universidade de Brasília e o seu Hospital Universitário não 
implementaram  a Carta de Serviços ao Cidadão, tendo sido apresentando os motivos e 
as providências que estão sendo estabelecidos para o cumprimento da recomendação 
emitida pela CGU no Relatório de Auditoria nº 201203326 (Avaliação da Gestão 
exercício 2011 da FUB/HUB).  
##/Fato## 

 
2.9 Avaliação do CGU/PAD 
 
A Fundação Universidade de Brasília – FUB não apresenta órgão ou instância de 
correição, e sim uma área correcional, subordinada ao Gabinete do Reitor, a Comissão 
Disciplinar Permanente – CDP/GRE. Quanto à estrutura de pessoal, a equipe é reduzida, 
são apenas 03 (três) servidores efetivos; 01 (um) servidor celetista requisitado da 
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN; 01 (um) prestador de serviços sem vínculo 
com a Administração pública – SICAP; e 01 (um) estagiário na área de direito, 
perfazendo o total de 06 (seis) pessoas. O suporte tecnológico é modesto, porém, 
constantemente são adquiridos equipamentos mais modernos. Entretanto, o espaço 
físico não atende às necessidades funcionais da CDP/GRE, pois não há espaço 
adequado à realização de audiências, haja vista apresentar dimensão reduzida, o que 
impacta no desenvolvimento das atividades da referida Comissão, em virtude da 
redução do número de comissões processantes. 
 
Em que pese a Unidade não abarcar em seu Relatório de Gestão a informação da 
designação de um coordenador responsável pelo registro no Sistema CGU-PAD de 
informações sobre os seus procedimentos disciplinares instalados, verificou-se em 
consulta ao mesmo sistema que há uma servidora habilitada a desempenhar essa 
atribuição. Todavia, os processos administrativos disciplinares instaurados pela 
Fundação Universidade de Brasília – FUB em 2012 não foram registrados no Sistema 
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CGU-PAD. O controle dos processos administrativos disciplinares é realizado de forma 
manual. 
 
Acrescenta-se que não estão definidos em normativos internos os responsáveis pela 
gestão do Sistema CGU-PAD na UJ, bem como os indicadores de gestão monitorando o 
processo. Todavia, atualmente, encontra-se em desenvolvimento no Centro de 
Processamento de Dados da Universidade de Brasília – CPD-UnB um sistema de gestão 
processual interno, o Sistema de Processo Administrativo Disciplinar da FUB - SIPAD.  
##/Fato## 

 
2.10 Avaliação do Parecer da Auditoria Interna 
 
A UJ possui Unidade de Auditoria Interna e emitiu parecer sobre a prestação de contas 
anual da entidade, consoante a exigência prevista no § 6º, art. 15, do Decreto nº 
3.591/2000, no entanto, não abarcou as informações gerenciais sobre a execução do 
plano de trabalho do exercício de referência das contas. No que se refere ao item 
avaliação da capacidade de os controles internos administrativos da unidade 
identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, bem como de 
minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade, o relato estava 
sucinto, não contendo uma avaliação objetiva sobre o assunto.   
##/Fato## 

 
2.11 Avaliação do Conteúdo Específico do Relatório de Gestão 
 
A DN TCU nº 119/2012 estabeleceu conteúdo específico à UJ que por sua vez incluiu 
todos os itens requeridos pelo referido normativo no Relatório de Gestão encaminhado 
eletronicamente ao Tribunal de Contas da União. No entanto a Parte B, deixou de 
atender ao conteúdo da Portaria nº 150/2012 para os seguintes itens: 1.3 - Análise dos 
Resultados dos Indicadores de Desempenho das IFES e 4 - Avaliação sobre o 
andamento dos projetos e programas financiados com recursos externos.  
##/Fato## 

 
2.12 Ocorrência com dano ou prejuízo 
 
Achados da Auditoria - nº 201305754 
- Registro equivocado de residentes multiprofissionais. Pagamentos de bolsas efetuados 
fora do SIAPE. Falta de comprovação do ressarcimento de um destes pagamentos. 
 
 
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. 
 
 

Brasília/DF, 22 de Julho de 2013. 
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201305679 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            
1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       
1.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             
1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Permanência da ausência de utilidade/completude dos indicadores de desempenho 
da área de pessoal. 
 
Fato 
 
No relatório de gestão 2012 a FUB apresentou 11 indicadores na área de Gestão de 
Pessoas definidos no planejamento estratégico 2011-2015, referentes à capacitação ou 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes, sendo que todos 
carecem de completude ou utilidade, por não ter utilização efetiva em processo de 
decisão gerencial. Tanto esses indicadores do planejamento estratégico como os 
definidos pelo TCU na Decisão n° 408/2002- Plenário são dados isolados, pois não é 
feita análise e interpretação dos indicadores e nem são considerados no planejamento da 
área, podendo implicar no desperdício de tempo e de recursos públicos.  
A UJ informou que não realizou o acompanhamento dos indicadores estabelecidos em 
2010, em virtude da priorização na implementação de metodologia de criação e 
acompanhamento de Planos Internos com vistas a aumentar a visibilidade da execução 
orçamentária-financeira e permitir a revisão do Planejamento Estratégico.  
 
O mesmo panorama apresentava-se em 2011, de forma que no relatório de contas 
20120332 no item 4.1.2.2 houve constatação da deficiência quanto à utilidade dos 
indicadores de dimensionamento de pessoal e, no mesmo item, foi feita recomendação, 
pendente de atendimento ao final do exercício, para a unidade reavaliar os indicadores, 
de forma a avaliar a evolução das principais deficiências, a fim de mitiga-las e adotar 
planejamentos e decisões efetivas, baseados nos indicadores.  
 
Da mesma forma que em 2011, os indicadores relacionam-se apenas com critérios 
quantitativos da força de trabalho da UJ, abrangendo os servidores técnico-
administrativos, os docentes e excluindo os SICAP, não sendo suficientes para o 
planejamento qualitativo. 
 
Os indicadores de desempenho na área de Gestão de Pessoal não foram definidos para 
os processos críticos dessa área, levando em consideração a avaliação de riscos. Por não 
focarem as áreas relevantes de desempenho, não auxiliam na transformação estrutural e 
funcional da área e nem possibilitam a avaliação qualitativa e quantitativa do 
desempenho global da área, por meio da avaliação de seus principais produtos. É 
necessário que os indicadores estejam relacionados aos produtos-chave da área, 
evitando-se concentrar indicadores em torno de um único produto. Devem também 
fornecer informações referentes à economicidade, eficiência e eficácia, auxiliando a 
área de Gestão de Pessoas no entendimento da movimentação da força de trabalho, na 
averiguação do nível de eficiência e eficácia dos processos, dos programas e das 
operações da área. 
 
Dever-se-ia identificar indicadores chaves que permitissem aferir as áreas que impactam 
no desempenho dos recursos humanos, que poderiam ser estabelecidos para áreas 
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fundamentais, como a demográfica, a financeira, a operacional e de processos e a de 
clima organizacional. 
 
Ao se desenvolver indicadores de desempenho, deve haver comprometimento do gestor 
e observância da utilidade dos indicadores para a administração. 
 
O Decanato de Gestão de Pessoas - DGP informou que em 2012 não havia 
normativos/manuais internos de rotinas/procedimentos que tratassem da necessidade de 
elaborar indicadores de desempenho para as atividades e da definição de 
responsabilidades pela sua elaboração e utilização. Para 2013 há proposta para 
implementação de normativos e procedimentos com vistas à elaboração de indicadores 
de desempenho de todas as áreas do DGP a fim de subsidiar as decisões da nova gestão 
e informar os dados de interesse da comunidade acadêmica.  
 
Também não havia em 2012 uma estrutura de controles internos da unidade responsável 
pela elaboração, análise e acompanhamento dos indicadores. A nova gestão do 
Decanato informou que consolidará um setor de Controle Interno que atuará em 
conjunto com o setor de Orientação Legislativa no DGP. Este novo setor teria a 
proposta de melhorar os processos internos de forma preventiva e identificar as 
necessidades de cada área do Decanato no intuito de orientar, implementar e 
acompanhar mecanismos e ferramentas de controle. 
 
Os indicadores sem responsáveis por sua coleta e acompanhamento não são avaliados, 
tornando-se sem utilidade para a unidade. Portanto, a UJ deve estabelecer uma 
sistemática de monitoramento e avaliação desses indicadores. A análise e a 
interpretação dos dados podem ocorrer por intermédio de reuniões gerenciais; 
operacionais; intercâmbio de informações e na gestão cotidiana. Para assegurar a 
qualidade na medição do desempenho pela UJ, é essencial que, em sua formulação, os 
indicadores sejam validados com as partes interessadas, sejam definidos os responsáveis 
pela coleta e seja realizada a avaliação com as partes e mensurado os resultados. 
 
Pela capacidade que os indicadores oferecem de direcionar a análise de uma situação de 
fato e sistematizá-la, contribuem na identificação de áreas que necessitam de 
aprimoramento e na identificação de práticas positivas, sendo instrumentos de gestão 
essenciais para o monitoramento e avaliação da UJ, por permitir o acompanhamento das 
metas, a identificação dos avanços, das melhorias de qualidade, a correção de problemas 
e a necessidade de mudanças, subsidiando os gestores em suas decisões e escolhas, além 
de gerar e fortalecer os mecanismos de transparência e responsabilização para os 
cidadãos e partes interessadas. 
 
Sendo necessário que, além de atender aos critérios de completude, comparabilidade, 
confiabilidade, acessibilidade e economicidade, os indicadores da UJ também atendam 
ao princípio da publicidade, sendo acessíveis a todos os níveis da instituição, à 
sociedade e aos demais entes da administração pública. 
 
Quanto ao critério de mensurabilidade, esta equipe optou por analisar apenas o 
Indicador Qualificação dos Servidores Técnico-Administrativos, constatando sua 
aplicação. É um indicador econômico e acessível, pois pode ser obtido através de 
consultas a base de dados de pessoal, havendo razoabilidade dos custos de obtenção do 
indicador e facilidade de obtenção dos dados. Além de permitir ser auditável por 
terceiros, permitindo que os mesmos resultados sejam alcançados com base nas mesmas 
informações utilizadas pela UJ. O indicador possui comparabilidade, pois proporciona a 
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medição da situação pretendida ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas 
ou com a meta estabelecida. 
 
Em relação ao Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD), indicador definido 
pelo TCU na Decisão n° 408/2002- Plenário, foi testada a fonte primária dos dados, 
selecionando aleatoriamente 1 docente especialista, 5 docentes mestres e 20 docentes 
doutores e solicitando a documentação do cadastro para verificar se consta da 
documentação a comprovação das titulações. 
 
Dos 26 docentes dos quais foram solicitadas as documentações comprobatórias da 
titulação, em relação à 5 deles a UJ informou em resposta ao item 03 da SA n° 
2101305679/001 que havia solicitado as microfichas ao Setor de Arquivo, mas não 
apresentou a documentação, 17 docentes a documentação apresentada comprova a 
titulação e 4 docentes foram apresentadas a ata e relatório de defesa da tese, atestado, 
mas não o diploma registrado/revalidado, conforme quadro a seguir: 
 

Matrícula 
SIAPE do 
Servidor (a) 

Documentação 

0404925 Certificado de Registro e Inscrição de Especialização no Conselho Federal de 
Odontologia. 

2939276 Certificado estrangeiro validado como equivalente ao título de mestre 
2520958 Diploma registrado 
2570211 Diploma registrado 
1859450 Diploma 
0405020 Certificado estrangeiro validado como equivalente ao título de doutor 
2221870 Diploma registrado 
2191976 Certificado estrangeiro sem apresentação da revalidação no Brasil 
2221870 Certificado de revalidação de diploma estrangeiro no Brasil 
1796774 Diploma registrado 
1562111 Diploma registrado 
3167909 Diploma registrado 
1767526 Diploma registrado 
1848788 Diploma registrado 
1527897 Diploma registrado 
1261290 Diploma registrado 
1763876 Diploma registrado 
1122763 Relatório de defesa de tese 
1170656 Ata de defesa de tese e atestado 
0300695 Ata de defesa de tese e atestado 
1123197 Não foi apresentada documentação 
0401783 Não foi apresentada documentação 
1122840 Não foi apresentada documentação 
0404481 Diploma registrado 
1123198 Não foi apresentada documentação 
6404569 Não foi apresentada documentação 

 
Verifica-se que a unidade apresenta fragilidades em relação ao controle da 
documentação do cadastro dos docentes relativa à titulação, o que compromete a 
confiabilidade do Índice, podendo implicar também no acréscimo ao vencimento a que 
faz jus o docente em razão de titulação obtida. Ao requerer a retribuição por titulação-
RT ao Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação-DPP, o docente preenche um termo 
comprometendo-se a entregar na SRH/DPP uma cópia autenticada do diploma no prazo 
máximo de seis meses a contar da data do requerimento e declarando ciência de que a 
infração ao termo acarretará no cancelamento dos benefícios auferidos e a obrigação de 
restituir à Instituição toda a importância recebida indevidamente em valores reajustados.  ##/Fato## 
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2 CONTROLES DA GESTÃO                           
2.1 CONTROLES EXTERNOS                             
2.1.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              
2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU  
 
Fato 
 
Em análise às informações referentes à implementação pela UJ de determinações 
contidas em Acórdãos do Tribunal de Contas da União-TCU em que havia expressa 
determinação para acompanhamento pelo Controle Interno, verificou-se que não foram 
adotadas providências suficientes para atendimento da determinação constante do 
Acórdão n°1289/2012-TCU-2°Câmara, referente às acumulações ilegais de cargos 
públicos e de pagamentos remuneratórios acima do teto constitucional. 
 
No que toca à acumulação ilegal, o TCU identificou dois grupos, em razão dos 
dispositivos normativos afrontados. No primeiro, figuram aqueles que afrontam a 
proibição de acumular prevista na Constituição Federal, art. 37, XVI e XVII. No 
segundo, constam os que descumprem o regime de dedicação exclusiva previsto no art. 
14 do Anexo ao Decreto nº 94.664/87. 
 
O Acórdão supracitado determina que a Fundação Universidade de Brasília-FUB adote 
providências, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência da deliberação com 
vistas à regularização das acumulações de cargos verificadas em relação aos servidores 
relacionados nos autos; caso a situação de acumulação não mais perdure, solicite a 
comprovação pertinente junto ao órgão/entidade em que o servidor mantém vínculo; 
adote as medidas administrativas e disciplinares competentes, para fins de ressarcimento 
ao erário, no caso de servidores que tenham infringido o regime de dedicação exclusiva; 
apure a ocorrência de possíveis declarações inverídicas ou omissões, sem prejuízo da 
adoção da providência inserta no art. 116, inciso XII, da Lei nº 8.112/90, no tocante à 
acumulação de cargos; regularize os pagamentos das remunerações cujo somatório 
situa-se acima do teto constitucional, somente em relação àqueles servidores da FUB 
que, considerada unicamente a remuneração percebida naquela Fundação, extrapolaram 
o teto constitucional fixado e promova a restituição dos valores indevidamente pagos 
nos últimos cinco anos. 
 
Em resposta ao item 5 da Solicitação de Auditoria n°201305679/001, a UJ apresentou a 
situação apenas de 84 servidores dos 513 mencionados nas fls. 1/45 do Anexo I do 
Acórdão, dos quais: 
 

a) 46 servidores encontram-se amparados por decisão judicial não transitada em 
julgado; 

b) 5 servidores encontram-se em fase de instauração de processo de abertura de 
PAD; 

c) 1 servidor aguarda resposta do questionamento encaminhado à AUDIR/MPOG 
sobre a legalidade da acumulação de 2 cargos de técnico de radiologia; 

d) 27 servidores estão com a situação regularizada; 
e) 2 servidores encontram-se de licença: um para acompanhamento do cônjuge e 

outro licenciado no outro órgão acumulador; 
f) 3 servidores foram notificados e aguarda-se a juntada do aviso de recebimento 

para prosseguimento ao processo administrativo. 
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O Decanato de Gestão de Pessoas-DGP informou que criou uma Comissão, por meio do 
Ato DGP n°1497/2013 de 30/04/2013 para análise dos casos apontados no referido 
Acórdão. 
 
Verificou-se que a unidade apresenta fragilidades em relação à estrutura de controles 
internos que dispõe para o atendimento de determinações do TCU. Em 2012 não havia 
no DGP uma área específica para acompanhamento e atendimento das determinações do 
TCU. Também não havia normativos internos que tratassem da necessidade de 
monitorar essas determinações e nem identificação de riscos no que concerne ao 
tempestivo atendimento. 
 
No Relatório de Gestão, exercício 2012, nos Quadros A.10.1- Deliberações do TCU 
atendidas no exercício e A.10.2- Situação das Deliberações do TCU, que permanecem 
pendentes de atendimento no exercício, a FUB não informou todos os Acórdãos com 
determinações do TCU à UJ, estando ausentes 96 Acórdãos levantados no sítio do TCU 
na internet no exercício sob exame, inclusive o Acórdão n°1289/2012-TCU-2°Câmara, 
em que havia expressa determinação do TCU para acompanhamento pelo Controle 
Interno, conforme o quadro a seguir: 
 

ACÓRDÃO DETERMINAÇÃO 
191/2012-2°Câmara; 192/2012-2°Câmara; 

193/2012-2°Câmara. 
Cessar  pagamentos da parcela URP(26,05%) e 
restituição ao erário.  

1796/2012-2°Câmara; 1794/2012-2°Câmara; 
1497/2012-2°Câmara; 1493/2012-2°Câmara; 
1492/2012-2°Câmara; 1491/2012-2°Câmara; 
709/2012-2°Câmara; 2172/2012-2°Câmara; 
2169/2012-2°Câmara; 2166/2012-2°Câmara; 
3163/2012-2°Câmara; 3182/2012-2°Câmara; 
3644/2012-2°Câmara; 3495/2012-2°Câmara; 
3493/2012-2°Câmara; 3492/2012-2°Câmara; 
3491/2012-2°Câmara; 4717/2012-2°Câmara; 
4716/2012-2°Câmara; 5385/2012-2°Câmara; 
5384/2012-2°Câmara; 5605/2012-2°Câmara; 
5604/2012-2°Câmara; 5603/2012-2°Câmara; 
5598/2012-2°Câmara; 5598/2012-2°Câmara; 
5597/2012-2°Câmara; 5842/2012-2°Câmara; 
5988/2012-2°Câmara; 5987/2012-2°Câmara; 
5986/2012-2°Câmara; 5985/2012-2°Câmara; 
5983/2012-2°Câmara; 6123/2012-2°Câmara; 
6122/2012-2°Câmara; 6121/2012-2°Câmara; 
6120/2012-2°Câmara; 6119/2012-2°Câmara; 
6118/2012-2°Câmara; 6117/2012-2°Câmara; 
6116/2012-2°Câmara; 6115/2012-2°Câmara; 
6550/2012-2°Câmara; 6885/2012-2°Câmara; 
7406/2012-2°Câmara; 7404/2012-2°Câmara; 
7605/2012-2°Câmara; 7603/2012-2°Câmara; 
7595/2012-2°Câmara; 7594/2012-2°Câmara; 
7593/2012-2°Câmara; 7592/2012-2°Câmara; 
7591/2012-2°Câmara; 7589/2012-2°Câmara; 
7583/2012-2°Câmara; 7865/2012-2°Câmara; 
7604/2012-2°Câmara; 7590/2012-2°Câmara; 
7864/2012-2°Câmara; 7217/2012-2°Câmara; 
7216/2012-2°Câmara; 7215/2012-2°Câmara; 
7214/2012-2°Câmara; 7213/2012-2°Câmara; 
7212/2012-2°Câmara; 7211/2012-2°Câmara; 
8929/2012-2°Câmara; 6442/2012-2°Câmara; 
6443/2012-2°Câmara; 6444/2012-2°Câmara; 
6445/2012-2°Câmara; 9025/2012-2°Câmara; 
9031/2012-2°Câmara; 9032/2012-2°Câmara; 

Faça cessar, em caso de decisão desfavorável no 
âmbito do MS nº 28.819/DF, os pagamentos da 
parcela referente à URP (26,05%), promovendo a 
restituição ao erário. 
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9033/2012-2°Câmara; 9034/2012-2°Câmara; 
9035/2012-2°Câmara; 9036/2012-2°Câmara; 

9037/2012-2°Câmara; 9127/2012-2°Câmara; 
9126/2012-2°Câmara; 9125/2012-2°Câmara; 
9124/2012-2°Câmara. 

696/12-2°Câmara 

Fixa prazo de 30 dias para anulação dos atos de 
dispensa de licitação e rescisão dos contratos em 
favor das fundações de apoio dos processos 
23106.017022/07-11, 23106.017021/07-45, 
23106.16658/07-96, 23106.006864/07-54 e 
23106.007102/07-13. 

1289/12-2°Câmara Acúmulo de cargos/DE 

0412/2012-2°Câmara;1501/2012-2°Câmara; 
2198/2012-2°Câmara;2364/2012-2°Câmara; 
3803/2012-2°Câmara;4268/2012-2°Câmara; 
4420/2012-2°Câmara;7248/2012-2°Câmara; 
1812/2012 – 2°Câmara. 

Determina o acompanhamento das decisões 
judiciais que asseguram o pagamento da URP 
(Mandados de Segurança nºs 28.819/DF-STF e 
25.678/STF; Ação Ordinária nº 
2005.34.00.033292-1/TRF 1ª Região; e Mandado 
de Segurança Coletivo Preventivo nº 26.156/DF-
STF) e, no caso de decisões desfavoráveis, 
promova a restituição dos valores indevidamente 
percebidos. 

 
##/Fato## 

2.2 CONTROLES INTERNOS                             
2.2.1 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA                   
2.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Baixa aderência às atividades previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria 
Interna - PAINT 2012, bem como alocação de horas de forma superestimadas à 
realização de atividades de baixa relevância e relacionadas ao exercício de 2011. 
 
Fato 
 
Compulsando o Processo nº 00190.005717/2013-81, referente ao Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria Interna do exercício de 2012 – RAINT /2012, encaminhado por 
meio do Ofício nº 113 – FUB-UnB, de 28/02/2013, buscou-se verificar os trabalhos 
realizados pela Unidade de Auditoria Interna em 2012 e a sua compatibilidade com o 
estabelecido no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2012. 
 
Abstraindo-se os itens de assessoria à administração superior e aos centros de custos e 
as orientações sobre planejamento das aquisições pertinentes às Unidades, os quais 
juntos correspondem a 46,60% das horas totais alocadas no PAINT 2012, haja vista que 
tais atividades revestem-se na atuação típica de gestor e, portanto, não passíveis de 
serem executadas pela Unidade de Auditoria Interna, o que foi materializado sob a 
forma de pareceres técnicos de cunho gerencial, verificou-se que das horas restantes 
alocadas ao PAINT, 53,40%, apenas foram realizadas atividades para 33,80%, sendo 
que para o restante, 19,60%, houve o cancelamento das atividades previstas no referido 
Plano de Auditoria. 
 
Dentre as atividades canceladas encontram-se a análise dos processos de pagamentos 
efetuados pela Fundação Universidade de Brasília – FUB e demais centros de custos; 
avaliação dos controles internos quanto à movimentação dos estoques de almoxarifados; 
avaliação da eficiência e eficácia dos controles internos adotados pelas Unidades 
selecionadas; exame da situação atual dos almoxarifados quanto aos controles internos, 
infraestrutura e recursos humanos; avaliação dos controles internos adotados quanto à 
movimentação dos bens móveis e imóveis; análise do balancete mensal das Unidades; 
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análise dos processos de cessão de servidores e sua aderência à legislação pertinente; e 
acompanhamento e análise dos procedimentos recomendados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional – STN, em especial às normas de encerramento do exercício. 
 
Cabe salientar que das atividades realizadas em 2012, verificou-se que o escopo de 
trabalho selecionado pela Unidade de Auditoria Interna não abarcou grandes execuções 
orçamentárias, bem como teve como referência, em muito das vezes, o exercício de 
2011, como por exemplo, o Relatório de Auditoria nº 02/2012, que trata da avaliação 
dos controles internos da Coordenadoria de Transportes; Nota Técnica de Auditoria nº 
05/2012, referente à emissão do Relatório Preliminar nº 06/2011/AUD/UnB; Relatório 
de Auditoria nº 01/2012, referente à conformidade e regularidade dos processos de 
concessão de ajuda de custo a servidor redistribuído para a Fundação Universidade de 
Brasília; Relatório de Auditoria nº 03/2012, referente à conformidade e regularidade dos 
processos de concessão de Auxílio Funeral aos familiares dos ex-servidores da 
Fundação Universidade de Brasília. 
 
Em contrapartida, em consulta ao Sistema Siafi 2012, transação > CONBALANUG, 
verificou-se que o total de recursos geridos pela Fundação Universidade de Brasília - 
FUB durante o período de 2012 foi de R$ 1.976.275.098,87, o que demonstra a 
magnitude da Unidade auditada e a necessidade de realizar trabalhos de auditoria nas 
áreas relevantes e nos temas de grande materialidade e criticidade. 
 
Outro fato é que as atividades desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna foram 
superestimadas para atividades de baixa relevância, como por exemplo, alocação de 02 
(dois) técnicos para realização da análise da execução das metas físicas e financeiras das 
Ações Governamentais por mais de 03 (três) meses; de 02 (dois) técnicos para análise 
de processo de ajuda de custos durante 45 (quarenta e cinco) dias; 01 (um) técnico para 
analisar, durante 37 (trinta e sete) dias, auxílio funeral; e 01 (um) técnico para analisar 
restos a pagar durante 45 (quarenta e cinco) dias, e subestimadas para atividade 
relevante, a exemplo da verificação da regularidade dos processos licitatórios, em que se 
designou apenas 1 (um) servidor durante 19 (dezenove) dias para analisar apenas 
processos de inexigibilidade de licitação, 07 (sete) ao total, ao montante de R$ 
3.907.160,73. 
 
Por fim, conforme consta no Parecer da Unidade de Auditoria Interna sobre as contas do 
exercício de 2012, houve baixa implementação das recomendações emanadas pela 
própria Unidade de Auditoria Interna às áreas auditadas, 27,08%, o que implica na baixa 
efetividade das propostas corretivas encaminhadas aos gestores de cada área auditada e 
a permanência das impropriedades apontadas. 
 
A Unidade foi instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201305679/004, itens 35 a 40.  
  
##/Fato## 

Causa 
 
Alocação insuficiente de servidores na realização de atividades inerentes à Unidade de 
Auditoria Interna, associada à realização de jornada de trabalho reduzida e à ausência de 
realização de ação de capacitação voltada para temas específicos e relevantes da 
Unidade. 
  
 
 
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 35, referente à execução 
do PAINT 2012, a Unidade de Auditoria Interna encaminhou o quadro do Anexo I 
preenchido, abordando os trabalhos realizados e os cancelados. 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 37, referente à baixa 
implementação das recomendações emanadas por parte da Unidade de Auditoria 
Interna, foi informado o que segue: 
 
“A sistemática de acompanhamento mais efetivo da implementação das 
Recomendações/Sugestões exaradas pela Auditoria Interna em seus Relatórios de 
Auditoria, Notas de Auditoria e demais Documentos foi implantada a partir do 
exercício de 2012, cujas ações ocorreram em fevereiro de 2013 em cumprimento à 
Ação 01 do PAINT/2013. A Auditoria Interna permanecerá no atual exercício, 
conforme previsto, a buscar, nas Unidades auditadas, mais efetividade de 
implementação de suas Recomendações/Sugestões. A forma de acompanhamento 
adotada anteriormente consistia na busca de informações sobre a implementação de 
Recomendações/Sugestões quando da realização de novos trabalhos de auditoria na 
Unidade.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 38, referente à 
realização de ação de capacitação, a Unidade de Auditoria Interna informou que 83,34% 
das capacitações previstas no PAINT 2012 foram realizadas. 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 40, referente à 
adequabilidade de recursos humanos, materiais e acesso a sistemas corporativos 
necessários à realização das atividades inerente à auditoria interna, foi informado o que 
segue: 
 
“O atual Corpo Técnico da Auditoria Interna/FUB não apresenta o suporte necessário 

ao desenvolvimento de suas atividades institucionais. A Unidade apresentou à 

Administração Superior, por meio de Memorando AUD 15/2011 Projeto de 

Reestruturação definindo a estrutura mínima para atendimento da demanda de suas 

atribuições, a qual se encontra no Decanato de Gestão de Pessoas. Em outubro de 2012 

foi encaminhado Memorando AUD 58/2012 solicitando recomposição de seu Quadro, 

tendo em vista saídas/remoções de Servidores ocorridas. 
 
Como informação atual, em 14/05/2013, em atendimento à mensagem eletrônica do 

Senhor Diretor de Provimento, Acompanhamento e Movimentação foi informado o 

Quadro mínimo de Lotação que atenda à funcionalidade da Auditoria Interna. Quanto 

aos recursos materiais disponibilizados à Auditoria Interna estes atendem 

razoavelmente à execução de suas atividades, ressaltando a necessidade de ampliação 

de seu espaço físico. No que pertine ao acesso aos sistemas corporativos internos e 

externos no âmbito da FUB o acesso ocorre sempre quando da execução dos trabalhos 

de auditoria correspondentes, em quantidade e nível de acesso adequados à execução 

dos trabalhos.  
 
Assim, segue Quadro com a situação atual e Proposta decorrente das solicitações de 

ingressos para recomposição do Corpo Técnico da Auditoria Interna/FUB:” 
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DEFINIÇÃO DE QUADRO MÍNIMO DE LOTAÇÃO QUE ATENDA A 
FUNCIONALIDADE DA AUDITORIA INTERNA/FUB 

DENOMINAÇÃO                                                                                            
DO CARGO 

SITUAÇÃO      
ATUAL 

SOLICITAÇÃO 
INGRESSOS 

SITUAÇÃO               
PROPOSTA 

Auditor 2 2 4 

Assistente em Administração 1 1 2 

Contador 1 0 1 

Economista 1 0 1 

Engenheiro Civil 0 1 1 

Técnico em Contabilidade 1 0 1 

Estagiário (a) de Graduação - Gestão de Documentos 1 0 1 

TOTAIS 7 4 11 
 
Em resposta ao Ofício nº 18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, datado de 24/06/2013, 
que encaminhou o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201305679, a Fundação 
Universidade de Brasília - FUB informou que concorda com todas as recomendações 
constantes do referido Relatório nos seguintes termos que se segue: 
 
Em relação à Recomendação 1:  
 
Concorda com a Recomendação, para que haja o efetivo cumprimento de suas funções 

institucionais, notadamente quanto aos requisitos que permitam opinar sobre a gestão. 

No momento a Auditoria Interna aguarda posicionamento do Decanato de Gestão de 

Pessoas a respeito da Solicitação de reposição de seu Quadro Funcional. 
 
Em relação à Recomendação 2:  
 
Concorda com a Recomendação, informando que a partir dos trabalhos executados em 

cumprimento ao PAINT/2013 a atuação da Auditoria Interna tem sido mais voltada à 

efetiva avaliação dos controles internos administrativos das Unidades nas áreas onde 

têm sido desenvolvidas suas ações de controle, excluindo assim o foco dado à atuação 

no exercício de 2012, com a emissão, no processo, de Pareceres Técnicos, Notas de 

Auditoria.  Tal providência atende ainda à Recomendação contida no Relatório de 

Auditoria de Avaliação da Atuação da Auditoria Interna nº 201211339, subitem 1.1.1.2. 
 
Em relação à Recomendação 3:  
 
Concorda com a Recomendação, ressaltando que a Unidade tem procurado realizar as 

ações de capacitação com seus Servidores previstas no PAINT. A exemplo do 

PAINT/2012 verifica-se que das 06 (seis) ações de capacitação previstas, 05(cinco) 
foram realizadas, representando 83,33%.  Cabe informar que as ações de capacitação a 

serem implementadas no Exercício de 2013 terão foco específico também nas atividades 

voltadas ao exercício da auditoria interna com o objetivo de melhor aprimoramento 

técnico ao desenvolvimento das atividades previstas no PAINT. 
 
Em relação à Recomendação 4:  
 
Concorda com a Recomendação.  Oportuno informar que a atuação da Auditoria 
Interna nas áreas relevantes da FUB, ainda no exercício de 2013 continua  por meio do 
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seu Plano Anual de Atividades, bem como por meio de uma assessoria contínua em 
assuntos de sua competência envolvendo, inclusive,  a participação do Auditor Interno 
em reuniões com os Gestores onde tem sido tratados os pontos críticos e de riscos 
envolvidos nas operações da FUB. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Depreende-se da leitura do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT 
da Fundação Universidade de Brasília do exercício 2012, formalizado sob o número 
00190.005717/2013-81, que as atividades previstas no Plano Anual de Atividades de 
Auditoria Interna – PAINT 2012 tiveram baixa execução, ou seja, muitas das atividades 
previstas deixaram de ser realizadas pela Unidade de Auditoria Interna, a grande parte 
relacionada com a avaliação de controles internos. 
 
Chega-se a essa conclusão, eliminando-se do PAINT 2012 as horas alocadas com 
assessoria à administração superior e aos centros de custos, bem como as orientações 
sobre planejamento das aquisições pertinentes às Unidades, haja vista tratar-se de 
atividades vedadas de serem realizadas pela Unidade de Auditoria Interna, pois remete a 
atuação nos controles primários, cuja obrigação de estabelecê-los é do próprio gestor, e 
considerando apenas as atividades pertinentes à atuação da Unidade de Auditoria 
Interna. 
 
Nesse sentido, considerando que foram alocadas 46,60% do total de horas disponíveis 
no PAINT para realização de atividades às quais não há amparo legal para atuação por 
parte da Unidade de Auditoria Interna, o universo a ser adotado para verificar a 
aderência ao PAINT de 2012 é a diferença entre o total alocado de horas, 100%, e o 
percentual de 46,60, ou seja, trabalharemos com o percentual de 53,40. 
 
Desse total, a Unidade de Auditoria Interna realizou apenas 33,80%, pois cancelou 
diversas atividades durante o exercício de 2012, a grande maioria relacionada com 
avaliação dos controles internos, o que significa em termos percentuais o valor de 
19,60. Essa baixa aderência ao PAINT tem origem na alocação insuficiente de 
servidores na Unidade de Auditoria Interna, são apenas 06 (seis) servidores técnicos, 
conforme se verifica nos argumentos aduzidos pelo Chefe da Unidade de Auditoria 
Interna em sua resposta, associada à realização de jornada de trabalho reduzida de 6 
horas diárias em virtude da Edição da Resolução do Conselho de Administração nº 
07/2011. 
 
Em relação a esta última argumentação, adoção de jornada reduzida de trabalho, é de 
salientar que se o número de servidores disponível para realização das atividades diárias 
é tido como insuficiente, torna-se contraditória a adoção da jornada de 6 horas para seus 
servidores, pois tal fato repercutiu no desempenho da Unidade de Auditoria Interna no 
exercício de 2012, haja vista que deixou de realizar uma de suas atividades principais: a 
avaliação dos controles internos. 
 
O tema controles internos assume especial importância no contexto da Administração 
Pública, haja vista se constituir em segurança para o gestor público e ser peça-chave 
para a auditoria, que avalia os mecanismos de controles internos para dimensionar os 
riscos ao opinar sobre a gestão, além de contribuir para a melhoria de sua eficácia.  
 
Dentre os estudos que estabeleceram estruturas conceituais e padrões de controles 
internos para as empresas e organismos governamentais, destaca-se o estudo elaborado 
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pelo Committee Of Sponsoring Organizations of the Treaway Commission – COSO, 
cujo objetivo principal foi o de auxiliar as organizações a avaliar e aperfeiçoar a 
aplicação de controles internos. 
 
Para o COSO, controles internos é um processo conduzido pelos gestores e empregados 
de uma organização para segurança razoável de alcance de objetivos nas categorias de 
confiabilidade das informações financeiras, de conformidade e de eficiência e eficácia 
operacional. Uma estrutura eficaz de controles internos compreende cinco componentes 
integrados: ambiente de controle, avaliação de risco, atividade de controle, informação e 
comunicação e monitoramento. O estudo tornou-se referência mundial, sendo também 
incorporado pelas entidades ligadas ao setor público.  
 
No mesmo sentido, as estratégias e normas de auditoria do Tribunal de Contas da União 
- TCU apontam para a necessidade de avaliação dos controles da gestão pública, como 
forma de contribuir para o seu desempenho e prevenir a ocorrência de irregularidades. 
Ou seja, o objetivo é avaliar se os controles são capazes de mitigar os riscos associados 
aos processos principais da entidade auditada.  
 
Destarte, ao não realizar a avaliação dos mecanismos de controles internos nas diversas 
áreas pertencentes à estrutura da FUB, ressalvando-se apenas a Coordenadoria de 
Transporte, a Unidade de Auditoria Interna deixou de agregar valor à gestão, contribuir 
para a melhoria de sua eficácia e auxiliar o gestor. 
 
Outro fato observado durante a análise do RAINT 2012 foi o escopo de trabalho 
selecionado para realização das atividades pela Unidade de Auditoria Interna.  
 
Verificou-se que os Relatórios de Auditoria nºs 01, 02 e 03/2012 apresentavam como  
período de gestão o exercício de 2011 e não o de 2012. Da mesma forma, tem-se a Nota 
Técnica de Auditoria nº 05/2012. 
 
Além desse fato, verificou-se que os temas tratados pelo PAINT não estavam adequados 
à execução orçamentária da Fundação Universidade de Brasília, que em 2012 alcançou 
a cifra de R$ 1.976.275.098,87, pois os processos analisados relacionavam-se a 
despesas com ajuda de custos; auxílio funeral; pagamento de diária a empregados 
terceirizados; compatibilidade da execução das metas físicas e financeiras das Ações 
Governamentais; processos de inexigibilidade licitatória; e restos a pagar. 
 
Considerando esses trabalhos realizados pela Unidade de Auditoria Interna, selecionou-
se para análise o Relatório de Auditoria nº 05/2012, cujo escopo versa sobre a 
compatibilidade de execução das metas físicas e financeiras das Ações Governamentais 
constantes do orçamento da FUB. Todavia, o é inconclusivo, pois se buscou a execução 
física das Ações e a efetividade de seus indicadores nos seis primeiros meses do ano, o 
que se torna difícil de avaliar, haja vista que a maior parte da execução orçamentária 
ocorre no segundo semestre, especialmente no último trimestre, além de que algumas 
das Ações selecionadas referiam-se a pagamentos de pensão; contribuição da União 
para custeio da previdência dos servidores públicos; pagamento de sentença judicial; 
débitos judiciais; pagamento de pessoal ativo; assistência médica e odontológica; 
auxílio-transporte e auxilio-alimentação dos servidores; e assistência pré-escola, o que 
impede a análise de indicadores.  
 
Para a realização desse trabalho foram alocados 02 (dois) técnicos por mais de 03 (três) 
meses, porém, em contradição, verificou-se que as licitações nas modalidades pregão, 
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concorrência ou tomada de preços não foram objeto de análise. Da mesma forma, não se 
inseriu na amostra as contratações de serviços terceirizados, que em 2012 envolveu, 
aproximadamente, R$ 61.233.268,43, sendo R$ 17.373.320,47 por meio de contratação 
emergencial. O que de certa forma impõe-se como necessária a realização de trabalhos 
de auditoria nas áreas relevantes e nos temas de grande materialidade e criticidade da 
FUB. 
 
No entanto, se requer que a equipe apresente caráter multidisciplinar, haja vista a 
diversidade das contratações realizadas no âmbito da FUB, como por exemplo, a 
realização de obras por meio do Projeto REUNI, bens de informática, serviços 
terceirizados e demandas específicas dos Departamentos e Institutos de Ensino, e que 
também seja capacitada à realização dessas atividades. Nesse sentido, depreende-se das 
respostas apresentadas em relação às ações de capacitação realizadas em 2012, que a 
equipe que compõe a estrutura da Unidade da Auditoria Interna não participou de curso 
ou treinamento na forma presencial, apenas o fez na formatação de ensino à distância, e 
mesmo assim, sem abordar as diversidades de temas inerentes às atividades diárias 
requeridas para o exercício de ofício de auditoria.  
 
Por fim, observa-se das respostas apresentadas que a baixa implementação das 
recomendações emanadas da Unidade de Auditoria Interna em 2012 deve-se à ausência 
de adoção de sistemática periódica junto aos gestores, de modo a permitir verificar o seu 
estágio de implementação, pois não havia rotinas estabelecidas para o seu 
acompanhamento ao longo do exercício. Tal fato implica na baixa efetividade das 
propostas corretivas encaminhadas aos gestores de cada área auditada, ao tempo que 
não se agrega valores à gestão e mitiga os riscos associados aos processos da entidade 
auditada. 
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício 
nº 18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 24/05/2013, a Unidade informou que 
concorda com as ressalvas apontadas e que todas as providências estão sendo tomadas 
para atender as recomendações contidas neste relatório. No entanto, cabe ressaltar que 
será verificada a atuação da Unidade de Auditoria Interna no exercício de 2013 por 
meio de ação de controle específica, momento em que será verificada a implementação 
das recomendações propostas no referido relatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
Recomendação 1: Alocar, na Unidade de Auditoria Interna, servidores em número 
adequado e de formação acadêmica multidisciplinar, de modo a permitir a realização 
das atividades inerentes a esse Setor, especialmente as previstas no Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna - PAINT, ao tempo de permitir opinar sobre a gestão, 
além de contribuir para a melhoria de sua eficácia. 
 
Recomendação 2: Atuar, de forma mais efetiva, na avaliação e aperfeiçoamento dos 
controles internos das Unidades que compõem a estrutura da Fundação Universidade de 
Brasília, dimensionando os riscos associados aos principais processos da entidade 
auditada, de modo a mitigá-los, permitindo, assim, agregar valor à gestão, contribuir 
para a melhoria de sua eficácia e auxiliar o gestor. 
 
Recomendação 3: Realizar ações de capacitação com os servidores lotados na Unidade 
de Auditoria Interna, de preferência na forma presencial, abordando as diversidades de 
temas inerentes às atividades diárias requeridas para o exercício de ofício de auditoria, 
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de modo a permitir melhor qualificação técnica na análise dos processos de contratação 
voltados para temas específicos e relevantes das Unidades que compõe a estrutura da 
Fundação Universidade de Brasília - FUB. 
 
Recomendação 4: Atuar por meio do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 
PAINT ou por outro instrumento qualquer junto às áreas relevantes e aos temas de 
grande materialidade e criticidade da Fundação Universidade de Brasília - FUB, de 
modo a opinar sobre a gestão, além de contribuir para a melhoria de sua eficácia.   
 
2.2.1.2 CONSTATAÇÃO 
 
Vinculação imprópria da Unidade de Auditoria Interna. 
 
Fato 
 
Segundo consta no organograma da Fundação Universidade de Brasília - FUB, 
disponível em seu sítio na internet e no Relatório de Gestão referente ao exercício de 
2012, e também conforme informado pela própria Unidade de Auditoria Interna, esta se 
encontra vinculada ao Gabinete da Reitoria da Universidade de Brasília – UnB, ao invés 
do Conselho de Administração ou a órgão de atribuições equivalentes, ou, ainda, ao 
dirigente máximo da entidade, conforme estabelecem os §§ 3º e 4º, art. 15, do Decreto 
nº 3.591/2000. Tal fato impacta na falta de independência da Unidade de 
Auditoria Interna no exercício de suas atividades. 
 
Considerando que a Auditoria Interna tem por finalidade desenvolver um plano de ação 
que auxilie a organização a alcançar seus objetivos adotando uma abordagem sistêmica 
e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento 
de riscos com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações e resultados de uma 
organização, não poderia estar vinculada à reitoria, conforme estabelece o art. 17, inciso 
IV, do Regimento Geral da Universidade de Brasília – UnB. 
 
A Unidade foi instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201211339/001, de 17/10/2012, item 08. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Vinculação da Unidade de Auditoria Interna ao Gabinete do Reitor, ao invés do 
Conselho Diretor. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201211339/001, item 08, referente ao órgão a 
que se encontra subordinada à Unidade de Auditoria Interna, foi informado o que segue: 
 
“A Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília - FUB, criada em 14 de 
abril de 1986, por meio da Resolução do Conselho Diretor nº 021/86, é órgão de 
assessoramento à Alta Administração e suas Unidades e está vinculada ao Gabinete do 
Reitor. A indicação do seu dirigente é de competência do Reitor, conforme previsto no 
artigo 18, inciso XVI do Regimento Geral da Instituição. Consta da Proposta de 
reestruturação da Unidade a orientação/sugestão de proceder-se à vinculação da 
Auditoria Interna ao Conselho Superior (Conselho Universitário) em trâmite nas 
instâncias competentes da FUB.” 
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Em resposta ao Ofício nº 18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, datado de 24/06/2013, 
que encaminhou o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201305679, a Fundação 
Universidade de Brasília - FUB informou que concorda com todas as recomendações 
constantes do referido Relatório nos seguintes termos que se segue: 
 
Recomendação 1: 
 
Concorda com a Recomendação, em cumprimento ao art. 15, § 4º do Decreto 
3.591/2000, informando que a Auditoria Interna, por atualmente compor a Reitoria,  
tem total independência de atuação, bem como de acesso irrestrito a registros, pessoal, 
informações, sistemas e Unidades .... no desenvolvimento de suas atividades/atribuições 
institucionais, não se registrando qualquer evento de ameaça a essa independência e 
acesso. 
 
Recomendação 2: 
 
Concorda com a Recomendação, informando que as providências estão sendo adotadas 
no âmbito da Administração Superior com a Proposta de constituição do Conselho 
Diretor, fase que antecede o envio de Proposta de alteração no Regimento Geral da 
Universidade de Brasília de vinculação da Auditoria Interna àquele Conselho. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
A atividade da Auditoria Interna deve pautar-se pela independência e objetiva a 
prestação de serviços de avaliação (assurance) e de consultoria, buscando adicionar 
valor e melhorar as operações de uma organização. A Auditoria Interna auxilia a 
organização a alcançar seus objetivos, adotando uma abordagem sistemática e 
disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de 
riscos, controle e governança corporativa. 
 
Nesse sentido, o Decreto nº 3.591/2000, art. 15, §§ 3º e 4º, estabeleceu que a Unidade 
de Auditoria Interna deve vincular-se ao Conselho de Administração ou a órgão de 
atribuições equivalentes, sendo que na ausência dos referidos órgãos, a Unidade ficará 
subordinada diretamente ao dirigente máximo da entidade. A preocupação do legislador 
infraconstitucional foi estabelecer a independência da Unidade de Auditoria Interna no 
exercício de suas atividades, além de garantir a base à imparcialidade na condução dos 
trabalhos e na objetividade das conclusões do auditor interno. Essa vinculação tem por 
objetivo proporcionar à Unidade de Auditoria Interna um posicionamento 
suficientemente elevado de modo a permitir-lhe desincumbir-se de suas 
responsabilidades com abrangência e maior independência. Segue in verbis a descrição 
do art. 15 e dos §§ 3º e 4º. 
 

Art. 15. As unidades de auditoria interna das entidades da 
Administração Pública Federal indireta vinculadas aos 
Ministérios e aos órgãos da Presidência da República ficam 
sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão 
Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal, em suas respectivas áreas de 
jurisdição. 
[...] 
§ 3º A auditoria interna vincula-se ao conselho de 
administração ou a órgão de atribuições equivalentes. 
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§ 4º Quando a entidade da Administração Pública Federal 
indireta não contar com conselho de administração ou órgão 
equivalente, a unidade de auditoria interna será subordinada 
diretamente ao dirigente máximo da entidade, vedada a 
delegação a outra autoridade. 

 
No entanto, atualmente, a Unidade de Auditoria Interna da FUB encontra-se vinculada 
ao Gabinete do Reitor da UnB, conforme se verifica no organograma da Fundação, 
disponível no sítio da Universidade na internet e no Relatório de Gestão referente ao 
exercício de 2012, e também conforme informado pela própria Unidade de Auditoria 
Interna. O inciso IV, art. 17, do Regimento Geral da Universidade de Brasília – UnB , 
regulamenta o assunto, inserindo a referida Unidade de Auditoria Interna à estrutura da 
Reitoria. Acrescenta-se, ainda, que a designação do Chefe da Unidade de Auditoria 
Interna também é de responsabilidade do Reitor, conforme estabelece o art. 18, inciso 
XVI, do mesmo Regimento. Tais fatos repercutem na falta de independência da 
Unidade de Auditoria Interna no exercício de suas atividades junto aos Decanatos e às 
Diretorias da Universidade de Brasília, haja vista que esses órgãos encontram-se 
subordinados hierarquicamente ao Reitor. 
 
Por outro lado, o Chefe da Unidade de Auditoria Interna informou que está em trâmite 
nas instâncias competentes da FUB, proposta de reestruturação da Unidade de Auditoria 
Interna com orientação/sugestão para que essa seja vinculada ao Conselho Superior 
(Conselho Universitário - CONSUNI). De acordo com o estabelecido no inciso VI, art. 
4º, Regimento Geral da Universidade de Brasília – UnB, é de competência do 
CONSUNI aprovar as propostas de alterações do Regimento Geral. 
 
Examinando o organograma da FUB vislumbram-se apenas duas hipóteses em que a 
Unidade de Auditoria Interna poderia estar subordinada: Conselho Universitário – 
CONSUNI ou Conselho Diretor. Porém, de acordo com o art. 5º, do Regimento Geral 
da UnB, a composição do CONSUNI possui entre os seus membros os Decanos e os 
Diretores de Unidades Acadêmicas, o que por si só afastaria a independência da 
Unidade de Auditoria Interna no exercício de suas atividades, haja vista que essas 
Unidades são auditadas pela própria Unidade de Auditoria Interna. 
 
Por outro lado, o Conselho Diretor, composto por 06 (seis) membros efetivos e dois 
suplentes, proporcionaria à Unidade de Auditoria Interna a independência necessária 
para atuação junto às áreas. O Conselho Diretor é o órgão supremo da FUB, incumbido 
do exercício de governo da Fundação e da administração da UnB, consoante o art. 6º de 
seu Estatuto. Dentre as competências estabelecidas pelo art. 16 do referido Estatuto, 
percebem-se atribuições equivalentes a de um Conselho de Administração, como por 
exemplo, deliberar sobre a administração dos bens da Fundação, promover-lhes o 
incremento e aprovar a aplicação de recursos e a realização de operações de crédito 
(inciso VII); aprovar, no segundo período de sessões de cada ano, o plano de atividades 
da Fundação e da Universidade e respectivo orçamento para o exercício seguinte (inciso 
XII); e solicitar anualmente ao Governo Federal a inclusão no seu orçamento das 
dotações necessárias (inciso XV). 
 
Nesse diapasão, considerando o contido no § 4º, art. 15, do Decreto nº 3.591/2000, a 
Unidade de Auditoria Interna deveria ficar subordinada diretamente ao dirigente 
máximo da entidade, ou seja, ao Conselho Diretor, e não ao Conselho Universitário – 
CONSUNI, uma vez que a Unidade de Auditoria Interna deve se posicionar de maneira 
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imparcial sobre questões relacionadas a todos os gestores da Unidade. O objetivo que se 
busca é conferir à Unidade de Auditoria Interna maior independência à sua atuação. 
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
37.278/DSEDUI/SFC/CGU-PR, de 13/12/2012, a Unidade informou, por meio do 
Ofício nº 0043/2013/FUB-UnB de 29/01/2013, que concorda com as ressalvas 
apontadas e que todas as providências serão tomadas para atender as recomendações 
contidas neste relatório. 
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 24/05/2013, a Unidade informou que concorda 
com as ressalvas apontadas e que todas as providências estão sendo tomadas para 
atender as recomendações contidas neste relatório. No entanto, cabe ressaltar que será 
verificada a atuação da Unidade de Auditoria Interna no exercício de 2013 por meio de 
ação de controle específica, momento em que será verificada a implementação das 
recomendações propostas no referido relatório.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
Recomendação 1: Rever a estrutura regimental da Fundação Universidade de Brasília - 
FUB, enviando proposta ao Conselho Universitário - CONSUNI, de modo a subordinar 
formalmente a Unidade de Auditoria Interna ao Conselho Diretor, conferindo, assim, 
independência a sua atuação, nos termos do art. 15, § 4º do Decreto nº 3.591/2000. 
 
Recomendação 2: Propor alterações que julgar necessárias no Regimento Geral da 
Universidade de Brasília - UnB ao Conselho Universitário - CONSUNI, de modo a 
conferir à Unidade de Auditoria Interna independência estrutural e regimental, como por 
exemplo, as revisões dos arts. 17, inciso IV, e 18, inciso XVI. 
 
2.2.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Emissão e aprovação de pareceres técnicos pela Unidade de Auditoria Interna sem 
o devido respaldo legal. 
 
Fato 
 
A Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília – FUB 
encaminhou por meio do Ofício nº 893/2012 FUB-UnB, 15/10/2012, a esta 
Coordenação-Geral de Auditoria, em cumprimento ao contido no art. 8º da Instrução 
Normativa CGU nº 07/2006, os trabalhos por ela realizados no exercício de 2012 até o 
mês de setembro junto à FUB e suas unidades administrativas. 
 
Dentre os trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Auditoria Interna, identificou-se a 
emissão de pareceres técnicos revestidos de conteúdo gerencial em atendimento às 
diversas áreas técnicas da FUB, como por exemplo, o Parecer nº 02/2012, em que se 
analisa a procedência ou não de dívida decorrente da execução dos serviços 
extracontratuais ao Contrato nº 1.001/2009, firmado entre a Fundação Universidade de 
Brasília e a Empresa Contarpp Engenharia Ltda.; o Parecer nº 031/2012, cuja análise 
remete à prorrogação do Contrato nº 042/2011; e o Parecer nº 035/2012, que versa sobre 
a análise de pedido de reequilíbrio de preço para o item 1 integrante do Pregão 
Eletrônico FUB/HUB nº 354/2012, o que evidencia a participação da Auditoria Interna 
em atividades que possam caracterizar participação na gestão, comprometendo a 
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independência dos trabalhos de auditoria e afrontando o princípio da segregação de 
funções. 
 
Essa forma de atuação da Unidade de Auditoria Interna gera compartilhamento de 
responsabilidades entre os seus membros e o gestor pelos resultados advindos de seu 
pronunciamento técnico, além de que não haver amparo legal para tal prática. O § 6º, 
art. 15, do Decreto nº 3.591/2000 estabelece que a Auditoria Interna examinará e emitirá 
parecer sobre a prestação de contas anual da entidade e tomadas de contas especiais. 
Idêntica redação verifica-se no Capítulo X, item 13, alínea ‘f’, da Instrução Normativa 
SFCI/MF nº 01/2001, que define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas 
técnicas para a atuação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. 
 
A Unidade foi instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201211339/002, de 22/10/2012, item 23. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
O Chefe da Unidade de Auditoria Interna aprova e promove a emissão de pareceres 
técnicos de cunho gerencial. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201211339/002, item 23, referente ao amparo 
legal para emissão de parecer com conteúdo diverso daquele previsto no § 6º, art. 15, 
Decreto nº 3.591/2000, foi informado o que segue: 
 
“A Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília, criada como Órgão de 
assessoramento à FUB e suas Unidades, vem desenvolvendo, dentro de seu Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) aprovado pela Administração 
Superior da FUB e por essa Coordenação-Geral de Auditoria na Área Social/CGU, 
trabalho de efetivo acompanhamento da execução de Contratos de fornecimento de 
bens e serviços no âmbito da FUB e suas Unidades Gestoras, especificamente no item 
que diz respeito aos Pedidos das Empresas contratadas de repactuações e/ou 
reequilíbrios dos valores inicialmente pactuados, decorrentes de fatos que tenham 
majorado os custos de fornecimento dos respectivos objetos contratados. 
 
No item 23 em questão é solicitado “... o amparo legal para essa Unidade de Auditoria 
Interna emitir parecer com conteúdo diverso daquele previsto no § 6º, art. 15, Decreto 
3.591/2000 (parecer sobre a prestação de contas anual da entidade e tomada de contas 
especiais)....”, citando em seguida vários Pareceres emitidos pela Auditoria 
Interna/FUB, concluindo que “.... tais atos caracterizam a participação na gestão da 
Fundação Universidade de Brasília”. 
 
Ocorre que, a gestão dos contratos no âmbito da FUB é realizada por Unidades 
próprias, criadas especificamente para esse fim. A Auditoria Interna é requerida para 
atuar estritamente no controle da legalidade das decisões da gestão, manifestando-se a 
respeito de item de sua competência (conferência de planilhas de custos e formação de 
preços) dentro da gestão de Contratos. Em caso de inconsistências em seus 
quantitativos e valores, a Auditoria Interna não reelabora planilhas ou calcula valores 
de contratos, mas sim devolve tais processos acompanhados do competente Parecer 
Técnico à Área responsável para encaminhamento às Empresas contratadas para as 
devidas correções, retornando à Auditoria Interna para confirmação dos valores, 
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procedimento que não se caracteriza como inserção em atos da gestão desses 
contratos. 
 
Ou seja, é o exercício pleno do trabalho prestado pela Auditoria Interna em assunto de 
sua especialidade e competência, mediante a aplicação de técnica de auditoria prevista 
nos normativos pertinentes, em atendimento à demanda dessas áreas técnicas, 
responsáveis pela gestão dos contratos dessa natureza no âmbito da FUB. 
Observa-se que referida técnica de auditoria foi recentemente determinada pela 
Secretaria de Gestão Pública, Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e a Consultoria-Geral da Advocacia-Geral da 
União, ao editar a Portaria Conjunta nº 01, de 17/2/2012, onde em seu art. 7º, § 2º, 
estabelece: 

 
Art. 7º Os pagamentos de processos a beneficiários com valores 
iguais ou acima de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), respeitado o 
disposto no artigo 4º desta Portaria Conjunta, deverão ser 
precedidos de autorização e subsequente desbloqueio sistêmico 
do respectivo Subsecretário de Planejamento, Orçamento e 
Administração, ou autoridade equivalente e hierarquicamente 
superior ao dirigente de recursos humanos, sendo vedada a 
subdelegação. 
§1º Para valores de até R$ 29.999,99 (vinte e nove mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), a 
autorização e o subsequente desbloqueio deverão ser efetuados 
pelo dirigente de recursos humanos ou autoridade com 
atribuições equivalentes, sendo vedada a subdelegação. 
 
§2º O disposto no §1º deste artigo deverá ser objeto de prévia 
análise por parte das auditorias internas das autarquias e 
fundações públicas a que pertence o beneficiário, para fins de 
verificação da memória de cálculo e da pertinência do pleito. 
(sublinhado) 

 
Ademais, nos termos da Instrução Normativa CGU nº 01/2001, de 6/4/2001, que define 
diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, a Auditoria Interna “.... tem como 
característica principal assessoramento à alta administração da entidade, buscando 
agregar valor à gestão.” 
 
O Instituto dos Auditores Internos do Brasil (AUDIBRA) tem a seguinte definição para 
Auditoria Interna: Auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que presta 
serviços de avaliação (assurance) e de consultoria e tem como objetivo adicionar valor 
e melhorar as operações de uma organização. A auditoria auxilia a organização a 
alcançar seus objetivos adotando uma abordagem sistemática e disciplinada para a 
avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de 
controle, e governança corporativa. (sublinhado) 
 
Ainda, segundo o Instituto, os serviços de consultoria são aqueles relacionados à 
assessoria e, normalmente, são prestados por solicitação específica de um cliente de 
auditoria. A natureza e o escopo dos trabalhos de consultoria estão sujeitos a um 
acordo mútuo com o cliente do trabalho. Os serviços de consultoria, normalmente, 
compreendem dois participantes: (1) a pessoa ou grupo que oferece a consultoria – o 
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auditor interno, e (2) a pessoa ou grupo que necessita e recebe a consultoria – o cliente 
do trabalho. Ao realizar serviços de consultoria o auditor interno deve manter a 
objetividade e não assumir responsabilidades gerenciais. (sublinhado) 
 
Nota-se que a atuação da Auditoria Interna/FUB, no acompanhamento da execução 
dos Contratos no âmbito da FUB, enquadra-se nos termos descritos acima, pois 
atendeu a ponto específico do processo (análise da legalidade de planilhas de custos e 
formação de preços) solicitado pela Gestão, representada pelas áreas técnicas 
responsáveis pela gestão dos contratos administrativos que necessita da assessoria da 
Auditoria 
 
É certo que a Administração Superior tem envidado esforços no sentido de promover a 
adequada estruturação das áreas responsáveis pela gestão de Contratos 
Administrativos no âmbito da FUB, a exemplo da Diretoria de Terceirização do 
Decanato de Gestão de Pessoas que, em 2012, deixou de encaminhar processos dessa 
natureza para a Auditoria Interna para análise técnica de planilhas de custos e 
formação de preços. Dessa forma, no que se refere à atuação da Auditoria Interna da 
FUB, nota-se o exercício pleno da sua atividade principal de assessoramento à Gestão. 
 
No que se refere especificamente aos Documentos citados no referido item da 
Solicitação de Auditoria 201211339/002, cabe salientar que os atos/procedimentos 
adotados pela Auditoria Interna não se caracterizam participação na gestão, uma vez 
que atuou em item específico de sua competência e de exercício de sua função de 
assessoria ao Gestor, indicando as providências a serem adotadas em todos os 
processos citados, como segue: 
 
Parecer AUD 02/2012 
 
A Auditoria Interna orienta o Gestor a adotar providências, quando afirma “...diante 
do exposto, verifica-se a possibilidade à autoridade competente para adotar os 
procedimentos administrativos com vistas ao reconhecimento da dívida, procedendo 
seu pagamento a título de indenização, desde que seja juntada ao processo a Nota 
Fiscal para que sejam realizadas as medidas para a regular liquidação da despesa, 
promovendo-se a apuração de responsabilidade de quem lhe deu causa, conforme 
preceitua o parágrafo Único do art. 59 da Lei 8.666/93, observados os direitos do 
contraditório e da ampla defesa”. 
 
Parecer AUD 031/2012 
 
Nota-se que a Auditoria Interna ratifica o valor do Contrato analisado pela área 
técnica da DOF/HUB, quando afirma “.... nos termos previstos na Cláusula Segunda 
do citado contrato, que uma vez aditado na forma do pleito, vigora no período de 
05/09/2012 a 05/09/2013, esta Auditoria Interna ratifica os valores calculados pela 
Divisão de Orçamento e Finanças/DOF-HUB, como consta na folha 276 do processo. 
 
Parecer AUD 032/2012: 
 
Nesse caso a Auditoria Interna atuou para dar cumprimento a uma determinação legal, 
em cumprimento ao disposto nos §§ 1º e 2º do Art. 7º da Portaria Conjunta nº. 01/2012 
– MPOG/AGU/SOF, os quais estabelecem, respectivamente, que para ”as dividas com 
valores de até R$ 29.999,99 (vinte e nove mil, novecentos e noventa nove reais e 
noventa e nove centavos), a autorização e o subsequente desbloqueio deverão ser 
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efetuados pelo dirigente de recursos humanos ou autoridade com atribuições 
equivalentes, sendo vedada a subdelegação, o qual deverá ser objeto de prévia análise 
por parte das auditorias internas das autarquias e fundações públicas a que pertence o 
beneficiário, para fins de verificação da memória de cálculo e da pertinência do 
pleito”. 
 
Por fim, o tema requer mais discussões no âmbito dessa CGU no sentido de melhor 
delimitar a atuação das Auditorias Internas que têm como atividade precípua 
assessoria à gestão, sabendo-se que as áreas técnicas das Fundações e 
Autarquias/MEC, na sua maioria são desprovidas da estrutura necessária ao bom e 
regular desenvolvimento de suas atividades.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201211339/002, item 24, referente à 
realização de ações de capacitação, foi informado o que segue: 
 
“Não constou do PAINT da Auditoria Interna/FUB para o exercício de 2012 ações de 
capacitação voltadas para servidores lotados e em exercício nas diversas áreas 
técnicas da FUB. Consta do referido Plano, dentro da Ação “Assessoria “in loco” aos 
Centros de Custo da Instituição” o item “Visita às Unidades”, oportunidade em que a 
Auditoria Interna pratica as ações não especificamente de capacitação, mas de 
instruções gerais a respeito das ações de controle, especialmente quanto à 
formalização dos processos administrativos da despesa, e, informações a respeito de 
dúvidas dos servidores das áreas sobre os diversos assuntos geridos ali.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201211339/001, item 11, referente à 
normatização vedando a participação dos auditores internos em atividades que possam 
caracterizar participação na gestão, foi informado o que segue: 
 
“Não há normatização interna nesse sentido. A Auditoria Interna atua prestando 
assessoria à Alta Administração da FUB e suas Unidades Gestoras, nos termos da 
Instrução Normativa/CGU /01/2001 e toda a literatura que disciplina as atividades de 
Auditoria Interna.” 
 
Em resposta ao Ofício nº 18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, datado de 24/06/2013, 
que encaminhou o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201305679, a Fundação 
Universidade de Brasília - FUB informou que concorda com todas as recomendações 
constantes do referido Relatório nos seguintes termos que se segue: 
 
Recomendação 1: 
 
Concorda com a Recomendação, informando que a Auditoria Interna foi devidamente 
orientada a se abster de emitir Pareceres Técnicos, Notas de Auditoria e demais 
Documentos que caracterizem atos de gestão, garantindo seu funcionamento por meio 
de acompanhamento indireto de processos, nos termos da IN/SFC/01/2001. 
 
Recomendação 2:  
 
Concorda com a Recomendação, informando que a Auditoria Interna foi devidamente 
orientada a priorizar a execução da Ação de Controle prevista em seu Plano Anual de 
Atividades voltada para a avaliação dos controles internos administrativos no âmbito 
da FUB e suas Unidades Gestoras.  
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Recomendação 3:  
 
Concorda com a Recomendação, informando que providências estão sendo adotadas no 
sentido de melhor aparelhar as áreas técnicas no âmbito da FUB, com ações de 
capacitação aos seus Servidores no sentido de aprimorar a execução das atividades 
inseridas em suas competências. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Conforme a Unidade aduziu em sua resposta, a Auditoria Interna é uma atividade 
independente e objetiva que presta serviços de avaliação e de consultoria com o objetivo 
de adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Auxilia a organização a 
alcançar seus objetivos por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada para a 
avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de risco, controle e 
governança corporativa. Ou seja, promove o assessoramento à alta administração da 
entidade, buscando agregar valor à gestão. 
 
Nesse sentido, para o exercício de suas atividades, a Unidade de Auditoria Interna deve 
observar aos dispositivos legais que a regem, a exemplo, da Lei nº 10.180//2001, que 
organiza e disciplina os sistemas de planejamento e de orçamento federal, de 
administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder 
Executivo Federal; Decreto nº 3.591/2000, que dispõe sobre o sistema de controle 
interno do Poder Executivo Federal; Instrução Normativa SFC nº 01/2001, que define 
diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do sistema de 
controle interno do Poder Executivo Federal; Instrução Normativa CGU nº 07/2006, que 
estabelece normas de elaboração e acompanhamento da execução do Plano Anual de 
Atividades das Auditorias Internas das entidades da administração indireta do Poder 
Executivo Federal; Instrução Normativa nº 01/2007, estabelece o conteúdo do Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna e do Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna; e decisões e normativos do TCU em processos de prestação de contas 
anuais. Além desses normativos, suas atividades devem estar pautadas nos princípios 
constitucionais, entre os quais ganham destaque o da legalidade e o da segregação de 
funções. 
 
Porém, compulsando os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Interna no 
exercício de 2012, verifica-se que o seu conteúdo diverge do previsto no § 6º, art. 15, do 
Decreto nº 3.591/2000, parecer sobre a prestação de contas anual da entidade e tomadas 
de contas especiais. Trata-se, na verdade, de parecer técnico revestido de conteúdo 
gerencial em atendimento às diversas áreas técnicas da FUB. São pareceres emitidos 
abrangendo, entre outros, a viabilidade de prorrogação contratual; procedência de 
pagamento por serviços prestados e não previstos contratualmente; e análise de pedido 
de reequilíbrio contratual. 
 
Ao consultar o PAINT 2012, verificou-se que para Ação 6 – Auditorias Operacionais, 
Atividade 1, houve alocação de 3.120 horas no assessoramento à administração 
superior, cujo escopo é a orientação técnica, visando atender a 100% das requisições 
formuladas. Tal objetivo se materializa com a emissão de parecer técnico de cunho 
gerencial. A realização dessa atividade representou 40,66% de todo o planejamento 
efetuado para o exercício de 2012, o que implicou, necessariamente, na baixa 
distribuição de horas para as atividades consideradas relevantes, a exemplo da 
Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios, 456, o que equivale a 5,96%; 
Avaliação da Situação das Transferências Realizadas, 378 ou 4,93%; Avaliação da 



 

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

38 

Estrutura de Controles Internos, 240 ou 3,13%; Avaliação sobre a Gestão do Patrimônio 
Imobiliário, 144 ou 1,88%; e Avaliação da Gestão do uso de cartões de Pagamento, 90 
ou 1,17%, perfazendo o montante 17,07% das horas totais alocadas no PAINT. 
 
Compete ao Chefe da Unidade de Auditoria Interna emitir parecer sobre os conteúdos 
da prestação de contas da FUB, em especial sobre a capacidade de os controles internos 
administrativos da unidade identificarem, evitarem e corrigirem falhas e irregularidades, 
bem como de minimizarem riscos inerentes aos processos relevantes da unidade; a 
regularidade de processos licitatórios; e o gerenciamento da execução dos convênios, 
acordos e ajustes, especialmente quanto à oportunidade da formalização, regularidade 
formal e acompanhamento da execução dos objetos, conforme preconiza a Decisão 
Normativa TCU nº 117/2011. No entanto, não poderia, considerando as cargas horárias 
destinadas à realização das atividades relevantes descritas anteriormente, pronunciar 
com segurança sobre os referidos conteúdos, bem como promover o assessoramento à 
alta administração da entidade e agregar valor à gestão. 
 
Ao ser questionada sobre o fato indigitado, a Unidade de Auditoria Interna informa que 
a manifestação técnica ocorre no âmbito do controle da legalidade das decisões da 
gestão de contratos, sendo, portanto, item de sua competência, sobejando à área técnica 
a gestão dos contratos propriamente dita. As inconsistências por ventura observadas, por 
exemplo, na solicitação de repactuação pela empresa contratada, são relatadas no 
respectivo parecer técnico e encaminhado juntamente com o processo de solicitação do 
pleito ao setor competente, sendo este o responsável em fazer a comunicação com a 
empresa solicitante do pedido. Não havendo reelaboração de planilhas ou efetuado 
cálculos. 
 
Além desse fato, informou que não há normatização interna vedando a participação dos 
auditores internos em atividades que possam caracterizar participação na gestão e que a 
Unidade de Auditoria Interna atua prestando assessoria à Alta Administração da FUB e 
suas Unidades Gestoras, nos termos da Instrução Normativa/CGU/01/2001 e toda a 
literatura que disciplina as atividades de Auditoria Interna. 
 
Entretanto, se faz necessário discordar dos argumentos ora apresentados pela Unidade 
de Auditoria Interna, haja vista que os fatos enunciados anteriormente infringem os 
princípios da legalidade e da segregação de funções. Em relação ao princípio da 
legalidade, este deve se entendido em dois sentidos: relativamente aos particulares (ou 
administrados) e relativamente à própria Administração. Para os administrados 
encontra-se ele estatuído no artigo 5º, II, da Constituição, segundo o qual reza que 
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 
 
Interpretando o dispositivo, podemos concluir que o princípio da legalidade, para os 
administrados, significa que eles podem praticar quaisquer atos para os quais não hajam 
expressa proibição em lei. 
 
Deve-se, pois, aqui, compreender o princípio em uma perspectiva negativa, no sentido 
de que aos particulares são autorizados todos os comportamentos para os quais não 
exista expressa norma proibitiva, não tendo eles certa conduta impedida em virtude da 
inexistência de norma legal que explicitamente lhes permita atuar. 
 
Para a Administração, ao contrário, o princípio tem uma conotação positiva, pois não 
basta esta ausência de norma proibitiva, é pressuposto de sua atuação a existência de lei 
que a autorize a agir, nas competências discricionárias, ou que determine que o faça nas 
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competências vinculadas. Ao contrário dos particulares, a Administração está impedida 
de agir em determinada situação quando não há norma legal que lhe outorgue 
competência para tanto. Isto se deve ao fato de que a Administração não tem vontade 
própria, autônoma e desvinculada da lei, constituindo a norma requisito indispensável 
para que os órgãos e entidades administrativas, por meio de seus agentes, possam 
praticar qualquer ato com consequências jurídicas. 
 
Destarte, não pode prosperar a argumentação de que os pareceres técnicos são emitidos 
com base na Portaria Conjunta nº 01/2012 de iniciativa da Secretaria de Gestão Pública, 
Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
Consultoria-Geral da Advocacia-Geral da União, haja vista que a permissão nela 
contida às Unidades de Auditoria Internas refere-se exclusivamente à verificação da 
memória de cálculo e pertinência do pleito de pagamento de benefícios previdenciários 
até R$ 29.999,99, a exemplo do Parecer nº 32/2012, não abrangendo, portanto, valor 
igual ou superior a R$ 30.000,00, bem como assuntos relacionados à contratação 
pública. Acrescenta-se, ainda, que a Portaria Conjunta nº 02, de 30 de novembro de 
2012, em seu art. 15 revogou a Portaria Conjunta nº 01/2012 e não contemplou em sua 
redação a previsão de a Unidade de Auditoria Interna emitir pareceres técnicos, para 
fins de verificação da memória de cálculo e da pertinência do pleito, o que de certa 
forma, corrobora com a falta de pertinência na emissão de pareceres de cunho gerencial 
por essa Unidade de Auditoria. 
 
Em relação ao princípio da segregação das funções, há que considerar que compete à 
Unidade de Auditoria Interna, conforme descrito anteriormente, emitir opinião sobre os 
controles primários estabelecidos pelo gestor, visando, entre outros aspectos, garantir 
maior eficiência dos processos internos, favorecer aderência às normas internas, 
promover uma maior conscientização dos gestores sobre a importância do 
gerenciamento de riscos e controles internos e identificar os riscos das atividades 
desenvolvidas pela entidade e propor alternativas para gerenciá-los. 
 
De outra forma, é vedada a realização de atividade de auditoria interna ao nível do 
gestor, primeiro nível da gestão, inserido em seus processos administrativos, pois 
implica no compartilhamento das responsabilidades pelo processo de trabalho e por seus 
resultados com o gestor, e, em consequência, compromete a independência funcional, 
pois impossibilita, posteriormente, a realização de atividade de auditoria por parte da 
Unidade de Auditoria Interna nos processos de contratação em que houve o seu 
pronunciamento técnico. 
 
Quanto aos serviços de consultoria prestados pela Unidade de Auditoria Interna, não se 
pode olvidar que esses devem ser voltados no auxilio para a organização alcançar seus 
objetivos. E assim sendo, o “cliente” que deve receber o apoio técnico da Unidade de 
Auditoria Interna é o órgão a quem se encontra vinculada diretamente, o Gabinete do 
Reitor, e não as próprias áreas técnicas, conforme aduzido pela Unidade em sua 
resposta. 
 
Se as áreas técnicas da FUB são desprovidas tecnicamente de conhecimento para o bom 
regular desenvolvimento de suas atividades, não possibilitando, assim, realizar uma 
análise segura sobre os assuntos de suas competências, caberia à Unidade de Auditoria 
Interna nos trabalhos desenvolvidos junto às essas áreas técnicas, fazer remissão em 
seus relatórios dessa carência técnica ao Reitor da Universidade de Brasília, de modo a 
orientar a realização de ações de capacitação aos seus servidores, e não suprimir a 
lacuna de conhecimento com emissão de pareceres técnicos revestidos da falta de 
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legalidade e que acarretam infringência ao principio da segregação de funções e à 
independência funcional da própria Unidade de Auditoria Interna. 
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
37.278/DSEDUI/SFC/CGU-PR, de 13/12/2012, a Unidade informou, por meio do 
Ofício nº 0043/2013/FUB-UnB de 29/01/2013, que concorda com as ressalvas 
apontadas e que todas as providências serão tomadas para atender as recomendações 
contidas neste relatório. 
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 24/05/2013, a Unidade informou que concorda 
com as ressalvas apontadas e que todas as providências estão sendo tomadas para 
atender as recomendações contidas neste relatório. No entanto, cabe ressaltar que será 
verificada a atuação da Unidade de Auditoria Interna no exercício de 2013 por meio de 
ação de controle específica, momento em que será verificada a implementação das 
recomendações propostas no referido relatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
Recomendação 1: Orientar a Unidade de Auditoria Interna de abster-se de emitir parecer 
técnico de cunho gerencial, haja vista não revestir-se de legalidade e contrariar o 
principio da segregação de funções e a independência funcional da própria Unidade de 
Auditoria Interna. 
 
Recomendação 2: Orientar as áreas técnicas da necessidade de realizar ações de 
capacitação voltadas a mitigar as carências técnicas de seus servidores, permitindo, 
assim, uma análise segura sobre os assuntos inseridos em suas competências, abstendo-
se, assim, de demandar à Unidade de Auditoria Interna posicionamento técnico que 
importe na prática de atos de gestão. 
 
Recomendação 3: Orientar a Unidade de Auditoria Interna a promover a realização de 
ações de controle de modo a aferir os controles primários estabelecidos pelo gestor, 
visando, entre outros aspectos, garantir maior eficiência dos processos internos; 
favorecer aderência às normas internas; promover uma maior conscientização dos 
gestores sobre a importância do gerenciamento de riscos e controles internos e 
identificar os riscos das atividades desenvolvidas pela entidade; e propor alternativas 
para gerenciá-los. 
 
2.2.1.4 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de regimento interno, manuais internos, procedimentos sistematizados 
ou normas de execução disciplinando as atividades/atribuições de responsabilidade 
da Unidade de Auditoria Interna. 
 
Fato 
 
A Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília - FUB, criada em 
14/04/1986, por meio da Resolução do Conselho Diretor nº 021/86, não dispõe até a 
finalização desse trabalho de regimento interno disciplinando, entre outros, os seus 
objetivos, competências e composição, constando apenas no sítio da Universidade de 
Brasília na internet, algumas atribuições inerentes às Unidades de Auditoria Interna, de 
forma generalizada. 
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Cabe acrescentar, também, que a Unidade de Auditoria Interna não possui manuais 
internos, procedimentos sistematizados ou normas de execução disciplinando a sua 
atuação, de modo que todos os níveis e todas as suas funções fiquem formalmente 
consignados. 
 
A Unidade foi instada a se manifestar por meio das Solicitações de Auditoria nºs 
201211339/001 e 201211339/002, itens 10 e 19, respectivamente. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Não aprovação pelo setor competente da Universidade de Brasília do regimento interno 
da Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília – FUB. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201211339/002, item 19, referente ausência 
de regimento interno regulamentando as atividades/atribuições de responsabilidade da 
Unidade de Auditoria Interna, foi informado o que segue: 
 
“A Unidade de Auditoria Interna da Fundação Universidade de Brasília encaminhou, 
por meio de 
Memorando AUD 15/2011, de 4 de julho de 2011, UnBDoc 79661/2011 Proposta de 
Reestruturação da Auditoria Interna/FUB, acompanhada de MINUTA de Regimento 
Interno. O processo foi apreciado pela Comissão de Reestruturação e Modernização da 
UnB, com emissão de Parecer, o qual foi encaminhado ao Senhor Chefe de Gabinete. O 
processo hoje encontra-se no Decanato de Gestão de Pessoas para apreciação no que 
se refere à parte envolvendo o Quadro de Servidores.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201211339/001, item 10, referente à 
elaboração de manuais internos, procedimentos sistematizados ou normas de execução 
disciplinando a atividade da Unidade de Auditoria Interna, foi informado o que segue: 
 
“A Auditoria Interna para desenvolver suas atividades tem por base Roteiros de 
Verificação, obediência às técnicas de auditoria, observância aos demais 
procedimentos de auditoria, não dispondo de tais instrumentos de forma manualizada. 
A Unidade de Auditoria Interna da FUB contemplou tais instrumentos ao apresentar 
proposta de reestruturação, onde consta o Regimento Interno da Unidade, bem como se 
encontra em fase de revisão pela Equipe e posterior encaminhamento às instâncias 
competentes da FUB sua Proposta de Manual da Auditoria Interna, onde disciplina 
toda a atuação da Auditoria Interna/FUB.” 
 
Em resposta ao Ofício nº 18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, datado de 24/06/2013, 
que encaminhou o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201305679, a Fundação 
Universidade de Brasília - FUB informou que concorda com todas as recomendações 
constantes do referido Relatório nos seguintes termos que se segue: 
 
Recomendação 1:  
 
Concorda com a Recomendação, informando que foi concluída a elaboração do 
Regimento Interno da Auditoria Interna/FUB, cujo estágio atual é de aguardar a 
conclusão do Manual de Auditoria Interna, nos termos de Despacho do Gabinete do 
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Reitor para encaminhamento dos Documentos citados ao Conselho Universitário.  Tal 
providência aguarda ainda a constituição do Conselho Diretor. 
 
Recomendação 2:  
 
Concorda com a Recomendação.  Assim que aprovados cópia dos Documentos serão 
encaminhados a essa Coordenação-Geral de Auditoria na Área Social/CGU. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Até a presente data, a Unidade de Auditoria Interna não teve sua proposta do regimento 
interno aprovado pelo Conselho Universitário – CONSUNI. Segundo informação 
prestada pelo Chefe da Unidade de Auditoria Interna, há apenas minuta do regimento 
interno, a qual se encontra para apreciação no Decanato de Gestão de Pessoas no que se 
refere ao quadro de servidores. 
 
Em consulta realizada ao sítio da Universidade de Brasília na internet, verificou-se 
algumas atribuições referentes às Unidades de Auditoria Interna, de modo geral, como 
por exemplo, elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna-PAINT do 
exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna-
RAINT, a serem encaminhados à Controladoria-Geral da União, para efeito de 
integração das ações de controle, até o último dia útil dos meses de outubro e janeiro de 
cada ano, respectivamente; examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas 
anual da FUB e tomada de contas especiais; comunicar, tempestivamente, sob pena de 
responsabilidade solidária, os fatos irregulares que causarem prejuízo ao Erário à 
Secretaria Federal de Controle Interno, após dar ciência à direção da entidade e 
esgotadas todas as medidas corretivas, do ponto de vista administrativo, para ressarcir a 
entidade; e verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a 
legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à 
eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais 
sistemas administrativos operacionais. 
 
Por outro lado, em que pese haver normativo disciplinando as atividades das Unidades 
de Auditoria Interna, a exemplo da Lei nº 10.180/2001, que organiza e disciplina os 
sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, 
de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal; Decreto nº 
3.591/2000, que dispõe sobre o sistema de controle interno do Poder Executivo Federal; 
Instrução Normativa SFC nº 1, de 6/4/2001, que define diretrizes, princípios, conceitos 
e aprova normas técnicas para a atuação do sistema de controle interno do Poder 
Executivo Federal; Instrução Normativa CGU nº 7/2006, que estabelece normas de 
elaboração e acompanhamento da execução do Plano Anual de Atividades das 
Auditorias Internas das entidades da administração indireta do Poder Executivo Federal; 
Instrução Normativa nº 1/2007, que estabelece o conteúdo do Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria 
Interna, a falta do regimento interno da Unidade de Auditoria Interna aprovado pela 
autoridade competente disciplinando, entre outros, os seus objetivos, competências e 
composição, fragiliza a sua atuação junto aos órgãos e unidades auditados, em virtude 
da falta de atribuições, de modo a garantir o desempenho efetivo de sua missão 
institucional, estabelecida pelos normativos supracitados. Da mesma forma, não há 
manuais internos, procedimentos sistematizados ou normas de execução disciplinando a 
sua atuação, de modo que todos os níveis e todas as suas funções fiquem formalmente 
consignadas. Apenas dispondo, atualmente, de roteiros de verificação. 
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No entanto, na proposta de reestruturação da Unidade de Auditoria Interna há previsão 
de tais instrumentos manualizados, bem como se encontra em fase de elaboração da 
proposta de seu manual de auditoria, disciplinando toda a sua atuação. 
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
37.278/DSEDUI/SFC/CGU-PR, de 13/12/2012, a Unidade informou, por meio do 
Ofício nº 0043/2013/FUB-UnB de 29/01/2013, que concorda com as ressalvas 
apontadas e que todas as providências serão tomadas para atender as recomendações 
contidas neste relatório. 
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 24/05/2013, a Unidade informou que concorda 
com as ressalvas apontadas e que todas as providências estão sendo tomadas para 
atender as recomendações contidas neste relatório. No entanto, cabe ressaltar que será 
verificada a atuação da Unidade de Auditoria Interna no exercício de 2013 por meio de 
ação de controle específica, momento em que será verificada a implementação das 
recomendações propostas no referido relatório.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
Recomendação 1: Fazer gestão junto ao setor responsável nessa Universidade de 
Brasília pela aprovação do regimento interno da Unidade de Auditoria Interna, de modo 
a serem estabelecidas, entre outros aspectos, os seus objetivos, competências e 
composição, visando a garantir o desempenho efetivo de sua missão institucional. 
 
Recomendação 2: Apresentar a essa Coordenação-Geral de Auditoria, quando aprovada, 
as cópias dos manuais internos, procedimentos sistematizados ou normas de execução 
disciplinando a atividade da Unidade de Auditoria Interna. 
 
2.2.1.5 INFORMAÇÃO 
 
Estrutura da Unidade de Auditoria Interna. 
 
Fato 
 
No ano de 2012, a Unidade de Auditoria Interna contou com a força de trabalho de 06 
(seis) servidores, dentre os quais se inclui o chefe da auditoria e 01 (um) estagiário de 
graduação (Biblioteconomia). Dos 06 (seis) servidores, 04 (quatro) estão lotados há 
mais de 3 anos no referido setor. O perfil profissional do corpo técnico está relacionado 
às áreas Contábeis, Econômicas, Matemática e de Auditoria. Cabe informar que não há 
funcionários terceirizados ou consultores lotados na referida Unidade Auditoria Interna. 
 
Entre os anos de 2008 a 2012 houve redução de 50% de pessoal da Unidade de 
Auditoria Interna, correspondendo à diminuição de 3 (três) profissionais. Segundo o 
Auditor Chefe, faz-se necessário a ampliação do corpo técnico com o propósito de dar 
atendimento às demandas crescentes das atividades da Unidade de Auditoria Interna, 
sendo considerado ideal para o desenvolvimento regular dessas atividades que o corpo 
técnico fosse composto por 12 (doze) servidores. No entanto, a proposta de 
reestruturação da Unidade de Auditoria Interna que se encontra em trâmite junto ao 
Decanato de Gestão de Pessoas, visando à ampliação do seu quadro funcional, 
estabelece um acréscimo de mais 3 (três) servidores, totalizando, assim, 09 (nove), 
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sendo 02 (dois) graduados em Ciências Contábeis e 01 (um) em Assistente em 
Administração. 
 
Todavia, em virtude do lançamento pelo governo federal do Programa de Apoio ao 
Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI, a 
composição da equipe de auditoria interna deveria ter caráter multidisciplinar, 
contemplando entre seus membros servidores com formação nas áreas de engenharia e 
informática, haja vista o crescimento de realização de despesas nesses dois segmentos, 
possibilitando, assim, a análise mais adequada dos processos de contratação realizados 
pela Fundação Universidade de Brasília - FUB. 
 
Quanto aos equipamentos de informática, foi informado de que os disponibilizados 
atualmente atendem ao desenvolvimento das atividades realizadas no âmbito da 
Unidade de Auditoria Interna, fazendo-se necessário apenas a implantação de sistema 
informatizado para melhor gerenciar as suas atividades, em especial no que se refere à 
gestão de documentos, estando em fase de finalização o processo de implantação de 
sistema informatizado das atividades de auditoria interna utilizado pela Unidade de 
Auditoria Interna da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. 
 
Em que pese à discordância da Unidade de Auditoria Interna, em relação às ações de 
capacitação e treinamento aos servidores lotados na Unidade de Auditoria Interna, 
consta do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, fls. 31 do Processo 
nº 00190.031760/2011-30, que dos 06 (seis) temas propostos, apenas 02 (dois) foram 
objeto de realização, sendo à maioria na formatação de Ensino à Distância - EAD. 
Quanto às áreas técnicas, não constou do PAINT 2012 atividade relacionada com ações 
de capacitação voltadas aos seus servidores, apesar das deficiências técnicas apontadas 
pela própria Unidade de Auditoria Interna. 
 
##/Fato## 

2.2.1.6 INFORMAÇÃO 
 
Atuação da Unidade de Auditoria Interna por meio da execução do Plano Anual de 
Atividades de Auditoria Interna - PAINT. 
 
Fato 
 
Por meio do Ofício nº 1.240/2011/FUB-UnB, de 07/11/2011, a Fundação Universidade 
de Brasília – FUB encaminhou ao Diretor de Auditoria da Área Social da SFC/CGU o 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT relativo ao exercício de 2012. 
Em atendimento ao contido no art. 5º da IN CGU nº 07/2006, realizou-se análise do 
PAINT apresentado, de modo a verificar a sua conformidade com o conteúdo exigido 
pelo art. 2º da referida Instrução Normativa. Em decorrência dessa ação de controle, 
emitiu-se o Relatório de Auditoria nº 201114529, de 28/11/2011, cuja conclusão é pela 
ausência de ressalva. Posteriormente, fora encaminhado e-mail ao Chefe da Unidade de 
Auditoria Interna, solicitando adequação no quantitativo de horas, haja vista que fora 
informado inicialmente 4.554 horas a serem trabalhadas em 2012, no entanto, a 
informação a ser considerada é de 7.674 horas, o que foi evidenciado no PAINT 
enviado de forma definitiva a esta Coordenação-Geral de Auditoria por meio do Ofício 
nº 0114/2012 – FUB/UnB, de 06/02/2012. 
 
Em relação à carga horária de trabalho, cabe informar que a Resolução do Conselho de 
Administração nº 07/2011 previu a redução da jornada de trabalho dos servidores 
técnico-administrativos em educação da Universidade de Brasília, podendo, portanto, 
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ser adotada carga horária de 06 a 08 horas diárias e de 30 a 40 horas semanais. A 
homologação da redução da jornada de trabalho à Unidade de Auditoria Interna ocorreu 
em 30/04/2012. 
 
Posteriormente, realizou-se, no período de 19/10/2012 a 23/11/2012, auditoria com 
objetivo de avaliar a atuação e a estrutura da Unidade de Auditoria Interna da Fundação 
Universidade de Brasília – FUB no exercício de 2012. Um dos escopos do trabalho 
remetia à execução do PAINT. Nesse sentido, observando ao contido no art. 8º da IN 
CGU nº 07/2006, encaminhamento pelas Unidades de Auditoria Interna às respectivas 
Unidades de Controle Interno em até 60 (sessenta) dias dos relatórios ou documentos 
equivalentes produzidos em decorrência das auditorias realizadas, verificou-se que 
foram encaminhados a esta Coordenação-Geral de Auditoria 03 (três) relatórios no dia 
19/10/2012, porém, todos deixaram de atender ao referido dispositivo legal. 
 
O Relatório nº 01/2012 não foi datado. No entanto, o período de realização de auditoria 
nele consignado aponta para os dias 10/04 e 23/05/2012; os Relatórios nºs 02 e 03/2012 
datam, respectivamente, de 15/06 e 07/08/2012, e dessa forma, tendo como referência a 
data de 19/10, data do encaminhamento dos relatórios, verifica-se que não houve o 
cumprimento do descrito no art. 8º da IN CGU nº 07/2006, pois o Relatório nº 03/2012 
deveria ser encaminhado a essa Coordenação-Geral de Auditoria no máximo até o dia 
07/10/2012. 
 
Outro aspecto é quanto ao cumprimento do PAINT, em que dos 22 itens programados 
no PAINT, duas atividades não foram realizadas em 2012 em função do exíguo prazo 
para o seu cumprimento no exercício em curso conforme informado pela própria 
Unidade de Auditoria Interna e, assim, serão abordadas no PAINT 2013 e referem-se á 
seguintes descrições: Ação 6 – Auditorias Operacionais e Ação 7 – Gestão 
Orçamentária e Financeira. 
 
A unidade auditada informou que a execução das atividades planejadas dificilmente 
acontece nos exatos termos do cronograma elaborado, em função das constantes 
interrupções de atividades que ocorrem em seu dia-a-dia com atividades de assessoria 
aos gestores, previstas no PAINT, implicando no deslocamento de técnicos para tais 
atividades, além de realização de auditoria compartilhada. Entretanto, cabe asseverar em 
relação à atividade de assessoramento aos gestores, que foi estabelecido no PAINT 
3.120 horas, o que corresponde a, aproximadamente, 40,66% das atividades a serem 
executadas no exercício de 2012, todavia, conforme descrito em item específico desse 
relatório, não encontra amparo legal a emissão de pareceres técnicos revestidos de 
conteúdo gerencial. 
 
Nesse sentido, pelo todo exposto, pode-se inferir que as dificuldades mencionadas pela 
Unidade de Auditoria Interna na realização de suas atribuições em 2012 podem ter 
procedência na adoção da flexibilização da jornada de trabalho; no baixo número de 
servidores disponibilizados para o exercício das atividades; e principalmente, na 
realização de atividades não inerentes à Unidade de Auditoria Interna – emissão de 
parecer técnico com cunho gerencial.  
 
A Unidade de Auditoria Interna informou que em relação ao PAINT 2013 apenas estão 
previstas atividades inerentes ao exercício do cargo, em cumprimento ao art. 8º da 
IN/CGU nº 07/2006. 
  
 
##/Fato## 
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2.2.1.7 INFORMAÇÃO 
 
Seleção de processos para análise sem levar em conta os critérios de materialidade 
e relevância dos gastos realizados pela UJ no período de referência do Relatório de 
Gestão.  
 
Fato 
 
Com base na resposta apresentada pela Unidade de Auditoria Interna, e considerando o 
período realização dos trabalhos junto à Unidade de Auditoria Interna, 19/10/2012 a 
23/11/2012, o volume de recursos auditados pela Unidade de Auditoria Interna por 
Programa/Ação ou Programação/módulo-tipo encontra-se evidenciado no quadro a 
seguir: 
 

Relatório 
Auditoria/ Nota 

de Auditoria 

Programa/Ação 
Programa/Módulo - Tipo 

Recursos 
Auditados 

01/2012 Pagamento de Pessoal Ativo da União. 234.333,68 
02/2012 - Não financeiro. 

03/2012 Pagamento de Pessoal Ativo da União. 189.366,96 
03/2011 (*) Funcionamento dos Cursos de Graduação. 1.472.174,70 

04/2012 Funcionamento dos Cursos de Graduação. 12.906,96 

NA 07/2012 Capacitação de Servidores. Qualificação e Requalificação. 69.704,49 

TOTAL 1.908.782,30 
*Relatório concluído em 2012. 

 
Verificou-se que o total de recursos auditados pela Unidade de Auditoria correspondeu 
a 0,14% dos recursos geridos pelo FUB no período avaliado, conforme demonstrado no 
quadro abaixo: 
 

Volume de 
Recursos 

Auditados (A) 

Volume de Recursos Geridos 
pela UJ (B) 

Percentagem de Recursos Auditados pela 
AUDIN (A/B) (%) 

1.908.782,30 1.363.811.541,41 0,14 

 
O percentual auditado pela Unidade de Auditoria Interna no exercício de 2012, tendo 
como parâmetro as atividades realizadas até o mês de outubro e encaminhadas por meio 
do Ofício nº 893/2012 FUB-UnB, de 15/10/2012, em cumprimento ao disposto no art. 
8º da Instrução Normativa CGU nº 07/2006, é pouco significativo frente aos dispêndios 
realizados pela FUB para o mesmo período avaliado. Cabe acrescentar que o Relatório 
de Auditoria nº 03/2011 - Funcionamento dos cursos de graduação, que representa, 
aproximadamente, 86,00% dos recursos indicados pela unidade auditada em 2012, 
refere-se ao período de gestão do exercício de 2011, tendo apenas ocorrido a sua 
conclusão no exercício corrente. O referido relatório não foi encaminhado pela Unidade 
de Auditoria Interna a essa Coordenação-Geral de Auditoria. 
 
Nesse diapasão, verificou-se que os Relatórios nºs 01, 02 e 03/2012 encaminhados por 
meio do Ofício nº 1.240/2011/FUB-UnB, de 07/11/2011 apresentam como período de 
gestão avaliado, respectivamente, o exercício 2011 e 1º quadrimestre de 2012; o 
exercício de 2011; e o exercício de 2011, o que, de certa forma, pode-se asseverar que o 
escopo das atividades desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna pautou-se 
mormente no exercício de 2011. As horas empregadas no desenvolvimento dessas 03 
(três) atividades foram de 816 horas, 10,63% do estabelecido para o PAINT.  
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Porém, caberia à Unidade de Auditoria Interna, quando da seleção dos processos a 
serem analisados, valendo-se dos critérios de materialidade, relevância e criticidade, 
selecionar despesas incorridas no exercício de 2012, sobretudo de modo a propiciar a 
avaliação dos controles internos estabelecidos pelo gestor e agregar, de forma mais 
tempestiva, valores à gestão, tornando possível, assim, assessorar a mais alta hierarquia 
da organização e os demais gestores no cumprimento dos objetivos institucionais, 
avaliando o nível de segurança e qualidade dos controles, processos, sistemas e gestão.  
##/Fato## 

 
2.2.1.8 INFORMAÇÃO 
 
Ausência de trabalhos realizados pela Unidade de Auditoria Interna no 
acompanhamento de ações vinculadas ao Programa de Aceleração do 
Crescimento, Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Olimpíadas de 2016. 
 
Fato 
 
Não existem trabalhos de auditoria realizados pela Unidade de Auditoria Internos 
voltados para o acompanhamento de ações vinculadas ao Programa de Aceleração do 
Crescimento, Copa do Mundo de Futebol de 2014 e Olimpíadas de 2016, haja vista não 
haver previsão de Ações Orçamentárias no orçamento aprovado pelo Congresso 
Nacional para a FUB. Também não há rotina regulamentada internamente para 
acompanhamento das recomendações oriundas da CGU e do TCU. Entretanto, segundo 
a unidade auditada, essa atribuição é cumprida quando do recebimento da demanda dos 
citados órgãos, via gabinete do Reitor ou diretamente na Auditoria Interna, buscando 
nas áreas pertinentes todas as informações e documentos que atendam à recomendação.  
 
O instrumento utilizado, no caso de recomendações oriundas da CGU decorrente de seu 
Relatório Anual sobre as Contas é o Plano de Providências Permanente. 
Em relação aos trabalhos de auditoria internos realizados a partir de denúncias, cabe 
informar que durante o exercício de 2012, até o encerramento desse trabalho, havia sido 
protocolado apenas 01 (um) evento, cujo assunto referia-se à acumulação das atividades 
como prestador de serviços desenvolvidas na Editora da Universidade com as atividades 
eleitorais no pleito eleitoral de 2012, em que concorreu ao cargo de vereador na cidade 
de Cocalzinho de Goiás – GO. Ao analisar o fato, emitiu-se o Parecer AUD nº 
042/2012, que conclui pela não admissibilidade da denúncia no âmbito da Editora da 
Universidade de Brasília, sugerindo o encaminhamento dos autos ao juízo eleitoral, 
órgão competente para decidir as arguições de inelegibilidade apresentadas pela 
denunciante.  
  
##/Fato## 

2.2.1.9 INFORMAÇÃO 
 
Ausência de normatização regrando as atividades desenvolvidas pela Unidade de 
Auditoria Interna. 
 
Fato 
 
Quanto à existência de normatização regrando as atividades desenvolvidas pela 
auditoria interna no que se refere à autorização para acesso irrestrito a registros, pessoal, 
informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas auditorias, 
foi informado que não há autorização expressa em vigor em tal sentido, no entanto, 
ressaltou o Chefe da Unidade de Auditoria Interna que a questão está tratada na 
proposta de Regimento Interno encaminhada ao Gabinete do Reitor, em atendimento ao 
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item 1.1.1.3, Recomendação 001, do Relatório de Auditoria nº 201211339, que se refere 
à avaliação e estrutura da Unidade de Auditoria Interna. 
 
Da mesma forma, os departamentos da Fundação Universidade de Brasília não atendem 
prontamente as solicitações de informação e/ou de documentação pela auditoria interna, 
de modo que provoca descumprimento do cronograma definido em seu PAINT, 
retardando os resultados e os objetivos almejados na realização dos trabalhos inerentes à 
sua competência. 
 
Quanto à prerrogativa de obtenção de apoio necessário dos servidores das unidades 
submetidas à auditoria e da assistência de especialista em determinados trabalhos de 
auditoria, foi informado que os servidores das áreas técnicas prestam total apoio à 
realização dos trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Auditoria Interna e que não 
houve no exercício de 2012 a realização de trabalhos envolvendo a participação de 
especialistas e profissionais das áreas técnicas, subsidiando os referidos trabalhos. No 
entanto, cabe frisar que consta da proposta de Regimento Interno da Unidade de 
Auditoria Interna dispositivo regrando a possibilidade de se requerer a assistência de 
especialistas e profissionais com conhecimento técnico profissional para subsidiar os 
trabalhos de auditoria quando o assunto estiver fora de área de competência. 
 
Quanto à normatização da vedação da participação dos auditores internos em atividades 
que possam que possam caracterizar participação na gestão, como aplicação do 
Princípio da Segregação de Funções, de modo a promover a independência nos 
trabalhos de auditoria, da mesma forma que anteriormente descrito, consta da proposta 
de Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna dispositivo vedando a 
participação de seus servidores em atividades que possam configurar atos de gestão. 
Cabe registrar que consta da proposta de reestruturação da Unidade de Auditoria Interna 
além da minuta de seu Regimento Interno, o Manual de Auditoria Interna e Código de 
Ética do Auditor Interno, abrangendo entre outros assuntos, a sua forma de atuação.  
##/Fato## 

 
2.2.1.10 INFORMAÇÃO 
 
Análise do Relatório de Auditoria e dos papéis de trabalho produzidos pela 
Unidade de Auditoria Interna. 
 
Fato 
 
A emissão do Relatório de Auditoria nº 01/2012, decorrente da execução do Plano 
Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/ 2012; Ação 8 - Gestão de Pessoas; 
Atividade 2 - Pagamento de Auxílios, Adicionais, Indenizações a Servidores, teve como 
escopo a verificação da conformidade e regularidade dos processos de concessão de 
ajuda de custo a servidor redistribuído para a Fundação Universidade de Brasília no 
exercício de 2011 e no 1º quadrimestre de 2012, nos termos da Lei nº 8.112/1990 e 
Decreto nº 4.004/2001. O total de recursos auditados foi da importância de R$ 
234.333,68. 
 
Em análise aos respectivos papéis de trabalho e consulta formulada ao Sistema Siafi 
Gerencial, verificou-se que os processos incluídos na amostra e analisados pela equipe 
da auditoria interna correspondem a, aproximadamente, 100% dos valores empenhados 
na conta contábil 3.3.3.9.0.93.03 - Ajuda de Custo - Pessoal Civil, no período 
estabelecido para análise da gestão, Exercício de 2011 e 1º quadrimestre de 2012. 
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Compõem os papéis de trabalho analisados check list elaborado com base no Decreto nº 
4.004/2001, Orientação Normativa MPOG nº 01/2005, lei 8.112/1990, arts. 49 a 57 e 
jurisprudências do Tribunal de Contas da União, bem como matriz de planejamento, 
cujo objetivo é enunciar de forma clara e resumida o objetivo de auditoria. No entanto, 
não se identificou nos autos dos papéis de trabalho a utilização da referida matriz, 
apenas do check list, sendo preenchido um para cada processo analisado. Por outro lado, 
encontrou-se a definição dos servidores responsáveis pela execução dos trabalhos e a 
quantidade de homens-hora alocada à atividade. Todavia, não se identificou a 
readequação da carga horária em virtude do acréscimo de 04 (quatro) processos 
referentes ao exercício de 2012 e a prorrogação para a conclusão dos trabalhos em 05 
(cinco) dias úteis; o programa de auditoria com procedimentos que contemplassem as 
técnicas, detalhamento e testes suficientes para atingimento dos objetivos dos trabalhos; 
e os recursos materiais necessários à sua execução. 
 
Quanto à adequabilidade dos papéis de trabalho, cabe informar que possuem 
abrangência e grau de detalhamento suficientes para propiciar o entendimento e suporte 
às opiniões, críticas, sugestões e recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 
01/2012, visando certificar a adequabilidade do achado às suas evidências, permitindo a 
sua rastreabilidade. Os resultados dos exames apontaram várias inconsistências 
relacionadas à formalização processual na concessão da ajuda de custo, 
aproximadamente em 78% dos processos analisados, a exemplo do seguinte: processos 
foram instruídos com documentos na forma de cópia, ou seja, sem a devida autenticação 
e assinaturas do agente público competente; ausência de comprovação do interesse da 
Administração na redistribuição do servidor; pagamento em valores superiores ao 
devido; ausência de comprovação da residência do servidor à época da redistribuição; e 
ausência de comprovação de dependentes. 
 
Destarte, pode-se inferir a partir dos achados de auditoria consignados no Relatório de 
Auditoria nº 01/2012 que não existe, em relação à formalização processual, uma 
padronização de procedimentos ou até mesmo observância de check list adotados no 
âmbito do Decanato de Gestão de Pessoas, de modo a evitar ou mitigar falhas com a 
mesma natureza das apontadas pela equipe da auditoria interna. 
 
Em relação à adequabilidade das recomendações exaradas pela equipe da auditoria 
interna, verificou-se que, de modo geral, visa corrigir as falhas apontadas de forma 
pontual, quer seja como a inserção de documentos necessários a correta instrução 
processual ou ressarcimento ao Erário em virtude do pagamento em desconformidade 
com a legislação vigente. Não foram verificadas recomendações cujo objetivo 
concentrasse no propósito de eliminar, mitigar ou até mesmo reduzir as causas vitais da 
situação motivadora da construção do registro, como por exemplo, a realização de ações 
de capacitação junto aos servidores responsáveis pela análise, concessão e autorização 
para o pagamento de despesas referentes à ajuda de custo, bem como a simples adoção 
de check list na verificação do atendimento dos pressupostos necessários à concessão da 
referida indenização aos pleiteantes do benefício.  
##/Fato## 

 
2.2.1.11 INFORMAÇÃO 
 
Parecer da Unidade de Auditoria Interna sobre a prestação de contas da Fundação 
Universidade de Brasília não está de acordo com o que estabelece a Portaria TCU 
nº 150/2012.  
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Fato 
 
Consta das fls. 12 a 43 do Processo nº 23106.003731/2013-57 o Parecer da Unidade de 
Auditoria Interna sobre a prestação de contas da Fundação Universidade de Brasília - 
FUB, conforme exigência do Anexo III da DN TCU nº 124/2012. Em análise ao seu 
conteúdo, constatou-se que o referido Parecer apresentou discrepâncias em relação à 
norma expedida pelo Tribunal de Contas da União. Primeiramente, não contemplou 
informações gerenciais sobre a execução do plano de trabalho do exercício de referência 
das contas e de como é feita a escolha do titular da Auditoria Interna. 
 
Segundo, em que pese haver item específico contemplando avaliação da capacidade de 
os controles internos administrativos da unidade identificarem, evitarem e corrigirem 
falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos inerentes aos processos 
relevantes da unidade, o seu conteúdo não trata o assunto com clareza, limitando-se 
informar que as fragilidades constatadas na área em que a auditoria interna atuou 
durante o exercício de 2012 e os relatórios e notas de auditorias emitidos no exercício 
de referência das contas, sem adentrar, especificamente, nos controles internos 
instituídos. 
 
Cabe acrescentar que a estrutura dos itens apresentados no referido Parecer da Unidade 
de Auditoria Interna não está de acordo com a sequência prevista na DN TCU nº 
124/2012, além de que se inseriu informações não exigidas pela referida norma, às 
quais, em alguns casos, já se encontram descritas no Relatório de Gestão da UJ enviado 
ao Egrégio Corte de Contas, a exemplo, das recomendações emanadas da 
Controladoria-Geral da União que foram implementadas e as que se encontram 
pendentes de atendimento, bem como as deliberações exaradas pelo Tribunal de Contas 
da União. 
 
Posteriormente, a Unidade de Auditoria Interna se manifestou pela concordância parcial 
do fato relatado, informando que a interpretação dada ao item 6 do Anexo III da DN 
TCU nº 124/2012 foi a de que a Unidade de Auditoria Interna emitiria Parecer sobre a 
prestação de contas, o que equivaleria a manter a estrutura exigida para as contas de 
2011, e também as informações contidas nos itens de “a” a “g”. Assim, em 
complemento às informações requeridas no item “a”, acrescenta-se que a escolha do 
Titular da Auditoria Interna se dá por indicação do Dirigente Máximo, em cumprimento 
ao art.18, inciso XVI, do Regimento geral da Universidade de Brasília e, após, em 
processo devidamente formalizado é encaminhado à apreciação da Controladoria-Geral 
da União, em atendimento ao § 5º do art. 15 do Decreto 3.591/2000.Fato## 
 
2.2.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               
2.2.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Elaboração do relatório de gestão sem observância do conteúdo exigido pela 
Portaria TCU nº 150/2012. 
 
Fato 
 
O Relatório de Gestão encaminhado eletronicamente pela Fundação Universidade de 
Brasília – FUB ao Tribunal de Contas da União não atendeu ao conteúdo exigido pela 
Portaria TCU nº 150/2012, a qual traz orientações quanto à elaboração dos conteúdos 
dos relatórios de gestão referentes ao exercício de 2012. As inconsistências estão 
identificadas no quadro a seguir. 
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Quadro - Inconformidades detectadas no Relatório de Gestão. 
 

Item da DN TCU nº 119/2012 Inobservância à Portaria TCU nº 150/2012 
PARTE A 

1. Identificação e atributos das UJ que compõem o Relatório. 

1.3 - Organograma funcional e competências e 
atribuições das áreas. 

A UJ deixou de descrever as competências e 
atribuições de responsabilidade de todas as áreas que 
integram a estrutura da UJ e de identificar os 
macroprocessos. 

1.4 - Macroprocessos finalísticos. 
A UJ não descreveu de forma sucinta como os 
macroprocessos foram conduzidos no exercício de 
referência do RG. 

1.5 - Macroprocessos de apoio. 
A UJ não descreveu de forma sucinta como os 
macroprocessos foram conduzidos no exercício de 
referência do RG. 

2. Planejamento Estratégico, Planos de Metas e de Ações. 

2.2 - Informações sobre as estratégias adotadas 
para atingir os objetivos estratégicos. 

A UJ não evidenciou as estratégias adotadas para 
alcançar seus objetivos estratégicos, informando os 
principais riscos encontrados para o atingimento dos 
objetivos traçados, no entanto, não abarcou quais as 
ações implementadas para mitigar os riscos 
identificados, bem como se os objetivos estratégicos 
propostos foram alcançados. 

2.3 - Demonstração da execução do plano de 
metas ou de ações para o exercício. 

A UJ não avaliou os resultados alcançados no ano de 
2012. 

2.4 - Informações sobre indicadores utilizados 
para monitorar e avaliar a gestão. 

A UJ não realizou acompanhamento dos indicadores 
em 2012.  

3. Estruturas de Governança e de auto controle da gestão. 

3.4 - Informações sobre a estrutura e as 
atividades do Sistema de Correição. 

A UJ não abordou a estrutura existente e as atividades 
do sistema de correição da UJ, bem como a indicação 
da base normativa que regulamenta tal atividade, as 
competências e responsabilidades da unidade de 
correição, bem como não discorreu sobre os principais 
resultados observados em relação a essa atividade. 

3.5 - Informações quanto ao cumprimento, 
pela instância de correição da UJ, da Portaria 
CGU 1.043/2007 (CGUPAD). 

A justificativa apresentada pela UJ não está de acordo 
com o preceito estabelecido pela Portaria CGU nº 
1.043/2007. 

4. Programação e Execução das Despesas Orçamentárias e Financeiras. 

4.1 - Informações sobre os Programas do 
Plano Plurianual vigente, de responsabilidade 
integral ou parcial da UJ (Programas 
Temáticos, Objetivos estratégicos, Iniciativas, 
ações e Programas de Gestão, manutenção e 
Serviços ao Estado). 

A análise crítica da Ação 20GK não contemplou a 
análise sintética do cumprimento das metas e a 
avaliação dos impactos com os resultados alcançados, 
bem como os eventuais problemas na execução, haja 
vista a baixa execução financeira, 60%. Não houve 
menção a RPNP. O quadro apresentou títulos 
equivocados. 

4.2 - Informações sobre a Execução 
Orçamentária e Financeira da Despesa. 

O somatório do Quadro A.4.21 - Quadro Resumo da 
Programação de Despesas e da Reserva de 
Contingência, não bate com as informações anteriores 
dos dois outros quadros. 
 
A análise crítica exigida para o item 4.2.2 – 
Programação da Despesa não contemplou a 
compatibilidade dos limites orçamentários 
estabelecidos pelos órgãos envolvidos na gestão do 
sistema orçamentário em relação às necessidades de 
crédito da UJ para cumprimento da sua programação 
de trabalho, bem como a análise do comportamento da 
proposta orçamentária, desde a elaboração pela UJ, até 
a publicação da LOA, explicitando as consequências 
das alterações ocorridas, e as alterações relevantes 
ocorridas nas dotações do exercício em relação às 
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dotações do exercício anterior. 
5. Tópicos especiais da execução orçamentária e financeira. 

5.4 - Suprimento de Fundos. 
A UJ não evidenciou em sua análise crítica os 
resultados atingidos e as razoes que levaram o gestor a 
optar pelo o uso dessa medida excepcional. 

6. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de obra e custos relacionados. 

6.1 - Composição do Quadro de Servidores 
Ativos. 

Em relação ao Item 6.1.5 – Acumulação Indevida de 
Cargos, Funções e Empregos Públicos, a UJ não 
abordou o requerido pela Portaria TCU nº 150/2012, 
quer seja: 
a) A existência de controles internos com a finalidade 
de detectar possível acumulação vedada de cargos, 
funções e empregos públicos. 
b) Tipos de controle implementado e periodicidade de 
revisão. 
c) A propriedade dos controles implementados em 
termos de utilidade e eficiência. 
d) A existência e o quantitativo de servidores que 
acumulem cargos, funções ou empregos públicos 
indevidamente no quadro de pessoal da unidade 
jurisdicionada. 
 
Em relação ao Item 6.1.7.1 - Atos sujeitos à 
comunicação ao Tribunal por intermédio do SISAC, a 
UJ não soube informar quanto aos atos de admissão o 
prazo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o 
registro no SIASC. 
 
Em relação ao Item 6.1.7.3 - Informações da atuação 
do Órgão de Controle Interno (OCI) sobre os atos, a 
UJ não dispõe de controles internos estabelecidos para 
informar se o OCI realizou alguma diligência em 2012 
quanto aos atos registrados no SISAC. 
 
A UJ não apresentou indicadores gerenciais sobre 
recursos humanos. Trouxe uma análise para os temas 
propostos pelo TCU, não apresentando memória de 
cálculo para obtenção dos resultados. Não trouxe as 
conclusões para cada tema informado. 
 
Os quadros requeridos pelo o item 6.1 - Composição 
do quadro de servidores ativos do Relatório de Gestão 
e relacionados com a força de trabalho da UJ não 
apresentam informações consistentes, havendo 
divergência de informações quanto ao total de 
servidores. 

7. Gestão de Patrimônio Mobiliário e Imobiliário. 

7.1 - Gestão da Frota de Veículos Próprios e 
Contratados de Terceiros. 

A UJ não trouxe a informação solicitada para a frota 
de veículos automotores de sua propriedade quanto à 
estrutura de controles de que a UJ dispõe para 
assegurar uma prestação eficiente e econômica do 
serviço de transporte. Não há também um plano de 
substituição da frota. 
 
Em relação à frota de veículos automotores contratada 
de terceiros, a UJ não informou adequadamente 
quanto: 
a) à existência de estudos técnicos realizados para a 
opção pela terceirização da frota e dos serviços de 
transporte. 
b) à média anual de quilômetros rodados, por grupo de 
veículos. 



 

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

53 

c) à idade média anual. 
8. Gestão de Tecnologia da Informação. 

8.1 - Informações sobre a gestão de TI da UJ. 
A UJ não apresentou resposta ao Item 8: Em relação à 
Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto nº 6.932/2009). 

10. Conformidade e tratamento de disposições legais e normativas. 
10.1 - Deliberações do TCU e do OCI 
Atendidas no Exercício. 

A UJ não listou todos os acórdãos expedidos pelo 
TCU no exercício de 2012, bem como todas as 
recomendações emanadas do Órgão de Controle 
Interno. 

10.3 - Declaração de Bens e Rendas 
Estabelecida na Lei n° 8.730/1993. 

A UJ não trouxe o quadro contemplando o 
cumprimento da obrigação de entregar a DBR, haja 
vista a ausência de controles internos estabelecidos no 
setor responsável pela apresentação da informação.  

PARTE B – CONTEUDO ESPECÍFICO 
1. Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. 

1.3 Análise dos Resultados dos 
Indicadores de Desempenho das IFES. 

A UJ não apresentou análise crítica dos resultados dos 
indicadores, inclusive com a demonstração dos 
desvios eventualmente apurados e respectivos motivos 
para tais desvios. 

4. Avaliação sobre o andamento dos projetos e programas financiados com recursos externos. 
a) Os efeitos (positivos ou negativos) na taxa 
interna de retorno decorrentes da variação 
cambial, atraso na execução do cronograma 
físico, alterações contratuais e etc; 

A informação apresentada pela UJ não remete à 
avaliação quanto aos efeitos (positivos ou negativos) 
na taxa interna de retorno decorrentes da variação 
cambial, atraso na execução do cronograma físico, 
alterações contratuais. 

b) Os impactos sobre o fornecimento dos bens 
e serviços objetos dos contratos. 

A informação apresentada pela UJ não remete aos 
impactos sobre o fornecimento dos bens e serviços 
objetos dos contratos. 

 
Em relação à informação requerida pelo Item 6.2.2 – Informações sobre a Substituição 
de Terceirizados em Decorrência da Realização de Concurso Público, cabe informar que 
a UJ foi silente, no entanto, à fls. 197 do Relatório de Gestão, em atendimento ao item 
29, Parte B do Anexo II da DN TCU nº 119/2012 – Conteúdo Específico, foi informado 
que não houve autorização dos órgãos competentes para a realização de concurso 
público para substituição da mão de obra terceirizada, havendo vagas apenas para suprir 
as necessidades referentes ao Quadro de Referência dos Servidores Técnicos 
Administrativos - QRSTA e Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - 
REUNI. 
 
No entanto, verificou-se que o número de prestadores de serviços sem vínculo com a 

Administração Pública – SICAP apresentou evolução de seu quantitativo durante o 
exercício de 2012 em aproximadamente 23,5%, conforme informado no quadro a 

seguir, em desrespeito ao que estabelecem os Acórdãos do Tribunal de Contas da União 

nºs 1.520/2006, 3.005/2009, 2.681/2011 e 2.081/2012, todos Plenário, quanto à 

obrigatoriedade de redução do quuantitativo. A Unidade não informou o motivo do 

acréscimo. 
 

MÊS QUANTITATIVO 
Janeiro 530 
Fevereiro 528 
Março 526 
Abril 582 
Maio 585 
Junho 586 
Julho 632 
Agosto 633 
Setembro 646 
Outubro 660 
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Novembro 669 
Dezembro 654 

 
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, foi dado conhecimento à UJ 
acerca dos itens que necessitam de complementação de informação, de forma a garantir 
o inteiro atendimento à Portaria TCU nº 150/2012, tendo o gestor apresentado, por meio 
do Ofício n° 0017/2013/DPO, de 9 de julho de 2013, o documento acostado aos autos às 
fls. 133 a 150  do presente processo de contas. Contudo, algumas informações ainda 
permanecem sem o atendimento pleno ao conteúdo da Portaria TCU nº 150/2012.   
##/Fato## 

 
2.2.2.2 INFORMAÇÃO 
 
Elaboração de rol de responsáveis em desconformidade com o organograma da UJ 
e sem observância do que estabelece a Instrução Normativa TCU nº 063/2010. 
 
Fato 
 
A Fundação Universidade de Brasília – FUB, instituída pela Lei nº 3.998 de 15 de 
dezembro de 1961, encaminhou por meio do Ofício nº 0206 – FUB-UnB, de 
27/03/2013, a prestação de contas referente ao exercício de 2012, formalizada sob o nº 
23106.003731/2013-57. 

Em análise ao referido processo, e considerando o organograma inserido no Relatório 
de Gestão fls. 26, verificou-se que o rol de responsáveis inserido às fls. 03 a 010 estava 
em desacordo com o que estabelecem os arts. 10 e 11 da IN TCU nº 063/2010, haja 
vista a ausência dos responsáveis pela gestão e seus respectivos substitutos que 
desempenharem, durante o período a que se referirem as contas, as naturezas de 
responsabilidade descritas pelos incisos II e III, art. 10 da IN TCU nº 063/2010, quais 
sejam, respectivamente, os membros de diretoria ou ocupante de cargo de direção no 
nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente máximo da 
Unidade Jurisdicionada, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade 
jurisdicionada e os membros de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou 
estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na 
economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade. Exceção feita apenas em 
relação ao Decanato de Administração, porém, a natureza de responsabilidade 
informada não atende ao que estabelece o normativo do Tribunal de Contas da União. 
 
Nesse sentido, o rol apresentado deixou de consignar os responsáveis pela gestão, e seus 
respectivos substitutos, que desempenharem, durante o período a que se referirem as 
contas, as naturezas de responsabilidades referentes ao inciso III: membros do Conselho 
de Administração – CADE e do Conselho Universitário – CONSUNI; e II da IN TCU 
nº 063/2010: demais Decanatos; Órgãos Complementares; Assessorias e Secretarias; 
Centros; Institutos e Faculdades; e Órgãos Auxiliares. 
 
Destarte, por meio da Nota de Auditoria nº 201305679/001, item 01, foi solicitada à UJ 
a apresentação de novo rol de responsáveis para inserção nos autos do Processo nº 
23106.003731/2013-57 em substituição ao contido entre as fls. 03 a 10, considerando 
para tanto as naturezas de responsabilidades descritas nos incisos II e III, art. 10, IN 
TCU nº 063/2010, os períodos em que de fato os titulares e seus substitutos 
desempenharam durante o exercício de 2012 e a estrutura de cargos aprovada para a UJ, 
além de atualizar o Sistema Siafi com as informações sobre os agentes responsáveis e 
seus substitutos que atuaram ao longo de cada exercício auditado, tendo por base as 
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responsabilidades e os dados definidos nos arts. 10 e 11 da IN TCU nº 063/2010 e nas 
naturezas de responsabilidades existentes no referido Sistema (Transação: 
>CONAGENTE), em atendimento ao contido no 5.2.7.1, da Portaria nº 133/2013, que 
aprova a Norma de Execução nº 01, observando os prazos para o fechamento contábil 
estabelecidos pela CCONT/STN. 
 
O novo rol de responsáveis encaminhado pela Universidade foi inserido às fls. 045 a 
132 do referido Processo de Contas. No entanto, não foi possível incluir em relação ao 
CONSUNI os representantes discentes, eleitos por seus pares, em número 
correspondente a 1/10 (um décimo) dos demais membros do Conselho, sendo 1/4 (um 
quarto) dessa representação composta por alunos de pós-graduação e 1 (um) 
representante dos ex-alunos da Universidade de Brasília; e para o CADE, os 
representantes discentes, eleitos por seus pares, em número correspondente a 1/5 (um 
quinto) dos demais membros do Conselho, sendo1/4 (um quarto) dessa representação 
composta por alunos de pós-graduação.  
 
2.2.2.3 INFORMAÇÃO 
 
Ausência do relatório do órgão, instância ou área de correição no processo de 
contas. 
 
Fato 
 
Foi inserido pelo Órgão de Controle Interno nos autos do Processo de Contas 
apresentado pela Fundação Universidade de Brasília - FUB, formalizado sob o número 
23106.003731/2013-57, às fls. 150 a 152, a peça prevista no Anexo III, item 6, da DN 
TCU nº 124/2012, após a emissão da Nota de Auditoria nº 201305679/001, item 02,  o 
relatório do órgão, instância ou área de correição com relato sucinto dos fatos apurados 
no exercício ou em apuração pelas comissões de inquérito em processos administrativos 
disciplinares instaurados na unidade jurisdicionada no período a que se refere o relatório 
de gestão com o intuito de apurar dano ao Erário, fraudes ou corrupção, haja vista que o 
Processo de Contas encaminhado à Controladoria-Geral da União não o contemplava. 
  
##/Fato## 

2.2.2.4 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU  
 
Fato 
 
Para a análise do cumprimento pela FUB das recomendações expedidas pela 
Controladoria-Geral da União, foram selecionadas para averiguação as constatações do 
Certificado de Auditoria n° 201108921 (Gestão 2010) e Certificado de Auditoria n° 
201203326 (Gestão 2011).   
 
De um total de 72 (setenta e duas) recomendações expedidas, verificamos o pleno 
atendimento de 21 (vinte e uma) e o não atendimento de 51 (cinquenta e uma) 
recomendações. Verifica-se, portanto, um alto percentual de não atendimento das 
recomendações, como pode ser observado no quadro abaixo: 
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Qtde de 
Recomendações 
Pendentes 
(saldo inicial: 
01/01/2012) 
(A) 

Qtde de 
Recomendações 
Emitidas em 
2012 
(B) 

Qtde de 
Recomendações 
atendidas 
integralmente 
(C) 

Qtde de 
Recomendações 
atendidas 
parcialmente 

Qtde de 
Recomendações 
Pendentes (saldo 
final: 31/12/2012) 
D = A+B-C 

40 32 21 3 51 
Legenda: D - Considera-se pendente o que não foi atendido ou que foi atendido parcialmente. 

A fim de se compreender os procedimentos de controle interno da FUB em relação ao 
cumprimento das recomendações da CGU, foi enviada a Solicitação de auditoria 
201305679/001. 
 
Neste documento, a entidade afirma que a sua unidade de auditoria interna é o órgão 
responsável pelo controle das recomendações do órgão de controle interno. No entanto, 
esta atribuição ainda não está devidamente formalizada em nenhum documento, apenas 
em uma proposta de regimento interno da FUB, que ainda não está em vigor. Desta 
forma, verifica-se fragilidade no mecanismo de controle das recomendações.  
 
O quadro a seguir traz a síntese da situação atual das recomendações expedidas pela 
CGU em ações de controle realizadas junto à Unidade, em especial aquelas emitidas na 
auditoria de gestão 2011. 
 

Número do 
relatório de 
Auditoria 
Anual de 
Contas 

Item do Relatório Situação 

201203326 
 

1.1.1.1  
Instituir a “Carta de Serviços ao Cidadão”, conforme disposto no 
art. 11, caput e § 1º, do Decreto nº 6.932, de 11/08/2009. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

1.1.1.1  
Garantir a permanente divulgação da “Carta de Serviços ao 
Cidadão”, conforme disposto no § 4º do art. 11 do Decreto nº. 
6.932, de 11/08/2009. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

2.1.1.1  
Recomendamos que a SRH/FUB adote as providências necessárias 
à implementação de mecanismos de controle mais eficientes, no 
sentido de contemplar todos os servidores que exercerem funções 
no exercício, ingressos a qualquer época, bem como implantar 
mecanismos de reiteração, a fim de mitigar as ocorrências de 
ausência de entrega das Declarações de Bens e Rendas. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

2.1.1.1  
Realizar campanha interna que envolva a cúpula administrativa, a 
fim de conscientizar os servidores sobre a necessidade de entregar 
as Declarações de Bens e Rendas. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

3.1.2.1  
Instituir controles que permitam efetivamente correlacionar os 
gastos dispendidos em uma ação e sua execução. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.2.1  
Avaliar se as previsões de receita estão sendo corretamente 
dimensionadas. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.2.1  
Fazer gestões junto ao MEC para eliminar a subjetividade da ação. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.2.2  
Reavaliar os indicadores, de forma a avaliar a evolução das 

Pendente de 
atendimento 
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principais deficiências da Unidade, a fim de mitigá-las ou eliminá-
las. 
 

201203326 
 

4.1.2.2  
Adotar planejamentos e decisões efetivas, baseados nos 
indicadores. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.3.1  
Criar mecanismo de controle com o objetivo de somente 
disponibilizar o cartão corporativo a servidores com vínculo com a 
universidade. 

Atendida 

201203326 
 

4.1.4.1  
Adotar as providências necessárias à implementação de 
mecanismos de controle que permitam certificar-se do 
cumprimento das normas vigentes no momento de concessão de 
vantagens/benefícios. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.1  
Adotar mecanismos de controle para que a documentação relativa 
aos servidores esteja sempre atualizada em suas pastas funcionais. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.1  
Suspender o pagamento indevido e apurar valores para 
ressarcimento ao Erário. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.2  
Recomenda-se que seja implantado mecanismo de controle, a fim 
de obter os níveis adequados de informação de pessoal, automático 
ou, provisoriamente, manual. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.2  
Avaliar possíveis inconsistências do sistema SIPES/FUB. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.2  
Realizar capacitação para utilização dos sistemas, caso identifique-
se dificuldades dos servidores em utilizá-los. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.2  
Implementar mecanismos de controle que visem eliminar 
diferenças encontradas entre as informações do SIPES/FUB e do 
SIAPE. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.3 
Dar prioridade ao Projeto de Dimensionamento da Força de 
Trabalho, a fim de concluí-lo e utilizá-lo efetivamente como 
ferramenta de gestão de pessoal, melhorando a alocação da mão de 
obra e mitigando/eliminando o problema da terceirização. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.4 
Criar mecanismo de controle nos setores competentes para melhor 
acompanhamento do ressarcimento ao erário e das Resoluções da 
Reitoria, incluindo Norma interna que regulamente amiúde essa 
situação. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.4.4 
Apresentar os processos dos servidores de SIAPE nºs 404970 e 
0330811. 

Atendida 

201203326 
 

4.1.5.1  
Observar o disposto no §4º do art.62 da Lei nº 8.666/93, no tocante 
a formalização do termo de contrato nos casos em que resultarem 
obrigações futuras do contratado junto à Administração Pública. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.1.5.1  
Submeta previamente à assessoria jurídica quaisquer contratos, 
acordos, convênios ou ajustes, inclusive os Termos de Cooperação 
celebrados entre o Instituto e outras entidades, e seus respectivos 

Pendente de 
atendimento 
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termos aditivos, e faça-os publicar no diário Oficial da União, em 
obediência aos artigos 38, inciso IV, da Lei 8.666/1993. 

201203326 
 

4.1.6.1  
Criar uma rotina de acompanhamento e análise dos convênios 
registrados no SIAFI, principalmente nas contas 199610000 e 
199620000, referentes às entradas e saídas de recursos da UJ. 
 

Pendente de 
atendimento 

 

201203326 
 

4.1.6.1  
Regularizar no SIAFI os convênios de nº 112027 e 114528, por 
apresentarem no balancete saldos “A Liberar” e “A Comprovar”. 
Como a FUB repassou os recursos da Funsaúde para o CESPE, 
efetuaram um lançamento no SIAFI na conta 199620300 - A 
Liberar, que deveria ter sido na conta 199610300, por ser um 
convênio de receita, gerando as Atendida um saldo credor. Solicitar 
ao CESPE e a FINEP as prestações de contas referentes aos 
convênios 112027 e 114528 para regularização junto a 
FUNSAUDE, sob pena de instauração de Tomada de Contas 
Especial. 
 

Pendente de 
atendimento 

 
 
 
 
 

201203326 
 

4.1.6.1  
Registrar os convênios de nº 537394 e 543277 no SIAFI na situação 
de inadimplência e instaurar Tomada de Contas Especial. 
 

Parcialmente 
atendida 

201203326 
 

4.1.6.1  
Registrar os convênios nº 574691 e 599855 no SIAFI na situação de 
inadimplência e instaurar Tomada de Contas Especial. Providenciar 
a baixa existente no SIAFI na situação de “A Liberar”, referente ao 
convênio nº 599855 no valor de R$1.005.400,00, tendo em vista 
que o mesmo expirou a vigência em 31.12.2008 e Pendente de 
atendimento será liberado. 
 

Parcialmente 
atendida 

201203326 
 

4.1.6.1  
Adotar providência relativa ao convênio nº 589753 por estar na 
situação de inadimplência efetiva desde 2010, sem providência 
adotada, como instauração de Tomada de Contas Especial. 
 

Atendida 

201203326 
 

4.1.6.1  
Cancelar o convênio nº 599833 no SIAFI, que se encontra na 
situação “A Liberar”, tendo em vista que o empenho foi cancelado 
e Pendente de atendimento houve o efetivo repasse. 

Atendida 

201203326 
 

4.2.2.1  
Desenvolver metodologia de previsão orçamentária, visando a 
evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento da 
receita. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.2.2.1  
Gestões junto ao MEC para eliminar a subjetividade da ação. 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.3.2.1  
Instituir controles que permitam efetivamente correlacionar os 
gastos dispendidos em uma ação e sua execução. 
 

Pendente de 
atendimento 

201203326 
 

4.3.2.1  
Manter uma memória de cálculo para futuros registros da ação no 
ATENDIDAEC. 
 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

1.1.1.1  
Adotar controles internos para homologação de licitações na 
modalidade convite somente após verificação da existência do 
mínimo de três propostas válidas. 
 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

1.1.1.2  
Emitir comunicado aos setores destacando que, conforme os artigos 

Atendida 
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138 e 139 da Lei 8.112 /1990, as faltas Pendente de atendimento 
justificadas e Pendente de atendimento abonadas deverão ser objeto 
de manifestação das diversas gerências quanto à responsabilização 
e, dependendo do caso, deverá ser instaurado processo 
administrativo. 
 

201108921 
 

1.1.1.2  
Adoção de procedimentos internos, por parte do Decanato de 
Gestão de Pessoas, para identificação das situações de abandono de 
cargos de forma tempestiva e instauração de processo 
administrativo de forma que Pendente de atendimento ocorra 
prescrição. 

Atendida 

201108921 
 

1.1.1.4  
Atentar para a Orientação Normativa SRH/MP nº 02, de 19.2.2010, 
que estabelece a promoção das medidas necessárias à redução ou 
eliminação da insalubridade e dos riscos, bem como promoção da 
proteção contra os respectivos efeitos. Sendo cessado o risco ou a 
insalubridade, a Administração deverá suspender o pagamento. 
 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

1.1.1.4  
Efetuar o pagamento de benefícios referentes à insalubridade com 
base na Orientação Normativa SRH/MP nº 02, de 19.2.2010, 
considerando os aspectos referentes a habitualidade e permanência. 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

1.1.2.3  
Adotar providências para o cumprimento integral das 
determinações contidas no Acórdão nº 3005/2009-Plenário. 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

1.1.2.4  
Proceder ao levantamento das tarefas do setor financeiro que 
justifiquem a utilização de senhas do Sistema Integrado de 
Administração Financeira do Governo Federal. 
 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

1.1.2.4  
Avaliar a realocação/retorno de servidores de outras áreas ou 
cedidos para compor o quadro do CESPE e atribuir-lhes a 
competência para o manuseio do sistema. 

Atendida  

201108921 
 

1.1.2.5  
Fazer cessar o pagamento de proventos de aposentadoria em 
cumprimento às determinações do Acórdão TCU nº 623/2006 - 1ª 
Câmara. 
 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

1.1.2.5  
Instaurar procedimento administrativo para apuração e devolução 
dos valores pagos indevidamente. 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

2.1.1.1  
Atentar para a realização de pesquisa prévia de preços antes da 
realização da adesão a Atas de Registros de Preços, de modo a obter 
a contratação mais vantajosa para a Administração Pública. 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

2.1.1.2  
Realizar os novos processos licitatórios fixando-se um período de 
tempo razoável para a apresentação da amostra de material. 
 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

2.1.1.2  
Restringir a imposição de itens restritivos, como a apresentação 
desnecessária de atestados de capacidade técnica e da existência 
prévia de Núcleos de Atendimento que podem ser constituídos 
posteriormente. 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

2.1.1.3  
Expedir comunicado aos setores envolvidos com procedimentos 
básicos de licitação para que atualizem as pesquisas de verificação 
dos valores de mercado de bens e serviços. 

Pendente de 
atendimento  

201108921 
 

2.2.1.1  
Implantar controle de estoques mínimos, centralizado, para 

Pendente de 
atendimento  
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conhecer o tempo de consumo dos itens e para planejar as 
respectivas aquisições. 
 

201108921 
 

2.3.1.1  
Que seja implantada rotina de inserção e de revisão por meio dos 
setores de controle ou do gabinete quanto à execução desses 
procedimentos no sistema SICONV, referentes aos convênios 
firmados pela FUB. 

Atendida 

201108921 
 

2.3.1.2  
Seja emitida ordem aos setores competentes para que providenciem 
o registro e a atualização de todos os contratos da FUB no SIASG. 
 

Atendida 

201108921 
 

2.3.1.2  
Que seja delegada atribuição a servidor competente, pelo Decano 
de Administração, para acompanhamento das diversas operações no 
sistema SIASG. 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

3.1.1.2  
Estabeleça um cronograma bem definido de iniciativas, projetos e 
contratações para todas as ações previstas no Plano de Metas e 
Ações constante do item 9 do PETI / PDTI (2010-2011) e altere o 
plano de maneira a incluir o cronograma em seu bojo, viabilizando 
o estabelecimento de um compromisso formal entre a área de TI e 
as demais áreas do órgão. 
3.1.1.2  
 

 
 
 

Atendida 
 
 
 

201108921 
 

Promova a devida publicação da homologação do PETI / PDTI 
(2010-2011) no Diário Oficial da União, com vistas ao 
estabelecimento de um compromisso formal perante o cumprimento 
do cronograma de               ações, projetos e iniciativas dispostos 
nesse plano, de maneira a tornar o PETI/PDTI (2010-2011) efetivo 
dentro do órgão. 

Atendida 

201108921 
 

3.1.1.2  
Altere o PETI / PDTI (2010-2011) de forma a incluir sessão 
específica referente à política de aquisição e substituição de 
equipamentos, nos moldes do parágrafo 2º do art. 7º da IN/SLTI 
MPOG nº 01/2010, de 19 de janeiro de 2010. 

Atendida 

201108921 
 

3.1.1.3  
Solicite, junto ao Sr. Reitor da UnB, a alteração da Resolução nº 
114/87, de 22.12.1987, de maneira a incluir, dentre as atribuições 
do Conselho de Informática, a atribuição de propor, aprovar e 
homologar a Política de Segurança da Informação-PSI da FUB-
UnB. 
 

Atendida 

201108921 
 

3.1.1.3  
Crie grupo de trabalho composto por representantes da alta 
administração do órgão, da área de TI e das demais áreas 
finalísticas, com o objetivo de elaborar a Política de Segurança da 
Informação e Comunicação - PSIC da FUB-UnB, com fulcro nas 
Metas da Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - 
EGTI/2011-2012. 

Atendida 

201108921 
 

3.1.1.5 
Elabore ou altere o Catálogo de Serviços do CPD/UnB de maneira 
a incrementá-lo com informações atinentes aos níveis de serviço 
para cada serviço prestado pela área de TI aos seus usuários 
internos e externos, de maneira a estabelecer um padrão de 
qualidade na prestação do serviço, considerando, por outro lado, a 
realidade dos recursos disponíveis e da capacidade técnica e 
operacional do CPD/UnB. 
 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

3.1.1.5  
Objetivando a produção de software de qualidade de maneira 
garantida, sistematizada e monitorada, e em consonância com as 

Atendida 
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boas práticas da Engenharia de Software, atualize os fluxos e 
procedimentos referentes à Metodologia de Desenvolvimento de 
Sistemas - MDS, incluindo rotinas específicas que abordem os 
seguintes tópicos: 
a) fluxo específico que trate especificamente da prestação do 
serviço da área de desenvolvimento de sistemas de informação, que 
preveja desde a solicitação do serviço ao CPD/UnB até a 
homologação e aceite pelo usuário final do sistema. 
 
b) manutenção específica para os sistemas legados, e que contenha, 
principalmente, a descrição dos artefatos mínimos a serem 
elaborados para os sistemas que foram desenvolvidos sob a 
metodologia anterior, ou sistemas com documentação e artefatos 
incipientes. 
 
c) utilização de um processo de avaliação e melhoria do processo de 
desenvolvimento de sistemas, seguindo as boas práticas de 
desenvolvimento de sistemas, dentre elas o COBIT 4.1 – Item PO 
8.3 - Padrões de Desenvolvimento e Aquisição, padrão MPS-BR e 
o modelo CMMI. 
 
d) defina, dentro da metodologia, um roteiro e/ou fluxo que tenha 
em seu bojo a "Gerência de         Configuração" para os artefatos 
dos sistemas mantidos e desenvolvidos, de forma a sistematizar 
esse processo dentro do CPD/UnB, detalhando de que forma essa 
gerência é feita internamente e por meio da fábrica de software. 

201108921 
 

4.1.2.1  
Realizar planejamento adequado das ações governamentais, visando 
cumprir as normas de administração orçamentária e financeira da 
administração federal nas avenças oriundas de convênios e/ou 
contratos. 
 

Atendida 
 

201108921 
 

4.1.2.1  
Abster-se de emitir empenho de despesa a favor da própria Unidade 
e de inscrevê-lo, no final do exercício, em restos a pagar Pendente 
de atendimento-processados. 

Atendida 

201108921 
 

4.1.3.1  
Proceder a avaliação dos valores dos bens imóveis. 
 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

4.1.3.1 
Atualizar o cadastro de bens imóveis no Sistema de Gerenciamento 
dos Imóveis de Uso Especial da União - SPIUnet. 
 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

4.1.4.1 
Providenciar a cobrança do reembolso das remunerações dos 
servidores cedidos sem ônus para a FUB. 
Promover o retorno imediato dos servidores cedidos sem ônus para 
a FUB cujos órgãos cessionários Pendente de atendimento 
providenciaram o reembolso das despesas com a remuneração. 
 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

4.1.4.2 
Apresentar, aos respectivos servidores ativos, termo de opção por 
um dos vínculos indicados. 
 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

4.1.4.2 
Suspender o pagamento da aposentadoria/pensão concedida, caso 
os servidores Pendente de atendimento façam opção e continuem a 
exercer os cargos Pendente de atendimento acumuláveis. 
 

Pendente de 
atendimento 

201108921 
 

4.1.4.2 
Implementar mecanismos de controles internos para que  
sejam confirmadas as informações prestadas pelos servidores 

Pendente de 
atendimento 
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quanto à Pendente de atendimento-acumulação de cargos públicos e 
de aposentadorias. 

201108921 

4.1.4.3 
Promover o recolhimento dos valores pagos a maior à servidora 
matrícula SIAPE nº 1436452, a título de auxílio-transporte, no valor 
de R$ 4.537,39. 
 

Parcialmente 
atendida 

201108921 

4.1.4.3 
Implementar mecanismos de controles internos com vistas a evitar 
o pagamento de auxílio transporte dos servidores da FUB/HUB sem 
o respaldo de documentação comprobatória. 

Atendida 

201108921 

4.1.5.1 
Adotar os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de 
bens e serviços, previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 
01, de 19 de Janeiro de 2010. 

Pendente de 
atendimento 

201108921 

4.1.6.1 
Efetuar levantamento das razões da manutenção de cada convênio 
na situação “a aprovar”, cuja vigência já expirou. 
 

Atendida 

201108921 

4.1.6.1 
Providenciar a abertura de Tomada de Contas Especial para os 
convênios em que for identificada omissão no dever de prestar 
contas, Pendente de atendimento comprovação da aplicação dos 
recursos repassados pela União, desfalque ou desvio de dinheiros, 
bens ou valores públicos, ou, ainda, prática de qualquer ato ilegal, 
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário por parte 
do convenente (hipóteses do art. 8º da Lei nº 8.443/92). 
 

Atendida 

201108921 

4.1.6.1 
Executar os procedimentos inerentes a rotina contábil de analisar, 
conciliar os devidos saldos, cotejando com os respectivos 
documentos de modo a atestar e validar as despesas realizadas. 
 

Pendente de 
atendimento 

Nota de aud 
201207491/001 

Suspender o Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 064/2012, cujo 
objeto remete à aquisição de 11.000 Pen Drives do tipo Ecológico - 
Produzido em material reciclável, 4Gb, para serem distribuídos 
como brinde na comemoração do aniversário de 50 anos da 
Universidade de Brasília – UnB, em virtude da Pendente de 
atendimento observância aos princípios da legalidade e da 
economicidade. 

atendida 

 
##/Fato## 

2.2.2.5 INFORMAÇÃO 
 
A Fundação Universidade de Brasília é prestadora de serviços aos cidadãos, mas 
não institui a carta de serviços ao cidadão nos moldes do Decreto nº 6.932/2009. 
 
Fato 
 
No item 1.1.1.1 do relatório de auditoria 201203326 (contas 2011 de FUB/HUB), foi 
registrado que a FUB não havia elaborado a Carta de Serviços ao Cidadão e foi 
recomendado que o referido documento fosse redigido e divulgado aos usuários de seus 
serviços, conforme dispõe os arts. 11 a 14 do Decreto 6.932/2009. 
 
No Relatório de Gestão, Quadro A.10.4, a referida recomendação consta como pendente 
de atendimento. E a justificativa é a que segue: 
“A atual gestão tomou conhecimento do pleito em novembro/2012 e está 
providenciando a nomeação do Titular da Ouvidoria/FUB, a qual tem de ser apreciada 
pelo CONSUNI.” 
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Questionada por meio de Solicitação de Auditoria sobre o efetivo atendimento da 
recomendação, a entidade se manifestou, por meio de e-mail, informando que o ouvidor 
já foi nomeado na 406º Reunião do CONSUNI e que as providências sobre a elaboração 
da carta de serviços ao cidadão será conduzida pela Ouvidora nomeada. 
 
Assim, verifica-se que, embora tenha sido nomeado o responsável pela implementação 
da Carta de Serviços ao cidadão, a entidade não informa como será conduzido este 
processo, não estabelece um cronograma temporal, ou seja, fica implícito um risco do 
processo não ocorrer da maneira adequada e nem dentro de um tempo razoável.##/Fato# 

  
##/Fato## 

3 GESTÃO FINANCEIRA                             

3.1 RECURSOS EXIGÍVEIS                             

3.1.1 FORNECEDORES                                   

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Realização de despesas sem as respectivas dotações orçamentárias e a ausência de 
registro contábil dessas despesas na conta de passivos por insuficiência de créditos 
e/ou recursos. 
 
Fato 
 
De modo a verificar a ocorrência de despesas sem as respectivas dotações orçamentárias 
no exercício de 2012, selecionou-se amostra tendo por base os empenhos emitidos no 
exercício de 2013 com o elemento de despesa 92 - Despesas de Exercícios Anteriores. 
Compôs-se uma amostra com 05 (cinco) processos de reconhecimento de dívida, o que 
representou o montante de R$ 249.103,57.  
 
Ao proceder à análise dos processos selecionados, constatou-se que em 03 (três) deles 
houve realização de despesas sem as respectivas coberturas contratuais e orçamentárias, 
cujo valor apurado foi de R$ 187.788,16. Tais despesas configuram despesas sem o 
prévio empenho, o que é vedado pela Lei nº 4.320/1964 e pela Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. As despesas relacionam-se com manutenção preventiva e corretiva de 
elevadores em diversos imóveis de propriedade da Fundação Universidade de Brasília – 
FUB; parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxa de Limpeza 
Pública – TLP das salas alugadas para o Centro de Educação à Distância - CEAD; e 
utilização de licença de uso de software. Essas despesas ocorreram, respectivamente, 
entre os meses de agosto e dezembro de 2011; 5ª e 6ª parcelas do exercício fiscal de 
2011; e entre os meses de setembro e dezembro de 2012. 
 
Cabe salientar que não houve registro contábil dessas obrigações no momento da 
ocorrência dos fatos geradores, mesmo pendente de autorização legislativa, em 
observância ao regime de competência da despesa, e preconizado pela Nota Técnica nº 
2.309 - GENOC/CCONT – STN, de 28 de dezembro de 2007 e descrito pela Macro 
Função Siafi 021140. O registro deveria ser efetuado na conta de passivo pertence ao 
Grupo do Passivo Permanente, conta contábil 21211.11.00 – Fornecedor por 
insuficiência de crédito e/ou recursos. 
 
Também não houve abertura de procedimentos disciplinares em desfavor dos agentes 
públicos que autorizaram a realização das despesas sem as respectivas coberturas 
orçamentárias, conforme recomendação constante nos pareceres emitidos pela 
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Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade de Brasília e no Memorando DCO 
nº 004/2012 do Decano de Administração e esculpido no art. 143 da Lei nº 8.112/1990. 
A Unidade foi instada a se manifestar por meio da Solicitação de Auditoria nº 
201305679/004, itens 25 a 32. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Ausência de controles internos administrativos estabelecidos na Unidade de modo a 
evitar a realização de despesas sem as devidas coberturas contratual e orçamentária, 
bem como efetuar o registro na conta contábil apropriada no caso de sua ocorrência. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, itens 25, 28 e 30, referentes à 
ausência de registro na conta contábil de fornecedores por insuficiência de crédito e/ou 
recursos à época própria, foi informado o que segue: 
 
“A DCF é última Diretoria envolvida nos processos de pagamento da Universidade, ou 
seja, o trâmite processual adotado pela FUB prejudica o reconhecimento de passivos, 
conforme disposto na Macrofunção STN 021140, uma vez que só tomamos 
conhecimento da obrigação após todo o tramite processual desta, independente de 
quando o fato gerador ocorreu.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, itens 27, 29 e 31, referentes à 
apuração de responsabilidade pela ocorrência de despesa sem disponibilidade 
orçamentária, foi informado o que segue: 
 
“Informamos que estaremos encaminhando o processo para o DAF apurar a 
responsabilidade de quem deu causa a despesa sem contrato. Atualmente contamos 
somente com um servidor efetivo na Coordenação de Execução Financeira 
(Tesouraria), ou seja, os demais são prestadores de serviço sem vínculo funcional com 
a FUB e isso prejudica o andamento dos trabalhos. Já foi orientada a Coordenação de 
Execução Financeira que os processos devem ser analisados antes de serem 
encaminhados ao Arquivo a fim de mitigar esses desvios.” 
 
Em resposta ao Ofício nº 18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, datado de 24/06/2013, 
que encaminhou o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201305679, a Fundação 
Universidade de Brasília - FUB informou que concorda com todas as recomendações 
constantes do referido Relatório nos seguintes termos que se segue: 
 
Em relação à Recomendação 1:  
 
Anualmente o DAF, em conjunto com o DPO, elabora o cronograma de encerramento 
do exercício financeiro, ou seja, a providencia que será tomada e a de inserir esse item 
no cronograma, pois o mesmo é divulgado a comunidade acadêmica com isso 
tentaremos minimizar a falta de registro contábil para despesas sem cobertura 
orçamentária. 
 
Essa ideia partiu do fato de que a DCF é a última instância a tratar da despesa na 
Universidade, se recebermos a informações antes podemos analisar e efetuar os 
procedimentos necessários, sem que seja alterado o fluxo da despesa que existe 
atualmente na universidade. 
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Em relação à Recomendação 2:  
 
Os três processos aventados foram encaminhados a Comissão Disciplinar Permanente, 
para instauração de procedimento disciplinar competente, conforme abaixo:                                                
UNBDOC: 2677/2012 – 15/05/2013, UNBDOC: 10480/2013 – 15/05/2013 e                                                
UNBDOC: 122354/2011 – 15/05/2013. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Das três despesas pendentes de registro contábil na conta de passivo na conta contábil 
21211.11.00 – Fornecedor por insuficiência de crédito e/ou recursos, duas remetem a 
despesas com caráter contínuo, quer seja, correspondem a uma necessidade permanente 
da administração, não passível de divisão ou segmentação lógica ou razoável em 
unidades autônomas, nem módulos, nem fases, nem etapas independentes, porém 
prestados de maneira seguida, ininterrupta e indiferenciada ao longo do tempo, ou de 
outro modo posto à disposição em caráter permanente: manutenção preventiva e 
corretiva de elevadores em diversos imóveis de propriedade da Fundação Universidade 
de Brasília – FUB e utilização de licença de uso de software. 
 
Em ambos os casos verificou-se que a vigência contratual findou e não houve, 
tempestivamente, as respectivas renovações contratuais ou realização de novo 
procedimento licitatório visando nova celebração contratual. No entanto, mesmo sem 
contrato vigente, os serviços continuaram a ser prestados pelas mesmas empresas 
anteriormente contratadas com a anuência da Administração Pública, o que implica na 
ocorrência de duas ilegalidades: despesa sem prévio empenho, o que é vedado pela Lei 
nº 4.320/1964 em seu art. 60 e pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias publicadas em 
cada exercício financeiro, e a violação à Lei de Licitações e Contratos por meio da 
efetivação da contratação de forma verbal, cuja vedação encontra-se esculpida no 
parágrafo único do art. 60 do referido normativo legal. Seguem os referidos arts. In 
verbis.  

Lei nº 4.320/1964 
 
Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio 
empenho. (Grifos nossos) 

 
Lei nº 12.465/2012 – Lei de Diretrizes Orçamentária 

 
Art. 101.  A despesa não poderá ser realizada se não houver 
comprovada e suficiente disponibilidade de dotação 
orçamentária para atendê-la, sendo vedada a adoção de 
qualquer procedimento que viabilize a sua realização sem 
observar a referida disponibilidade. (Grifos nossos) 
§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e fatos relativos à 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 
independentemente de sua legalidade, sem prejuízo das 
responsabilidades e demais consequências advindas da 
inobservância do disposto no caput deste artigo. (Grifos 
nossos) 

 
Lei nº 8.666/1993 

 



 

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

66 

Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas 
repartições interessadas, as quais manterão arquivo 
cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu 
extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se 
formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de 
tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 
Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal 
com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto 
pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 
5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso 
II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento. 
(Grifos nossos) 

 
A terceira despesa relaciona-se com as parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano 
– IPTU e Taxa de Limpeza Pública – TLP decorrente de contrato de locação de imóvel 
não residencial para acomodar as atividades do Centro de Ensino à Distância – CEAD. 
Da mesma forma que as duas despesas listadas anteriormente, houve realização de 
despesa sem prévio empenho e sem a respectiva cobertura contratual, haja vista que a 
locação pactuada venceu em 06/03/2011 e as parcelas do imposto referem-se aos meses 
de maio e junho do exercício de 2011. O pagamento das parcelas dos alugueres sem 
cobertura contratual ocorreu por reconhecimento de dívida no mesmo ano de seu fato 
gerador.  
 
De acordo com a Nota Técnica nº 2.309 - GENOC/CCONT – STN, de 28/12/2007, 
devem ser realizados procedimentos contábeis para o reconhecimento de obrigações no 
Sistema SIAFI no momento da ocorrência do seu fato gerador, ainda que sem a 
correspondente execução orçamentária, em obediência ao Princípio da Competência, 
segundo o qual as despesas deverão ser incluídas na apuração do resultado do período 
em que ocorrerem, independentemente do pagamento e ao Princípio da Oportunidade, 
para o qual os registros no patrimônio e das suas mutações devem ocorrer de forma 
tempestiva mantendo a integridade patrimonial e deve ser feito de imediato e com a 
extensão correta, independentemente das causas que as originaram. 
 
Nesse sentido, tendo ocorrido a contraprestação de bens e serviços ou qualquer outra 
situação que enseje obrigação a pagar para uma determinada unidade gestora, mesmo 
sem previsão orçamentária, esta deverá registrar o passivo correspondente, sem prejuízo 
das responsabilidades e providências a serem tomadas pela inobservância. A NBCT 
16.5 - Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público corrobora 
entendimento exarado pela nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional ao afirmar 
que as transações no setor público devem ser contabilizadas e os seus efeitos 
evidenciados nas demonstrações contábeis dos exercícios financeiros com os quais se 
relacionarem, reconhecidas, portanto, pelos respectivos fatos geradores. 
 
Portanto, ocorrendo o fato gerador de uma despesa e não havendo dotação no 
orçamento, a contabilidade, em observância aos princípios fundamentais, às legislações 
citadas, deverá registrá-la. O reconhecimento dessa despesa ocorrerá com a 
incorporação de um passivo em contrapartida ao registro de variação patrimonial 
passiva. 
 
Vale ressaltar que a falta de registro de obrigações oriundas de despesas já incorridas 
resultará em demonstrações incompatíveis com as normas de contabilidade, além da 
geração de informações incompletas em demonstrativos exigidos pela Lei de 
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Responsabilidade Fiscal - LRF, a exemplo do Demonstrativo da Dívida Consolidada 
Líquida, tendo como consequência análise distorcida da situação fiscal e patrimonial do 
ente. 
 
Depreende-se dos argumentos aduzidos pela Unidade, que não há fluxo estabelecido 
para identificar e realizar tempestivamente os registro contábeis previstos pela Macro 
Função 021140 – Reconhecimento de Passivos para ocorrência de despesas sem a 
cobertura orçamentária, haja vista que a Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF 
atua apenas como último elo no processo de pagamento, não tomando ciência da época 
em que ocorrem os fatos geradores de despesas ensejadoras de registro na conta contábil 
21211.11.00 – Fornecedor por insuficiência de crédito e/ou recursos, bem como 
ausência de controles internos administrativos estabelecidos de modo a evitar a 
ocorrência sem a respectiva cobertura contratual. 
 
Em que pese apenas a despesa referente à utilização de licença de uso de software ter o 
fato gerador ocorrido no exercício de 2012, cabe ressaltar que as demais despesas sem 
cobertura orçamentárias aqui analisadas deveriam ter consignados os respectivos 
registros contábeis na conta contábil 21211.11.00 durante todo o exercício de 2012, de 
forma credora, para retratar, de forma adequada a situação fiscal e patrimonial da 
Unidade, bem como essa informação ser espelhada no Relatório de Gestão encaminhado 
pela Unidade ao Tribunal de Contas da União em março de 2013. 
 
Por fim, quanto à apuração de responsabilidade em desfavor dos agentes públicos que 
autorizaram a realização das despesas sem as respectivas coberturas orçamentárias, cuja 
base legal é o art. 143 da Lei nº 8.112/1990 e a própria Lei de Diretrizes Orçamentária 
(para o exercício de 2012, a base legal é o § 1º, art. 101, da Lei nº 12.465/2012), o 
Diretor de Contabilidade e Finanças informou que encaminhou o processo para o 
Decanato de Administração e Finanças – DAF com vistas a dar cumprimento ao contido 
nos pareceres emitidos pela Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade de 
Brasília nºs 181/2012, 675/2012 e 030/2013 e no Memorando DCO nº 004/2012 do 
Decano de Administração. Segue a seguir a transcrição in verbis do art. 143 da Lei nº 
8.112/1990. 

 
Art. 143.  A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua apuração 
imediata, mediante sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa. 

 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 24/05/2013, a Unidade informou que concorda 
com as ressalvas apontadas e que todas as providências estão sendo tomadas para 
atender as recomendações contidas neste relatório. No entanto, em relação ao 
encaminhamento feito à Comissão Disciplinar Permanente para instauração de 
procedimento disciplinar, faz-se necessário o acompanhamento para verificar, se de fato 
foram abertos os respectivos processos disciplinares. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Estabelecer controles internos administrativos na Unidade de modo a 
evitar a realização de despesas sem as devidas coberturas orçamentária e contratual, em 
obediência, respectivamente, ao que prevê o art. 60 da Lei nº 4.320/1964 e parágrafo 
único, art. 60, da Lei nº 8.666/1993, bem como efetuar, tempestivamente, o registro 
dessas despesas na conta contábil apropriada no caso de sua ocorrência, em obediência 
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ao contido na Nota Técnica nº 2.309 - GENOC/CCONT - STN, de 28 de dezembro de 
2007, e descrito pela Macro Função Siafi 021140. 
 
Recomendação 2: Apurar a responsabilidade em desfavor dos agentes públicos que 
autorizaram a realização das despesas aqui tratadas sem as respectivas coberturas 
orçamentárias e contratuais, em observância ao contido nos Pareceres nºs 181/2012, 
675/2012 e 030/2013 da lavra da Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade 
de Brasília e no Memorando DCO nº 004/2012 do Decano de Administração, bem como 
em obediência ao estabelecido no art. 143 da Lei nº 8.112/1990. 
 
 
4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

4.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

4.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        

4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Gestão de pessoas não implementou políticas capazes de diminuir a deficiência de 
força de trabalho, não substituiu os terceirizados irregulares e continua admitindo 
servidores sem prévia aprovação em concurso público. 
 
Fato 
 
Em consulta ao SIAPE, o quantitativo de servidores, por situação funcional, da 
Fundação Universidade de Brasília, em dezembro de 2012, era a apresentada a seguir: 
 

SITUAÇÃO SERVIDOR QUANTIDADE 
ATIVO PERMANENTE 4.925 
APOSENTADO 1.887 
REQUISITADO 11 
NOMEADO CARGO COMISSÃO 11 
SEM VÍNCULO 254 
CEDIDO 134 
EXCEDENTE A LOTAÇÃO 7 
EXERCÍCIO DESCENTRALIZADO CARREIRA 11 
EXERCÍCIO PROVISÓRIO 38 
ANISTIADO ADCT CF 1 
COLABORADOR PCCTAE 2 
CLT ANS-DEC 6657/08 2 
Total, excluídos os aposentados, beneficiários de pensão e cedidos 5.262 

 

Com base nas informações do Relatório de Gestão de 2012, cujas informações foram 
extraídas do Sistema de Pessoal-SIPES, comparadas com as do SIAPE e com as do 
próprio SIPES de dezembro de 2012, verificou-se que os dados do quadro de pessoal 
apresentados no Relatório de Gestão estão inconsistentes. Não sendo possível inferir 
sobre a real força de trabalho da unidade. Exemplificando, os quantitativos de ativo 
permanente e de exercício provisório no SIAPE são, respectivamente, 4.925 e 38, 
enquanto no Relatório de Gestão são, respectivamente, 4.673 e 48.  
 
Essa inconsistência de informações também ocorre em relação ao número de servidores 
terceirizados irregulares, resultantes da deficiência de controles internos quanto à folha 
de pagamento SICAP, tendo sido informado no Relatório de Gestão o quantitativo ao 
final do exercício de 2012 de 1.185. Contudo, segundo informações levantadas junto à 



 

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

69 

unidade durante os trabalhos de auditoria, o demonstrativo de prestadores de serviços 
folha SICAP de dezembro de 2012 foi de 659 na FUB e 644 no HUB, totalizando 1.303 
prestadores. 
 
As inconsistências são resultantes tanto da falta de capacitação de pessoal referente à 
extração dos dados do sistema como também da coexistência de dois sistemas de 
registro de dados de pessoal, SIAPE e SIPES, sem o adequado controle sobre a inserção 
e atualização dos dados, o que diminui a confiabilidade das informações apresentadas.  
A situação de fragilidade nos controles internos referentes à inserção e à extração dos 
dados dos sistemas SIAPE e SIPES já havia sido constatada no Relatório de Auditoria 
Anual de Contas 201203326, exercício 2011, no item 4.1.4.2, cujas recomendações de 
implantação de mecanismos de controle e realização de capacitação não foram 
implementadas. 
 
De forma recorrente ao apresentado no Relatório de Contas 2011, apesar da Unidade 
carecer de pessoal, principalmente devido à necessidade de substituição dos prestadores 
de serviço contratados sem concurso público por servidores estatutários, verifica-se que 
a UJ possui 134 servidores cedidos, conforme dados do SIAPE de dezembro de 2012, 
fator que contribui para a redução de sua força de trabalho. 
 
Em relação à terceirização de mão de obra empregada pela Unidade Jurisdicionada, 
constata-se a persistência da terceirização de cargos e atividades do plano de cargos da 
FUB. No Relatório de Gestão, foram apresentados os quantitativos em 2012 e em 2011 
de, respectivamente, 1.185 e 1.172 terceirizados irregulares. No entanto, os dados 
apresentados pela unidade referente à folha de pagamento SICAP de dezembro de 2012 
foi de 659 na FUB e 644 no HUB, totalizando 1.303 prestadores. Pelos dados do 
relatório de gestão, infere-se que o quantitativo teve alteração ínfima em relação ao 
exercício anterior. No entanto, esse número aumentou, segundo os dados apresentados 
na folha de pagamento de dezembro de 2012, corroborado pela informação no relatório 
de gestão de que houve admissão de SICAP nos meses de outubro e novembro de 2012, 
mesmo após a assinatura do Termo de Conciliação Judicial- TCJ, referente ao Processo 
ACP n°. 00927-2001-014-10-41-4, que considera nula a contratação sem concurso 
público dos prestadores de serviços como servidores estatutários e determina a 
regularização quanto ao preenchimento dos cargos correspondentes na forma da Lei 
8.112/90 e da Constituição de 1988, e pelos dados apresentados pelo Decanato de 
Gestão de Pessoas, quanto à evolução do quantitativo de SICAP na folha de pagamento 
em 2012, conforme quadro a seguir: 
 

MÊS QUANTITATIVO 
Janeiro 530 
Fevereiro 528 
Março 526 
Abril 582 
Maio 585 
Junho 586 
Julho 632 
Agosto 633 
Setembro 646 
Outubro 660 
Novembro 669 
Dezembro 654 
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Esse aumento do quantitativo de prestadores de serviço irregulares também foi 
verificado na folha de pagamento do HUB, que no encerramento do exercício 2011 
apresentava 632 prestadores e em dezembro de 2012, 644. 
 
O acréscimo no número de prestadores de serviços irregulares demonstra o 
descumprimento ao Termo de Conciliação Judicial com o Ministério Público do 
Trabalho, de 14/10/2008, referente à Ação Civil Pública nº 00927-2001-014-10-41-4: 
“Cláusula Primeira – A FUB abster-se-á de admitir servidores sem prévia aprovação em 
concurso público, nos termos do art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal, salvo os 
estritos termos das exceções previstas nos incisos V e IX do mesmo artigo”. 
 
No item 4.1.4.3 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201203326, já havia sido 
constatado planejamento deficiente quanto à força de trabalho e permanência de 
terceirizados exercendo atividades do plano de cargos da FUB e foi feita recomendação, 
pendente de atendimento ao final do exercício, para a UJ realizar o dimensionamento da 
força de trabalho no intuito de substituir os terceirizados irregulares.  
 
No plano de providências encaminhado à CGU por meio do Ofício n° 828/2012-FUB-
UnB, de 21/09/2012, a unidade manifestou-se justificando que a existência de 
terceirizados se faz necessária para atender às atividades de cargos/funções previstas no 
PCCTAE e não ser possível o desligamento imediato dessa força de trabalho e 
apresentou um Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho da Categoria 
Técnico-Administrativa, datado de 2010, no qual reconhece que “existem unidades com 
excesso e outras com carência de pessoal e que até o momento, o atendimento às 
necessidades são feitas com base em critérios que muitas vezes se apresentam 
ineficazes, estando carente de uma ferramenta objetiva”. 
 
A nova gestão do DGP, nomeada em 21/11/2012, apresentou as providências adotadas 
para substituição dos servidores terceirizados irregulares, as quais foram: consulta à 
Procuradoria Jurídica acerca dos pagamentos a terceirizados irregulares admitidos após 
a assinatura do TCJ, que resultou no Parecer PJU 1635/2012, de 30/11/2012; criação de 
Grupo de Trabalho, Ato DGP n° 3530/2012, para analisar e propor soluções no intuito 
de evitar descontinuidade das atividades prestadas pelos SICAP admitidos em 2012; 
desligamentos dos terceirizados irregulares admitidos nos meses de outubro e novembro 
de 2012; gestão junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP, no 
sentido de criação de vagas para contratação de servidores públicos concursados em 
substituição aos SICAP. Contudo, a unidade ainda não implementou um projeto de 
dimensionamento de sua força de trabalho, que seja parte de seus processos rotineiros. 
 
Em relação à estrutura do Decanato de Gestão de Pessoas-DGP em 2012, de um 
quantitativo de 154 servidores lotados em 31/12/2012, aproximadamente 37% eram 
SICAP, sendo que a Diretoria de Administração de Pessoas- DAP, no período de 
01/01/2012 a 06/12/2012 e a Coordenadoria de Registro e Controle Funcional-COREF, 
no período de 30/09/2012 a 11/12/2012, foram chefiadas por terceirizados irregulares, 
SICAP, caracterizando nomeação sem amparo legal de prestadores de serviços 
irregulares para funções de chefia, o que agrava os riscos decorrentes do exercício de 
atividades privativas de servidores públicos por prestadores de serviços. 
 
A UJ também possui deficiências na estrutura organizacional, nos processos e fluxos de 
trabalho intra e interdepartamentos e nos controles internos, que impactam na 
adequabilidade da força de trabalho e em seu dimensionamento.  
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É imprescindível que a unidade, a exemplo de outras IFES, realize um planejamento de 
gestão de pessoas integrado ao planejamento estratégico institucional, que permita 
dimensionar a quantidade e a qualidade do quadro de pessoal, antecipando qual a força 
de trabalho necessária à realização de suas atividades, principalmente em um cenário de 
expansão das atividades da instituição, sobretudo pelo fato da UJ estar inserida no 
REUNI, instituído pelo Decreto nº. 6.096, de 24 de abril de 2007 e, consequentemente, 
necessitar obter mais força de trabalho. 
 
A importância do dimensionamento da força de trabalho e a necessidade de incorporá-lo 
como um processo rotineiro da UJ, dada a natureza dinâmica da demanda de pessoal, é 
fundamentada também pela Lei n° 11.091/2005 que determina que cabe às instituições 
federais de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas 
necessidades, considerando as demandas institucionais, a proporção entre os 
quantitativos da força de trabalho do Plano de Carreira e usuários, as inovações 
tecnológicas e a modernização dos processos de trabalho.  
 
Por sua vez, o Decreto n° 5.825/2006 estabelece que o dimensionamento das 
necessidades institucionais de pessoal, com objetivo de estabelecer a matriz de alocação 
de cargos e definir os critérios de distribuição de vagas, deve ser baseado na análise do 
quadro de pessoal; na análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências; 
na análise dos processos e condições de trabalho; e nas condições tecnológicas da IFE. 
 
O Decreto ainda dispõe que para cumprir o dimensionamento das necessidades de 
pessoal a IFE deve adotar ações de identificação da força de trabalho e sua composição; 
descrição das atividades dos setores em relação aos ambientes organizacionais e à força 
de trabalho; descrição das condições tecnológicas e de trabalho; análise dos processos 
de trabalho com indicação das necessidades de racionalização, democratização e 
adaptação às inovações tecnológicas; identificação da necessidade de redefinição da 
estrutura organizacional e das competências das unidades; aplicação da matriz de 
alocação de cargos e demais critérios para o estabelecimento da real necessidade de 
força de trabalho; remanejamento interno de pessoal com vistas ao ajuste da força de 
trabalho à matriz de alocação de cargos. 
 
Além disso, devem ser definidos critérios e ações para a alocação e movimentação de 
pessoal, a partir da análise das distorções no quadro de pessoal; criadas descrições dos 
fluxos de trabalho para dimensionar com mais eficiência as atividades dos servidores; 
propostas sistematizações dos processos de trabalho e adaptações às inovações 
tecnológicas.  
 
Em relação à acumulação indevida de cargos, funções e empregos público em 2012, foi 
instaurada uma Comissão para apuração dos casos de acúmulo detectados pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão-MP. Além do MP, o Tribunal de 
Contas da União no Acórdão n° 1289/2012- 2° Câmara determinou a verificação da 
situação de 513 servidores com indício de acumulação de cargos, ainda não apurados 
integralmente pela unidade.  
 
O Decanato de Gestão de Pessoas- DGP informou que como medida de controle, 
solicita o preenchimento da Declaração de acumulação ou não de cargos, empregos e 
funções públicas para fins de posse e aposentadoria. Para 2013, o DGP, além da 
declaração, pretende implementar controles no ingresso do servidor, através de 
consultas ao SIAPE. No entanto, essa consulta se restringiria aos vínculos no âmbito do 
Poder Executivo Federal, devido à unidade não possuir sistema de controle 
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informatizado para cruzamento de dados que possibilite a detecção de vínculos nas 
demais esferas, inclusive com instituições privadas.  
 
No Relatório de Auditoria Anual de Contas 201203326, exercício 2011, no item 4.1.4.2, 
foi feita recomendação, pendente de atendimento ao final do exercício, para a UJ 
implementar mecanismos de controles internos no intuito de confirmar as informações 
prestadas pelos servidores quanto à não acumulação de cargos públicos e de 
aposentadorias. 
 
Essas constatações recorrentes, pendentes de atendimento ao final do exercício de 2012, 
demonstram que a situação na área de gestão de pessoas pouco diferiu em relação ao 
ano de 2011. As ações adotadas pela UJ foram insuficientes para modificar de forma 
efetiva os principais aspectos que impactam negativamente a área e que vem sendo 
objeto de constantes questionamentos por parte dos órgãos de controle. 
  
##/Fato## 

4.2 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

4.2.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     
4.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de controles internos estabelecidos na área de Gestão de Pessoas de modo 
a resguardar a adequada e pertinente realização da atividade administrativa na 
área de pessoal. 
 
Fato 
 
Em auditoria realizada junto ao Decanato de Gestão de Pessoas, verificou-se que os 
diversos setores que compõem a sua estrutura não apresentavam procedimentos e/ou 
rotinas sistematizadas na execução de suas diversas tarefas, como por exemplo, o 
registro tempestivo dos atos de pessoal no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de 
Admissão e Concessões – SISAC e do envio dessas informações ao Órgão de Controle 
Interno e à Corte de Contas; exigência das obrigações referentes à entrega da 
Declaração de Bens e Rendas - DBR por autoridades, servidores e empregados públicos 
relacionados no art. 1° da Lei nº 8.730/1993; observância ao limite de remuneração 
estabelecido pelo inciso XI, art. 37, da Constituição Federal de 1988, percebidas por 
seus servidores; e verificação da acumulação ilegal de cargos, empregos e funções.  
 
Tais fatos denotam que a UJ não apresenta controles internos administrativos 
estabelecidos de modo a assegurar que os objetivos da Administração sejam alcançados 
de forma confiável e em observância aos normativos legais que regem os diversos 
assuntos geridos pela área de Gestão de Pessoas. A ausência de controles internos 
administrativos estabelecidos na UJ tem origem na falta de implementação das 
recomendações/determinações exaradas dos órgãos de controle e da Unidade de 
Auditoria Interna; na carência de pessoal à realização das atividades inerentes ao setor; 
e na própria falta de procedimentos e/ou rotinas sistematizadas estabelecidos na 
execução das atividades diárias. 
 
Quanto a não implementação das recomendações, cabe frisar que a omissão 
administrativa implica em duas consequências danosas à própria UJ: a manutenção da 
impropriedade apontada e a não mitigação de futuras falhas. Nesse sentido, pode-se 
citar que constam pendentes de atendimentos as recomendações emanadas do Órgão de 
Controle Interno referentes aos Relatórios de Avaliação da Gestão dos exercícios de 
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2011 e 2010, e cujas falhas apontadas à época da realização dos trabalhos foram 
novamente evidenciadas na Auditoria da Avaliação da Gestão do exercício de 2012. 
Ainda em relação às recomendações emanadas do Órgão de Controle Interno, cabe 
asseverar que estas tinham como base a adoção de medidas voltadas à melhoria dos 
controles internos administrativos, na gestão da UJ. 
 
Quanto à força de trabalho, em que pese não ser adequada à realização das atividades do 
Decanato de Pessoal, observou-se que durante a maior parte do exercício de 2012 os 
servidores realizaram jornada de trabalho reduzida de 06 (seis) horas diárias, em virtude 
da autorização contida na Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011. Cabe 
acrescentar que, aproximadamente, 38% da força de trabalho do Decanato de Gestão de 
Pessoas é composta por prestadores de serviço sem vinculo com a Administração 
Pública - SICAP.  
 
A Unidade foi instada a se manifestar por meio das Solicitações de Auditoria nºs 
201305679/001, itens 01 a 05, 201305679/002, itens 01 a 07, 201305679/004, itens 09 a 
11 e 17 a 24, datadas, respectivamente, de 17/04, 24/04 e 07/05/2013. 
  
##/Fato## 

Causa 
 
Não implementação de controles internos administrativos pela Decana de Gestão de 
Pessoas, de modo a resguardar que as atividades inerentes a este Setor fossem realizadas 
tempestivamente e em obediência aos normativos legais. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/001, item 01, referente à 
apresentação de normativos/manuais internos de rotinas/procedimentos que tratam da 
necessidade de a UJ elaborar indicadores de desempenho para suas atividades, a 
Unidade por meio do Memorando nº 2.745/2013/DGP, de 24/04/2013, informou o que 
segue: 
 
“Informamos que não há no âmbito deste Decanato de Gestão de Pessoas 
normativos/manuais internos de rotinas/procedimentos que tratam da necessidade de 
elaborar indicadores de desempenho para as atividades e da definição de 
responsabilidades pela sua elaboração e utilização dos indicadores de desempenho. No 
entanto, com o advento da assessoria técnica de modernização administrativa e de 
controle interno no Decanato de Gestão de Pessoas, surgiu a proposta para 
implementação de normativos e procedimentos com vistas a elaboração de indicadores 
de desempenho de todas as áreas do DGP a fim de subsidiar as decisões da nova 
gestão e informar os dados de interesse de toda comunidade acadêmica. Além disso, 
cabe destacar que atualmente o DGP possui um Guia do Servidor, disponível no site da 
UnB: http://www.dgp.unb.br/guia-do-servidor, nele constam informações detalhadas 
quanto aos formulários e procedimentos adotados pelo DGP para conhecimento de 
toda a comunidade universitária.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/001, item 02, referente à 
existência de estrutura de controles internos da unidade responsável pela elaboração dos 
indicadores para o acompanhamento da gestão, a Unidade por meio do Memorando nº 
2.745/2013/DGP, de 24/04/2013, informou o que segue: 
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“A nova gestão ao assumir o Decanato de Gestão de Pessoas identificou fragilidades 
nos mecanismos de controles internos existentes no âmbito deste Decanato. Sendo 
assim, este Decanato consolidará brevemente com um novo Setor de Controle Interno, 
que atuará em conjunto com setor de Orientação Legislativa no DGP. Este novo Setor 
surgirá com a proposta de melhorar os processos internos de forma preventiva e 
identificar as necessidades de cada área do Decanato no intuito de orientar, 
implementar e acompanhar mecanismos e ferramentas de controle, por meio de 
roteiros de verificação (passo a passo), check list, orientações, notas técnicas, dentre 
outras ferramentas gerenciais, para subsidiar as tomadas de decisões da Decana de 
Gestão de Pessoas e proporcionar a toda comunidade acadêmica excelência no 
atendimento, primando pela legalidade, moralidade, publicidade dos atos e ações e 
eficiência na gestão.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/001, item 03, referente à 
apresentação de documentação do cadastro dos docentes a Unidade por meio do 
Memorando nº 2.745/2013/DGP, de 24/04/2013, o DGP deixou de apresentar 05 (cinco) 
comprovações das referidas titulações. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/001, item 04, referente à 
comprovação da data de cadastramento no SISAC e disponibilização para o controle 
interno da concessão de pensão civil do servidor de matrícula 0401995 a Unidade por 
meio do Memorando nº 2.745/2013/DGP, de 24/04/2013, o DGP apresentou a 
documentação comprobatória. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/001, item 05, referente à 
implementação das providências exaradas pelo Acórdão TCU n° 1.289/2012 – 2ª 
Câmara a Unidade por meio do Memorando nº 2.745/2013/DGP, de 24/04/2013, 
informou o que segue: 
 
“A nova gestão do DGP se deparou com o referido Acórdão ainda em fase de 
inicialização. Diante deste fato, primeiramente esta sendo elaborado um Manual 
Interno do DGP com diversos assuntos, dentre eles, o de Acúmulo de Cargos. No 
referido manual há orientação quanto aos procedimentos, orientações, normas, 
roteiros, passo a passo detalhado, no intuito de auxiliar na execução das atividades a 
serem desempenhadas pelos servidores que ficarão responsáveis pelo seu 
acompanhamento e providências a serem adotadas em relação ao referido Acórdão. O 
DGP constituirá um grupo de trabalho para iniciar a análise de todos os casos com 
indicação de acúmulo de cargos, bem como seu acompanhamento. Além disso, vale 
informar que em 2011 foi instituída uma Comissão, conforme Ato DGP n. 255/2011, 
para acompanhamento dos 210 casos de acúmulos de cargos identificados pelo 
Ministério de Planejamento e Orçamento/MP, onde 84 itens coincidem com os casos 
identificados pelo Tribunal de Contas da União, segue anexa a listagem do andamento 
destes 84 casos.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/002, item 01, referente à 
avaliação de riscos na elaboração dos indicadores de desempenho na área de gestão de 
pessoal, a Unidade por meio do Ofício nº 0346/2013/FUB-UnB, de 10/05/2013, 
informou o que segue: 
 
“Informamos que as diretorias e coordenadorias do Decanato de Gestão de Pessoas 
(DGP) possuem levantamentos de atendimentos, na maioria quantitativos e descritivos. 
Esses levantamentos visam avaliar principalmente as metas físicas definidas em 
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contrapartida com as metas financeiras previamente estabelecidas para o ano. 
Sabemos que esses números são utilizados, também, para atendimento aos diversos 
relatórios demandados pelos Ministérios da Educação e de Planejamento, Orçamento e 
Gestão e pelo órgão de controle interno e externo, que utilizam esses números para 
avaliar e acompanhar as ações estabelecidas todos os anos. Atualmente, o Decanato de 
Gestão de Pessoas não possui indicadores de desempenho visando avaliar os riscos, 
peça que será implementada no ano de 2013 e que já está sendo alvo dos trabalhos 
desenvolvidos pelas áreas de assessoria técnica e modernização em conjunto com o 
controle interno do DGP. Entre os procedimentos de controle já iniciados neste ano, 
temos: aperfeiçoamento das atividades de controle no momento de ingresso do servidor 
na FUB, bem como na sua entrega da declaração de bens e rendas, racionalização dos 
pagamentos de auxílio funeral, indenização de transporte e GECC (por meio de 
orientações, check lists e circulares).” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/002, item 02, referente à 
existência de controles internos estabelecidos para o registro tempestivo dos atos de 
pessoal no SISAC, a Unidade por meio do Ofício nº 0346/2013/FUB-UnB, de 
10/05/2013, informou o que segue: 
 
“No ano de 2012, não havia nos setores de cadastro e aposentadoria do DGP nenhum 
controle interno relativo à tempestividade e à quantidade de registros dos atos de 
pessoal no SISAC, tais como: admissão, aposentadoria e pensão. Entretanto, com a 
criação da área de controle interno do DGP, esta ferramenta de controle já foi 
implementada em 2013 nas referidas áreas, que atualmente estão controlando os atos 
registrados no SISAC.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/002, item 03, referente à 
existência de rotinas para o acompanhamento e atendimento das determinações do 
Tribunal de Contas da União, a Unidade por meio do Ofício nº 0346/2013/FUB-UnB, 
de 10/05/2013, informou o que segue: 
 
“Em 2012, não havia no DGP uma área específica para acompanhamento e 
atendimento das determinações do TCU. Entretanto, a Auditoria Interna da FUB, 
sempre que tomava conhecimento de alguma determinação à FUB, repassava-as ao 
Decanato de Gestão de Pessoas para providências. Em 2013, foi consolidado o Setor 
de Controle Interno do DGP, com duas servidoras detentoras de funções gratificadas a 
fim de implementar rotinas para acompanhamento das determinações do Tribunal de 
Contas da União, além da realização de consultas permanentes aos acórdãos por meio 
do sítio do referido órgão.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/002, item 04, referente à 
existência de normativos internos para monitorar as determinações do Tribunal de 
Contas da União e se estão definidos os seus responsáveis, a Unidade por meio do 
Ofício nº 0346/2013/FUB-UnB, de 10/05/2013, informou o que segue: 
 
“Não há atualmente no âmbito do DGP normativos internos que tratem sobre a 
necessidade de monitorar as determinações do TCU. Esta atribuição compete ao setor 
de Auditoria Interna da FUB, conforme se verifica nas suas atribuições descritas no 
endereço eletrônico http://www.unb.br/administracao/auditoria_interna, das quais 
destacamos: 
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Coordenar a elaboração de respostas às diligências emanadas 
dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 
Federal e do TCU, encaminhando aos Setores Responsáveis da 
FUB os assuntos apontados em seus relatórios de auditoria, 
bem como acompanhar a implementação das recomendações 
desses órgãos. 
 

Entendemos que, apesar de ser uma atribuição da Auditoria Interna da FUB, este 
monitoramento também poderá ser efetuado pelo DGP, e, após consolidação do setor 
de controle interno, as determinações do TCU, no que tange ao DGP, terão 
acompanhamento do controle interno do Decanato, uma vez que tal atribuição será 
acrescentada nas rotinas de trabalho do DGP.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/002, item 05, referente à 
existência de ações, procedimentos ou instruções formalizando o atendimento das 
determinações do Tribunal de Contas da União, a Unidade por meio do Ofício nº 
0346/2013/FUB-UnB, de 10/05/2013, informou o que segue: 
 
“As ações, procedimentos e instruções recomendadas pelos órgãos de controle interno 
e externo são prontamente atendidas pelo Decanto de Gestão de Pessoas, e essas 
recomendações são acrescidas em notas técnicas, circulares e normas expedidas pelo 
DGP, para conhecimento de toda comunidade acadêmica.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/002, item 06, referente à 
existência da avaliação de riscos no que concerne ao tempestivo atendimento das 
determinações do Tribunal de Contas da União, a Unidade por meio do Ofício nº 
0346/2013/FUB-UnB, de 10/05/2013, informou o que segue: 
 
“A atual gestão não encontrou identificação de riscos referente ao atendimento das 
determinações do TCU, no que tange ao exercício de 2012. Atualmente, o Decanato de 
Gestão de possui alta demanda externa, a citar: 250 trilhas da CGU acumuladas e 
Acórdãos do TCU referente a diversos casos de acúmulo de cargos que estão sendo 
analisados por comissões constituídas para tal fim. Há sobrecarga de trabalho e alta 
mão-de-obra de SICAP, que será sanada na medida em que novos servidores forem 
nomeados, ocupando as vagas disponibilizadas à FUB.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/002, item 07, referente à adoção 
de medidas compatíveis conforme a avaliação de riscos, a Unidade por meio do Ofício 
nº 0346/2013/FUB-UnB, de 10/05/2013, informou o que segue: 
 
“As medidas tomadas na avaliação de riscos são implantadas por meio de emissão de 
notas técnicas, circulares e normas, para adequar as ações do DGP à s determinações 
do TCU, visando compatibilizar os procedimentos adotados às normas legais.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 09, referente à 
acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos, a Unidade por meio do 
Memorando nº 3.167/2013/DGP, de 15/05/2013, informou o que segue: 
 
“Em 2012, identificamos que o DGP solicitava aos novos servidores, aposentados e 
pensionistas que assinassem a “Declaração de Acumulação ou não acumulação de 
cargos, empregos e funções públicas”. Naquela gestão, foi instaurada uma Comissão 
para apuração dos casos de acúmulo de cargos detectados pelo Ministério 
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Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). No ano de 2013, o DGP além de exigir a 
assinatura da referida Declaração aos novos servidores, aposentados e pensionistas, 
está implementado controle do ingresso de servidores na UnB. Este controle será 
efetuado mediante consulta prévia, por meio do CPF do novo servidor, no sistema 
SIAPE. No entanto, a consulta restringe-se aos vínculos empregatícios no âmbito do 
Poder Executivo Federal.  
 
Sabemos que uma forma mais efetiva para acompanhamento e controle seria 
utilizarmos sistema de cruzamento de dados com as informações da RAIS, o mesmo 
utilizado pelo TCU. No entanto, não dispomos desta ferramenta de controle. Além 
disso, informamos que não dispomos de sistemas que controle mensalmente todas as 
possibilidades de vínculos empregatícios nas esferas federais e estaduais, bem como em 
instituições privadas. 
 
Outra providência que será implementada em 2013, será encaminharmos à toda 
comunidade acadêmica uma Circular informando  quanto à vedação de acumulação 
remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, 
observado, em qualquer caso, o limite estabelecido pela Constituição Federal de 1988, 
pela percepção cumulativa ou não da remuneração, proventos, pensões ou outra 
espécie remuneratória, que não podem exceder o subsídio mensal dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, conforme art. 37, inc. XI com a redação dada pela EC nº 
41/2003; art. 37, inc. XVI da CF/88 com a redação dada pela EC nº. 19/98 e art. 118 
da Lei nº 8.112/90. Tal informe será encaminhado juntamente com modelo de 
formulário da “Declaração de Acumulação ou não acumulação de cargos, empregos e 
funções públicas”, informando as penalidades que tais servidores poderão sofrer se 
estiverem descumprindo os ditames da lei. 
 
Entendemos que os controles serão mais efetivos quando a Instituição possuir sistemas 
informatizados para cruzamento de dados. O Tribunal de Contas da União apontou por 
meio do Acórdão TCU nº 1.289/2012- 2ª Câmara, uma lista nominal com 514 casos de 
indícios de acúmulos de cargos. Desses casos, 13 referem-se a abate teto, tais indícios 
serão apurados pela Comissão constituída para este fim, conforme Ato DGP n. 
1497/2013, anexo. Outros casos de indícios de acúmulos de cargos foram apontados 
nos relatórios do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) que sejam 
posteriormente averiguados. Sabe-se que alguns servidores constantes na listagem do 
TCU coincidem com os casos do MP.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 10, referente à 
tempestividade do registro dos atos de admissão de pessoal no SISAC, a Unidade por 
meio do Memorando nº 3.167/2013/DGP, de 15/05/2013, informou o que segue: 
 
“No ano de 2012, não havia, nos setores de cadastro e aposentadoria do DGP, nenhum 
controle interno relativo à tempestividade e à quantidade de registros dos atos de 
pessoal no SISAC, tais como: admissão, aposentadoria e pensão. No entanto, no ano de 
2013, esse controle foi implementado em planilha que registra o tipo de ato, o período 
(dia) da publicação do ato, nº registro de controle do SISAC, data do registro e qual o 
prazo de tempo decorrido entre o fato caracterizador do ato e o registro no SISAC. Em 
média em 2013, o prazo é de aproximadamente 60 dias, segundo informações do setor 
responsável, conforme estabelecido nos artigos 7º e 11 da Instrução Normativa TCU nº. 
55/2007.” 
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Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 11, referente à 
ocorrência de diligencias pelo Órgão de Controle Interno, a Unidade por meio do 
Memorando nº 3.167/2013/DGP, de 15/05/2013, informou o que segue: 
 
“A área de cadastro do DGP, responsável pelo registro dos atos de admissão, informou 
que houve diligência do TCU no ano de 2012, contudo não informou os quantitativos. A 
área de aposentadoria do DGP, responsável pelo registro dos atos de aposentadoria e 
pensão, informou que houve uma diligência, por meio do Relatório de Auditoria nº 
201115640, às fls. 19 e 31.” 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 17, referente à 
adequabilidade da força de trabalho frente à realização das atividades diárias da UJ, o 
DGP não apresentou as informações requeridas. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 18, referente ao 
ingresso de servidores de carreira por meio de concurso público em 2012, o DGP não 
apresentou as informações requeridas. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 19, referente à 
utilização de política de requisição de servidores, o DGP não apresentou as informações 
requeridas. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 20, referente à 
existência de controles internos para verificar o acúmulo indevido de cargos, funções ou 
empregos públicos, o DGP não apresentou as informações requeridas. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 21, referente à adoção 
de medidas para regularizar acúmulo indevido de cargos, funções ou empregos 
públicos, o DGP não apresentou as informações requeridas. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 22, referente ao 
quantitativo de prestadores de serviços sem vínculo com a Administração em 2012 e as 
justificativas para seu acréscimo, a Unidade apresentou o seguinte quadro, deixando de 
apresentar a referida justificativa: 
 

MÊS QUANTITATIVO 
Janeiro 530 
Fevereiro 528 
Março 526 
Abril 582 
Maio 585 
Junho 586 
Julho 632 
Agosto 633 

Setembro 646 
Outubro 660 
Novembro 669 
Dezembro 654 

 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 23, referente à 
adequabilidade da força de trabalho frente à realização das atividades diárias do 
Decanato de Gestão de Pessoas, a Unidade apresentou o seguinte quadro: 
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Setores 

Lotação em 
31/12/2012 Lotação 

Ideal Servidores 
de Carreira 

SICAP 

Direção 5 2 7 
Diretoria de Administração de Pessoas - DAP 4 1 5 
Coordenadoria de Operações Financeiras - COFIN 5 6 11 
Coordenadoria de Registro e Controle Funcional - COREF 6 4 11 
Coordenadoria de Aposentadoria e Pensão - COAPO 4 3 7 
Coordenadora de Atendimento - COATE 3 3 6 
Diretoria de Capacitação, Desenvolv. e Educacional -  DCADE 1 0 2 
Coordenadoria de Acompanhamento de Carreira - CAC 8 0 8 
Coordenadoria de Gestãp de Desempenho - COGED 4 2 6 
Coordenadoria de Capacitação - PROCAP 6 2 8 
Diretoria de Acompanhamento e Movimentação - DPAM 1 0 2 
Coordenadoria de Acompanhamento e Movimentação - CAM 6 3 8 
Coordenadoria de Provimento - CPROV 5 0 5 
Coordenadoria de Estágio - COEST 3 0 5 
Diretoria de Saúde, Seg. e Qualidade de Vida no Trab. - DSQVT 4 1 5 
Coordenadoria de Perícia Ofícial em Saúde - CPOS 7 1 8 
Coordenadoria de Engenharia e Seg. no Trabalho - CEST 5 5 10 
Coordenadoria de Atenção à Saúde - CAS 7 4 11 
Coordenadoria de Qualidade de Vida - CQV 10 10 20 
Coordenadoria de Administração - COAD 1 0 2 
Odontoclinica 0 8 8 
Projeto Viva Bem UnB 0 1 2 
Arquivo 1 2 3 
Total 96 58 160 

 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201305679/004, item 24, referente à 
ocupação de cargos de chefia ou direção por prestadores de serviços sem vínculo com a 
Administração em 2012, a Unidade apresentou o seguinte quadro: 
 

Setores 
Servidores 

de 
Carreira 

SICAP Período de Exercício 

Direção x  2012 

Diretoria de Administração de Pessoas - DAP  x 
de 01.01.2012 até 

06.12.2012 
Diretoria de Administração de Pessoas - DAP x  a partir de 07.12.2012 
Coordenadoria de Operações Financeiras - COFIN x  2012 
Coordenadoria de Registro e Controle Funcional - 
COREF 

x  
de 01.01.2012 até 

30.09.2012 
Coordenadoria de Registro e Controle Funcional - 
COREF 

 x 
de 30.09.2012 até 

11.12.2012 
Coordenadoria de Registro e Controle Funcional – 
COREF 

x  a partir de 12.12.2012 

Coordenadoria de Aposentadoria e Pensão - COAPO x  2012 
Coordenadora de Atendimento - COATE x  2012 
Diretoria de Capacitação, Desenvolv. e Educacional 

-  DCADE 
x  2012 

Coordenadoria de Acompanhamento de Carreira - 
CAC 

x  2012 

Coordenadoria de Gestãp de Desempenho - COGED x  2012 
Coordenadoria de Capacitação - PROCAP x  2012 
Diretoria de Acompanhamento e Movimentação - 
DPAM 

x  2012 

Coordenadoria de Acompanhamento e 

Movimentação - CAM 
x  2012 

Coordenadoria de Provimento - CPROV x  2012 
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Coordenadoria de Estágio - COEST x  2012 
Diretoria de Saúde, Seg. e Qualidade de Vida no 

Trab. - DSQVT 
x  2012 

Coordenadoria de Perícia Ofícial em Saúde - CPOS x  2012 
Coordenadoria de Engenharia e Seg. no Trabalho - 
CEST 

x  2012 

Coordenadoria de Atenção à Saúde - CAS x  2012 
Coordenadoria de Qualidade de Vida - CQV x  2012 
Coordenadoria de Administração - COAD x  2012 
Odontoclinica x  2012 
Projeto Viva Bem UnB x  2012 
Arquivo x  2012 

 
Em resposta ao Ofício nº 18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, datado de 24/06/2013, 
que encaminhou o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201305679, a Fundação 
Universidade de Brasília - FUB informou por meio do Ofício nº 716/2013, DGP/FUB, 
de 07/07/2013 que concorda com todas as recomendações constantes do referido 
Relatório nos seguintes termos que se segue: 
 
“Recomendação 1:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: O Decanato de Gestão de Pessoas está investindo em 
capacitação para seus servidores visando à qualificação de sua força de trabalho, bem 
como ao fortalecimento e à eficácia dos trâmites processuais. Além disso, informamos 
que atualmente o Decanato possui uma Assessoria de Controle Interno e Orientação 
Normativa que irá trabalhar em conjunto com Assessoria de Modernização a fim de 
criar mecanismos para eliminação de riscos. 
 
Recomendação 2:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: Em razão dos gargalos existentes nos fluxos internos do 
Decanato de Gestão de Pessoas criou-se um grupo de trabalho constituído por 
servidores de diversas áreas do citado Decanato para analisar e realinhar os fluxos de 
trabalho atuais com o objetivo de promover aperfeiçoamento e eficiência. Quanto aos 
registros no Sisac e ao controle das DBR mencionados, o DGP já está tomando as 
providências pertinentes. 
 
Recomendação 3:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: No que tange à avaliação de riscos, no início da nova gestão o 
Decanato de Gestão de Pessoas identificou fragilidade nos quantitativos fornecidos 
pelo sistema de pessoal utilizado, o Sipes. Diante do alto grau de inconsistência nos 
quantitativos supracitados, o DGP está investindo na capacitação de seus servidores, 
fornecendo cursos de aperfeiçoamento no Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos (Siape) e no Data Warehouse (DW), visando à emissão de 
relatórios gerenciais com maior confiabilidade, o que, consequentemente, possibilitará 
maior eficiência na tomada de decisão pela Administração Superior. 
 
Quanto à elaboração de normativos internos e ao estabelecimento de rotinas e 
procedimentos sistematizados, o DGP possui o Guia do Servidor, disponibilizado no 
sítio do Decanato, no qual consta o estabelecimento de normas e procedimentos a 
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serem adotados. A atual gestão criou uma Assessoria de Controle Interno e Orientação 
Normativa, que possui uma servidora com Cargo de Direção 4 e duas chefias, com 
servidoras com Função Gratificada, essa área irá fazer o acompanhamento e o 
atendimento tempestivo das determinações do TCU e da CGU quanto aos assuntos 
referentes à gestão de pessoas. Entretanto, é fundamental informar, o DGP possui um 
grande passivo histórico, que será atendido concomitantemente com as demandas 
atuais do Decanato. 
 
Recomendação 4:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: Em 30/04/2013 foi constituída a Comissão de Acúmulo de 
Cargos e Abate Teto, conforme Ato DGP n. 1.497/2013, para apurar os indícios de 
irregularidades apontados pelo Acórdão n. 1.289/2012-TCU-2ª Câmara. Em 
29/05/2013 a FUB encaminhou ao TCU, por meio do Ofício DGP n. 555/2013, o 
relatório da Comissão com a situação dos 514 casos apontados pelo Tribunal de 
Contas da União, conforme anexo. Cabe informar que, destes, 136 casos já estão 
regularizados, 58 possuem ações judiciais, 39 estão em andamento e o restante 
aguarda análise, a ser realizada o mais brevemente possível. 
 
Recomendação 5: 
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: No que tange às determinações e/ou recomendações emanadas 
do Tribunal de Contas da União ou demais órgãos de controle registradas no setor de 
protocolo do Decanato de Gestão de Pessoas, as documentações são encaminhadas ao 
setor de Controle Interno, que, por sua vez, dá ciência à Auditoria Interna da FUB. 
Quanto aos documentos emitidos pelo DGP aos órgãos de controle, uma cópia é 
enviada à Auditoria Interna, em meio físico ou eletrônico, para ciência, 
acompanhamento e controle. 
 
Recomendação 6:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: Foi constituído grupo de trabalho com diversos servidores 
lotados no Decanato de Gestão de Pessoas, por meio do Ato do DGP n. 1.340/2013, 
para analisar e implementar o fluxo do processo de ingresso na Universidade de 
Brasília. Nas discussões, o referido grupo decidiu que a consulta ao Siape ocorrerá 
tanto no momento do ingresso dos novos servidores como também periodicamente. No 
entanto, a senha que possibilita esta consulta é a de nível 9, privativa da Decana de 
Gestão de Pessoas. Desse modo, com o intuito de agilizar o processo, o grupo de 
trabalho estudará a possibilidade de também utilizar como ferramenta o Portal da 
Transparência, disponível no sítio da Controladoria-Geral da União. Informamos 
ainda que nos processos de lançamento de progressão salarial, caso seja detectada 
acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos, o sistema critica e trava 
o lançamento. Esse procedimento serve igualmente como instrumento de controle. 
 
Recomendação 7:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: Informamos que o Decanato de Gestão de Pessoas está 
elaborando estudo do dimensionamento da força de trabalho. Além disso, está 
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trabalhando o fluxo dos documentos com a força de trabalho disponível. Outra 
informação relevante é que diversas diretorias do Decanato passaram a utilizar o 
sistema de fila única, no qual os processos são distribuídos igualmente entre todos os 
servidores do setor, evitando acúmulo de tarefas e centralização de informações.  
 
Recomendação 8:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: A Coordenação de Cadastro e Registro Funcional informou que 
já entrou em contato com os servidores listados, conforme e-mail anexo. No entanto, a 
cobrança da referida documentação será formalizada aos servidores por meio 
eletrônico e carta, solicitando a entrega dos certificados comprobatórios das titulações. 
Caso esses servidores não apresentem a documentação necessária, a FUB efetuará a 
suspensão do pagamento da Retribuição por Titulação (RT), com a devida restituição 
dos valores pagos indevidamente. Também será apurada a responsabilidade pelo 
prejuízo ao Erário. 
 
Recomendação 9:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: O Decanato de Gestão de Pessoas  extraiu do Siape a listagem 
completa com todos os servidores que recebem a Retribuição por Titulação. Essa lista 
servirá de base para a constituição de um grupo de trabalho cuja atribuição será 
verificar nas pastas digitalizadas se constam ou não os comprovantes de titulação. No 
caso de a documentação em comento não ser encontrada, os servidores serão 
comunicados de tal inconsistência, por meio de carta ou e-mail, para que possam 
regularizá-la.  
 
Recomendação 10:  
 
Análise da FUB – concorda. 
Providências da FUB: A Diretoria de Provimento, Acompanhamento e Movimentação 
(Dpam) informou que o projeto de dimensionamento foi iniciado na gestão anterior. Em 
fevereiro de 2013, foi feito levantamento dos indicadores RAT (Relação Aluno-
Técnico), conforme o Relatório Situação Quadro TAE, anexo. Atualmente, a Dpam está 
efetuando pesquisas a fim de validar os quantitativos informados no RAT. Após a 
conclusão desse novo levantamento a Dpam pretende aquilatar a movimentação dos 
servidores para maximizar a atuação da força de trabalho. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Ao realizar ação de controle junto ao Decanato de Gestão de Pessoal – DGP, verificou-
se que durante o exercício de 2012 as atividades inerentes a este Setor foram 
desenvolvidas prescindidas da implementação de controles internos administrativos e de 
avaliação de risco por parte da administração superior. 
 
No que tange ao controle interno administrativo, por definição é o conjunto de 
atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com 
vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública 
sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao 
longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo poder público. Quanto aos 
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riscos, esses são analisados considerando-se a sua probabilidade e o impacto como base 
para determinar o modo pelo qual deverão ser administrados.  
 
Em relação à ausência de controles internos administrativos estabelecidos na UJ, a 
origem está na falta de implementação das recomendações/determinações exaradas dos 
órgãos de controle e da Unidade de Auditoria Interna; na carência de pessoal à 
realização das atividades inerentes ao setor; e na própria falta de procedimentos e/ou 
rotinas sistematizadas estabelecidos na execução das atividades diárias.  
 
Em relação às recomendações emanadas do Órgão de Controle Interno, cabe asseverar 
que estas tinham como base a adoção de medidas voltadas à melhoria dos controles 
internos administrativos, de modo a promover melhorias na gestão da UJ, e a sua não 
implementação implica em duas consequências danosas à própria UJ: a manutenção da 
impropriedade apontada e a não mitigação de futuras falhas. 
 
Nesse sentido, verificou-se em 2012 que o DGP não realizou de forma tempestiva o 
registro dos atos de pessoal no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e 
Concessões – SISAC e do envio dessas informações ao Órgão de Controle Interno e à 
Corte de Contas; deixou de exigir a entrega da Declaração de Bens e Rendas (DBR) por 
autoridades, servidores e empregados públicos relacionados no art. 1° da Lei nº 
8.730/1993; não verificou quanto ao atendimento do limite de remuneração estabelecido 
pelo inciso XI, art. 37, da Constituição Federal de 1988, percebidas por seus servidores; 
e também não verificou a ocorrência da acumulação ilegal de cargos, empregos e 
funções. No entanto, cabe salientar que tais ocorrências são reincidentes na UJ e 
constam dos Relatórios de Avaliação da Gestão dos exercícios de 2010 e 2011, o que 
permite concluir que não há ações por parte da Administração voltadas à sua mitigação, 
ou seja, atuar de forma preventiva. 
  
Quanto à avaliação de riscos, consta do Relatório de Gestão, fls. 52, que a UJ não detém 
mecanismos, tampouco rotinas ou processos sistemáticos de trabalho, para mapeamento 
e avaliação de riscos, e que conhece, intuitivamente, alguns desses riscos, mas que a 
tomada de decisão ocorre sem a análise à luz dos resultados que uma gestão orientada a 
riscos poderia proporcionar em termos de qualidade, o que de certa forma vai de 
encontro com a resposta apresentada de que são adotadas medidas compatíveis 
conforme a avaliação de riscos efetuada. 
 
Nesse diapasão, o DGP também não possui avaliação de riscos, bem como normativos 
internos, rotina  e sem a definição dos respectivos responsáveis para o acompanhamento 
e atendimento tempestivo das determinações do Tribunal de Contas da União ou da 
Controladoria-Geral da União, o que implica na falta de implementação das 
determinações e recomendações, e, consequentemente, não agregando valores à gestão 
de modo a mitigar ou diminuir a ocorrência de impropriedades. 
 
Tem-se como exemplos, o Acórdão TCU nº 1.289/2012, que trata de 514 (quinhentos e 
quatorze) de acúmulos indevidos de cargos, funções ou empregos públicos e os 255 
(duzentos e cinquenta e cinco) apontamentos feitos pela Controladoria-Geral da União 
de indícios de impropriedades na área de gestão de pessoas, entre os quais pode citar: 
somatório de remuneração superior ao limite estabelecido pelo inciso XI, art. 37 da CF; 
instituidores de pensão sem pensionista ou com pensionista excluído; e servidores com 
ingresso no cargo efetivo após 25/11/1995 recebendo quintos. 
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Ambos os apontamentos dos órgãos de controle continuam sem adoção de providências 
por parte do Decanato de Gestão de Pessoas, o que exprime a falta de estrutura do Setor 
na adoção das medidas corretivas, haja vista a manutenção das impropriedades 
apontadas, bem como não perfilhando medidas que visem mitigar as referidas falhas, 
exceção feita em relação ao cumprimento do referido Acórdão, o qual foi informado de 
que somente foi possível realizar e acompanhar 84 (oitenta e quatro) dos 514 
(quinhentos e quatorze) apontamentos, sendo encaminhado ao TCU o resultado do 
trabalho, no entanto, cabe informar que o referido Acórdão data de março de 2012 e que 
até o momento o DGP apenas atuou em, aproximadamente, em 16% dos casos 
apontados. 
 
Por outro lado, aduz em sua resposta que não há uma área específica no DGP para o 
pronto acompanhamento e atendimento das recomendações/determinações emanadas 
dos órgãos de controle, tal encargo, normalmente, fica sob a responsabilidade  da 
Unidade de Auditoria Interna, pois tal atividade encontra-se entre  suas atribuições, que 
as repassava ao DGP para adoção das providências necessárias. E que para o ano de 
2013 está se consolidando um setor de controle interno que atenderá essas demandas, 
haja vista a sua importância. 
 
No entanto, o que se percebe em relação às determinações emanadas do Tribunal de 
Contas da União – TCU registradas no protocolo geral da Reitoria, que algumas delas 
não chegam ao conhecimento da Unidade de Auditoria Interna, sendo encaminhadas, 
após conhecimento pelo gabinete do Reitor, diretamente ao setor destinatário do 
Acórdão. Tal fato impede, na maioria das vezes, que a Unidade de Auditoria Interna 
tome ciência da diligência da Corte de Contas e, consequentemente, exerça uma de suas 
atribuições que é coordenar a elaboração de respostas às diligências emanadas do TCU, 
bem como, posteriormente, acompanhar a sua implementação, o que denota a falta de 
estabelecimento de um fluxo e/ou adoção de rotinas que permitam o regular exercício, 
pela Unidade de Auditoria Interna, de uma de suas atribuições. 
 
Em relação ao registro dos atos de pessoal no SISAC, o DGP informou que no ano de 
2012 os setores responsáveis pelos registros não apresentavam controles internos 
estabelecidos de modo a efetuar os registros de admissão, aposentadoria e pensão nos 
prazos estabelecidos pela Instrução Normativa TC nº 055/2007. Sendo que em 2012 
fora realizada força tarefa visando regularizar as demandas pendentes de admissões 
efetuadas em exercícios anteriores. 
 
Entretanto, o DGP informou que em relação ao exercício de 2013 foram implementados 
os controles necessários que permitirão o registro tempestivo de todos os atos sujeitos à 
apreciação e a registro pelo TCU no SISAC, bem como contará com a colaboração de 
duas auditoras da FUB que irão iniciar a implementação dos controles internos, 
acompanhamento das recomendações e trilhas de auditoria no intuito de regularizar 
todas as pendências de gestões passadas e trabalhar de maneira preventiva, 
resguardando os servidores e atos deste DGP. 
 
Todavia, há que se ressaltar que não basta somente a implementação dos controles 
internos e a atuação de duas auditoras no processo de reestruturação do DGP, é 
necessário, primeiramente, incluir rotinas e procedimentos capazes de resguardar a 
adequada e pertinente realização da atividade administrativa na área de pessoal em 
obediência aos diversos normativos legais que regem os distintos assuntos, além de 
promover a conscientização de seus servidores na nova metodologia de trabalho, em 
que os diversos setores do DGP devem comunicar-se entre si na busca e entrega de 
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informações, de modo a permitir que o fluxo dos processos chegue ao final de forma 
integra, completa, haja vista que muita das informações requeridas perpassam por mais 
de um setor. 
 
Quanto à acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos e ao 
atendimento do limite de remuneração estabelecido pelo inciso XI, art. 37, da 
Constituição Federal de 1988, o controle apresentado pelo DGP é meramente 
declaratório, pois era solicitada aos novos servidores, aposentados e pensionistas a 
entrega de declaração de que não exerciam a acumulação indevida de cargos, funções e 
empregos públicos, o que leva a concluir a sua pouca efetividade, haja vista a 
inexistência de  cruzamento de banco de dados para confirmar a veracidade das 
informações prestadas. Cabe frisar que os indícios desse tipo de irregularidade são 
bastante significativos, conforme se depreende do teor do Acórdão TCU nº 1.289/2012 
e do apontamento efetuado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
 
Todavia, o DGP acena em sua resposta que em 2013 irá utilizar consulta via SIAPE 
como forma de melhoria nos controles internos administrativos, todavia, esse sistema 
permite consulta apenas de vínculos no âmbito do Poder Executivo Federal. Alega, 
ainda, não saber como obter as informações da Relação Anual de Informações Sociais – 
RAIS, a mesma utilizada pelo TCU para apontar as impropriedades contidas no 
Acórdão nº 1.289/2012 – 2ª Câmara. Nessa esteira, há que se concordar com as 
alegações aduzidas pelo DGP em sua resposta, pois não dispõe das ferramentas 
necessárias para realizar um controle preventivo à atuação dos órgãos de controle 
interno e externo, agregando valor à gestão pública. 
 
Contudo, considerando a falta de disponibilização do banco de dados da RAIS à FUB, 
cabe ao DGP implementar de forma tempestiva as recomendações emanadas dos órgãos 
de controle, de modo a promover o saneamento das impropriedades apontadas, além de 
trazer o efeito “secundário” de fiscalização aos servidores que se encontrem na mesma 
situação de ilegalidade. Nesse sentido, torna-se necessária a inclusão de rotina de 
verificação da acumulação indevida de cargos, funções e empregos públicos e ao 
atendimento do limite de remuneração estabelecido pelo inciso XI, art. 37, da 
Constituição Federal de 1988, junto ao Sistema Siape, ferramenta que está acessível aos 
setores do DGP. 
 
Quanto à força de trabalho, em que pese não ser adequada a realização das atividades do 
Decanato de Pessoal, e ter sido informado que o déficit atual é de apenas 06 (seis) 
servidores, observou-se que durante a maior parte do exercício de 2012 os setores do 
DGP realizaram jornada de trabalho reduzida de 06 (seis) horas diárias em virtude da 
autorização contida na Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011. Cabe 
acrescentar que aproximadamente 38% da força de trabalho do Decanato de Gestão de 
Pessoas é composta por prestadores de serviço sem vinculo com a Administração 
Pública - SICAP. Assim, torna-se necessário proceder à adequação da força de trabalho 
do DGP às suas necessidades, de modo a não comprometer a execução das diversas 
atividades administrativas desenvolvidas pelos setores que compõe a sua estrutura. 
 
Em relação ao controle da documentação do cadastro dos docentes relativa à titulação, e 
com o objetivo de testar a fonte primária dos dados do Índice de Qualificação do Corpo 
Docente - IQCD, indicador definido pelo TCU na Decisão n° 408/2002 - Plenário, 
solicitou-se, após definir amostra de forma aleatória, documentação comprobatória da 
titulação de 26 (vinte e seis) docentes, no entanto, em relação a 05 (cinco) desses, em 
resposta ao item 03 da Solicitação de Auditoria n° 2101305679/001, não foram 
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apresentadas as documentações solicitadas. Em relação a 04 (quatro) desses docentes, a 
documentação apresentada consistiu de ata, relatório de defesa e atestado, o que não 
permite inferir se o docente concluiu o doutorado ou o mestrado, cuja consequência é a 
confiabilidade do IQCD, do registro no Sistema Siape e, consequentemente, nas 
remunerações por eles percebidas, o que por si só, denota fragilidades nos controles 
internos do setor responsável pelo assunto. 
 
Cabe frisar em que pese o docente ao requerer a Retribuição por Titulação - RT ao 
Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação – DPP preencher termo comprometendo-se a 
entregar na SRH/DPP uma cópia autenticada do diploma no prazo máximo de seis 
meses a contar da data do requerimento e declarando ciência de que a infração ao termo 
acarretará no cancelamento dos benefícios auferidos e a obrigação de restituir à 
Instituição toda a importância recebida indevidamente em valores reajustados, a 
SRH/DPP não está verificando o cumprimento da obrigação por parte do docente e tão 
pouco comunicando ao DGP para suspensão do pagamento da RT e a apuração da 
responsabilidade pelo prejuízo causado ao Erário. 
 
Por fim, quanto à existência de estrutura de controles internos na elaboração dos 
indicadores para o acompanhamento da gestão, o DGP aduziu em sua resposta ter 
identificado fragilidades ao assumir a gestão no final de 2012, como por exemplo, a 
ausência da avaliação de riscos na elaboração dos indicadores de desempenho na área 
de gestão de pessoal e de normativos ou manuais internos de rotinas e procedimentos 
abarcando a necessidade de elaborar indicadores de desempenho para as atividades 
administrativas, de definir os responsáveis pela sua elaboração e da utilização desses 
indicadores de desempenho.  
 
No entanto, em que pese a informação de que serão adotadas medidas corretivas, consta 
do Relatório de Gestão 2012 que não foi realizado o acompanhamento dos indicadores 
estabelecidos desde 2010, o que implica em sua não utilização na tomada de decisões 
gerenciais. 
 
Quanto essa deficiência na utilização dos indicadores de dimensionamento de pessoal, 
cabe informar que consta no Relatório de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 
20120332, item 4.1.2.2, do exercício de 2011, recomendação para que fosse realizada a 
reavaliação dos indicadores, que até a presente data não fora implementada. 
 
Além disso, os indicadores não refletem a expressão dos produtos essenciais da área e a 
amplitude e diversidade de características de gestão de pessoas. Por não focarem as 
áreas relevantes de desempenho, não auxiliam na transformação estrutural e funcional 
da área, sendo necessário que estejam relacionados aos produtos-chave da área, 
evitando-se concentrar indicadores em torno de um único produto, auxiliando a área de 
Gestão de Pessoas no entendimento da movimentação da força de trabalho, na 
averiguação do nível de eficiência e eficácia dos processos, dos programas e das 
operações da área. 
 
Dever-se-ia identificar indicadores chaves que permitissem aferir as áreas que impactam 
no desempenho dos recursos humanos, que poderiam ser estabelecidos para áreas 
fundamentais, como a demográfica, a financeira, a operacional e de processos e a de 
clima organizacional. 
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A UJ deve estabelecer uma sistemática de monitoramento e avaliação desses 
indicadores e de definição dos responsáveis pela sua elaboração, coleta e 
acompanhamento, visando dotá-los de utilidade nos processos de decisões gerenciais.  
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
18.608/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 24/05/2013, a Unidade informou que concorda 
com as ressalvas apontadas e que todas as providências estão sendo tomadas para 
atender as recomendações contidas neste relatório. No entanto, cabe ressaltar que por 
meio de ação de controle específica será verificada a implementação das recomendações 
propostas no referido relatório. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Proceder a implementação de controles internos administrativos e 
realização de avaliação de risco junto ao Decanato de Gestão de Pessoas, de modo a 
resguardar que os objetivos da Administração sejam alcançados de forma confiável e 
em observância aos normativos legais que regem os diversos assuntos geridos pela área 
de Gestão de Pessoas e a permitir adoção de medidas compatíveis conforme a avaliação 
de riscos efetuada, de modo a auxiliar na tomada de decisões gerenciais.  
 
Recomendação 2: Estabelecer junto aos diversos setores que compõem a estrutura do 
Decanato de Gestão de Pessoas  procedimentos, rotinas e/ou fluxos sistematizadas que 
permitam a execução das atividades diárias, como por exemplo, o registro tempestivo 
dos atos de pessoal no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e 
Concessões - SISAC e do envio dessas informações ao Órgão de Controle Interno e à 
Corte de Contas, em obediência ao que estabelece a Instrução Normativa TCU nº 
055/2007; exigência das obrigações referentes à entrega da Declaração de Bens e 
Rendas - DBR por autoridades, servidores e empregados públicos relacionados no art. 
1° da Lei nº 8.730/1993; atendimento das recomendações e/ou determinações emanadas 
dos órgãos de controle interno e externo.   
 
Recomendação 3: Realizar avaliação de riscos; elaborar normativos internos, 
estabelecer rotinas e procedimentos sistematizados, bem como definir os responsáveis 
para o acompanhamento e atendimento tempestivo das determinações do Tribunal de 
Contas da União e da Controladoria-Geral da União. 
 
Recomendação 4: Adotar providências quanto à implementação das determinações 
emanadas do Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 1.289/2012 - 2ª 
Câmara, bem como apresentar documentação comprobatória ou justificativa dos 
apontamentos efetuados pela Controladoria-Geral da União de indícios de 
impropriedades na área de gestão de pessoas. 
 
Recomendação 5: Estabelecer fluxo processual que permita que as determinações e/ou 
recomendações emanadas do Tribunal de Contas da União ou qualquer outro 
documento registrados em qualquer protocolo das Unidades que compõem a estrutura 
da Fundação Universidade de Brasília sejam de conhecimento da Unidade de Auditoria 
Interna, de uma de suas atribuições, de modo a realizar a coordenação e a elaboração de 
respostas às diligências emanadas do TCU, bem como, posteriormente, acompanhar as 
respectivas implementações. 
 
Recomendação 6: Estabelecer consultas periódicas junto ao Sistema Siape de modo a 
verificar se há ocorrência de acumulação indevida de cargos, funções e empregos 
públicos, bem como o desrespeito ao limite de remuneração estabelecido pelo inciso XI, 
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art. 37, da Constituição Federal de 1988, dos servidores da Fundação Universidade de 
Brasília, procedendo à apuração dos fatos e à adoção das providências cabíveis. 
 
Recomendação 7: Adequar a força de trabalho do Decanato de Gestão de Pessoas às 
suas reais necessidades, de modo a não comprometer a execução das diversas atividades 
administrativas desenvolvidas pelos setores que compõe a sua estrutura. 
 
Recomendação 8: Apresentar cópias das documentações comprobatórias da titulação de 
doutorado e/ou mestrado dos servidores de matrícula SIAPE nºs 1123197, 0401783, 
1122840, 6404569, 1123198, 0300695, 1170656, 2191976 e 1122763, procedendo para 
os casos em que não haja a respectiva comprovação da titulação, a suspensão do 
pagamento da Retribuição por Titulação - RT, a restituição dos valores pagos 
indevidamente e apuração da responsabilidade pelo prejuízo causado ao Erário.   
 
Recomendação 9: Verificar se todos os servidores que requereram o recebimento da 
Retribuição por Titulação - RT apresentaram a documentação comprobatória da 
titulação de doutorado e/ou mestrado, procedendo para os casos em que não haja a 
comprovação da referida titulação, a respectiva suspensão do pagamento da Retribuição 
por Titulação - RT, a restituição dos valores pagos indevidamente e apuração da 
responsabilidade pelo prejuízo causado ao Erário.   
 
Recomendação 10: Estabelecer indicadores de dimensionamento de pessoal, bem como 
a definir os responsáveis pela sua elaboração, coleta, acompanhamento, monitoramento 
e avaliação, visando dotá-los de utilidade nos processos de decisões gerenciais.     
 
4.2.2 SISTEMAS DE CONCESSÕES                         
4.2.2.1 INFORMAÇÃO 
 
Histórico da flexibilização de horário na UnB. 
 
Fato 
 
Ao Conselho de Administração da Universidade de Brasília – CAD/UnB, consoante ao 
contido no art. 11 do Regimento Geral da Universidade de Brasília – UnB, é dada a 
competência para deliberar sobre matéria administrativa, econômica, orçamentária, 
financeira e de desenvolvimento de pessoal, bem como sobre relações sociais, de 
trabalho e de vivência. Nesse sentido, no dia 22 de dezembro de 2011, o referido 
Conselho de Administração, por meio da Resolução CAD nº 07/2011, autorizou a 
flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em 
educação, permitindo adoção de carga horária de 06 (seis) a 08 (oito) horas diárias e de 
30 (trinta) a 40 (trinta) horas semanais, sem prejuízo da remuneração. 
 
Consta da exposição de motivos para adoção da flexibilização da jornada de trabalho, o 
atendimento à política educacional do governo federal de ampliar a oferta de vagas nos 
cursos oferecidos pela UnB, tanto na região de Brasília, quanto no entorno, representada 
pelos Campi localizados nas cidades de Ceilândia, Gama e Planaltina, bem como pela 
perspectiva de criação de novos Campi nos próximos anos. 
 
Tal expansão, segundo consta do referido documento, exige adoção de medidas 
administrativas que visem à ampliação do atendimento ao público usuário nos três 
turnos de funcionamento oferecidos pela UnB, devendo este atendimento ser 
ininterrupto, de modo a satisfazer ao aumento da demanda, tornando-se, assim, 
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necessário ajustar a jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos para 06 
(seis) horas diárias. O fundamento legal para adoção da jornada flexibilizada de trabalho 
encontra guarida no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, in verbis: 
 

Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de 
regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a 
doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público 
ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente 
máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a 
cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga 
horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, 
dispensar o intervalo para refeições. 

 
De acordo com a exposição de motivos, a implementação do horário flexível atendeu 
aos princípios da legalidade; moralidade; eficiência; finalidade; motivação; 
razoabilidade; e preservação do interesse público. O citado documento também 
coleciona algumas decisões jurisprudenciais sobre o tema de modo a respaldar, do ponto 
de vista jurídico, a medida a ser adotada pela administração da UnB, por meio de 
resolução administrativa. 
 
Assim sendo, o Conselho de Administração da UnB apoiando-se nos pressupostos, tais 
como o objetivo e as finalidades estatutárias da UnB, bem como sua função social e a 
busca incessante pelo aumento da qualidade do ensino público ofertado pela Instituição 
de ensino à comunidade, que exige a adoção de gestão universitária e administrativa 
mais moderna e eficiente, inserindo-se no contexto a ampliação dos horários de 
atendimento ao público usuário, com reflexo no regime de trabalho dos servidores, à 
vista do funcionamento da instituição em período superior a 12 (doze) horas diárias 
ininterruptas, autorizou a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico 
administrativos em educação. 
 
Posteriormente à edição da Resolução CAD nº 07/2011, o Secretário-Executivo do 
Ministério da Educação, por meio Ofício nº 1.604/2011/SE/GAB, de 30/12/2011, 
encaminhou ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG pedido de 
consulta acerca dos aspectos legais da decisão da UnB em autorizar a flexibilização da 
jornada de trabalho dos seus servidores técnico administrativos em educação, haja vista 
que tal ato administrativo poderá ser adotado por outras universidades ou outros órgãos 
do Governo Federal.  
 
A Secretaria de Gestão Pública – SEGEP analisou o pleito formulado pelo Secretário-
Executivo do Ministério da Educação e emitiu a Nota Técnica nº 
150/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, datada de 31 de maio de 2012, concluindo que 
a Resolução do Conselho Administrativo da UnB distorceu a faculdade conferida pelo 
art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, já que a flexibilização da jornada de trabalho, que é 
um instituto de exceção, foi tratado como regra na referida Instituição de ensino. 
 
Consta, ainda, da referida Nota Técnica, que deve ser dada ciência à Controladoria-
Geral da União - CGU, Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder 
Executivo Federal, para adoção das providências que julgar necessárias. A Nota Técnica 
em epígrafe foi encaminhada à CGU por meio do Ofício nº 010/CGNOR-MP, de 
04/06/2012. 
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A CGU, em 21/06/2012, por meio do Ofício nº 17.579/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, 
encaminhou à UnB a Nota Técnica nº 150/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP e 
solicitou informações sobre as medidas adotadas objetivando regularizar a situação, haja 
vista o entendimento firmado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na 
citada Nota Técnica. Posteriormente, em 01/08/2012, foi expedido o Ofício nº 
21.972/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, reiterando o Ofício nº 17.579/DSEDU 
I/DS/SFC/CGU-PR. 
 
Em resposta aos citados ofícios, a UnB encaminhou o Ofício nº 0824 – FUB-UnB e a 
cópia do Ofício nº 0823 - FUB-UnB, ambos datado do dia 20/09/2012, sendo este 
último dirigido ao Secretário-Executivo do Ministério da Educação, em virtude da 
expedição do Ofício nº 587/GM/GAB, de 04/06/2012, dirigido àquela Instituição de 
ensino. O Ofício nº 0823 - FUB-UnB foi expedido com base nas manifestações do 
Decanato de Gestão de Pessoas - DGP consignadas no Memorando nº 3.574/2012 – 
DGP, de 20/06/2012, e na Informação nº 083/DGP/Legis, datado de 11/06/2012. 
 
Nesse sentido, o Ofício nº 0823 - FUB-UnB esclarece que a regra relativa à jornada de 
trabalho na UnB permanece de 8 (oito) horas diárias e de 40 (quarenta) horas semanais. 
Por conseguinte, a implantação da jornada de 6 (seis) horas estará condicionada à 
análise de sua viabilidade, em cada caso específico, por meio da Comissão de 
Flexibilização, a qual compete avaliar e emitir parecer acerca dos processos de 
solicitação de flexibilização apresentados pelas chefias e direções de setores 
administrativos. O parecer emitido pela referida Comissão será objeto de apreciação por 
parte do DGP e que somente será aprovado por este Decanato, por delegação da 
Reitoria, se aferido o preenchimento dos requisitos e parâmetros legais aplicados à 
matéria. 
 
Em relação ao controle das atividades, informou-se que será instalado o ponto 
eletrônico, haja vista a adesão à ata de registro de preços do Ministério da Saúde, e em 
paralelo será implantada uma solução de ponto eletrônico WEB na rede interna (intranet 
UnB). Quanto à afixação dos horários em local visível e de grande circulação de 
usuários de serviço, essa vem sendo cumprida na medida em que os setores 
administrativos têm as suas solicitações de flexibilização aprovadas. Por fim, em 
relação ao banco de horas, ressaltou que a expressão foi utilizada de forma equivocada, 
pois o que se pretende com o texto da Resolução CAD nº 07/2011 é a compensação de 
horário, nos termos da Lei nº 8.112/1990, e que serão adotadas as providências cabíveis 
com vistas à alteração nos documentos formais. 
 
Porém, cabe asseverar que até a finalização deste trabalho, não foi instalado o ponto 
eletrônico na UnB, quer seja por meio dos equipamentos adquiridos em virtude da 
adesão à ata de registro de preços do Ministério da Saúde, quer por meio de solução de 
ponto eletrônico WEB na rede interna (intranet UnB). Em relação à afixação dos 
horários em local visível e de grande circulação de usuários de serviço, cabe informar 
que na ação de controle realizada nos setores administrativos da UnB, verificou-se o 
descumprimento, na maioria dos setores visitados, do que estabelece o § 2º, art. 3º, do 
Decreto nº 1.590/1995. 
 
Em 05/06/2012, o DGP expediu a Circular nº 021, que autorizava aos prestadores de 
serviço sem vínculo com a Administração Pública e aos estagiários técnicos adotarem a 
jornada flexibilizada de trabalho. Todavia, em 12/12/2012, foi expedida pelo mesmo 
Decanato, porém sob a administração da direção eleita em pleito realizado no mês de 
setembro de 2012, a Circular nº 44, que revogou a Circular nº 021/2012, ou seja, 
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somente seria permitida a adoção da jornada flexibilizada por servidores técnico-
administrativos em educação. 
 
Considerando o disposto no art. 11 do Decreto nº 1.590/1995 que estabelece 
competência às Unidades de Controle Interno do Poder Executivo Federal para zelar 
pelo seu fiel cumprimento, a Controladoria-Geral ad União realizou ação de controle, a 
qual buscou verificar a adequabilidade da adoção de jornada flexibilizada de trabalho 
pelos servidores técnico-administrativos em educação da Universidade de Brasília ao 
disposto no referido regulamento federal. Foi analisada a formalização de 12 (doze) 
processos de solicitação de flexibilização de jornada de trabalho à Comissão de 
Flexibilização, bem como foi realizada fiscalização em 37 (trinta e sete) setores 
administrativos constantes dos 12 processos da referida Instituição de ensino. 
  
##/Fato## 

4.2.2.2 CONSTATAÇÃO 
 
Desvirtuamento, pela Universidade de Brasília - UnB, da prerrogativa conferida 
pelo Decreto nº 1.590/1995, de flexibilizar a jornada de trabalho de seus servidores 
técnico-administrativos em educação. 
 
Fato 
 
No dia 22 de dezembro de 2011 foi publicada a Resolução do Conselho de 
Administração nº 07/2011, que autorizava a flexibilização da jornada de trabalho dos 
servidores técnico administrativos em educação da Universidade de Brasília – UnB. O 
amparo legal para edição da Resolução é o Decreto nº 1.590/1995, que dispõe sobre a 
jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, das 
autarquias e das fundações públicas federais. 
 
Entretanto, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em virtude de consulta 
formulada pelo Secretário-Executivo do Ministério da Educação acerca da legalidade da 
adoção da jornada flexibilizada por aquela Instituição de ensino, manifestou-se, por 
meio da Nota Técnica nº 150 – CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, datada de 31/05/2012, 
pela distorção da faculdade conferida pelo art. 3º daquele regulamento federal, haja 
vista que a flexibilização da jornada é um instituto de exceção e fora tratada como regra 
pela UnB. 
 
Consta, ainda, da referida Nota Técnica que a instituição de banco de horas pelos 
parágrafos do art. 4º, do Anexo A, da Resolução do Conselho de Administração nº 
07/2011, configura-se em ato administrativo desprovido de amparo legal, haja vista o 
preconizado na Nota Técnica nº 667/2009 – COGES/DENOP/SRH-MP. 
 
Por todo o exposto e considerando o contido no art. 11 do Decreto nº 1.590/1995, que 
estabelece competência às Unidades de Controle Interno do Poder Executivo Federal de 
zelar pelo seu fiel cumprimento, realizou-se ação de controle visando verificar a 
aplicabilidade da jornada flexibilizada de trabalho nos setores da Universidade de 
Brasília e a sua adequabilidade ao que estabelece o Decreto nº 1.590/1995. 
 
Isto posto, constatou-se que há setores administrativos, a exemplo da Unidade de 
Auditoria Interna; Setor de Licitações; Decanato de Planejamento e Orçamento; e 
Decanato de Administração e Finanças Diretoria de Terceirização, cujas atividades não 
demandariam regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas 
ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, e, 
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no entanto, exerciam as atividades laborais diárias observando a liberalidade concedida 
pela Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011. 
 
Da mesma forma, constatou-se a existência de setores cujas atividades relacionavam-se 
com atendimento ao público, a exemplo da Coordenação de Atendimento – COATE e 
do Protocolo da Prefeitura do Campus - PRC, demandando a realização de no mínimo 
doze horas ininterruptas, porém, não dispunham de servidores técnico-administrativos 
em educação em número adequado para adoção da jornada flexibilizada, contendo cada 
setor apenas 02 (dois) servidores técnico administrativos em educação, e mesmo assim, 
a flexibilização da jornada de trabalho foi implementada nesses setores. Tais fatos se 
devem, entre outros aspectos: a) à ausência de estabelecimento de critérios objetivos 
pela Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011 para o deferimento do pleito 
da jornada de trabalho pela Comissão de Flexibilização, como por exemplo, se as 
atividades desenvolvidas no âmbito dos setores administrativos da Instituição de ensino 
enquadravam-se nas hipóteses estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, haja 
vista que foi delegado à direção ou chefia imediata realizar, de forma discricionária, a 
aplicabilidade da jornada reduzida aos seus setores por meio de encaminhamento da 
solicitação à Comissão de Flexibilização, o que contraria, além do disposto no referido 
Decreto, o Parecer nº 08/2011/MCA/CGU/AGU; e b) à publicação da Circular DGP nº 
021, de 05/06/2012, que autorizava os prestadores de serviço sem vínculo com a 
Administração Pública e os estagiários técnicos a realizar a jornada de trabalho 
flexibilizada, o que contraria, mais uma vez, o regulamento federal e a própria 
Resolução do Conselho de Administração, pois a jornada flexibilizada de horário é 
devida apenas a servidores públicos. 
 
Identificou-se, também, setores que haviam adotado a jornada flexibilizada, a exemplo 
do Instituto de Artes, Ouvidoria e Educação Física, todavia, o processo de solicitação 
encontrava-se no status de análise pela Comissão de Flexibilização, cuja competência é 
a de verificar a viabilidade da implantação da flexibilização da jornada de trabalho no 
âmbito da Universidade de Brasília – UnB. 
 
Outro fato identificado foi que prestadores de serviço sem vínculo com a Universidade 
de Brasília – UnB realizavam sem autorização a jornada diária de apenas 06 (seis) 
horas, apesar de a publicação da Circular DGP nº 044, de 12/12/2012, que revogou a 
Circular DGP nº 021/2012. Tais fatos denotam ausência de estabelecimento de controles 
internos administrativos pela Instituição de ensino, de modo a aferir a regular aplicação 
da jornada flexibilizada de trabalho por seus setores administrativos. 
 
Não houve a implementação do ponto eletrônico pela Universidade junto aos setores 
que adotaram a jornada flexibilizada de trabalho, de forma a dar cumprimento ao que 
estabelece o parágrafo único do art. 4º, bem como o art. 9º, caput do Anexo A, ambos 
da Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011. O controle de assiduidade e 
pontualidade é, atualmente, realizado por intermédio de assinatura em folha de ponto 
sem a observância do contido no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 1.590/1995, haja vista que 
na grande maioria das áreas fiscalizadas, a referida folha de ponto encontrava-se em 
posse do próprio servidor durante todo o período mensal. 
 
Em relação à Comissão de Avaliação, que tem como objetivo maior avaliar a adoção da 
jornada flexível de horário pelos setores administrativos da UnB, subsidiando as 
decisões finais do Conselho de Administração – CAD sobre o assunto, cabe informar 
que somente foi instituída pelo referido Conselho no dia 14/03/2013, quando o prazo 
estabelecido pelo art. 5º da Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011 seria 
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após 6 (seis) meses da implementação da jornada reduzida, o que deveria ocorrer no 
mês de dezembro de 2012. 
 
Por fim, observou-se que os setores que adotaram a jornada flexibilizada de horário, em 
sua maioria, não afixaram o quadro de horário em local visível e de grande circulação 
de usuários dos serviços, conforme preceitua o § 2º, art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995, 
estabelecendo os dias e horários dos seus expedientes. 
 
A Unidade foi instada a se manifestar por meio das Solicitações de Auditoria nºs 
201217232/001, itens 1 e 2; 201207491/001, item 1; 201207491/002, itens 1 a 18; e 
201207491/003, item 19. 
 
Dos 197 (cento e noventa e sete) setores administrativos que solicitaram a jornada 
flexibilizada foram deferidos o pleito para 154 (cento e cinquenta e quatro), dos quais se 
realizou fiscalização in loco em 37 deles, o que corresponde a 24% do universo dos 
setores autorizados a adotarem a jornada de trabalho reduzida.  
##/Fato## 

 
Causa 
 
 Aprovação da Resolução nº 07/2011 pelo Conselho de Administração sem contemplar 
critérios objetivos que possibilite o enquadramento das atividades desenvolvidas nos 
setores administrativos da Instituição de ensino em algum dos pressupostos 
estabelecidos pelo art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, bem como a edição da Circular nº 
021/2012/DGP pela Decana de Gestão de Pessoas autorizando a concessão da jornada 
flexibilizada aos prestadores de serviço sem vínculo com a Administração Pública e aos 
estagiários técnicos, em desconformidade com o deliberado no referido ato 
administrativo.  
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 01, referente à adoção 
da jornada flexibilizada de horário, considerando a deficiência do número de servidores 
do quadro técnico administrativo em educação existente na UnB, a Unidade informou 
por meio do Ofício nº 180/2013 – FUB- UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Para adoção da jornada flexibilizada de trabalho foi considerada, à época da 
implementação, toda a força de trabalho existente na Universidade, estendendo a 
flexibilização de horário aos colaboradores (estagiários e precarizados). Todavia, essa 
concepção não foi contemplada na Resolução do Conselho de Administração n. 
007/2011, a qual autoriza a flexibilização da jornada de trabalho aos servidores 
técnico-administrativos em educação da UnB, conforme Decreto nº 4.836/2003. 
Dessa forma, a Administração Superior da UnB acordou que a aplicação da jornada 
flexibilizada não contemplava toda a força de trabalho, ou seja, não sendo aplicável 
aos estagiários e prestadores de serviço. Esta decisão, pautada na Resolução do CAD, 
foi informada a toda a comunidade universitária por meio da Circular n. 
44/2012/DGP, de 12/12/2012. 
 
A Universidade vem realizando estudos de redimensionamento do quadro de 
servidores, tendo sido um deles encaminhado à Secretaria de Educação Superior 
(SESU) do Ministério da Educação por meio do Ofício n. 0088/2013-FUB-UnB, de 
20/02/2013, contendo o Relatório da situação do quadro TAE, que apresenta a Relação 
Aluno Técnico-Administrativo (RAT) como parâmetro para indicar a necessidade de 
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aproximadamente 1.361 novas vagas para técnicos-administrativos em educação 
devido à defasagem histórica de 672 servidores e de 689 oriundas do Programa de 
Expansão – Etapa I." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 02, referente à não 
adoção de medidas de reanálise dos processos de concessão de jornada flexibilizada de 
horário dos setores que solicitaram o pleito considerando para a força de trabalho 
servidores SICAP, a Unidade informou por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 
18/03/2013, o que segue: 
 
"A não adoção de medidas de reanálise dos processos de concessão da jornada de 
trabalho flexibilizada não ocorreu no primeiro momento da nova gestão do DGP em 
razão dos seguintes motivos: 
a) Ao assumir o Decanato de Gestão de Pessoas (DGP), foram detectados indícios de 
irregularidades na implementação do controle eletrônico de frequência, no processo de 
aquisição dos equipamentos de registro de ponto e na contratação da equipe técnica de 
consultoria de informática para elaboração e implementação do módulo de 
recadastramento dos servidores. O DGP, ao identificar esses fatos, criou o Grupo de 
Trabalho, composto por seus servidores juntamente com o Centro de Informática 
(CPD), e duas Comissões de Sindicância para apuração dos fatos, conforme 
documentos anexos. 
b) O prazo de vigência da Comissão de Flexibilização findou em 21/12/2012, sendo 
encaminhado ao Gabinete do Reitor, em 18/12/2011, o Memorando n. 003/2012/DGP-
Flexibilização, anexo, solicitando a prorrogação desse prazo por mais 6 (seis) meses. 
No entanto, considerando que a grande maioria dos atuais servidores e estudantes 
integrantes da Comissão manifestaram interesse em não prosseguir na referida 
Comissão, o DGP entendeu que se fazia necessária a avaliação de todo o processo de 
implantação da flexibilização. Desse modo, em janeiro de 2013, solicitou à Comissão 
Relatório de Atividades contendo, dentre outros, a relação dos Centros de Custo cujos 
pedidos de flexibilização da jornada de trabalho haviam sido aprovados e daqueles 
cujos processos ainda se encontravam em análise. Cabe informar que, em 14/03/2013, 
o Conselho de Administração decidiu recompor a Comissão de Flexibilização, que 
permanece vigente e manterá suas atividades com redução dos membros para 7 (sete) 
integrantes, conforme Resolução em elaboração pela Subsecretaria de Órgãos 
Colegiados (SOC), a ser aprovada pelo CAD. 
 
c) Em reunião do Conselho de Administração, em 14/03/2013, a Comissão de 
Avaliação já foi instituída e estabelecerá critérios de atividades a serem aprovados 
pelo CAD. Esta Comissão avaliará as experiências nas unidades já autorizadas a 
flexibilizar por mais 180 dias, em caráter experimental. Somente após a efetivação de 
todas essas providências os processos de concessão de jornada de trabalho 
flexibilizada poderão ser reanalisados, atentando-se para os setores que necessitam de 
atendimento contínuo aos usuários, observando-se as especificidades de cada caso, 
conforme prevê a Resolução CAD n. 07/2011." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 04, referente à adoção 
da jornada flexibilizada de horário por setores cujas atividades não demandam regime 
de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função 
de atendimento ao público ou trabalho no período noturno, a Unidade informou por 
meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
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"A adoção da jornada flexibilizada nos setores citados ocorreu devido às justificativas 
apresentadas pelos setores, que informaram cumprir os requisitos necessários à 
referida flexibilização. A Comissão de Avaliação, por sua vez, efetuará a reanálise de 
todos os processos autorizados pela Comissão de Flexibilização, inclusive as 
supracitadas." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 05, referente à adoção 
da jornada flexibilizada de horário por setores cuja força de trabalho disponível de 
servidores técnico administrativos 
em educação é insuficiente para cumprimento de suas atividades diárias, a Unidade 
informou por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Com base na Circular nº 21/2012/DGP, de 05/06/2012, que autorizava a inclusão de 
precarizados (SICAP) e estagiários a flexibilizar o horário de trabalho, a Comissão de 
Flexibilização autorizou os pedidos de flexibilização, em caráter experimental. 
Contudo, a Circular n. 44/2012/DGP, de 12/12/2012, informou que a norma de 
implantação da flexibilização da jornada de trabalho alcança os servidores públicos 
devendo os demais colaboradores cumprirem a jornada de trabalho de 40 horas 
semanais. Assim, a Administração Superior da universidade irá aguardar as futuras 
decisões do Conselho de Administração (CAD) para tomar providências cabíveis, no 
intuito de sanar o caso desses setores." 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 12, referente à 
apresentação do quantitativo de força de trabalho atual disponível, a Unidade informou 
por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Hoje a UnB conta com uma força de trabalho de 2.647 servidores técnico-
administrativos em educação, 1.282 prestadores de serviço do SICAP e 497 estagiários. 
Quanto à lotação ideal, cita-se o Relatório da Situação Quadro TAE, de 18/02/2013, o 
qual segue anexo: “A alternativa que se apresenta é a distribuição de novas vagas 
públicas para a FUB e se relacionam ao equilíbrio da RAT teórica, compreendendo o 
aporte de aproximadamente 1.361 vagas, que permitiria, ainda, a substituição dos 
1.779 colaboradores extraquadro”. 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 13, referente à 
existência de servidores cedidos e/ou requisitados, a Unidade informou por meio do 
Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Atualmente há 128 servidores cedidos e/ou requisitados, conforme quadro anexo. A 
UnB pretende rever a política de gestão e prover medidas de retenção dos servidores 
Técnico-Administrativos em Educação." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 14, referente ao estágio 
atual do cumprimento do TCJ celebrado entre a Fundação Universidade de Brasília e o 
Ministério Público do Trabalho, a Unidade informou por meio do Ofício nº 180/2013-
FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Em 27 de fevereiro de 2013, a FUB encaminhou solicitação de prorrogação do prazo 
do Termo de Conciliação Judicial (TCJ), celebrado entre a FUB e o MPT, que findou 
em 14/10/2008, por meio do Ofício n. 0110/2013/FUB-UnB ao Ministério Público, 
conforme anexo. No dia 27/02/2013, às 14h30, a FUB representada pela Decana de 
Gestão de Pessoas, Profa. Dra. Gardênia Abbad, os Procuradores Dr. Luiz Gustavo 
Medeiros Carvalho e Dra. Vera Lúcia Gabriel Domingues e a Vice-Reitora, Profa. 
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Dra. Sônia Nair Baó, compareceram à Audiência no Ministério Público do Trabalho. 
Na referida audiência, a Procuradora Dra. Ludmila Reis Brito Lopes estendeu o prazo 
do TCJ até o dia 25/03/2013, conforme anexo, comprometendo-se a acompanhar os 
dirigentes da FUB ao Ministério do Planejamento e Orçamento a fim de pleitear a 
ampliação de vagas públicas para a UnB. 
 
Quanto ao quantitativo de colaboradores do SICAP, informamos que no mês de 
dezembro de 2012 a UnB possuía 1.292 colaboradores. No mês de janeiro de 2013 o 
número de colaboradores foi reduzido para 1.282." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 15, referente à 
existência de regramento institucionalizado para movimentação interna de servidores 
entre os diversos setores da UnB, a Unidade informou por meio do Ofício nº 180/2013-
FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"A norma que institui regramento quanto à movimentação interna de servidores entre 
os diversos setores da UnB é a Instrução da Reitoria n. 009/1995, anexa. Levando em 
conta o ano da Instrução da Reitoria, o DGP encaminhará ao CAD proposta de 
política de movimentação interna de servidores, considerando a não previsão, à época, 
da flexibilização da jornada de trabalho." 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 03, referente à adoção 
da jornada flexibilizada de horário por servidores do tipo SICAP mesmo após a 
publicação no dia 12/12/2012 da Circular nº 44/2012/DGP, a Unidade informou por 
meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Não há amparo normativo na UnB para que os colaboradores do tipo SICAP laborem 
com horário flexibilizado. Assim, tal situação configura inobservância à Resolução do 
Conselho de Administração n. 07/2011, que restringe a aplicação da jornada 
flexibilizada de trabalho aos servidores técnico-administrativos em educação. 
Diante desta constatação, o Decanato de Gestão de Pessoas já encaminhou o fato ao 
Conselho de Administração que orientou os citados setores devem retornar a sua 
jornada de 40h semanais, uma vez que estão descumprindo norma do Conselho. Além 
disso, o DGP se compromete em acompanhar o trabalho da futura Comissão de 
Avaliação." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 06, referente à adoção 
da jornada flexibilizada de horário por setores cujos processos encontravam-se no 
estágio de análise, a Unidade informou por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 
18/03/2013, o que segue: 
 
"Tal situação configura inobservância à Resolução do Conselho de Administração nº 
07/2011. Este item foi discutido pelo CAD, o qual orientou que tais setores deverão 
aguardar a análise da Comissão de Flexibilização para implementar a redução da 
jornada de trabalho, em caráter experimental." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 07, referente à 
concessão da jornada flexibilizada de horário aos setores desta UnB sem a observância 
de critérios objetivos relacionados à atividade desenvolvida e ao público a ser atendido, 
a Unidade informou por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que 
segue: 
 



 

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

97 

"A Comissão de Flexibilização utilizou a análise documental como meio de apreciação 
dos pedidos de flexibilização da jornada de trabalho, considerando válidas todas as 
informações descritas na documentação exigida na Resolução CAD n. 7/2011, tais 
como: Matriz de Gerenciamento, Requerimento e Termo de Responsabilidade e 
Planilha de Horário de Expediente e da Jornada e Trabalho, baseando-se na fé pública 
que detêm os servidores. 
 
Sabe-se que no primeiro momento, a Comissão de Flexibilização não efetuou visitas in 
loco aos respectivos setores. Esses procedimentos e atividades deverão ser 
aperfeiçoados pela referida Comissão. A Comissão de Avaliação, prevista na 
Resolução CAD n. 07/2011, poderá elaborar, segundo critérios estabelecidos pelo 
Conselho de Administração, indicadores de resultados brutos, visitas in loco aos 
setores com jornada de trabalho reduzida, bem como reunir dados objetivos para 
verificação do impacto da jornada de trabalho flexibilizada." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 08, referente à adoção 
da jornada flexibilizada de horário de forma generalizada por esta UnB, a Unidade 
informou por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Das 197 solicitações de flexibilização, 154 foram aprovadas e 43 estão em análise 
pela Comissão de Flexibilização. As documentações apresentadas à Comissão de 
Flexibilização eram submetidas a uma triagem efetuada por uma equipe de apoio, e nos 
casos em que eram constatadas inconsistências, essas documentações eram devolvidas 
aos respectivos setores solicitantes para as devidas correções e adequações antes da 
aprovação da Comissão de Flexibilização. 
 
Cabe informar que o processo de implantação da flexibilização da jornada de trabalho 
está constituído por etapas bem definidas, conforme passo a passo anexo e descrições a 
seguir: 
 
Etapas realizadas até o momento: 
1) aprovação da Resolução CAD nº 07/2011; 
2) instituição da Comissão de Flexibilização, conforme Resolução da Reitoria nº. 
50/2012, de 09/05/2012, anexa; 
3) envio dos Processos de Solicitação de Flexibilização da Jornada de Trabalho pelas 
unidades; 
4) análise documental e de forma dos Processos de Solicitação de Flexibilização da 
Jornada de Trabalho; 
Etapas a serem realizadas: 
5) composição da Comissão de Avaliação, já discutida em reunião do CAD de 
14/03/2013, em fase de elaboração do Ato de nomeação dos membros; 
6) análise dos critérios objetivos relacionados às atividades desenvolvidas e ao público 
a ser atendido por cada unidade solicitante; 
7) visita a cada unidade solicitante e observação dos pressupostos legais exigidos pelo 
Decreto e pela Resolução para a adequada aplicação da flexibilização da jornada de 
trabalho: 
a) nos casos positivos: permanência da unidade solicitante com a jornada de trabalho 
flexibilizada e homologação do Reitor da Universidade de Brasília; 
b) nos casos negativos: retorno imediato da unidade à jornada de trabalho de 40 horas 
semanais e revogação pelo Reitor da Universidade de Brasília; 
8) avaliações periódicas das unidades da Universidade de Brasília para constatação de 
mudanças em suas atividades que permitam a adoção de jornada flexibilizada em 
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setores que antes não atendiam aos pressupostos legais do Decreto e da Resolução e a 
revogação nas unidades que não mais se adéquem aos pressupostos legais das 
referidas normas. 
 
Assim, de acordo com a Resolução CAD n. 07/2011, todos os Centros de Custo deverão 
ser submetidos à averiguação da Comissão de Avaliação, uma vez que a jornada 
flexibilizada de trabalho está funcionando em caráter experimental, sendo 
institucionalizada somente após a aprovação do Reitor da Universidade de Brasília." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 18, referente à não 
criação da comissão de avaliação após 6 (seis) meses da implementação da jornada 
flexibilizada de horário, a Unidade informou por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-
UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Esse período de seis meses coincidiu com o mês de transição administrativa entre a 
antiga e a atual gestão da Universidade, fase em que a nova gestão do Decanato de 
Gestão de Pessoas estava tomando ciência de todas as atividades e pendências 
administrativas." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 09, referente à não 
adoção do ponto eletrônico pelos setores que adotaram a jornada flexibilizada de 
trabalho, a Unidade informou por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 
18/03/2013, o que segue: 
 
"Os equipamentos de registro de ponto foram adquiridos pela Diretoria de Compras da 
UnB. No entanto, estes ainda não foram instalados devido à apuração, em andamento, 
de indícios de irregularidades na compra desses equipamentos, na implementação do 
ponto web e na contratação de equipe técnica de informática para desenvolvimento do 
módulo de recadastramento de servidores. Concomitantemente a essas apurações, o 
Decanato de Gestão de Pessoas e o Centro de Informática estão estudando a forma 
mais rápida de implantação do ponto eletrônico, conforme relatório anexo." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 10, referente às folhas 
de ponto encontrar-se em posse do próprio servidor, a Unidade informou por meio do 
Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Este fato configura a não observância do artigo 8º da Instrução do Decanato de 
Gestão de Pessoas n. 03/2012, conforme documento anexo. O assunto foi discutido na 
reunião do Conselho de Administração ocorrida em 14/03/2013 que orientou à toda 
comunidade da UnB que a folha de ponto deverá ficar sob a responsabilidade da chefia 
imediata, conforme preceitua o § 1º, artigo 6º do Decreto n. 1.590/1995, enquanto os 
equipamentos para registro de ponto não foram instalados. Ratificamos que o 
Decanato de Gestão de Pessoas e o Centro de Informática estão promovendo gestões 
no sentido de implantar o mais brevemente possível o ponto web nesta Universidade." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 17, referente às 
providências adotadas para implementação do ponto eletrônico, a Unidade informou por 
meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"A implementação do equipamento de registro de ponto está em andamento, sob a 
responsabilidade do Grupo de Trabalho, constituído por servidores do DGP e do CPD. 
Nos locais onde não houver condições de instalação do equipamento deverá ser 
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disponibilizado computador com acesso à internet para que os servidores efetuem o 
registro do ponto via web." 
 
Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201207491/002, item 11, referente à não 
afixação pelos setores que adotaram a jornada flexibilizada de horário do quadro de 
horário em local visível e de grande circulação de usuários dos serviços, a Unidade 
informou por meio do Ofício nº 180/2013-FUB-UnB, de 18/03/2013, o que segue: 
 
"Este aspecto foi discutido na reunião do Conselho de Administração ocorrida em 
14/03/2013, sendo orientado pelo referido Conselho que todas as unidades deverão 
cumprir o disposto no § 2º, art. 3º do Decreto 1.590/1995. Vale ressaltar, que a 
Comissão de Avaliação, dentre outras atribuições, observará o cumprimento da 
afixação do quadro de horário em local visível e de grande circulação de usuários dos 
serviços." 
 
Em resposta ao Ofício nº 14.696/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, datado de 10/05/2013, 
que encaminhou o Relatório Preliminar de Auditoria nº 201217232, a Fundação 
Universidade de Brasília - FUB informou por meio do Ofício nº 391/FUB que concorda 
com todas as recomendações constantes do referido Relatório e o que se segue: 
 
"Em relação à Recomendação 001: 
 
Providências da FUB: Na 334ª reunião do Conselho de Administração, realizada no 
dia 18/04/2013, foram apresentados a todos os conselheiros presentes os termos do 
Relatório Preliminar da CGU que trata da flexibilização da jornada de trabalho. Além 
disso, foram divulgadas as atividades e as providências discutidas nas reuniões 
realizadas nos dias 15 e 16/04/2013 pelas Comissões de Flexibilização e de Avaliação.  
 
É importante frisar que as referidas Comissões já iniciaram os trabalhos de revisão da 
Resolução CAD nº 07/2011, que está sendo discutida em cada um de seus itens, 
inclusive no que tange à substituição da expressão "banco de horas" por sistema de 
compensação. Nessas análises estão sendo constituídos critérios objetivos para 
posterior mapeamento das áreas que comprovadamente se enquadrem nos requisitos 
para atendimento ininterrupto por 12 horas corridas ou para atendimento noturno.  
 
Vale ressaltar, que a pedido do Reitor desta Universidade, a Procuradoria Jurídica 
emitiu Parecer AGU nº 590/2013, em anexo, sobre a legalidade que rege a 
implementação da jornada flexibilizada de trabalho na Universidade de Brasília. 
Quanto à competência para autorizar a flexibilização, esta cabe ao Reitor desta 
Universidade, alteração que será efetivada quando da reformulação da Resolução CAD 
nº 007/2011. 
 
Em relação à Recomendação 002: 
 
Providências da FUB: As Comissões de Avaliação e de Flexibilização já foram 
nomeadas e constituídas por meio das Resoluções do CAD nºs 003, de 26/03/2013, e 
004/2013, de 08/04/2013, respectivamente. As atribuições e os critérios objetivos da 
Comissão de Avaliação estão sendo discutidos pelas referidas Comissões e serão 
incluídas na nova Resolução do CAD. 
 
Em relação à Recomendação 003: 
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Providências da FUB: As Comissões de Flexibilização e de Avaliação estão 
aperfeiçoando a Resolução CAD nº 007/2011 para discussão e apresentação ao 
Conselho de Administração (órgão de deliberação), na próxima reunião ordinária do 
CAD. Nessa proposta serão apresentados os critérios objetivos para a identificação das 
áreas e/ou setores administrativos que necessitam funcionar em regime de turnos ou 
escalas, em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas, em razão de 
atendimento ao público ou de trabalho no período noturno para realização de suas 
atividades. Dessa forma, após a aprovação das alterações propostas, a recomendação 
nº 003 será efetivada. 
 
Em relação à Recomendação 004: 
 
Providências da FUB: A Comissão irá reanalisar todos os processos. No entanto, esta 
necessitará da aprovação da nova Resolução do CAD, que definirá, de forma clara e 
objetiva, os critérios e os requisitos legais para a concessão da jornada flexibilizada de 
trabalho. Além disso, a Comissão verificará se a área dispõe de força de trabalho 
adequada suficiente para o desenvolvimento das tarefas sem acarretar prejuízos à 
comunidade. 
 
Em relação à Recomendação 005: 
 
Providências da FUB: Após revisão e aprovação da Resolução CAD n. 007/2011, as 
Comissões de Flexibilização e Avaliação irão reanalisar todos os processos de 
concessão de flexibilização, e somente receberão aprovação do Reitor para 
flexibilização da jornada de trabalho as áreas que atenderem plenamente aos requisitos 
legais e aos critérios objetivos a serem estabelecidos pela nova Resolução do CAD. 
 
Em relação à Recomendação 006: 
 
Providências da FUB: Informamos que os equipamentos de registro de ponto já foram 
adquiridos pela Diretoria de Compras da FUB. Todavia, em análise prévia do DGP, foi 
verificada a existência de vícios formais no referido processo. Dessa forma, em 
18/03/2013 foi instaurada Comissão de Sindicância, por meio da Resolução DGP nº 
004/2013, com vistas a apurar os fatos constantes nos processos nº 
23106.001832/2013-93 e nº 23106.021958/2011-69. Sabe-se que o prazo para a 
entrega do relatório final da citada Comissão se esgotou em 17/05/2013. No entanto, a 
Comissão solicitou prorrogação do prazo, apresentando novos fatos, por meio de 
depoimentos. Assim, o DGP deferiu a solicitação, conforme se pode verificar no e-mail 
anexo. Informamos ainda que, concomitantemente à Comissão de Sindicância, foi 
constituído um grupo de trabalho que conta com a participação de servidores do DGP 
e do CPD para a realização de estudos sobre a melhor forma de implementação do 
controle de frequência via web. Ainda, no intuito de fortalecer os trabalhos e agilizar a 
implementação do controle de frequência será instaurado um novo grupo de trabalho 
do qual farão parte o Decanato de Gestão de Pessoas (DGP), o Decanato de 
Administração (DAF), o Decanato de Planejamento e Orçamento (DPO) e a Prefeitura 
do Campus (PRC). 
 
Em relação à Recomendação 007: 
 
Providências da FUB: As referidas Comissões ainda não apresentaram os resultados 
finais das sindicâncias. O DGP está acompanhando os trabalhos, conforme e-mails 
anexos, e o prazo final para a entrega do relatório esgotar-se-á em 25/05/2013. 
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Em relação à Recomendação 008: 
 
Providências da FUB: O DGP emitiu a Circular nº 22/2013, de 10/04/2013, anexa, 
solicitando a todas as unidades administrativas, acadêmicas, centros e órgãos 
complementares o cumprimento do § 2º, art. 3º, do Decreto nº 1.591/1995. Na 
Resolução será previsto o acompanhamento e a verificação in loco do cumprimento do 
referido artigo. 
 
Em relação à Recomendação 009: 
 
Providências da FUB: Existe uma Instrução da Reitoria nº 009/1995 que trata de 
normas de remoção para servidores. A reformulação desta Instrução será encaminhada 
à Câmara de Gestão de Pessoas (CGP), que apresentará a proposta ao Conselho de 
Administração (CAD) para aprovação." 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Consoante o contido no art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, aos serviços que exigirem 
atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a 
doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período 
noturno, é facultado ao dirigente máximo do órgão ou da entidade autorizar os 
servidores a cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga horária de trinta 
horas semanais. 
 
Nesse diapasão, a Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011 autorizou a 
flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos em 
educação da Universidade de Brasília – UnB. Todavia, o referido ato administrativo 
teve sua legalidade questionada pelo Secretário-Executivo do Ministério da Educação 
junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, órgão central 
responsável pela política de recursos humanos do Governo Federal, por meio do Ofício 
nº 1.604 – SE/GAB, de 30/12/2011. 
 
Em resposta, foi expedida a Nota Técnica nº 150 – CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, 
datada de 31/05/2012, que se posicionou pelo desvirtuamento da adoção da jornada de 
trabalho flexibilizada, haja vista que a regra passou a ser a flexibilização. Segundo 
consta da referida Nota Técnica, o fato deve-se ao não estabelecimento de critérios 
objetivos pela Resolução CAD nº 07/2011 que permita enquadrar as atividades 
desenvolvidas pelos setores administrativos da UnB nas hipóteses descritas no art. 3º do 
referido regulamento federal. 
 
A referida Nota Técnica também aborda que não há amparo legal para a utilização de 
banco de horas, conforme estabelece os §§ 2º e 3º, art. 4º, Anexo A, da Resolução do 
Conselho de Administração nº 07/2011, pois fere o preconizado na Nota Técnica nº 
667/2009 – COGES/DENOP /SRH-MP. No entanto, em relação a esse aspecto, a 
Instituição de ensino se manifestou por meio do Ofício nº 823 – FUB-UnB, de 
20/09/2012, em que informa que a expressão “banco de horas” foi utilizada de forma 
equivocada, pois o que se pretende é a utilização do sistema de compensação previsto 
pelo parágrafo único do art. 44, da Lei nº 8.112/1990 e que seria providenciada a 
correção. 
 
Na ação de controle realizada por essa Coordenação-Geral de Auditoria para verificar a 
aplicabilidade da jornada flexibilizada de trabalho nos setores da UnB e a sua 
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adequabilidade ao que estabelece o referido regulamento federal, constatou-se que o 
apontamento realizado pelo MPOG era adequado e pertinente às evidências coletadas 
pela equipe de auditoria durante a realização do trabalho de campo. 
 
Primeiramente, porque das 197 (cento e noventa e sete) solicitações de flexibilização 
recebidas pela Comissão de Flexibilização, foram deferidas 154 (cento e cinquenta e 
quatro), o que representa, aproximadamente, 78% do total. Não houve indeferimento de 
pedido, haja vista que as solicitações restantes, 43 (quarenta e três), encontravam-se no 
estágio de análise. 
 
Assim, evidencia-se que a adoção da jornada flexibilizada nos setores administrativos 
da UnB ocorreu de forma generalizada, o que afronta o art. 3º, do Decreto nº 
1.590/1995. Nesse momento faz-se necessário trazer à baila o Parecer nº 
08/2011/MCA/CGU/AGU, datado de 27/10/2011, que aborda a aplicação do art. 3º do 
Decreto nº 1.590/1995: 

 
A exceção prevista no art. 3º, portanto, deve ser aplicada 
apenas em casos bem específicos. É necessário atentar para a 
ilegalidade de eventual estabelecimento de jornada prevista no 
artigo 3º do Decreto 1.590/1995 como regra geral, 
indistintamente a todos os servidores de um órgão e sem 
atenção aos requisitos exigidos. (grifei) 

 
Nesse sentido, considerando o teor do Parecer nº 08/2011/MCA/CGU/AGU, em 
fiscalizações realizadas em alguns setores administrativos que adotaram jornada 
flexibilizada de horário, verificou-se que, na maior parte, as atividades desenvolvidas 
não demandariam regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a doze 
horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou trabalho no período 
noturno, a exemplo do Decanato de Planejamento e Orçamento; Decanato de 
Administração e Finanças; Diretoria de Terceirização; Unidade de Auditoria Interna; 
Arquitetura; Setor de Licitações; COFIN; COREF; e COAPO. Por outro lado, setores 
como a Biblioteca – BCE e o Restaurante Universitário – RU apresentavam seus 
processos de solicitação de jornada flexibilizada no status de análise, em que pese, em 
princípio, terem suas atividades e público usuário enquadrados nos pressupostos 
estabelecidos pelo art. 3º do Decreto nº 1.590/1995. 
 
Verifica-se nos argumentos aduzidos pela Instituição de ensino que a Comissão de 
Flexibilização pautava os seus pareceres nas informações e justificativas apresentadas 
pelos setores solicitantes da jornada flexibilizada, ou seja, realizava apenas análise 
documental, sem observância de quaisquer critérios objetivos relacionados às atividades 
desenvolvidas e ao público a ser atendido. Assim, todas as análises realizadas pela 
Comissão de Flexibilização foram lastreadas pelo contido no art. 7º, Anexo A, da 
Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011, o que remete a critérios de caráter 
puramente formal, a exemplo, de requerimento de solicitação do dirigente da Unidade 
com a respectiva justificativa; requerimento individual e termo de responsabilidade 
assinados pelos servidores; a escala de trabalho, constando o nome dos servidores e o 
horário a ser cumprido; e o documento comprobatório da organização dos processos de 
trabalho do setor solicitante (mosaico de processos). 
 
A Comissão de Flexibilização não efetuou visitas in loco aos setores administrativos 
solicitantes do pedido da jornada flexibilizada, fator este de suma importância para 
elaborar pareceres definitivos sobre o pleito, pois somente dessa forma poder-se-ia 
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observar o atendimento dos pressupostos legais exigidos pelo art. 3º do Decreto nº 
1.590/1995. Tal função caberia à Comissão de Avaliação, que, de acordo com o contido 
no art. 5º da Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011, seria instituída 
somente depois de decorrido 06 (seis) meses da implementação da jornada flexibilizada 
de horário, o que deveria ocorrer no final do exercício de 2012, porém, ocorreu somente 
no dia 14/03/2013. Em que pese a informação da instituição da Comissão de Avaliação, 
não foi informado pela Instituição de ensino se houve nomeação de seus membros, e 
suas respectivas atribuições, bem como se foram estabelecidos os critérios objetivos 
para avaliação da adoção da jornada flexibilizada de horário pelos setores 
administrativos da UnB. 
 
O que consta da informação prestada pela Instituição de ensino é que as avaliações 
realizadas pela Comissão de Avaliação subsidiarão as decisões finais do Conselho de 
Administração – CAD sobre a implementação da jornada flexibilizada de horário, haja 
vista o seu caráter experimental, devendo ser institucionalizada somente após a 
aprovação pelo Reitor da UnB. Nesse aspecto, cabe mencionar que, mesmo sendo em 
caráter experimental, a adoção da jornada flexibilizada de horário pelos setores 
administrativos da UnB não observou o principio da legalidade, haja vista que a 
Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011 não poderia delegar competência 
ao DGP para assumir todos os procedimentos relativos à implementação da jornada 
reduzida, pois afronta ao estabelecido na parte final do art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, 
in verbis: 

Art. 3º Quando os serviços exigirem atividades contínuas de 
regime de turnos ou escalas, em período igual ou superior a 
doze horas ininterruptas, em função de atendimento ao público 
ou trabalho no período noturno, é facultado ao dirigente 
máximo do órgão ou da entidade autorizar os servidores a 
cumprir jornada de trabalho de seis horas diárias e carga 
horária de trinta horas semanais, devendo-se, neste caso, 
dispensar o intervalo para refeições. (grifei) 

 
O que se constata é que a sistemática estabelecida pela Resolução CAD nº 07/2011 feriu 
o principio da legalidade duas vezes, primeiro porque a concessão da jornada 
flexibilizada de horário não foi autorizada pelo dirigente máximo da UnB, e segundo 
porque seria concedida jornada flexibilizada de horário aos setores administrativos da 
UnB que atendessem à formalização processual requerida em seu art. 7º, Anexo A, para, 
posteriormente, em uma segunda etapa, verificar, por meio da Comissão de Avaliação, 
quais desses setores administrativos, de fato, atendiam os pressupostos estabelecidos no 
art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, quando o correto seria avaliar, primeiramente, por 
meio da Comissão de Avaliação, quais desses setores atenderiam aos pressupostos do 
art. 3º retrocitado, para posteriormente, vencida essa etapa, somente os setores 
administrativos seria permitido enviar o pleito à Comissão de Flexibilização, o que de 
certa forma reduziria o número de solicitações a serem analisadas pela referida 
Comissão, atendendo, assim, o princípio da eficiência. 
 
Nesse sentido, tem-se a Resolução nº 33/2010 aprovada pelo Conselho Universitário da 
Universidade Federal da Paraíba - UFPB que estabeleceu em seu art. 2º em quais de 
seus setores administrativos seria adotada a jornada de trabalho de 06 (seis) horas 
diárias. A lista é taxativa e abarcava, por exemplo, a Biblioteca Central, exceto setores 
administrativos; Bibliotecas Setoriais dos Centros de Ensino e demais Campi; Protocolo 
Geral; Serviços de Protocolo da Pró-Reitoria de Administração e da Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas; Restaurantes Universitários; Central de Atendimento do Servidor da 
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Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; e Coordenações dos cursos que funcionem, 
concomitantemente, nos turnos diurno e noturno. 
 
Dessa forma, o entendimento legal é de que a flexibilização da jornada de trabalho só 
deve ser admitida nos casos em que a necessidade da sua implantação se apresente de 
forma clara, objetiva e inquestionável, o que implica dizer que só se aplica aos setores 
em que os requisitos legais forem plenamente atendidos, ou seja: 
a) Quando os serviços exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas em 
período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função das necessidades de 
atendimento ao público de forma ampliada, efetivamente comprovada; ou  
 
b) Quando a atividade exigir atendimento no período noturno, entendendo-se por turno 
noturno aquele que ultrapassar às 21h. 
 
Assim, a flexibilização deve ocorrer no interesse da Administração Pública e ser 
aplicada apenas em casos específicos. É necessário atentar para a ilegalidade de 
eventual estabelecimento de jornada prevista no art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995 como 
regra geral, indistintamente a todos os servidores de um órgão e sem atenção aos 
requisitos exigidos. A regra é a jornada de trabalho de 40 horas semanais. A 
flexibilização é exceção à regra. 
 
Outro aspecto a ser observado para adoção da jornada de trabalho flexibilizada, refere-
se à força de trabalho. Atualmente, conforme informado pela Instituição de ensino, a 
UnB conta com 2.647 servidores técnico-administrativos em educação e necessitaria, 
para lotação ideal, de aproximadamente mais 1.361 novas vagas em virtude da 
defasagem histórica de 672 servidores e de 689 oriundas do Programa de expansão – 
Etapa I. Acresce-se, ainda, que há 128 servidores técnico administrativos em educação 
na condição de cedidos e/ou requisitados por outros órgãos públicos. 
 
Considerando esse cenário, em que o déficit de pessoal apresenta-se em grande escala, 
não se mostra razoável a adoção de jornada flexibilizada de horário pela UnB, pois foi 
verificado que alguns dos setores administrativos visitadas que adotaram jornada 
flexibilizada de horário não apresentavam a força de trabalho disponível de servidores 
técnico-administrativos em educação para cumprimento de suas atividades diárias. 
Identificou-se setores que contavam apenas com 2 servidores em seus quadros. 
 
Em relação a esse apontamento, a Instituição de ensino argumentou que os pedidos de 
flexibilização foram, primeiramente, analisados e autorizados com base na Circular nº 
21/2012, de 05/06/2012, que permitia a inclusão de prestadores de serviço sem vínculo 
com a Administração Pública e estagiários técnicos na composição da força de trabalho 
para o cumprimento das atividades diárias do setor demandante, contrariando o que 
prevê o art. 3º do Decreto nº 1.590/1995 e o preâmbulo da própria Resolução CAD nº 
07/2011. Contudo, a Circular nº 44/2012, de 12/12/2012, revogou a Circular nº 21/2012, 
trazendo em seu bojo que a jornada de trabalho flexibilizada alcançaria apenas 
servidores públicos que tivessem vínculo com a Administração Pública. 
 
Todavia, caberia à Comissão de Flexibilização, em virtude da edição da Circular nº 
44/2012, proceder a reanálise dos processos de concessão de jornada flexibilizada de 
horário dos setores que formularam o pleito considerando na composição da força de 
trabalho os prestadores de serviço sem vínculo com a Administração Pública e os 
estagiários técnicos, pois, restringindo a força de trabalho apenas aos servidores técnico-
administrativos em educação não poderia haver o deferimento do pleito para a maioria 
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dos setores administrativos solicitantes em virtude da falta de comprovação da 
organização dos processos de trabalho (mosaico de processos), haja vista que os 
prestadores de serviço sem vínculo com a Instituição de ensino e os estagiários técnicos 
representam, aproximadamente, 40% da força de trabalho total da UnB. 
 
Entretanto, a Instituição de ensino informou que a vigência da Comissão de 
Flexibilização findou em 21/12/2012 e que foi solicitada a sua prorrogação por mais 06 
(seis) meses por meio do Memorando nº 003/2012 DGL – Flexibilização, datado de 
18/12/2012, porém, a grande maioria dos integrantes da referida Comissão 
manifestaram interesse em não prosseguir. Assim, em 14/03/2013, o Conselho de 
Administração realizou a recomposição da Comissão de Flexibilização, que atuará com 
07 (sete) integrantes e permanece vigente; e que caberá à Comissão de Avaliação 
verificar quais setores administrativos que adotaram a jornada flexibilizada de horário 
enquadrar-se-iam no conceito previsto pelo art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, para 
posterior aprovação do Reitor da Universidade de Brasília. 
 
No entanto, considerando que a concessão da jornada flexibilizada para cada setor 
administrativo não observou o princípio da legalidade, pois não foi autorizada pelo 
Reitor da UnB e não observou aos pressupostos do art. 3º do Decreto nº 1.590/1995; a 
composição da força de trabalho apenas por servidores técnico-administrativos em 
educação; e que 154 setores administrativos adotaram a jornada flexibilizada, 
demandando, assim, à Comissão de Avaliação uma tarefa árdua e longa, corre-se o risco 
dessa situação de ilegalidade perdurar por um longo período, o que não se mostra 
aceitável. 
 
Outro fator a ser observado é quanto à movimentação interna de servidores entre os 
diversos setores administrativos, haja vista o risco iminente de que servidores que 
laborem suas atividades em  setores que não atendem aos pressupostos legais para 
adoção da jornada flexibilizada de horário solicitarem remoção para os setores 
contemplados com a jornada reduzida de trabalho. A Instituição de ensino informou que 
a norma que estabelece as regras para remoção do pessoal técnico administrativo 
atualmente no âmbito da Fundação Universidade de Brasília é a Instrução da Reitoria nº 
09/1995. 
 
Nesse sentido, considerando a atual conjectura da força de trabalho da UnB, carência de 
pessoal, deve-se condicionar a remoção de servidores à existência de vagas na unidade 
de destino, obedecidas às prioridades de atendimento às necessidades de pessoal, 
definidas por meio de gerenciamento de vagas, bem como a situação da unidade de 
origem, de modo a evitar a redução de sua força de trabalho a níveis que impossibilitem 
a realização de suas atividades diárias, e a adoção da jornada flexibilizada de horário. 
 
Outro aspecto é quanto à ausência de controles internos administrativos estabelecidos 
pela Instituição de ensino de modo a aferir a regular aplicação da jornada flexibilizada 
de trabalho por sues setores administrativos, haja vista a não adoção do ponto 
eletrônico, conforme estabelece o parágrafo único do art. 4º, bem como o art. 9º, caput, 
do Anexo A, ambos da Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011, em que 
pese já ter sido adquirido por meio de adesão à ata de registro de preços do Ministério 
da Saúde no montante de R$ 1.339.485,04; e a adoção de jornada reduzida por setores 
que apresentavam os processos de solicitação no status de análise junto à Comissão de 
Flexibilização, a exemplo do Instituto de Artes, Ouvidoria e Educação Física; e de 
prestadores de serviço sem vínculo com a Instituição de ensino, mesmo após a edição da 
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Circular nº 44/2012, laborar apenas 06 (seis) horas diárias. Ambos os casos configuram 
inobservância à Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011. 
 
Cabe acrescentar que o controle de assiduidade e pontualidade adotado atualmente pela 
UnB é por meio de folha de ponto, porém, não está de acordo com o que estabelece o § 
1º, art. 6º, do Decreto nº 1.590/1995, em que deveria ser distribuída e recolhida, 
diariamente, pelo chefe imediato depois de confirmados os registros de presença, 
horários de entrada e saída, haja vista ficar em posse do próprio servidor durante todo o 
período mensal, na maioria dos setores fiscalizados.  
 
Em relação ao ponto eletrônico, a Instituição de ensino informou que a não instalação 
deve-se à apuração em andamento de indícios de irregularidades na aquisição, na 
implementação do ponto web e na contratação da equipe técnica de informática para 
desenvolvimento do módulo de recadastramento de servidores, sendo instaurada 
sindicância para apuração dos fatos. Porém, informou que foi constituído grupo de 
trabalho composto por servidores do DGP e do Centro de Processamento de Dados – 
CPD para implantar o referido sistema e que para os locais em que não houver condição 
para instalá-lo, será disponibilizado o registro do ponto via web. 
 
Faz importante destacar que a implementação do controle de assiduidade e pontualidade 
por meio de ponto eletrônico ou via web deve ocorrer em todos os setores da UnB, 
independentemente de adotarem a jornada flexibilizada de horário, pois o número de 
Campi existente, quatro no total, e as respectivas extensões, dificultam o controle 
efetivo da frequência de seus servidores, o que implica no risco do não cumprimento da 
jornada de trabalho de 30 ou 40 horas semanais. 
 
Por fim, verificou-se que a maioria dos setores que adotaram a jornada flexibilizada não 
afixaram o quadro de horário em local visível e de grande circulação de usuários dos 
serviços, consoante determina o § 2º, art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995, estabelecendo 
os horários dos seus expedientes. A Instituição de ensino informou que tal apontamento 
foi discutido na reunião do Conselho de Administração ocorrida no dia 14/03/2013, 
sendo orientado que todos os setores administrativos deveriam cumprir o estabelecido 
pelo referido regulamento federal. No entanto, essa recomendação não vem sendo 
cumprida, pelo menos no âmbito da Reitoria, haja vista a não fixação dos quadros de 
horário pelos setores administrativos que laboram 6 (seis) horas diárias naquele prédio. 
 
Em resposta à apresentação do Relatório Preliminar encaminhado por meio do Ofício nº 
14.696/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR, de 15/05/2013, a Unidade informou por meio do 
Ofício nº 391/2013 - FUB, de 23/05/2013, que concorda com as ressalvas apontadas e 
que todas as providências estão sendo tomadas para atender as recomendações contidas 
neste relatório.  
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Adequar a Resolução do Conselho de Administração n° 07/2011 aos 
preceitos legais no que se refere aos seguintes aspectos: a) que é de competência do 
dirigente máximo da entidade autorizar a concessão da jornada de trabalho de seis horas 
diárias e carga horária de trinta horas semanais aos servidores dos setores 
administrativos que atendem aos requisitos legais exigidos para a flexibilização de suas 
atividades; e b) a substituição da expressão "banco de horas" por sistema de 
compensação, consoante ao contido no parágrafo único do art. 44, da Lei nº 8.112/1990.   
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Recomendação 2: Nomear os membros da Comissão de Avaliação com as suas 
respectivas atribuições e estabelecer os critérios objetivos para avaliar se as atividades 
desenvolvidas e o público a ser atendido por cada setor enquadram-se nos pressupostos 
estabelecidos pelo art. 3º do Decreto nº 1.590/1995.   
 
Recomendação 3: Revogar as concessões da jornada flexibilizada de horário feitas com 
base na Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011, quando identificadas pela 
Comissão de Avaliação de que os setores administrativos não exigem regime de turnos 
ou escalas, em período igual ou superior a doze horas ininterruptas, em função de 
atendimento ao público ou trabalho no período noturno, para realização de suas 
atividades, conforme estabelece o art. 3º do Decreto nº 1.590/1995, coadunando-se, 
assim, com o apontamento exarado pelo MPOG na Nota Técnica nº 150 - 
CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, bem como quando a força de trabalho necessária à 
realização das atividades laborais diárias seja insuficiente à adoção da jornada 
flexibilizada, considerando, para tanto, somente os servidores técnico-administrativos 
em educação, conforme preceitua o preâmbulo da Resolução CAD nº 07/2011. 
 
Recomendação 4: Condicionar o deferimento da jornada flexibilizada de horário aos 43 
(quarenta e três) pedidos que se encontre no status de análise aos casos em que a 
necessidade da sua implantação se apresente de forma clara, objetiva e inquestionável, o 
que implica dizer que só deve ser aplicada aos setores em que os requisitos legais forem 
plenamente atendidos, ou seja, os serviços exigirem atividades contínuas de regime de 
turnos ou escalas em período igual ou superior a 12 horas ininterruptas em função das 
necessidades de atendimento ao público de forma ampliada, efetivamente comprovada, 
e quando a atividade exigir atendimento no período noturno, entendendo-se por turno 
noturno aquele que ultrapassar às 21h, em atendimento ao contido no art. 3º do Decreto 
nº 1.590/1995 e no Parecer nº 08/2011/MCA/CGU/AGU, e que essa concessão seja 
autorizada pelo Reitor da UnB. Para o deferimento, deve-se observar, ainda, a existência 
de força de trabalho adequada à realização das atividades laborais diárias, considerando, 
para tanto, somente servidores técnico-administrativos em educação, conforme 
preceitua o preâmbulo da Resolução CAD nº 07/2011. 
 
Recomendação 5: Fazer constar em todos os atos de concessão ou revogação da jornada 
flexibilizada de horário aos setores administrativos dessa Fundação, a aprovação pelo 
Reitor da Universidade de Brasília, consoante ao contido na parte final do art. 3º do 
Decreto nº 1.590/1995, e em atendimento ao princípio da legalidade. 
 
Recomendação 6: Implementar o controle de assiduidade e pontualidade por meio de 
ponto eletrônico ou via web em todos os setores da UnB, independentemente de 
adotarem a jornada flexibilizada de horário, de modo a possibilitar o controle efetivo da 
frequência de seus servidores, quer seja de 30 ou 40 horas semanais, de forma a dar 
cumprimento ao que estabelece o parágrafo único do art. 4º, bem como o art. 9º, caput 
do Anexo A, ambos da Resolução do Conselho de Administração nº 07/2011. 
 
Recomendação 7: Informar o resultado obtido em virtude da instauração da sindicância 
para apurar os fatos relacionados com a aquisição dos equipamentos de ponto 
eletrônico, implementação do ponto web e na contratação da equipe técnica de 
informática para desenvolvimento do módulo de recadastramento de servidores, 
observando, se for o caso, ao contido na IN TCU nº 071/2012 sobre a instauração, a 
organização e o encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos processos de 
tomada de contas especial. 
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Recomendação 8: Exigir dos setores administrativos que adotarem a jornada 
flexibilizada de horário a afixação em suas dependências, em local visível e de grande 
circulação de usuários dos serviços, o quadro permanentemente atualizado, com a escala 
nominal dos servidores que trabalharem neste regime, constando dias e horários dos 
seus expedientes, em obediência ao contido no § 2º, art. 3º, do Decreto nº 1.590/1995. 
Recomendação 9: Elaborar proposta de regramento de movimentação interna de 
servidores entre as diversas unidades administrativas da UnB, condicionando a remoção 
à existência de vagas na unidade de destino, obedecidas às prioridades de atendimento 
às necessidades de pessoal, definidas por meio de gerenciamento de vagas, bem como a 
situação da unidade de origem, de modo a evitar a redução de sua força de trabalho a 
níveis que impossibilitem a realização de suas atividades diárias, e a adoção da jornada 
flexibilizada de horário.  
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_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201305754 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            
1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       
1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        
1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos do HUB. Divergência entre os 
dados de atendimento sociais à população informados no Relatório de Gestão/FUB 
e os provenientes de outras fontes de dados. 
 
Fato 
 
Em relação à execução física, foi apresentado, no relatório de Gestão de 2012 da FUB, 
quadro com a evolução dos atendimentos sociais do HUB no período de 2008 a 2012 à 
população do Distrito Federal e de sua região de influência, do qual reproduzimos os 
dados relativos aos últimos quatro anos: 
 

Quadro 01 - Evolução dos atendimentos sociais à população do DF e de sua região de influência* 
Indicadores do HUB Quantidade Anual Variação 

De assistência à saúde da 
população 

Em 
2009 

Em 
2010 

Em 
2011 

Em 
2012 

Entre 2012 e 
2009 

Entre 2012 e 
2011 

Pessoas atendidas em consultas 
(ambulatórios e emergência) 

171.892 158.912 153.517 165.639 - 3,64% + 7,90% 

Internações realizadas 9.885 8.263 8.082 9.415 - 4,75% + 16,49% 
Cirurgias realizadas 5.343 5.038 5.157 6.117 + 14,86% +18,62% 
Partos realizados 1.188 1.048 1.170 1.334 + 12,29% + 14,02% 
Exames de patologia clínica 
realizados 

597.803 592.672 701.868 785.563 + 31,41% + 11,92% 

De formação profissional Em 
2009 

Em 
2010 

Em 
2011 

Em 
2012 

Entre 2012 e 
2009 

Entre 2012 e 
2011 

Residência Médica 137 149 181 180 +31,37% - 0,55% 
*Fonte: Os indicadores e as respectivas quantidades em cada ano foram obtidos nos itens 1.1 a 1.6 do quadro A.13.3 
do Relatório de Gestão de 2012 da FUB. 
 

Estes dados demonstram evolução nos indicadores de assistência à saúde da população, 
quando comparados ao exercício de 2011. Entretanto, os números de pessoas atendidas 
em consultas e de internações realizadas em 2012 ainda estiveram aquém aos obtidos no 
exercício de 2009. 
 
Desta análise, poder-se-ia questionar sobre possibilidades de melhoria da gestão, a fim 
de que o número de atendimentos fosse, ao menos, equiparável ao de 2009. No entanto, 
ao realizar entrevistas, cruzamento de bases de dados e solicitação de documentos, 
destacam-se algumas observações quanto à interdependência e à confiabilidade destes 
dados. 
 
A) INTERDEPENDÊNCIA 
 
Primeiramente, devemos considerar que os indicadores não são independentes entre si. 
Um parto cesariano, por exemplo, é capaz de afetar positivamente os indicadores de 
internações, cirurgias e partos realizados simultaneamente. Por outro lado, uma pequena 
cirurgia, que não requer internação, é contabilizada somente no indicador próprio de 
cirurgias. 
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A alta ou baixa conjunta dos indicadores, deste modo, não representa necessariamente 
um acréscimo ou decréscimo em igual proporção de utilidade pública, nem mesmo do 
total de atendimentos à população. 
 
A partir desta observação, optou-se por analisá-los um a um, exceto o número total de 
pessoas atendidas em consultas e o número de exames de patologia clínica realizados. 
 
B) CONFIABILIDADE 
 
Quanto à confiabilidade, buscou-se confrontar os dados do Departamento de Estatística 
do Hospital com os do Setor de Faturamento e também com a base do Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH) do Sistema Único de Saúde. Na análise de formação 
profissional foram utilizados também uma lista de residentes fornecida pelo HUB e 
extrações do SIAPE. 
 
B.1) Cirurgias 
 
O HUB informa ter efetuado 3.675 cirurgias que necessitaram de internação e outras 
2.442 que ocorreram em âmbito ambulatorial, não sendo contabilizadas no SIH-SUS, 
conforme Memorando 16/2003–CE–DCP–HUB, de 17/04/2013. Ao todo, 4.124 
ocorrências cirúrgicas com internação (12,2% a mais do que o valor estatístico 
mencionado no Memorando 16/2003) foram faturadas e registradas no SIH.  
 
Tais divergências seriam explicadas pelo fato de alguns procedimentos realizados pelo 
regime de cirurgia ambulatorial terem sido cobrados no regime de internações, de 
acordo com a tabela de procedimentos SIH-SUS. 
 
B.2) Partos 
 
Em relação aos partos, há coerência entre os registros de 2012 fornecidos pelo Setor de 
Faturamento/HUB e os constantes da base do SIH-SUS. Contudo, tais dados não se 
coadunam com os que constam no Relatório de Gestão/FUB, fornecidos pelo Setor de 
Estatística/HUB, conforme tabela abaixo. 
 

Quadro 02 - Partos realizados no exercício de 2012 
Mês Relatório de Gestão Estatística Faturamento SIH-SUS 

Janeiro Não Disponível 82 56 56 
Fevereiro Não Disponível 105 41 41 
Março Não Disponível 120 97 97 
Abril Não Disponível 111 80 80 

       Internações 

 

                             
Cirurgias 

 

 
Partos 
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Quadro 02 - Partos realizados no exercício de 2012 
Mês Relatório de Gestão Estatística Faturamento SIH-SUS 

Maio Não Disponível 143 57 57 
Junho Não Disponível 103 111 111 
Julho Não Disponível 99 119 119 
Agosto Não Disponível 114 112 112 
Setembro Não Disponível 117 125 125 
Outubro Não Disponível 120 124 124 
Novembro Não Disponível 111 77 77 
Dezembro Não Disponível 109 105 105 
Total 1.334 1.334 1.104 1.104 

Fontes: Relatório de Gestão/FUB relativo a 2012; dados fornecidos pelo Setor de Estatística/HUB; registros 
fornecidos pelo Setor de Faturamento/HUB; e sistema SIH/SUS. 
 
A diferença de 230 partos a mais (20,8%) em relação ao número de faturamentos seria 
justificada, de acordo com o Memorando 16/2003–CE–DCP–HUB, pelo lapso temporal 
entre a realização do procedimento e seu faturamento, o que pode levar até três meses. 
Deste modo, 211 internações faturadas em 2013, porém ocorridas em 2012, ajudariam a 
explicar boa parte das divergências. 
 
Entretanto, em consulta às datas de internação das Autorizações de Internações 
Hospitalares (AIH) de partos ocorridos ou registrados em 2012 e nos três primeiros 
meses de 2013, chega-se a outro resultado: 
 

Quadro 03 - Partos 
Faturados em 2013 Total 
Internações ocorridas integralmente em 2012 250                   (A) 
Internações iniciadas em 2012 e encerradas em 2013 2                       (B) 
Faturados em 2012 Total 
Total SIH-SUS 1104                 (C) 
Internações ocorridas integralmente em 2011 123                   (D) 
Internações iniciadas em 2011 e encerradas em 2012 9                       (E)  
Internações ocorridas integralmente em 2012 972                   (F)  

Fonte: sistema SIH/SUS. 

 
De acordo com os dados deste quadro, verifica-se que: 
 
internações com término em 2012 decorrentes de partos = (A) + (E) + (F) = 1.231. 
 
Portanto, resta comprometida a confiabilidade dos dados do Relatório de Gestão/FUB, 
bem como da justificativa apresentada. Ao menos 103 dos 1.334 partos que foram 
contabilizados pela estatística não possuem respaldo nos faturamentos de 2012 e 2013, 
ainda que levada em consideração a melhor das hipóteses, isto é, a data de término das 
internações. 
 
B.3) Internações 
 
Quanto ao número total de internações para quaisquer tipos de procedimentos, a 
divergência entre os dados estatísticos e o da base do SIH-SUS é de no máximo uma 
unidade por mês, exceto em setembro, conforme mostra a tabela abaixo. 
 

Quadro 04 – Divergências nas quantidades de internações realizadas em 2012 
Mês* Relatório de Gestão Estatística SIH-SUS 
Março Não Disponível 692 693 
Junho Não Disponível 638 637 
Agosto Não Disponível 831 830 
Setembro Não Disponível 874 729 
Outubro Não Disponível 908 907 
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Quadro 04 – Divergências nas quantidades de internações realizadas em 2012 
Mês* Relatório de Gestão Estatística SIH-SUS 
Total em 2012 9.415 9.415 9.268 

* Não foram detectadas divergências em janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, novembro e dezembro. 
Fontes: Relatório de Gestão/FUB relativo a 2012; dados do Setor de Estatística/HUB; e sistema SIH-SUS. 

 
De acordo com o Memorando 16/2003–CE–DCP–HUB, a principal divergência, 
ocorrida no mês de setembro, se justifica por um equívoco no envio de dados pelo Setor 
de Faturamento ao Setor de Estatística, pois teriam sido contabilizadas 774 (e não 874) 
internações, das quais 45 tiveram guias glosadas que, uma vez corrigidas, foram 
reapresentadas e contabilizadas no mês seguinte. 
 
Destarte, além da dupla contagem dos procedimentos cujas guias foram glosadas, restou 
evidenciada fragilidade na totalização e disseminação dos dados de faturamento, 
utilizados pelo setor de estatística.  
 
Por outro lado, não foram diagnosticadas grandes divergências nas internações na 
maioria dos meses. Isto se deve ao fato de ser o setor de faturamento, neste caso, a 
própria fonte dos dados estatísticos. Caso contrário, apenas a diferença diagnosticada 
nos partos, cujos dados são provenientes da área executora, seria suficiente para 
introduzir outros desvios neste indicador. 
 
B.4) Residência Médica 
 
Foi analisado também o único indicador de formação profissional (Residência Médica), 
que, de acordo com o quadro A.13.3 do Relatório de Gestão da FUB, permaneceu quase 
estável, após acréscimo significativo ocorrido em 2011. Porém, novamente os dados 
demonstram baixa confiabilidade quando comparados a outras fontes. 
 
Também foram identificadas, nos resultados a partir de 2011, divergências na 
quantidade de médicos residentes entre diferentes quadros do próprio Relatório de 
Gestão da FUB relativo a 2012: 
 

Quadro 05 – Comparação entre os indicadores de Residência Médica informados nos  
quadros A.13.3 e A.13.2 do Relatório de Gestão/FUB relativo a 2012 

Evolução dos atendimentos sociais à população do Distrito Federal e de sua região de influência* 
Indicadores do HUB Quantidade anual Variação 

De formação profissional 
Em 

2009 
Em 

2010 
Em 

2011 
Em 

2012 
Entre 2012 e 

2009 
Entre 2012 e 

2011 
Residência Médica1 137 149 181 180 +31,37% - 0,55% 

Tipo de envolvimento do alunado no desenvolvimento de atividades* 

Pós-Graduação 
Em 

2009 
Em 

2010 
Em 

2011 
Em 

2012 
Entre 2012 e 

2009 
Entre 2012 e 

2011 
Alunos na Residência Médica2 137 149 606 302 +120,38% - 50,17% 

*Fontes: 1) item 1.6 do quadro A.13.3 do Relatório de Gestão; 2) item 5 do quadro A.13.2 do Relatório de Gestão. 

 
A fim de cotejar os dados acima e obter informação mais detalhada, foi solicitada lista 
com os nomes de cada um dos médicos residentes atuantes em 2012. A resposta da 
Diretoria Adjunta de Ensino e Pesquisa (DAEP/HUB) apresentou 169 profissionais, 
incluídos 8 desistentes, conforme o quadro a seguir: 
 

Quadro 06 – Médicos residentes atuantes em 2012 por especialidade 
Anestesiologia 12 

Cancerologia Clínica 5 
Cardiologia 15 
Cardiologia Pediátrica 1 
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Quadro 06 – Médicos residentes atuantes em 2012 por especialidade 
Cirurgia Geral 9 
Cirurgia Pediátrica 2 
Cirurgia Torácica 1 

Clínica Médica 16 
Coloproctologia 2 
Dermatologia 9 

Endocrinologia 5 
Endocrinologia Pediátrica 1 
Gastroenterologia 2 

Gastroenterologia Pediátrica 1 
Geriatria 6 
Infectologia 4 

Mastologia 2 
Nefrologia 4 
Obstetrícia e Ginecologia 10 

Oftalmologia 3 
Otorrinolaringologia 6 
Patologia 4 

Pediatria 12 
Psiquiatria 6 
Radiologia e Diagnóstico por Imagem 15 

Reumatologia 4 
Transplante / Urologia 1 
Urologia 3 

Desistentes 8 

Total (inclusive desistentes) 169 
Fonte: dados fornecidos pela DAEP/HUB. 

 
Com a exceção dos 8 desistentes e de 2 residentes que gozavam licença maternidade, 
todos os demais citados possuíam previsão de término do curso para 2013 ou data 
posterior. 
 
Por fim, foi realizada consulta ao Sistema Integrado de Administração de Recursos 
Humanos – SIAPE. Havia 280 vínculos de médicos residentes com o HUB ativos em 
2012. Destes, destacamos as seguintes informações: 
 
I) 176 registros referem-se a 168 dos 169 residentes mencionados na resposta da 
DAEP. Em oito casos foram efetuados dois registros, sendo o segundo para 
corrigir erro cadastral do primeiro, anteriormente excluído. 
 
A aluna L. B. A., CPF ***.676.406-**, apesar de constar da lista da DAEP entre os 
desistentes, não foi cadastrada no SIAPE em 2012. Os demais 168 residentes possuem 
as matrículas identificadas a seguir: 
 

Quadro 07 - Matrículas dos residentes que exerciam atividades em 2012, segundo a DAEP,  
cujos vínculos estavam ativos no SIAPE* 

1440466 1562778 15632411 1676632 1676855 1677009 1678267 
1678499 1679173 1758727 1759471 1759581 1759615 1760009 
1761311 1761315 1761317 1761320 17613442 17613473 17613494 
17613505 17613526 17613557 1761357 1761361 1761427 1761463 
1761468 1761471 1761477 1761490 1761500 1761570 1761663 
17617438 1763266 1765886 1766459 1766794 1769157 1773602 
1773609 1775143 1778822 1839587 1839607 1839618 1839634 
1839640 1839649 1839652 1839656 1839827 1839881 1839943 
1840177 1841656 1844406 1844408 1844471 1844477 1844504 
1844513 1844526 1844533 1844658 1844675 1844690 1844718 
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Quadro 07 - Matrículas dos residentes que exerciam atividades em 2012, segundo a DAEP,  
cujos vínculos estavam ativos no SIAPE* 

1844814 1844833 1844864 1845015 1845024 1845251 1845265 
1845296 1845362 1845404 1845424 1845467 1845506 1845530 
1845594 1845595 1845610 1845617 1845747 1845915 1846073 
1846130 1850907 1852236 1858259 1858272 1858298 1858374 
1858377 1858388 1858394 1859179 1884333 1899003 1925531 
1925589 1925782 1925811 1925844 1925879 1925893 1925960 
1925986 1926006 1926029 1926038 1926050 1926061 1926087 
1926096 1926110 1926124 1926301 1926302 1926329 1926344 
1926366 1926394 1926400 1926415 1926423 1926439 1926492 
1926510 1926611 1926629 1926646 1926660 1926668 1927409 
1928516 1933384 1933400 1933451 1933465 1933492 1933530 
1933555 1933574 1933599 1934269 1934343 1935199 1935524 
1935954 1935978 1942048 1942128 1942141 1942226 1942600 
1954847 2442746 25632411 2592757 2607895 2676440 2744490 
27613442 27613473 27613494 27613505 27613526 27613557 27617438 
2776805  

* Os registros em negrito correspondem a servidores com dois cadastros cada, identificados pelo número sobrescrito 
de 1 a 8, ao lado da matrícula. 
Fonte: SIAPE. 

 
II) 33 casos são de médicos residentes encerrando suas atividades, os quais 
atuaram, no máximo, até o mês de março de 2012. Estes não constam na lista da 
DAEP. 
 
Os residentes nesta situação estão listados a seguir: 
 

Quadro 08 - Matrículas dos residentes que encerraram suas atividades no início de 2012 
1566090 1605167 1605486 1605679 1607773 1607917 1613758 

1618023 1675409 1676643 1676761 1676993 1679262 1679265 
1761323 1761328 1761330 1761331 1761337 1761339 1761365 
1761442 1761446 1761449 1761481 1761595 1761642 1761679 

1761803 1774990 1776790 1858108 2608019  
Fonte: SIAPE. 
 
III) 1 registro diagnosticado foi de profissional que recebeu remuneração até o ano 
de 2010, mas teve seu vínculo excluído apenas em 2012. 
 
Trata-se da profissional de matrícula nº 1563144. 
 
IV) 3 casos são de residentes multiprofissionais que haviam sido cadastrados 
indevidamente como médicos residentes e cuja situação é tratada em constatação 
específica. 
 
Tratam-se dos profissionais de matrículas 1926328, 1936348 e 1926372, que tiveram o 
cadastro corrigido com lançamento de novas matrículas no SIAPE, respectivamente, 
2926328, 2936348 e 2926372. 
 
V) 67 casos são de antigos residentes que indevidamente não tiveram a exclusão de 
seus registros efetuada, sendo também tratados em constatação específica. 
 
Estes 67 casos estão listados a seguir: 
 

Quadro 09 - Matrículas dos residentes que não exerceram atividades em 2012 cujos vínculos 
permaneceram ativos no SIAPE 

1328680 1347637 1369615 1369660 1374098 1445312 1445791 
1445799 1448089 1448375 1483791 1492343 1520581 1520589 
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Quadro 09 - Matrículas dos residentes que não exerceram atividades em 2012 cujos vínculos 
permaneceram ativos no SIAPE 

1521864 1526040 1526057 1526090 1526093 1526101 1563087 
1563089 1563092 1563130 1568621 1606117 1607059 1607070 
1607102 1607777 1607962 1609502 1611521 1611706 1626674 
1676400 1676416 1676428 1676451 1676650 1676655 1676662 
1676671 1676689 1676717 1676726 1676886 1676917 1676927 
1677041 1677072 1677079 1678347 1678759 1679294 1679303 
1679472 1691762 1761326 1761334 1761335 1763280 1771708 
1775001 1844537 2484247 2521717  

Fonte: SIAPE. 

 
De acordo com o SIAPE, portanto, 201 diferentes residentes médicos atuaram, ainda 
que por curto espaço de tempo, no exercício de 2012. Entretanto, não atuaram 
simultaneamente, tendo alguns deles rompido seus vínculos antes do início do exercício 
de outros. 
 
VISÃO GERAL 
 
Os indicadores do HUB de assistência à saúde da população apresentados no Relatório 
de Gestão/FUB são interdependentes entre si. A alta ou baixa conjunta dos números, 
deste modo, não representa necessariamente um acréscimo ou decréscimo em igual 
proporção no total de atendimentos à população. Portanto, a avaliação foi realizada 
analisando-os um a um.  
 
Quanto à sua confiabilidade, foram obtidos os seguintes resultados:  
 
- Ao todo, 4.124 ocorrências cirúrgicas com internação foram faturadas e registradas no 
Sistema de Informações Hospitalares (SIH), totalizando 12,2% a mais do que o valor 
estatístico de 3.675 casos (a estatística ainda inclui 2.442 casos de cirurgias 
ambulatoriais). 
 
- Ao menos 103 dos 1.334 partos que foram contabilizados pela estatística não possuem 
respaldo nos faturamentos de 2012 e 2013, ainda que levada em consideração a melhor 
das hipóteses, isto é, a data de término das internações. 
 
- Houve um erro de 100 internações contabilizadas a mais no mês de setembro; 45 
internações foram glosadas em setembro e reapresentadas em outubro, sendo totalizadas 
em ambos os meses. 
 
- O número de residentes médicos de 2012 apresentado no quadro A.13.3 do Relatório 
de Gestão/FUB é de 180 profissionais; no quadro A.13.2, o total é de 302; de acordo 
com lista da DAEP/HUB, 169 (contabilizando 8 desistentes); e, de acordo com o 
SIAPE, um máximo de 201 profissionais não simultâneos atuaram no exercício. 
 
Em suma, nota-se que, em regra, não há confiabilidade nos indicadores quantitativos e 
qualitativos do HUB apresentados no relatório de gestão, seja no que diz respeito à 
assistência à saúde da população, seja no tocante à formação profissional. A maioria dos 
casos demonstra a existência de fragilidades nos controles internos administrativos, 
muitas vezes realizados manualmente e de forma precária, e também no gerenciamento 
do fluxo de informações. 
 
Dentre os riscos potenciais envolvidos, destacam-se: 
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- erros nos registros de procedimentos médicos (a maior ou a menor do que os números 
de procedimentos efetivamente realizados), com a consequente ocorrência de 
faturamento inadequado; 
- permanência de vínculos ativos de profissionais que não atuam mais no HUB; e 
- falta de informações gerenciais adequadas para tomada de decisões administrativas. 
  
##/Fato## 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           
2.1 CONTROLES INTERNOS                             
2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               
2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 
A quase totalidade das recomendações da CGU em 2012 relativas ao HUB está 
pendente de atendimento. 
 
Fato 
 
As 22 recomendações referentes ao HUB que foram emitidas pela CGU em 2012 
integram o relatório de auditoria 201203326 (contas 2011). Da análise realizada durante 
a auditoria de contas relativa a 2012, foi verificada a seguinte situação de atendimento a 
essas recomendações: 
 

Quadro 10 – Situação de atendimento das recomendações da CGU emitidas em 2012 
Item do relatório 201203326 (contas 2011) Recomendações Item específico dos 

achados de auditoria 
201305754 (contas 

2012 do HUB) 
Nº Descrição sumária Nº 

Situação de 
atendimento 

6.1.1.1 

“Quantidade significativa de prestadores de 
serviços no exercício de atividades privativas 
de servidores públicos (Folha SICAP). 
Realização de operações no SIAFI e de 
“atestos” de bens e serviços por prestadores de 
serviços. Nomeação/designação, sem amparo 
legal e sem publicação, de prestadores de 
serviços para chefias, participação em 
comissão de licitação e fiscalização de 
contratos. Ausência de estudos relativos ao 
dimensionamento da força de trabalho do HUB 
e de medidas em 2011 para substituição 
gradativa dos prestadores de serviços por 
servidores públicos. Pagamentos sem amparo 
legal a prestadores de serviços e também a 
servidores públicos na Folha SICAP.” 

1 a 9 

Pendentes, 
com impacto 
na gestão 
2012. 

2.1.1.2 

7.1.1.2 
“O HUB presta serviços à população, mas 
ainda não elaborou a Carta de Serviços ao 
Cidadão.” 

1 

Pendente, sem 
impacto 
identificado 
na gestão 
2012. 

Não se aplica * 

7.2.1.1 

“Lacunas significativas na definição normativa 
da estrutura organizacional e deficiências na 
publicação de atos administrativos, normas, 
procedimentos e outras informações de 
interesse do HUB.” 

1 

Pendente, sem 
impacto 
identificado 
na gestão 
2012. 

Não se aplica * 

7.2.1.3 

“Fragilidades nos controles internos do HUB 
decorrentes da ausência de segregação de 
funções nas 3 fases de execução das despesas 
(empenho, liquidação e pagamento). 
Fragilidades nos procedimentos de 
recebimento de bens e serviços e na realização 
dos respectivos registros nos sistemas 
corporativos.” 

1 e 2 

Pendentes, 
sem impacto 
identificado 
na gestão 
2012. 

Não se aplica * 

7.2.1.4 
“Ausência de providências efetivas no âmbito 
interno da FUB/HUB para atender 

1 e 2 
Pendentes, 
sem impacto 

Não se aplica * 
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Quadro 10 – Situação de atendimento das recomendações da CGU emitidas em 2012 
Item do relatório 201203326 (contas 2011) Recomendações Item específico dos 

achados de auditoria 
201305754 (contas 

2012 do HUB) 
Nº Descrição sumária Nº 

Situação de 
atendimento 

recomendações da CGU em 2011 no sentido de 
promover a devolução ao Erário de valores 
pagos a maior a fornecedores.” 

identificado 
na gestão 
2012. 

7.2.1.5 

“Ausência de controles adequados no estoque 
de medicamentos do HUB. Inventário anual e 
Relatórios Mensais de Almoxarifado (RMA) 
não emitidos em 2011. Deficiências nos meios 
tecnológicos e manuais de movimentação de 
medicamentos nos estoques. Baixas de 
medicamentos no estoque e de valores nos 
registros contábeis do SIAFI sem 
documentação comprobatória e sem 
formalização de processo. Armazenamento 
inadequado de medicamentos decorrentes de 
deficiências na estrutura física do almoxarifado 
e nos respectivos controles de temperatura e de 
umidade.” 

1 e 2 

Pendentes, 
com impacto 
na gestão 
2012. 

2.1.1.3 

8.1.2.1 

“Pagamentos de indenizações a fornecedores 
do HUB decorrentes de cancelamentos de 
empenhos sem a devida motivação. Realização 
destes pagamentos sem as precauções 
relacionadas nos pareceres da Procuradoria 
Jurídica/FUB correspondentes.” 

1 Atendida. 2.1.1.4 

2 
Pendente, com 
impacto na 
gestão 2012. 

2.1.1.4 

9.1.3.1 

“Deficiências administrativas nas fases dos 
processos de compras da unidade: pesquisas de 
preços inadequadas; ausência de realização de 
renegociação nos itens em que o preço 
registrado esteja acima do valor de mercado; e 
ausência de comunicação aos órgãos 
reguladores.” 

1 e 2 

Pendentes, 
com impacto 
na gestão 
2012. 

2.1.1.5 

3 

Pendente, sem 
impacto 
identificado 
na gestão 
2012. 

Não se aplica * 

* Recomendação monitorada via Plano de Providências Permanente da CGU. 
Fontes: relatório de auditoria 201203326; plano de providências apresentado por meio do Ofício HUB/DAEX-
232/2012, de 22/11/2012; respostas do HUB a solicitações de auditoria; pesquisas nos sistemas SIAFI e SIAPE; 
documentos dos processos 23039.000183/2010-11 e 23039.000242/2012-11 (ambos do HUB); atas dos pregões 364 e 
410/2012 no Comprasnet. 

 
A proporção de recomendações pendentes de atendimento indica que a unidade auditada 
não possui um plano de contingência para saná-las. 
 
Contextualizando esta questão, é importante destacar que foi assinado em 17/01/2013 o 
contrato nº 4/2013, entre a FUB e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), que tem como objeto a administração do HUB pela referida empresa. Neste 
contrato estão previstas regras de transição para a gestão do Hospital antes que a 
EBSERH passe a administrá-lo plenamente. Estão transcritas a seguir aquelas que 
causam maiores implicações para a atuação da contratante (FUB) no HUB durante esse 
período de transição e para o atendimento das recomendações ainda pendentes: 
 
“Cláusula Sexta – Das regras de transição 
A CONTRATANTE manterá ativas as atividades, contratos e vínculos pré-existentes no 
Hospital, às suas expensas, pelos prazos constantes do cronograma Anexo V em 
prestígio à continuidade do serviço público. 
 
(...) 
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Parágrafo Terceiro – A CONTRATANTE é responsável por eventuais débitos 
decorrentes das relações jurídicas estabelecidas e mantidas nos prazos estipulados no 
cronograma previsto no caput, de forma que não haverá qualquer vínculo entre as 
pessoas jurídicas e naturais prestadoras dos serviços e a CONTRATADA, salvo na 
hipótese prevista no parágrafo segundo da presente cláusula. 
 
Parágrafo Quarto – A CONTRATANTE providenciará, às suas expensas e nos prazos 
estabelecidos, as extinções dos vínculos e contratos referidos no caput da presente 
cláusula. 
 
(...) 
 
Parágrafo Sexto – A gestão plena do Hospital pela CONTRATADA se efetivará 
somente tendo decorrido o período de transição, quando os empregados convocados 
por aprovação no Processo Seletivo e/ou Concurso público assumirem seus postos de 
trabalho. 
 
Parágrafo Sétimo – Durante o período de transição o recurso aportado na unidade 
hospitalar pela produção assistencial permanecerá sob a gestão da CONTRATANTE 
(Unidade Hospitalar), mantendo-se a responsabilidade desta quanto aos insumos 
médicos hospitalares e demais contratos terceirizados.” 
 
Tendo em vista as regras transcritas anteriormente e a legislação aplicável, é necessário 
que a Reitoria e os demais órgãos competentes da FUB, em conjunto com a 
Direção/HUB, tomem medidas que solucionem as pendências ainda existentes. É 
importante destacar, ainda, que os procedimentos de apuração de responsabilidades e de 
devolução ao Erário por fatos ocorridos durante a gestão do HUB pela FUB continuarão 
sob a responsabilidade desta fundação pública mesmo após o início efetivo da 
administração da unidade hospitalar pela EBSERH. 
 
##/Fato## 

2.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 
Permanência no HUB em 2012 de quantidade significativa de prestadores de 
serviços (Folha SICAP) no exercício de atividades privativas de servidores 
públicos. Continuidade de pagamentos sem amparo legal a servidores públicos 
fora do SIAPE em 2012. Ausência de providências para apurar responsabilidades 
e ressarcir o Erário pela realização destes pagamentos irregulares. 
 
Fato 
 
No item 6.1.1.1 do relatório de auditoria 201203326 (contas 2011), emitido em 
30/07/2012, foram registradas as seguintes ocorrências: 
 
- quantidade significativa de prestadores de serviços no exercício de atividades 
privativas de servidores públicos (Folha SICAP); 
- realização de operações no SIAFI e de “atestos” de bens e serviços por prestadores de 
serviços; 
- Nomeação/designação, sem amparo legal e sem publicação, de prestadores de serviços 
para chefias, participação em comissão de licitação e fiscalização de contratos; 
- ausência de estudos relativos ao dimensionamento da força de trabalho do HUB e de 
medidas em 2011 para substituição gradativa dos prestadores de serviços por servidores 
públicos; e 
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- pagamentos sem amparo legal a prestadores de serviços e também a servidores 
públicos na Folha SICAP. 
 
No mesmo item de relatório, foram feitas 9 recomendações para a unidade: 
 

Quadro 11 - Recomendações do item 6.1.1.1 do relatório de auditoria 201203326 
Nº Texto 

1 

“Destinar imediatamente a servidores públicos efetivos as chefias de setores do HUB (divisões, centros e 
comissões, etc.) que estejam sendo exercidas por prestadores de serviços, especialmente nas áreas 
administrativas de gestão orçamentária, financeira e patrimonial da unidade (por exemplo, almoxarifados, 
finanças, orçamento, recursos humanos, suprimento de bens e serviços), observando, ainda, a 
compatibilidade dos respectivos cargos com estas atividades.“ 

2 

“Cancelar, imediatamente, todas as permissões de acesso de prestadores de serviços aos sistemas 
corporativos da Administração Pública Federal (SIAFI, SIAPE, SIASG, etc.) e destinar a servidores 
públicos efetivos as atividades do HUB que necessitam do uso destes sistemas, observando, ainda, a 
compatibilidade dos respectivos cargos com estas atividades.“ 

3 

“Revogar, imediatamente, todas as designações atualmente existentes de prestadores de serviços como 
membros de comissões de licitação e como fiscais de contratos e destinar a realização destas atividades a 
servidores públicos efetivos, observando, ainda, a compatibilidade dos respectivos cargos com estas 
atividades.“ 

4 

“Determinar, imediatamente, que o atesto de recebimento de bens e serviços passe a ser realizado por 
servidores públicos efetivos, observando, ainda, a compatibilidade dos respectivos cargos com estas 
atividades, e dar ciência por escrito às chefias dos diversos setores do HUB de que os prestadores de 
serviços não realizarão mais tal atividade.“ 

5 
“Cessar imediatamente os pagamentos a servidores públicos realizados fora do sistema SIAPE, exceto nos 
casos previstos na legislação.“ 

6 
“Cessar imediatamente os pagamentos de plantões hospitalares a servidores públicos realizados fora do 
sistema SIAPE. “ 

7 
“Apurar responsabilidades e providenciar o ressarcimento ao Erário de todos os pagamentos a servidores 
públicos realizados fora do sistema SIAPE, exceto nos casos previstos na legislação.“ 

8 
“Apurar responsabilidades e providenciar ressarcimento ao Erário quanto aos pagamentos realizados à 
servidora pública de matrícula SIAPE 1123006 relativos ao período da licença médica registrada no 
sistema SIAPE.“ 

9 

“Realizar, até 31/12/2012, a substituição dos prestadores de serviços e, se for o caso, de outros 
terceirizados irregulares por servidores públicos efetivos, em consonância com a legislação aplicável, com 
o item 9.1 do Acórdão 2681/2011 – Plenário e demais determinações do TCU sobre o assunto e com as 
cláusulas do Termo de Conciliação Judicial celebrado entre o Ministério Público do Trabalho e a FUB em 
14/10/2008.“ 

Fonte: relatório de auditoria 201203326. 

 
No plano de providências encaminhado à CGU por meio do Ofício HUB/DAEX-
232/2012, de 22/11/2012, a unidade apresentou a seguinte manifestação sobre as 9 
recomendações: 
 

Quadro 12 - Manifestação em 22/11/2012 sobre as recomendações do item 6.1.1.1 do relatório 
201203326 

Nº 
recomendação 

Texto da manifestação da unidade 
Prazo de 

atendimento 

1 
“A problemática de déficit de servidores é de conhecimento notório 
desta Instituição, todavia, com o advento da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH será regularizada tal situação.” 

“31/12/2012” 

2 

“Conforme mencionado na observação anterior, o déficit de pessoal do 
quadro, inviabiliza que serviço seja executado de forma exclusiva por 
servidores, fato este, que torna necessário a utilização de mão de obre 
extra quadro para a manutenção dos sistemas SIAFI e SIASG. 
 
Quanto ao sistema SIAPE, o mesmo não aceita o cadastro de pessoas 
que não sejam do quadro de servidores da Administração Pública.” 

“Aguardando a 
assunção do 
Hospital 
Universitário pela 
EBSERH.” 

3 
“A problemática de déficit de servidores é de conhecimento notório 
desta Instituição, todavia, com o advento da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH será regularizada tal situação.” 

“Aguardando a 
assunção do 
Hospital 
Universitário pela 
EBSERH.” 

4 
“Informamos que a Direção do HUB, constituiu a comissão de 
servidores públicos (Portaria nº 53/2012 datada de 20/07/2012), ficando 

“20/07/2012” 
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Quadro 12 - Manifestação em 22/11/2012 sobre as recomendações do item 6.1.1.1 do relatório 
201203326 

Nº 
recomendação 

Texto da manifestação da unidade 
Prazo de 

atendimento 
a comissão responsável pelo recebimento e atesto bens, materiais e 
serviços.” (sic) 

5 

“Tais servidores ocupam hoje cargos de chefia em setores estratégicos 
do Hospital Universitário, devido à responsabilidade e complexidade 
das atividades exercidas que os cargos exigem, contudo, com a escassez 
de funções gratificadas no quadro de funções existente na FUB, a 
Direção do Hospital Universitário optou pelo pagamento das 
gratificações a estes servidores através da folha SICAP, evitando assim 
o enriquecimento ilícito da administração pública e mantendo as 
atividades das áreas envolvidas. 
 
A imediata suspensão de tal prática inviabilizaria a continuidade das 
atividades desenvolvidas, pois as áreas ficariam sem Chefia.” 

“31/12/2012 ou 
com a assunção do 
HUB pela 
EBSERH.” 

6 

“Os pagamentos de Adicional de Plantão Hospitalar estão 
fundamentados na Lei nº 11.907, de 02 de fevereiro de 2009 e visa à 
destinação de recursos para pagamento a servidores que exercem, em 
regime de plantão, atividades hospitalares nas áreas indispensáveis ao 
funcionamento ininterrupto dos hospitais Universitários vinculados ao 
Ministério da Educação (MEC). A rotina para tais pagamentos visa o 
encaminhamento da lista com a escala dos plantonistas, a cada seis (6) 
meses ao MEC, de forma antecipada, ou seja, a liberação do recurso 
referente ao 1º semestre do ano deve ser encaminhada até o mês de 
dezembro do ano anterior, depois da análise pela área competente no 
MEC, o recurso é disponibilizado e encaminhado ao Hospital 
Universitário (HU). 
 
Existem, ainda, situações onde um plantonista fica impossibilitado de 
exercer sua escala, tomamos como exemplo, por motivo de atestado 
médico, férias, acidente, etc., logo a Direção da Emergência convoca 
outro plantonista para cobrir o plantão, contudo, não há recurso 
específico para efetuar tal pagamento ao servidor que cobriu o plantão, 
assim, por decisão da Diretoria do HUB com a anuência do Decanato 
de Gestão de Pessoas, tais excedentes são pagos através de folha SICAP 
com recursos do HUB.” 

“31/12/2012 ou 
com a assunção do 
HUB pela 
EBSERH.” 

7 

“Informamos que será instituída uma comissão para averiguar se houve 
inconsistências como as apontadas no relatório de auditoria, em 
conformidade com legislação pertinente, a saber, art. 5º, LV, da CF/88 e 
art. 2º da Lei nº 9.784/1999.” 

“31/12/2012” 

8 

“No caso da servidora elencada na recomendação acima, a Divisão de 
Recursos Humanos – DRH/HUB, está apurando os fatos de modo a 
averiguar a necessidade restituição ao erário, nos moldes da Advocacia 
Geral da União (AGU), garantindo a servidora o direito do 
contraditório e da ampla defesa.” (sic) 

“31/12/2012” 

9 

“Informamos que com o advento da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH, tal irregularidade será sanada após a 
realização de concurso público para substituição do quadro de 
prestadores de serviços precarizados do HUB.” 

“Previsão 
31/12/2012 ou a 
assunção do HUB 
pela EBSERH.” 

Fonte: plano de providências encaminhado à CGU por meio do Ofício HUB/DAEX-232/2012, de 22/11/2012. 

 
Em relação às recomendações 1, 2, 3 e 9, a manifestação do HUB demonstra que ele 
está aguardando que a EBSERH passe a administrá-lo para que tais pendências sejam 
efetivamente regularizadas. Em 17/01/2013, foi assinado o contrato 4/2013, entre a 
FUB e a EBSERH, cujo objeto é a administração do HUB por esta empresa. O referido 
contrato prevê em sua cláusula 6ª a existência de um período de transição, em que a 
contratante (FUB) mantém as atividades, contratos e vínculos pré-existentes na unidade. 
Consta, ainda, no parágrafo 6º da mesma cláusula, que a gestão plena do HUB pela 
EBSERH somente será efetivada quando os empregados convocados por processo 
seletivo e/ou concurso público assumirem seus postos de trabalho. Isto ainda não 
ocorreu. Portanto, as recomendações 1, 2, 3 e 9 permanecem pendentes de atendimento. 
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Em documento anexo ao Ofício HUB/DAEX-036/2013, de 22/04/2013, a unidade 
informou que foi criada a Comissão de Liquidação e Recebimento através da Portaria nº 
053/12 – GAB/HUB, de 20/07/2012, que definiu os nomes dos servidores responsáveis 
pelo recebimento dos bens e serviços adquiridos pelo HUB e pela indicação das notas 
correspondentes para liquidação. No entanto, no mesmo documento, também informou 
que a referida comissão ainda não tinha sido implantada em sua totalidade. Portanto, a 
recomendação 4 permanece pendente de atendimento. 
 
Em relação às recomendações 5 e 6, além da manifestação da unidade no plano de 
providências de 22/11/2012, verificou-se que a unidade continuou a realizar pagamentos 
a servidores públicos na folha SICAP em 2012 por meio de ordens bancárias do SIAFI 
com listas de credores, conforme pode ser observado nos exemplos relacionados no 
quadro a seguir: 
 

Quadro 13 - Exemplos de pagamentos a servidores públicos na folha SICAP em 2012 
Informações do servidor público no SIAPE Pagamentos da folha SICAP no SIAFI 

Matrícula 
SIAPE nº 

Cargo/função em 2012 e outras informações Ordens bancárias nº 
Total em 

2012 

0293292 
PROFESSOR 3º GRAU lotado na Faculdade de 
Medicina/FUB, DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 

2012OB800138 e 
2012OB800341 

R$ 
6.487,55 

1123444 

MÉDICA-ÁREA lotada no DGP/FUB de 
04JAN2011 a 28JAN2013; DECANA DE 
GESTÃO DE PESSOAS/FUB de 03JAN2011 a 
20NOV2012; MÉDICA-ÁREA lotada na 
Faculdade de Medicina/FUB desde 28JAN2013. 

2012OB800805, 
2012OB801320, 
2012OB801892 e 
2012OB803033 

R$ 
5.995,23 

1220677 

PROFESSOR 3º GRAU lotado na Faculdade de 
Medicina/FUB desde 01ABR1997, DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA; CHEFE na Diretoria Adjunta de 
Serviços Assistenciais (DASA/HUB) de 
26MAR2012 a 18JUN2012; DIRETOR ADJUNTO 
da DASA/HUB de 18JUN2012 a 31DEZ2012; 
DIRETOR (GERAL) do HUB desde 31DEZ2012. 

2012OB800141, 
2012OB800344, 
2012OB800546, 
2012OB800805, 
2012OB801320, 
2012OB801892, 
2012OB802259, 
2012OB802569 e 
2012OB803033 

R$ 
31.769,71 

1758686 FÍSICO lotado no HUB. 

2012OB803033, 
2012OB803326, 
2012OB803528, 
2012OB803754 e 
2012OB804199 

R$ 
35.971,00 

Fonte: pesquisas nos sistemas SIAFI e SIAPE. 

 
Em resposta ao item 26 de solicitação de auditoria, a unidade apresentou a seguinte 
justificativa para a realização sem previsão legal e fora do SIAPE dos pagamentos 
relacionados neste quadro, por meio do Ofício HUB/DAEX-053/2013, de 21/05/2013: 
 
“Informo que os pagamentos de Adicional de Plantão Hospitalar estão fundamentados 
na Lei nº 11.907, de 02 de fevereiro de 2009 e visa à destinação de recursos para 
pagamento a servidores que exercem, em regime de plantão, atividades hospitalares 
nas áreas indispensáveis ao funcionamento ininterrupto dos hospitais Universitários 
vinculados ao Ministério da Educação (MEC). A rotina para tais pagamentos visa o 
encaminhamento da lista com a escala dos plantonistas, a cada seis (6) meses ao MEC, 
de forma antecipada, ou seja, a liberação do recurso referente ao 1º semestre do ano 
deve ser encaminhada até o mês de dezembro do ano anterior, depois da análise pela 
área competente no MEC, o recurso é disponibilizado e encaminhado ao Hospital 
Universitário (HU). 
 
Existem, ainda, situações onde um plantonista fica impossibilitado de exercer sua 
escala, tomamos como exemplo, por motivo de atestado médico, férias, acidente, etc., 
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logo a Direção da Emergência convoca outro plantonista para cobrir o plantão, 
contudo, não há recurso específico para efetuar tal pagamento ao servidor que cobriu o 
plantão, assim, por decisão da Diretoria do HUB, tais excedentes são pagos através de 
folha SICAP com recursos do HUB. 
 
E caso esta possível substituição não for remunerada prevalecerá o enriquecimento da 
administração pública, em detrimento às horas trabalhadas, pior seria se não houver 
outros para substituir o plantonista impossibilitado, pois a população, esta a principal 
cliente, ficaria desamparada dos serviços prestados pelo Hospital Universitário. 
 
Em hipótese desta ordem, se o administrado estava de boa fé e não concorreu para o 
vício do ato fulminado, evidentemente a invalidação não lhe poderia causar um dano 
injusto e muito menos seria tolerável que propiciasse, eventualmente, um 
enriquecimento sem causa para a administração (MELLO, 2006).” 
 
No caso de substituição de plantonista, mencionado nas manifestações sobre a 
recomendação 6 (no plano de providências de 22/11/2012 e na resposta de 21/05/2013), 
não faz sentido a alegação de que falta recurso para pagar um servidor público que 
tenha substituído o que estava originalmente relacionado para cumprir a escala de 
plantão. Neste caso, o valor de Adicional de Plantão Hospitalar (APH) existente deveria 
ser utilizado para pagar o servidor que efetivamente realizou o plantão, não ocorrendo 
pagamento de APH ao que foi substituído. Portanto, os pagamentos de plantão em 
ordem bancária somente ocorreriam nos casos em que os plantonistas substitutos sejam 
prestadores de serviços (folha SICAP). 
 
Verifica-se que os dois primeiros parágrafos da resposta de 21/05/2013 são 
praticamente uma transcrição da manifestação sobre a recomendação 6 no plano de 
providências de 22/11/2012. Nos dois últimos parágrafos da resposta mais recente, a 
unidade justifica a realização dos referidos pagamentos, fazendo referência à 
impossibilidade de que a administração pública enriqueça sem causa, de que haja 
descontinuidade dos serviços prestados pelo HUB à população e ao recebimento de boa 
fé pelos servidores que receberam tais valores. 
 
Observa-se, no entanto, que as recomendações 5 e 6 não propõem que haja 
descontinuidade dos serviços prestados pelo HUB à população ou que a administração 
pública enriqueça sem causa. Elas propõem que a unidade deixe de realizar pagamentos 
para servidores públicos fora do sistema SIAPE, exceto nos casos previstos na 
legislação (por exemplo, nos casos de pagamentos de diárias). Assim, no caso dos 
plantões hospitalares, a legislação prevê o pagamento de Adicional de Plantão 
Hospitalar (APH), que é realizado por meio do SIAPE. Em outras palavras, as 
recomendações 5 e 6 propõem que o HUB tome medidas efetivas para extinguir 
qualquer mecanismo ilegal de pagamento a servidores públicos, como tem ocorrido na 
folha SICAP. Portanto, não se trata de deixar de pagar o que é devido, mas sim pagar o 
que é realmente devido na forma prevista na legislação. 
 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB apresentou manifestação sobre 
a recomendação 5 em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013, 
da qual destaca-se a seguinte informação: 
 
“(...) 
Por ocasião, informo que a recomendação já foi acatada pelo HUB, não tendo sido 
realizado nenhum outro pagamento aos listados servidores. Nesse sentido, segue anexa 
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cópia (exemplo de carta) da carta nº 06/2013 HUB-DRH encaminhada à servidora com 
CPF (...) e aos demais servidores favorecidos nominalmente, dando ciência da 
suspensão das referidas gratificações.” 
 
Na mesma ocasião, também foi apresentada manifestação relativa à recomendação 6: 
 
“Informo que foi agendada uma reunião para o dia 10/07/2013, onde participarão o 
Hospital Universitário, a Reitoria e Vice-Reitoria da UnB, Diretoria de Gestão de 
Pessoas da EBSERH e seus Jurídicos, com o propósito de traçar soluções em relação 
aos Recursos Humanos do HUB.” 
 
Diante do que foi exposto nos parágrafos anteriores sobre a recomendação 6, verifica-se 
que ela continua pendente de atendimento. 
 
Em relação à recomendação 5, ela ficou pendente de atendimento no exercício 2012. A 
providência informada para cessar os pagamentos fora do SIAPE a servidores públicos 
ocorreu em 2013 (Carta nº 06/2013 HUB-DRH, de 22/01/2013) foi mencionada na 
manifestação mais recente da unidade em julho/2013. Seus desdobramentos 
necessitarão de verificações via Plano de Providências Permanente da CGU. 
 
Quanto ao atendimento das recomendações 7 e 8, além da manifestação no plano de 
providências de 22/11/2012, a unidade também apresentou resposta ao item 8 de 
solicitação de auditoria em documento anexo ao Ofício HUB/DAEX-036/2013, de 
22/04/2013: 
 
“Item nº. 08: 
 
(...) 
 
c) e d) Informamos que até o presente momento não foram abertas as Comissões para 
apuração de responsabilidade pelos pagamentos realizados a servidores públicos fora 
do sistema SIAPE, bem como o ressarcimento dos valores pagos a servidora pública de 
matrícula SIAPE 1123006 relativos ao período de licença médica. 
 
Tal motivo, justifica-se em decorrência da ausência de servidores do quadro da FUB 
para compor as Comissões de Sindicâncias a serem instauradas no HUB, fato esse, que 
dificulta a celeridade na apuração nos processos de supostas irregularidades. Nesse 
passo, informamos que tais irregularidades serão apuradas com a maior brevidade 
possível.” 
 
Além de não tomar as providências de apuração de responsabilidades e de ressarcimento 
ao Erário mencionadas nas recomendações 7 e 8, verifica-se, ainda, que a unidade 
continuou a efetuar pagamentos sem previsão legal a servidores públicos fora do 
sistema SIAPE, conforme consta do quadro anterior. Ademais, a servidora de matrícula 
SIAPE nº 1123006, mencionada na recomendação 8, continuou em licença para 
tratamento de saúde em 2012, conforme informações do próprio SIAPE. No entanto, ela 
recebeu 13 pagamentos de folha SICAP do HUB no valor de R$ 427,50 no período de 
janeiro/2012 a janeiro/2013: 
 
 

Quadro 14 - Pagamentos da folha SICAP à servidora pública de matrícula SIAPE nº 1123006 
Período Ordens bancárias nº Total no período 
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Quadro 14 - Pagamentos da folha SICAP à servidora pública de matrícula SIAPE nº 1123006 
Período Ordens bancárias nº Total no período 

Janeiro a dezembro/2012 

2012OB800142, 2012OB800347, 2012OB800808, 
2012OB801429, 2012OB801895, 2012OB802258, 
2012OB802575, 2012OB803034, 2012OB803330, 
2012OB803530, 2012OB803757 e 2012OB804205 

R$ 5.130,00 

Janeiro/2013 2013OB800067 R$    427,50 
Total de janeiro/2012 a janeiro/2013 R$ 5.557,50 

Fonte: pesquisas no sistema SIAFI. 

 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB apresentou manifestação sobre 
as recomendações 7 e 8 em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 
08/07/2013: 
 
“Informamos que até o presente momento não foram abertas as comissões de 
sindicâncias em decorrência de pagamentos realizados a servidores públicos fora do 
sistema SIAPE, bem como o ressarcimento dos valores pagos a servidora pública de 
matrícula SIAPE 1123006 relativos ao período de licença médica. 
 
Tal motivo justifica-se, em decorrência da ausência de servidores do quadro da FUB 
para compor as Comissões de Sindicâncias a serem instauradas no HUB, fato esse, que 
dificulta a celeridade na apuração dos processos de supostas irregularidades. Nesse 
passo, informamos que tais irregularidades serão apuradas com a maior brevidade 
possível.” 
 
Diante do que foi exposto nos parágrafos anteriores sobre as recomendações 7 e 8, 
verifica-se que elas continuam pendentes de atendimento. 
  
##/Fato## 

2.1.1.3 INFORMAÇÃO 
 
Pendências relativas a deficiências nos controles de estoques de medicamentos do 
HUB. 
 
Fato 
 
No item 7.2.1.5 do relatório de auditoria 201203326 (contas 2011), foi registrada a 
existência de deficiências nos controles de estoques de medicamentos do HUB, 
inclusive a realização de registros de baixas no SIAFI e no sistema Winsaúde sem 
documentação comprobatória e sem formalização de processo. Diante dos fatos 
relatados, foram feitas duas recomendações à unidade: 
 
“Apurar responsabilidades pelas baixas registradas no SIAFI em março/2011 e pelas 
baixas de itens nos controles de estoques de medicamentos, ambas sem comprovação 
documental de efetiva utilização de materiais.” (Recomendação 1) 
 
“Tomar providências administrativas para revestir a movimentação de estoques da 
necessária segurança com vistas a salvaguardar estes materiais, observando os 
trâmites administrativos documentais relativos a segurança de sistemas, a senhas de 
acessos e aos demais procedimentos de segurança da informação.” (Recomendação 2) 
 
No plano de providências apresentado por meio do Ofício HUB/DAEX-232/2012, de 
22/11/2012, a unidade apresentou a seguinte manifestação sobre a recomendação 1, 
transcrita anteriormente: 
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“Informamos que a regularização do saldo físico do almoxarifado de medicamentos do 
HUB, foi realizada pelo DAF/FUB com base no relatório da Comissão de Inventário 
constituída pela Resolução DAF nº 03/2011.” 
 
Na mesma ocasião, também apresentou manifestação sobre a recomendação 2: 
 
“Os recursos disponibilizados no sistema implantados para garantir a segurança da 
informação são os seguintes: 
 
- Cadastro de Operadores com definição de período obrigatório para troca de senha. 
Utilização por número ilimitado de operadores simultâneos. Controlando tempo de 
inatividade do operador. 
- Configuração de Privilégios de Acesso para Operadores e Grupos de Operadores nas 
Unidades de Saúde e Módulos conforme níveis desejados. 
- Configuração de Menus para Operadores ou Grupos de Operadores conforme 
necessidade e critérios definidos. 
- Controle de acesso ao sistema controlando a quantidade de tentativas de acesso do 
operador bloqueando o mesmo após exceder a quantidade de tentativas definidas pelo 
Administrador do sistema. 
 
O sistema armazena todas as ações dos operadores em logs, podendo ser consultado a 
qualquer momento para mapearmos qualquer desvio registrado.” 
 
Junto com esta manifestação, foi informado, no respectivo campo “prazo de 
atendimento”, que a situação relatada estava implementada e em produção. 
 
Em resposta ao item 12 de Solicitação de Auditoria, no qual foi pedida a apresentação 
de informações e documentos que demonstrassem a efetiva realização das apurações de 
responsabilidades mencionadas na recomendação 1, a unidade apresentou a seguinte 
resposta, em documento anexo ao Ofício HUB/DAEX-036/2013, de 22/04/2013: 
 
“Informamos que tal procedimento de regularização foi realizado pelo DAF/FUB com 
suporte no relatório da Comissão de Inventário, não competindo a este HUB/UnB a 
apuração de responsabilidade por tais baixas no SIAFI.” 
 
Em relação à recomendação 1, as respostas apresentadas não informaram as 
providências tomadas pelo HUB/FUB para seu atendimento. A informação de que as 
baixas no SIAFI em março/2011 foram realizadas com base em relatório da Comissão 
de Inventário, constituída pela Resolução DAF nº 3/2011, consta do próprio item 7.2.1.5 
do relatório de auditoria 201203326. A recomendação trata da apuração de 
responsabilidades por baixas no SIAFI e no sistema Winsaúde, mas a resposta retoma 
informações apresentadas na auditoria de contas relativa a 2011 e não informa sobre as 
apurações de responsabilidades recomendadas. 
 
A Reitoria/FUB também foi questionada em 07/05/2013, no item 34 da Solicitação de 
Auditoria 201305679/004, sobre a efetiva realização das apurações de responsabilidades 
mencionadas na recomendação 1. No entanto, não apresentou resposta. 
 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB se manifestou sobre a 
recomendação 1 em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013: 
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“Informo que a Divisão de Orçamento e Finanças do HUB encaminhou na data de 
08/07/2013 e-mail ao Sr. (...) Chefe da Diretoria de Contabilidade e Finanças da 
DCF/DAF/UnB/FUB, solicitando cópia dos procedimentos administrativos adotados 
para as baixas registradas no SIAFI em março/2011. 
 
Entretanto, ressaltamos que o HUB/UnB não possui competência funcional para 
instaurar procedimento sindicante contra atos realizados pela DCF/UnB e seu 
Decanato de Administração e Finanças, competindo a Reitoria da UnB a abertura de 
tal procedimento.” 
 
Diante do que foi exposto nos parágrafos anteriores sobre a recomendação 1, verifica-se 
que ela continua pendente de atendimento. 
 
Em relação à recomendação 2, a resposta do HUB, no plano de providências 
apresentado em novembro/2012, informa que algumas medidas foram tomadas para 
garantir a segurança da informação, mas sem especificar de quais sistemas. As medidas 
informadas são de caráter geral e normalmente são aplicadas ao acesso de usuários às 
mais diversas bases de dados. Ademais, a segurança na movimentação dos estoques da 
unidade não depende somente do(s) sistema(s) de informática, mas também de outros 
procedimentos definidos na legislação, especialmente na IN/SEDAP/nº 205/1988. 
 
Em resposta aos itens 28, 29 e 30 de solicitação de auditoria, a unidade apresentou, por 
meio do Ofício HUB/DAEX-053/2013, de 21/05/2013, informações e documentos 
relativos ao controle de estoques do Almoxarifado de Medicamentos/Centro de 
Abastecimento e à recomendação 2. 
 
De acordo com as informações apresentadas, há três grupos de operadores para controle 
dos estoques de medicamentos no sistema Winsaúde: 
 
- “Atendentes Farmácia Interna – AFI”; 
- “Atendentes Almoxarifado de Medicamentos-AAM”; e 
- “Farmacêuticos”. 
 
Também foram informados os privilégios e os operadores de cada grupo. No grupo AFI, 
foram relacionados os nomes de 9 operadores. Destes, apenas 3 são servidores públicos. 
No grupo AAM, os 4 operadores relacionados não são servidores. No grupo 
“Farmacêuticos”, os 3 operadores são servidores públicos. 
 
O HUB também apresentou relatório do sistema Winsaúde, emitido em 03/05/2013, 
com a movimentação de 10 medicamentos no referido almoxarifado durante os meses 
de novembro e dezembro/2012 e cópias das notas fiscais correspondentes às entradas 
ocorridas nestes dois meses. Na análise destes documentos, verificou-se a realização de 
registros de entrada, de saída e de transferência de medicamentos no referido sistema 
informatizado no período analisado, bem como os saldos inicial e final de cada item.  
 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB se manifestou sobre a 
recomendação 2 em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013. 
Nesta ocasião, informou que estavam sendo construídas medidas de controle de estoque 
com vistas a aprimorar o movimento de baixa e saída de medicamentos juntamente com 
setores da EBSERH, empresa pública contratada pela FUB em 17/01/2013 para 
administrar o HUB. Também informou os recursos disponibilizados no sistema para 
garantir a segurança da informação. No entanto, os recursos de segurança relacionados 
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nesta ocasião foram exatamente os mesmos que foram informados no plano de 
providências de novembro/2012, transcritos anteriormente. 
 
Por outro lado, em consulta aos registros do HUB no sistema SIAFI em 2012, verificou-
se a seguinte movimentação na conta 1.1.3.1.8.01.00 (ESTOQUES INTERNOS - 
ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO), na qual foram registrados os 
estoques de medicamentos e de outros itens de consumo da unidade: 
 

Quadro 15 - Movimentação na conta contábil 1.1.3.1.8.01.00 (ESTOQUES INTERNOS - 
ALMOXARIFADO/MATERIAL DE CONSUMO) do HUB em 2012 

Abrangência da movimentação 
Saldo no fim 

do ano anterior 
Total dos 
débitos 

Total dos 
créditos 

Saldo no fim de 
2012 

Todos os itens (conta contábil inteira) 14.354.679,74 18.771.949,60 30.890,83 33.095.738,51 
Medicamentos (conta corrente 09)  2.740.006,01  3.703.094,00  0,00  6.443.100,01 

Fonte: SIAFI. 

 
Verifica-se neste quadro o valor praticamente insignificante do total de créditos na 
referida conta contábil no exercício financeiro auditado (R$ 30.890,83), em comparação 
com o total de débitos (R$ 18.771.949,60). No caso dos medicamentos, não houve 
créditos. Isto demonstra que não houve registros de saída nem de transferência de 
medicamentos do almoxarifado no SIAFI em 2012, contrastando com a situação 
observada nos registros do sistema Winsaúde. 
 
Neste breve relato, além da ocorrência de inconsistências entre os registros no 
Winsaúde e os realizados no SIAFI, verificou-se, ainda, que há quantidade significativa 
de prestadores de serviços com privilégios para realização de registros de entrada, de 
saída e de transferência de medicamentos no Winsaúde. Tal situação impacta a 
segurança das informações relativas à movimentação dos estoques de medicamentos do 
HUB. Diante disto, não foi evidenciado o efetivo atendimento da recomendação 2. 
 
É necessário registrar, ainda, as seguintes retificações no texto do item 7.2.1.5 do 
relatório de auditoria 201203326 (contas 2011), mas que não afetam o conteúdo das 
respectivas recomendações: 
 

Quadro 16 - Retificações no texto do item 7.2.1.5 do relatório de auditoria 201203326 
Localização do segmento 
de texto em retificação 

Onde está escrito Retificar para 

Campo “Fato” (4º 
parágrafo) 

“A conta 1.1.3.1.4.01.01 (ESTOQUES DE 
DISTRIBUIÇÃO/MATERIAL DE 
CONSUMO/ESTOQUE INTERNO) 
iniciou 2011 com o saldo de R$ 
3.476.339,28, não teve movimentações a 
débito nem a crédito nos meses de 
janeiro, fevereiro e abril a dezembro, teve 
débitos no total de R$ 1.792.753,22 e 
créditos no total de R$ 1.826.915,99 em 
março, permanecendo com o mesmo 
saldo de R$ 3.476.339,28 durante todo o 
exercício.” 

“A conta 1.1.3.1.4.01.01 (ESTOQUES 
DE DISTRIBUIÇÃO/MATERIAL DE 
CONSUMO/ESTOQUE INTERNO) 
iniciou 2011 com o saldo de R$ 
3.476.339,28, não teve 
movimentações a débito nem a 
crédito nos meses de janeiro, 
fevereiro e abril a novembro, teve 
débitos no total de R$ 1.792.753,22 e 
créditos no total de R$ 1.826.915,99 
em março, permanecendo com o 
saldo de R$ 3.442.176,51 durante os 
meses de abril a novembro. Com a 
ocorrência de movimentações a 
débito e a crédito em dezembro, a 
referida conta encerrou 2011 com R$ 
2.908.016,35 de saldo.” 

Campo “Fato” 

“Durante os trabalhos de campo 
realizados no HUB no período de 
16/04/2012 a 02/05/2012, relativo à 
auditoria de contas de 2011. Nesta 
ocasião, no curso dos exames realizados 
no almoxarifado de medicamentos, 

“No curso dos exames realizados no 
almoxarifado de medicamentos 
durante a auditoria de contas de 
2011, também foi verificada a 
realização de lançamentos de baixa e 
inserção de itens no controle de 
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Quadro 16 - Retificações no texto do item 7.2.1.5 do relatório de auditoria 201203326 
Localização do segmento 
de texto em retificação 

Onde está escrito Retificar para 

também foi verificada a realização de 
lançamentos de baixa e inserção de itens 
no controle de estoque de medicamentos 
sem documentação comprobatória ou 
formalização de inventário físico e de 
processo para baixa dos itens. (...)” 

estoque de medicamentos sem 
documentação comprobatória ou 
formalização de inventário físico e de 
processo para baixa dos itens. (...)” 

Campo “Análise do 
Controle Interno” (2º 

parágrafo) 

“(...) Quanto aos lançamentos no SIAFI 
em março/2011 que zeraram as contas de 
estoque 1.1.3.1.4.01.01 e 1.1.3.1.8.01.00, 
apenas informou que os lançamentos 
foram realizados pela Diretoria de 
Contabilidade e Finanças/FUB (DCF), 
mas não apresentou os documentos 
solicitados relativos aos mesmos nem 
apresentou justificativa pela não 
apresentação.” 

“(...) Quanto aos lançamentos no 
SIAFI em março/2011 nas contas de 
estoque 1.1.3.1.4.01.01 e 
1.1.3.1.8.01.00, o HUB apenas 
informou que os lançamentos foram 
realizados pela Diretoria de 
Contabilidade e Finanças/FUB 
(DCF), mas não apresentou os 
documentos solicitados relativos aos 
mesmos nem apresentou justificativa 
pela não apresentação.” 

Fontes: relatório de auditoria 201203326 e sistema SIAFI. 

  
##/Fato## 

2.1.1.4 INFORMAÇÃO 
 
Situação das providências relativas aos pagamentos de indenizações a fornecedores 
do HUB que foram objeto dos Pareceres PJU nº 1223, 1224, 1227, 1229 e 
1232/2011, emitidos pela Procuradoria Jurídica/FUB em 21/11/2011. 
 
Fato 
 
No item 8.1.2.1 do relatório de auditoria 201203326 (contas 2011), emitido em 
30/07/2012, foi registrado que o HUB realizou pagamentos de indenizações a 
fornecedores decorrentes de cancelamentos de empenhos sem a devida motivação. Foi 
anotado, ainda, que tais pagamentos foram realizados sem as precauções relacionadas 
nos pareceres da Procuradoria Jurídica/FUB correspondentes. Nesse mesmo item de 
relatório, foram feitas duas recomendações à unidade: 
 
“Solicitar à Reitoria/FUB providências para a realização da auditoria mencionada nos 
itens 8 e 9 do Parecer PJU nº 1229/2011.” (Recomendação 1) 
 
“Tomar as providências relacionadas no item 26 do Parecer PJU nº 1229/2011, na 
sequência estabelecida nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”.” (Recomendação 2) 
 
Os itens 8, 9 e 26 do parecer mencionado nas duas recomendações foram redigidos nos 
seguintes termos: 
 
“08. A situação descrita vem acontecendo, conforme se vê pela documentação acostada 
nos autos, pelo menos, desde o ano de 2009, podendo haver ainda mais casos 
anteriores a esta data, visto que o foco do levantamento realizado pela Administração 
do HUB foi, a princípio, o ano de 2010. Assim, faz-se necessária a realização de ampla 
auditoria naquela unidade administrativa, com vistas ao levantamento real da situação 
financeira e orçamentária do Hospital, em especial de seus débitos pendentes. 
 
09. Deve ser informada a Auditoria Interna da FUB para que tome conhecimento dos 
fatos e documentos levantados pela Administração do HUB e agende a devida 
auditoria. 
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(...) 
 
26. Diante da premissa de que a Administração não pode tirar proveito da atividade do 
particular sem o correspondente pagamento, impõem-se as seguintes providências: 
 
a) devem ser formalizados processos para cada contrato, de forma individualizada, 
com o desentranhamento das notas fiscais correspondentes dos processos em epígrafe e 
sua substituição por cópias, com a devida juntada nos autos do termo de 
desentranhamento das peças; 
b) deve ser verificada a regularidade das contratações e a devida execução dos objetos 
dos contratos, com a juntada da documentação comprobatória pertinente e relatório 
circunstanciado descrevendo a situação; 
c) confirmada que a contratação foi realizada dentro dos parâmetros legais e o objeto 
do contrato foi executado conforme as especificações do termo de referência ou projeto 
básico, surge a obrigação de pagamento pela Administração; 
d) deve ser verificado junto ao setor competente a disponibilidade orçamentária e 
financeira para o pagamento dos valores devidos; 
e) deve ser aberto processo sindicante para apuração dos fatos ocorridos e 
identificação dos responsáveis, com a consequente instauração de processo 
administrativo disciplinar quando cabível.” 
 
No plano de providências apresentado por meio do Ofício HUB/DAEX-232/2012, de 
22/11/2012, a unidade apresentou a seguinte manifestação sobre a recomendação 1, 
transcrita anteriormente: 
 
“Nesse passo, informamos que foi encaminhado a Reitoria/FUB para constituição de 
comissão de sindicância, sendo publicado no dia 19/11/2012 pela Resolução da 
Reitoria Nº 157/2012.” 
 
Posteriormente, junto com o Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013, a unidade 
apresentou cópia do memorando encaminhado à Reitoria/FUB, solicitando a auditoria 
sugerida pela Procuradoria Jurídica/FUB. Portanto, a recomendação 1 foi atendida. 
 
No plano de providências de novembro/2012, o HUB também apresentou manifestação 
sobre a recomendação 2: 
 
“Foram cumpridas as alíneas “a”, “b”, e enviado para reitoria para abertura 
sindicância (sic) para cumprimento das alíneas “c” e “e”. Quanto a alínea “d” 
estamos efetuando levantamento orçamentário para efetivar os pagamentos das 
referidas indenizações. 
 
Nesse passo, informamos que foi encaminhado a Reitoria/FUB para constituição de 
comissão de sindicância, sendo publicado no dia 19/11/2012 pela Resolução da 
Reitoria Nº 157/2012.” 
 
Na conta de despesas 3.3.3.9.0.93.01 (Indenizações) do HUB no SIAFI, foram 
registrados R$ 226.566,70 em 2012. Isto demonstra que os pagamentos de indenizações 
a fornecedores continuaram a ocorrer em 2012. Esse montante abrange, por exemplo, o 
pagamento feito por meio da ordem bancária 2012OB801350, de 10/04/2012, no valor 
de R$ 187.580,40, a favor da empresa BIOMIG MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALARES LTDA., CNPJ 22.355.622/0001-75, e a respectiva retenção de 
tributos, no valor de R$ 4.219,60 (documento SIAFI nº 2012DF800602, da mesma 
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data). O empenho 2012NE801035, no valor de R$ 191.800,00, que serviu de base para 
tal pagamento, também foi realizado em 10/04/2012. Ao ser analisada a documentação 
correspondente (processo 23039.000183/2010-11), verificou-se que: 
 
- o referido processo corresponde à contratação original, ou seja, não corresponde a um 
processo formalizado de forma individualizada para o pagamento da indenização em 
questão, conforme foi proposto na alínea “a” do item 26 do Parecer PJU nº 1229/2011; 
- quanto ao cumprimento do que está relacionado nas alíneas “b” e “c” do item 26 do 
referido Parecer, a documentação se limita às notas fiscais nº 4324 e 5306, ambas no 
valor de R$ 95.900,00 atestadas em 14/05/2010 e 03/08/2010, respectivamente. 
 
Em relação à Resolução da Reitoria nº 157/2012, de 19/11/2012, mencionada na 
manifestação do HUB sobre a recomendação 2, verificou-se que por meio dela foi 
instaurada sindicância e designada comissão com 5 servidores públicos para apuração, 
no prazo de 60 dias, de materialidade e autoria das frequentes anulações/cancelamentos 
de notas de empenho do HUB. Esta providência havia sido proposta na alínea “e” do 
item 26 do Parecer PJU nº 1229/2011. A referida Resolução contém um anexo, no qual 
foram relacionados 99 processos. 
 
Após a mudança de gestão na Reitoria/FUB, ocorrida em novembro/2012, foi emitida a 
Resolução da Reitoria nº 30/2013, de 27/02/2013, que instaurou novamente a referida 
sindicância e designou nova comissão com 5 servidores (4 destes estavam na comissão 
designada em novembro/2012) para apresentar relatório conclusivo em 30 dias. Nesta 
Resolução, houve o acréscimo de um processo em seu anexo, totalizando 100 processos. 
 
Posteriormente, em 28/03/2013, foi emitida a Resolução da Reitoria nº 46/2013, que 
prorrogou por 30 dias o prazo estabelecido na Resolução da Reitoria nº 30/2013. 
 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB apresentou a seguinte 
informação em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013: 
 
“Em relação ao item 26 do Parecer PJU nº 1229/2011 e demais pareceres conexos, 
informamos que o HUB vem seguindo a sequência estabelecida pela Procuradoria 
Jurídica da FUB, encontrando-se o processo na fase de apuração das alíneas “D” e 
“E”. 
 
Quanto à alínea “D” informamos que a Divisão de Orçamento e Finanças do HUB tem 
feito as devidas verificações orçamentárias com o consequente pagamento das despesas 
em aberto. 
 
Quanto à alínea “E”, como sabido, foi instaurada a Comissão através da Resolução da 
Reitoria nº 30/2013 e sua recondução através Resolução da Reitoria nº 46/2013, 
encontrando-se os trabalhos da Comissão ainda em fase de apuração.” 
 
Tendo em vista o resultado da análise do processo 23039.000183/2010-11 e a 
informação de que os trabalhos da referida comissão ainda não foram concluídos, 
verifica-se que a recomendação 2 continua pendente de atendimento. 
  ##/Fato## 

2.1.1.5 INFORMAÇÃO 
 
Pendências relativas a deficiências nos procedimentos de compra de medicamentos 
da Unidade. 
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Fato 
 
No item 9.1.3.1 do relatório de auditoria 201203326 (contas 2011), emitido em 
30/07/2012, foi registrada a existência de deficiências administrativas nas fases dos 
processos de compras da unidade, tendo sido analisada, naquela ocasião, uma amostra 
de processos de aquisição de medicamentos e de gases medicinais. No mesmo item de 
relatório, foram feitas 3 recomendações para a unidade, das quais as duas primeiras 
estão transcritas a seguir: 
 
“Realizar procedimentos adequados com vistas à formação de estimativa de preços 
para base de cotação dos pregões, utilizando, por exemplo, meios tecnológicos, bancos 
de preços oficiais, média de preços, etc., desde que a estimativa seja aferível e esteja 
em alinhamento com os valores praticados no mercado.” (Recomendação 1) 
 
“Revisar periodicamente (no máximo a cada 6 meses) os preços de mercado, utilizando, 
por exemplo, meios tecnológicos, bancos de preços oficiais, média de preços, etc., 
propor a renegociação nos casos em que os preços de compra praticados pelo HUB 
estejam acima desse valor e, caso não logre êxito, convocar os demais classificados na 
forma prevista no Decreto 3.931/2001, art. 12, § 2º.” (Recomendação 2) 
 
No plano de providências encaminhado à CGU por meio do Ofício HUB/DAEX-
232/2012, de 22/11/2012, a unidade apresentou a seguinte manifestação sobre a 
recomendação 1, transcrita anteriormente: 
 
“Informamos que os procedimentos acima mencionados tratam-se de práticas 
realizadas por este HUB.” 
 
Na mesma ocasião, apresentou a seguinte manifestação sobre a recomendação 2: 
 
“Esclarecemos que no cenário atual, a Instituição encontra dificuldades para atender a 
recomendação, visto a dificuldade na obtenção de propostas para os itens solicitados, 
demandando um período de aproximadamente 06 meses para homologar uma licitação, 
tendo em vista a recusa por parte das empresas em fornecer estimativas para 
instauração da licitação, somado a isso a possibilidade de ruptura de estoque e os 
possíveis prejuízos Institucionais. Recursos orçamentários escassos e ao volume de 
processos licitatórios que necessitariam de nova estimativa. 
 
Todavia, apesar das dificuldades apresentadas, este HUB trabalha com o intuito de 
atender a referenciada recomendação no próximo semestre do ano subsequente.” 
 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB também se manifestou sobre a 
recomendação 2 em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013: 
 
“A atual estrutura organizacional, e de recursos humanos do HUB, impossibilita o 
atendimento de imediato da recomendação exposta, visto o quantitativo de 
colaboradores alocados no Setor de Contratos, Centro de Compras e Divisão de 
Suprimento Hospitalar, não serem suficientes para desempenhar a referida atividade de 
revisar periodicamente os preços de mercado, e manter, regularmente, as demandas 
institucionais. 
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Todavia, com a nova administração do HUB pela EBSERH/MEC, após a realização do 
concurso público para preenchimento do quadro de funcionários a Instituição contará 
com novos profissionais que poderão realizar os devidos procedimentos.” 
 
Estas duas manifestações sobre a recomendação 2 demonstram que ela não foi atendida. 
 
A unidade apresentou outra manifestação sobre a recomendação 1 no Ofício 
HUB/DAEX-043/2013, de 24/04/2013, em resposta ao item 22 de SA: 
 
“Informamos que os procedimentos adotados com vistas à formação de estimativa de 
preços são fundamentados através de ampla pesquisa de mercado. 
 
O centro de compras possui em seu banco de dados, uma lista de e-mails de empresas 
que atendem a demanda do hospital. Estas empresas são alocadas nas diferentes 
unidades federativas, e são selecionadas conforme os nichos de mercados que atuam. 
 
Sob o mesmo prisma, o HUB acatou a recomendação da solicitação de auditoria nº 
20123080/015 (sic), orientando à utilização do Banco de Preço da Saúde conforme 
consta na planilha do pregão 364/12 de medicamentos realizado pelo HUB no 2º 
semestre/2012, que segue em anexo. 
 
Ressaltamos que o pregão 410/12, foi constituído em razão dos itens que não foram 
adquiridos no pregão 364/12. Motivado, em virtude das estimativas de preços terem 
ficado com os valores abaixo dos preços negociados com as empresas participantes do 
processo licitatório. 
 
Mediante os fatos, em reunião conjunta com o órgão de controle, sugerimos realizar 
um novo processo licitatório (pregão 410/12) sem a utilização do BPS. Visto o grande 
quantitativo de medicamentos não adquiridos no pregão anterior ocasionando um 
desabastecimento em nosso estoque.” (sic) 
 
A informação, nesta resposta, de que a formação de estimativa de preços é 
fundamentada em ampla pesquisa de mercado contradiz a manifestação, no plano de 
providências de novembro/2012, de que a unidade encontrou dificuldades para fazer tal 
estimativa, por causa da recusa das empresas em fornecer os preços solicitados. 
 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB se manifestou novamente sobre 
a recomendação 1 em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013: 
 
“Informo que as recomendações solicitadas foram acatadas, e que os valores 
estimados pelo BPS e pelo SIASG continuam sendo adotados nas cotações/estimativa 
preços utilizadas por esta Instituição. 
 
Nesse passo, informo que o HUB mudou a prática de se realizar Pregões com 
quantidades significativas de bens licitados, facilitando deste modo a realização do 
certame na busca vantagens econômicas a administração. 
 
Todavia, a diferença que possa haver entre o preço de aquisição e preço estimado, 
refere-se às variáveis que influenciam na formação dos preços, como região 
geográfica, quantitativos (ganho em escala), marca, disponibilidade/escassez do 
produto, dentre outras variáveis.” 
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No pregão eletrônico 364/2012 do HUB (Sistema de Registro de Preços – SRP), para 
aquisição de 365 itens de medicamentos, a ata de realização foi lavrada em 06/09/2012. 
Nesse pregão, mencionado pelo HUB, 151 itens foram fracassados basicamente pelos 
três motivos transcritos a seguir: 
 
- “Houve apenas uma cotação para o item cuja proposta foi recusada”; 
- “Para não prejudicar a aquisição dos demais itens a Comissão opta pelo 
cancelamento deste item”; ou 
- “Todas as cotações estão acima do estimado e não houve possibilidade de negociação 
nem com o vencedor”. 
 
A seguir, estão relacionados exemplos de estimativas de preços de alguns itens do 
referido pregão, que foram fracassados por algum dos motivos transcritos 
anteriormente: 
 

Quadro 17 - Estimativa de preços unitários de alguns itens do pregão eletrônico 364/2012 (SRP) 
Nº item 
pregão 

Descrição/apresentação medicamento 
Preço 
BPS* 

Preço 
SIASG* 

Preço 
1 

Preço 
2 

Média** 

2 
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, dosagem 500 
mg, cápsula 

0,02 0,04 0,43  0,16 

29 
ANFOTERICINA B, dosagem 50 mg, 
liposomal, injetável, frasco-ampola 

 963,02 
1.242,

75 
 1.102,89 

82 
CLORETO DE SÓDIO, 0,9 %, injetável, 
sistema fechado, embalagem primária isenta de 
PVC, bolsa de 500 ml 

 2,13 2,03  2,08 

107 
DEXMEDETOMIDINA CLORIDRATO, 
concentração 100 mcg/ml, injetável, frasco de 2 
ml 

107,7
4 

110,00 
115,1

4 
 110,96 

120 
DIMETICONA, concentração 75 mg/ml, 
emulsão oral (gotas), frasco de 10 ml 

0,49 0,44 0,53  0,48 

250 
MITOMICINA, dosagem 5 mg, injetável, 
frasco-ampola 

73,30 73,57 85,21  77,36 

271 
OMEPRAZOL, concentração 40 mg, injetável, 
frasco-ampola 

1,19 2,74 3,12 3,50 2,64 

281 
PARACETAMOL, dosagem 200 mg/ml, 
solução oral, frasco de 15 ml 

0,32 0,36   0,34 

358 
VINORELBINA, composição sal tartarato, 
concentração 10 mg/ml, injetável, frasco de 5 
ml 

86,84 70,55   78,69 

* Média ponderada. 
** A média (aritmética) obtida correspondeu ao valor estimado de aquisição do medicamento. 
Fonte: estimativa de preços do pregão 364/2012 (no processo 23039.000242/2012-11). 

 
Verifica-se neste quadro que o valor estimado de cada item foi a média aritmética 
calculada com base em valores obtidos: 
 
- no Banco de Preços em Saúde (BPS), do Ministério da Saúde, exceto nos itens 29 e 
82; 
- no banco de dados do SIASG, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
- de um ou mais fornecedores, exceto nos itens 281 e 358. 
 
É importante destacar que os valores informados por BPS e SIASG correspondem a 
médias ponderadas obtidas a partir de comparações de preços de várias aquisições de 
produtos em âmbito nacional, tendo uma abrangência muito maior do que a cotação de 
apenas um fornecedor. No entanto, no valor estimado obtido pelo HUB, para cada 
produto, foram atribuídos os mesmos pesos aos preços do BPS, do SIASG e de cada 
fornecedor que respondeu à cotação, ou seja, foram atribuídos pesos iguais a valores 
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obtidos de fornecedores individuais e de fontes com vários registros de entrada (BPS e 
SIASG). 
 
Além do exposto no parágrafo anterior, verifica-se, ainda, que a estimativa do item 2 do 
quadro anterior (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, dosagem 500 mg, cápsula) foi obtida a 
partir de valores em dois patamares muito discrepantes: R$ 0,02 e R$ 0,04, nas bases de 
dados do BPS e do SIASG, respectivamente; e R$ 0,43, do fornecedor. A utilização de 
um valor tão acima dos demais para o cálculo foi inadequada, pois a média aritmética 
tende a ser sensibilizada pelos valores extremos, sendo esta uma situação que 
descaracteriza uma pesquisa de valores de mercado de qualquer produto. Isto é ainda 
mais grave no caso do mercado de medicamentos no Brasil que, conforme foi 
mencionado no item 9.1.3.1 do relatório de auditoria 201203326, “é claramente 
imperfeito, com grande parte da oferta sendo realizada por monopólios, duopólios ou 
poucos fabricantes.” 
 
Diante do exposto nestes dois parágrafos, verifica-se que, apesar da utilização dos 
valores do BPS e do SIASG no pregão 364/2012, os mecanismos de estimativa de 
preços que o HUB utilizou não foram adequados. 
 
Para realizar a aquisição dos itens não adquiridos por meio do pregão 364/2012 
(processo 23039.000242/2012-11), foi formalizado no mesmo processo o pregão 
eletrônico 410/2012 (SRP), cuja ata de realização foi lavrada em 19/11/2012. Em 
relação aos mesmos medicamentos relacionados no quadro anterior (relativo ao pregão 
364/2012), os valores obtidos na estimativa de preços do pregão 410/2012 foram os 
seguintes: 
 

Quadro 18 - Estimativa de preços unitários de alguns itens do pregão eletrônico 410/2012 (SRP) 
Nº item 
pregão 

Descrição/apresent
ação medicamento 

Preço 1 Preço 2 
Preço 

3 
Preço 

4 
Preço 

5 
Preço 

6 
Média* 

Valor 
compra 

2 

ÁCIDO 
ACETILSALICÍLI
CO, dosagem 500 
mg, cápsula 

0,43 0,43     0,43 0,03 

17 

ANFOTERICINA 
B, dosagem 50 mg, 
liposomal, injetável, 
frasco-ampola 

1.242,75 1.242,75     
1.242,7

5 
1.242,45 

44 

CLORETO DE 
SÓDIO, 0,9 %, 
injetável, sistema 
fechado, 
embalagem primária 
isenta de PVC, 
bolsa de 500 ml 

1,04 2,03 1,97 3,22 1,98 2,97 2,20 1,67 

53 

DEXMEDETOMID
INA 
CLORIDRATO, 
concentração 100 
mcg/ml, injetável, 
frasco de 2 ml 

115,14 115,42     115,28 115,12 

62 

DIMETICONA, 
concentração 75 
mg/ml, emulsão oral 
(gotas), frasco de 10 
ml 

0,53 2,84     1,69 0,49 

107 

MITOMICINA, 
dosagem 5 mg, 
injetável, frasco-
ampola 

85,21 85,21     85,21 85,21 
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115 

OMEPRAZOL, 
concentração 40 
mg, injetável, 
frasco-ampola 

3,12 3,50 97,90    34,84 3,90 

118 

PARACETAMOL, 
dosagem 200 
mg/ml, solução oral, 
frasco de 15 ml 

17,57 18,96     18,27 0,43 

146 

VINORELBINA, 
composição sal 
tartarato, 
concentração 10 
mg/ml, injetável, 
frasco de 5 ml 

694,62 752,97     723,80 40,00 

*A média (aritmética) obtida correspondeu ao valor estimado de aquisição do medicamento. 
Fontes: estimativa de preços do pregão 410/2012 (no processo 23039.000242/2012-11) e ata no Comprasnet. 

 
Verifica-se neste quadro que o HUB não utilizou os valores do BPS e do SIASG na 
estimativa do pregão 410/2012, majorando de forma acentuada as estimativas de preços 
destes 9 itens. 
 
Em relação aos 3 itens com os maiores preços unitários de compra (itens 17, 53 e 107), 
verifica-se que eles foram maiores do que as médias ponderadas do BPS e do SIASG 
verificadas no pregão 364/2012 e ficaram muito próximos ou iguais aos preços orçados 
por fornecedores. 
 
No pregão 410/2012, verifica-se, ainda, que: 
 
- a estimativa de R$ 0,43 para o item 2 (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, dosagem 500 
mg, cápsula) nos dois pregões foi inadequada, pois foi possível fazer tal compra pelo 
preço unitário de R$ 0,03 no pregão 410/2012, que ficou dentro do intervalo entre o 
valor estimado pelo BPS (R$ 0,02) e o pelo SIASG (R$ 0,04) no pregão 364/2012; 
 
- o item 44 (CLORETO DE SÓDIO, 0,9 %, injetável, sistema fechado, embalagem 
primária isenta de PVC, bolsa de 500 ml), correspondente ao item 82 do pregão 
364/2012, foi adquirido por R$ 1,67, abaixo, portanto, do valor estimado pelo SIASG 
no pregão anterior (R$ 2,13); 
 
- o item 62 (DIMETICONA, concentração 75 mg/ml, emulsão oral, frasco de 10 ml), 
correspondente ao item 120 do pregão 364/2012, foi adquirido por R$ 0,49, exatamente 
o valor estimado pelo SIASG no pregão anterior; 
 
- no item 115 (OMEPRAZOL, concentração 40 mg, injetável, frasco-ampola), 
correspondente ao item 271 do pregão 364/2012, verifica-se que o valor estimado no 
pregão 410/2012 foi inadequado, pois foi utilizado em seu cálculo o valor de R$ 97,90, 
apresentado por um fornecedor, maculando a estimativa realizada (R$ 34,84), pois ficou 
muito acima dos demais valores orçados (R$ 3,12 e R$ 3,50) e do preço de compra (R$ 
3,90); 
 
- o item 118 (PARACETAMOL, dosagem 200 mg/ml, solução oral, frasco de 15 ml), 
correspondente ao item 281 do pregão 364/2012, foi adquirido por R$ 0,43, mais 
próximo dos valores estimados pelo BPS (R$ 0,32) e pelo SIASG (R$ 0,36) no pregão 
anterior e muito abaixo dos valores orçados por fornecedores no pregão 410/2012 (R$ 
17,57 e R$ 18,96); 
 



 

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

- o item 146 (VINORELBINA, composição sal tartarato, concentração 10 mg/ml, 
injetável, frasco de 5 ml), correspondente ao item 358 do pregão 364/2012, foi 
adquirido por R$ 40,00, abaixo dos valores estimados pelo BPS (R$ 86,84) e pelo 
SIASG (R$ 70,55) no pregão anterior e ainda mais distante dos valores orçados por 
fornecedores no pregão 410/2012 (R$ 694,62 e R$ 752,97). 
 
Nestes seis exemplos (itens de menor valor), verifica-se que os preços de aquisição 
destes itens no pregão 410/2012 ficaram, de forma geral, mais próximos das médias 
ponderadas do BPS e do SIASG no pregão anterior do que dos valores orçados junto a 
fornecedores. Destes seis, apenas o item 115 (OMEPRAZOL, concentração 40 mg, 
injetável, frasco-ampola) ficou com seu preço de compra acima dos valores 
correspondentes no BPS e no SIASG. Isto demonstra que, em cinco dos nove itens, as 
estimativas do BPS e do SIASG não foram, a princípio, a causa do fracasso na tentativa 
de aquisição por meio do pregão 364/2012. Portanto, a realização de estimativa de 
preços no pregão 410/2012 sem os preços do BPS e do SIASG é descabida, além de 
contrariar a legislação (Lei 8.666/1993, art. 15, inciso V e § 1º). 
 
Considerando as peculiaridades do mercado de medicamentos já mencionadas e o que 
dispõe a legislação aplicável - inclusive quanto à exigência de economicidade nas 
aquisições do setor público -, é importante destacar que as pesquisas de preços prévias 
às licitações precisam ser feitas com base tanto nas cotações dos fornecedores quanto 
nos bancos de preços oficiais, como o BPS, o SIASG, a tabela da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos do Ministério da Saúde (CMED) e outros que possam 
surgir. Ademais, a mera realização da estimativa de preços não exime o gestor de 
possíveis sanções pela realização de compra por preço excessivo. Portanto, há a 
necessidade de que ela seja feita de forma adequada, com o devido juízo crítico, 
excluindo valores que estejam reconhecidamente destoantes dos preços de mercado. 
 
A CMED, mencionada no parágrafo anterior, foi criada pela Lei 10.742/2003. É o órgão 
regulador do mercado de medicamentos no país, a quem compete monitorá-lo e aplicar 
as sanções previstas no art. 56 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 
pelo descumprimento dos dispositivos da Lei 10.742/2003 e dos atos emanados pela 
própria CMED. 
 
Nos casos de licitação fracassada ou que tenha itens fracassados, a unidade tem que 
seguir os procedimentos estabelecidos na Lei 8.666/1993, art. 24, inciso VII, combinado 
com o art. 48, § 3º. Se for o caso, a unidade deve informar à CMED sobre a realização 
de aquisições antieconômicas causadas por fornecedores que desrespeitarem os tetos de 
preços estabelecidos, conforme a recomendação 3 do item 9.1.3.1 do relatório de 
auditoria 201203326. 
 
Também é importante destacar que os preços que os fornecedores apresentam à unidade 
tendem a sofrer impacto de ocorrências de inadimplência ocorridas anteriormente. Este 
tipo de ocorrência foi mencionado nos pareceres PJU nº 1223, 1224, 1227, 1229 e 
1232/2011, emitidos pela Procuradoria Jurídica/FUB em 21/11/2011, e no item 8.1.2.1 
do relatório de auditoria 201203326, relativos a pagamentos de indenizações pelo HUB. 
Assim, há a necessidade de que também sejam eliminadas ou mitigadas as causas dessa 
inadimplência. 
 
Diante do exposto nos parágrafos anteriores, verifica-se que as estimativas de preços de 
medicamentos realizadas pelo HUB ainda carecem de aperfeiçoamentos essenciais. 
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Portanto, a recomendação 1 do item 9.1.3.1 do relatório de auditoria 201203326 
continua pendente de atendimento. 
 
 
 
 
 
##/Fato## 

3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    
3.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            
3.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     
3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 
 
Ausência de exclusão de vínculo no SIAPE de residentes médicos que não exercem 
mais atividades no HUB. 
 
Fato 
 
Ao confrontar extração realizada no DW-SIAPE com a lista dos residentes médicos em 
atividade em 2012, fornecida pela Diretoria Adjunta de Ensino e Pesquisa 
(DAEP/HUB), foram diagnosticados 67 casos de profissionais que não exerceram 
atividades no período, mas que permanecem com seus vínculos ativos, conforme quadro 
a seguir: 
 

Quadro 19 - Matrículas dos residentes que não exerceram atividades em 2012  
cujos vínculos permanecem ativos no SIAPE 

1328680 1347637 1369615 1369660 1374098 1445312 1445791 
1445799 1448089 1448375 1483791 1492343 1520581 1520589 

1521864 1526040 1526057 1526090 1526093 1526101 1563087 
1563089 1563092 1563130 1568621 1606117 1607059 1607070 
1607102 1607777 1607962 1609502 1611521 1611706 1626674 

1676400 1676416 1676428 1676451 1676650 1676655 1676662 
1676671 1676689 1676717 1676726 1676886 1676917 1676927 

1677041 1677072 1677079 1678347 1678759 1679294 1679303 
1679472 1691762 1761326 1761334 1761335 1763280 1771708 
1775001 1844537 2484247 2521717  

Fontes: sistema DW-SIAPE e lista dos residentes médicos em atividade em 2012, fornecida pela DAEP/HUB. 
 

Durante a execução deste trabalho, verificou-se que a situação perdurava, ao menos, até 
a primeira quinzena de abril de 2013. Contudo, não houve, no período, lançamento de 
remuneração. 
 

Esta situação poderá acarretar danos futuros para estes profissionais, caso venham a ter 
a inclusão de registro em outro órgão automaticamente negada por já possuir vínculo(s) 
no sistema. Ademais, apesar de não terem sido diagnosticados pagamentos indevidos no 
SIAPE, permanece o risco potencial de que isto venha a ocorrer.  
##/Fato## 

Causa 
 
Deficiências na normatização e na circulação de informações relativas à divisão de 
atividades entre as áreas de gestão de pessoal da FUB e do HUB. 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de manifestação exarada em anexo ao Ofício HUB/DAEX-041/2013, de 
22.04.2013, o HUB informou que “a Divisão de Recursos Humanos do HUB assumiu a 
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gestão da folha SIAPE para concessão de bolsa residência em abril de 2012. 
Anteriormente, os lançamentos eram realizados pelo Decanato de Gestão de Pessoas 
da FUB”.  
 
Levando em consideração que todos os integrantes listados datam do período em que a 
gestão era atribuída ao referido Decanato, o HUB afirmou ainda entender que “somente 
o mesmo poderia posicionar-se quanto aos motivos que resultaram na permanência dos 
respectivos vínculos no SIAPE”. 
 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB apresentou a seguinte 
informação em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013: 
 
“Informo que na época dos desligamentos das matrículas ou desistência/término do 
curso de residência, fora encaminhada à SRH/FUB (atual Decanato de Gestão de 
Pessoas) pela Diretoria de Ensino e Pesquisa as folhas de apuração de frequência 
(anexo) onde constavam os residentes que não mais faziam parte do quadro ativo da 
residência médica, todavia, aquele Decanato não efetuou a exclusão do vínculo SIAPE 
dos 67 residentes médicos. 
 
Por oportuno, informo que este HUB não possui nível perfil de habilitação no SIAPE 
para fazer a exclusão de tais vínculos, necessitando que o DGP/FUB efetue a retirada 
das matrículas do sistema. 
 
Com o propósito de resolver a irregularidade, foi expedido na data de 02/07/2013 o 
MEMO nº 018/2013-DAEP/HUB solicitando novamente ao Decanato de Gestão de 
Pessoas da FUB a exclusão dos 67 médicos residentes listados pela CGU com vínculo 
SIAPE que não atuam mais no HUB.” 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Foi alegado que o fato não mais ocorreu desde a assunção da folha de residentes pela 
Divisão de Recursos Humanos do HUB. Contudo, a fim de gerenciar os lançamentos 
atuais adequadamente, seria necessário estabelecer normativos sobre quais atividades 
devem ser desempenhadas pelo Decanato de Gestão de Pessoas e quais devem ser 
efetuadas de forma descentralizada pela Divisão de Recursos Humanos do HUB. 
 
A informação do HUB em resposta ao relatório preliminar de auditoria demonstra que a 
exclusão do referido vínculo no SIAPE continua pendente de solução pelo Decanato de 
Gestão de Pessoas/FUB. 
 
Embora tais fatos ensejassem recomendações estruturantes, é importante ponderar que a 
gestão do Hospital será assumida pela EBSERH. Esta situação leva à realização de 
recomendação focada nos fatos pretéritos. 
 
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Ao Decanato de Gestão de Pessoas/FUB (DGP/FUB), no prazo de 30 
dias a contar do recebimento deste relatório, excluir o vínculo no SIAPE dos 67 
médicos residentes que não atuam mais no HUB. 
 
3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 
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Registro equivocado de residentes multiprofissionais. Pagamentos de bolsas 
efetuados fora do SIAPE. Falta de comprovação do ressarcimento de um destes 
pagamentos. 
 
Fato 
 
Em 2012, três residentes multiprofissionais foram cadastrados indevidamente como 
médicos residentes no SIAPE. Houve um único pagamento para cada um deles, no mês 
de março, na rubrica de residentes multiprofissionais. Tratam-se dos profissionais de 
matrículas nº 1926328, 1936348 e 1926372. Posteriormente, a fim de correção, foram 
criadas novas matrículas para eles no SIAPE: nº 2926328, 2936348 e 2926372. 
 
Também foram identificadas três ocorrências, em 2012, de profissionais com dois 
vínculos de residentes multiprofissionais no SIAPE. Tratam-se dos profissionais de 
matrículas nº 1902479, 1926554 e 1927371, também registrados com as matrículas de 
nº 2902479, 2926554 e 2927371. 
 
Em cinco dos seis casos relacionados anteriormente, foram efetuadas as exclusões dos 
vínculos antigos antes da inclusão dos novos. Houve uma exceção, em que o residente 
teve a matrícula mais recente excluída (nº 2902479), enquanto a matrícula mais antiga 
(nº 1902479) continuava vigente até o término deste trabalho.  
 
Neste ínterim, diagnosticou-se, em cruzamento com extrações do SIAFI, o registro do 
pagamento de ordens bancárias, todas no valor de R$ 2.384,82, a fim de remunerá-los 
pelos serviços prestados em abril, conforme tabela a seguir: 
 

Quadro 20 – Bolsas pagas a residentes do HUB por meio do SIAFI 

Ordens bancárias* Data de emissão 
Matrícula mais antiga do 

favorecido no SIAPE 
Matrícula mais recente 
do favorecido no SIAPE 

2012OB801976 08/05/2012 1926554 2926554 
2012OB801977 08/05/2012 1926348 2926348 
2012OB801978 08/05/2012 1927371 2927371 
2012OB801979 08/05/2012 1926328 2926328 
2012OB801980 08/05/2012 1926372 2926372 
2012OB801981 08/05/2012 1902479 2902479 

*Em todas as ordens bancárias existe a seguinte informação no campo Observação: “Pagamento de folha referente 
mês ABR12”. 
Fonte: pesquisas nos sistemas SIAFI e SIAPE. 

 
Apesar de tais pagamentos decorrerem do efetivo exercício destes profissionais, 
verifica-se no SIAPE que: 
 
a) todos ingressaram em março de 2012; 
b) todos receberam, na matrícula mais antiga, o pagamento referente ao mês de março e 
tiveram suas remunerações interrompidas em abril; 
c) os pagamentos foram retomados, de maio em diante, na matrícula mais recente, 
exceto no caso do residente de matrícula 1902479, que também teve seu pagamento 
retomado, porém na matrícula mais antiga; 
d) na folha de maio, todos tiveram pagamentos retroativos na rubrica 82743, sequência 
6, referência “MAR2012”. 
 
Destarte, o SIAFI não foi o meio apropriado para o pagamento referente a abril. Houve, 
ainda, duplicidade dos pagamentos referentes a março, efetuados no SIAPE. 
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Após questionamento, a Unidade apresentou cinco registros de arrecadação constantes 
do SIAFI, todos no valor de R$ 2.384,82, e uma impressão de comprovante de 
transferência tipo DOC, a fim de comprovar o ressarcimento ao erário, conforme o 
quadro a seguir: 
 

Quadro 21 – Ordens bancárias e respectivas devoluções ao erário 
Ordens 

bancárias 
Data de 
emissão 

Registros de 
arrecadação 

Data de 
emissão 

Matrícula mais 
antiga do 

favorecido 

Matrícula mais 
recente do 
favorecido 

2012OB801976 08/05/12 2012RA000209 19/07/12 1926554 2926554 
2012OB801977 08/05/12 2012RA000233 15/08/12 1926348 2926348 
2012OB801978 08/05/12 2012RA000152 12/06/12 1927371 2927371 
2012OB801979 08/05/12 2012RA000237 16/08/12 1926328 2926328 
2012OB801980 08/05/12 DOC* 08/08/12 1926372 2926372 
2012OB801981 08/05/12 2012RA000220 10/08/12 1902479 2902479 

* Apresentado comprovante de transação bancária (DOC), por meio da internet, tendo como favorecido o HUB, cujo 
crédito seria feito na Conta Única do Tesouro Nacional. 
Fontes: pesquisas nos sistemas SIAFI e SIAPE e cópia do DOC. 

 
O depósito na Conta Única por meio de documento de crédito (DOC) não é adequado, 
por prejudicar a identificação da motivação, da origem e do destino dos recursos. 
Ademais, a sua apresentação como comprovante de ressarcimento ao erário não garante 
que a transação tenha sido efetivada após o registro na internet, pois o DOC pode ter 
sido devolvido. Instada a demonstrar, em complemento ao DOC, o registro dessa 
transação no SIAFI, a unidade não apresentou novas informações nem outros 
documentos comprobatórios. Portanto, há a necessidade de comprovação efetiva do 
ingresso dos recursos nos cofres públicos. 
 
É importante registrar, ainda, que os valores pagos por meio das ordens bancárias 
relacionadas no quadro anterior foram empenhados por meio do documento SIAFI 
2012NE000048, vinculado à ação 8585 – Atenção à Saúde da População para 
Procedimentos em Média e Alta Complexidade. Portanto, esta ação orçamentária não se 
coaduna com a realização de pagamentos de bolsas a residentes, pois estas bolsas estão 
relacionadas com atividades de ensino e pesquisa em hospitais universitários. 
 
##/Fato## 

Causa 
 
Deficiências na normatização e na circulação de informações relativas à divisão de 
atividades entre as áreas de gestão de pessoal da FUB e do HUB; autorização de 
pagamento das bolsas indevidamente por ordens bancárias (SIAFI); falhas na execução 
da estratégia de ressarcimento. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Por meio de manifestação exarada em anexo ao Ofício HUB/DAEX-041/2013, de 
22/04/2013, foi informado o transcrito a seguir: 
 
“Nas vésperas de fechamento da folha dos servidores da FUB, foi determinado pelo 
Decanato de Gestão de Pessoas que os lançamentos de bolsa residência no SIAPE 
fossem realizados pelo HUB. Todavia, não foi proporcionada qualquer capacitação 
formal que viabilizasse delegação de atividade que a priori executava-se no referido 
Decanato. Devido inexperiência da equipe de recursos humanos do HUB, a tarefa 
resultou em equivocado lançamento de 06 residentes multiprofissionais na rubrica de 
residência médica. Detectado o erro a tempo, foi necessário efetuar a exclusão do 
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lançamento cadastral para viabilizar a correção da rubrica, senão, multiprofissional. 
Entretanto, ao realizar a referida exclusão [...] novamente equivocou-se ao não 
realizar o lançamento da rubrica na ficha financeira. Portanto, conclui-se que o melhor 
remédio para sanar possível prejuízo dos profissionais em tela seria realizar 
provisoriamente pagamento via SIAFI com ressarcimento via GRU após regularização 
da remuneração em mês subsequente.” 
 
Em resposta ao relatório preliminar de auditoria, o HUB apresentou a seguinte 
informação em documento anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013: 
 
“Informamos que foi encaminhado ao Residente Médico Sr. (...) o OFÍCIO GAB/HUB 
– nº 145/2013 solicitando novamente o ressarcimento ao erário da quantia paga a 
maior em até 60 dias, aguardamos, entretanto o efetivo ressarcimento para o devido 
cumprimento desta recomendação.” 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Em relação aos argumentos apresentados na justificativa, ressalta-se que apenas três, e 
não seis, dos casos mencionados tiveram residentes multiprofissionais cadastrados 
como residentes médicos, o que não compromete o restante da análise. 
 
Ficou demonstrado haver descompasso entre os profissionais de recursos humanos da 
FUB/DGP e os do HUB, com deficiências na circulação de informações necessárias à 
realização dos trabalhos. A falta de capacitação e de comunicação apropriada teria 
ocasionado o erro nos cadastramentos efetuados no SIAPE. 
 
Além disso, as atividades desempenhadas de forma centralizada pelo Decanato de 
Gestão de Pessoas e as descentralizadas pela Divisão de Recursos Humanos do HUB 
não estão definidas de maneira clara, necessitando de normatização.  
 
Por fim, verifica-se pela justificativa da unidade que, a fim de não prejudicar os 
profissionais, o plano adotado incluía pagamento pelo SIAFI, com ressarcimento por 
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no mês subsequente. Fica claro que 
não foi utilizada GRU no caso do suposto ressarcimento por DOC, tampouco os 
ressarcimentos foram efetivados no mês subsequente (junho/2012), pois apenas o 
registro de arrecadação 2012RA000152 foi emitido neste período. 
 
Deste modo, a estratégia adotada para ressarcimento ao erário, além de permitir riscos 
de não recebimento, teve execução inadequada e careceu de controles financeiros mais 
eficazes. 
 
A informação do HUB em resposta ao relatório preliminar de auditoria demonstra que a 
situação do suposto ressarcimento por DOC continua pendente de solução. 
 
Embora tais fatos ensejassem recomendações estruturantes, uma série de atribuições 
deverá ser formalizada em breve, uma vez que a gestão do hospital será assumida pela 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, ficando a recomendação 
focada nos fatos pretéritos. 
 
 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: À Diretoria Adjunta Executiva (DAEX/HUB), providenciar, no prazo 
de 60 dias a contar do recebimento deste relatório, a efetivação e a comprovação do 
ressarcimento ao erário do valor pago por meio da ordem bancária 2012OB801980. 
 
3.1.1.3 CONSTATAÇÃO 
 
Pagamentos de auxílio-moradia a residentes médicos e multiprofissionais sem 
respaldo normativo e com recursos inapropriados. 
 
Fato 
 
Foram identificadas 11 ordens bancárias emitidas pelo HUB, cujos elementos de 
despesa são classificados como “Auxílio Financeiro a Estudantes”, conforme tabela a 
seguir: 
 

Quadro 22 – Pagamentos de “Auxílio Financeiro a Estudantes” 
Ordem bancária Data Valor* 
2012OB800863 07/03/2012 R$    6.438,96 
2012OB801432 13/04/2012 R$  10.731,60 
2012OB801732 26/04/2012 R$  10.016,16 
2012OB802327 11/06/2012 R$  10.731,60 
2012OB802836 12/07/2012 R$  10.731,60 
2012OB803211 10/08/2012 R$  10.731,60 
2012OB803333 31/08/2012 R$  10.731,60 
2012OB803634 17/10/2012 R$  11.447,04 
2012OB803722 30/10/2012 R$  10.731,60 
2012OB804277 05/12/2012 R$  11.447,04 
2012OB804537 17/12/2012 R$  11.447,04 

Total R$ 115.185,84 
* O valor de cada ordem é dividido em parcelas de R$ 715,44 para cada beneficiário constante da lista de 
favorecidos. 
Fonte: SIAFI. 

 
Contudo, verificamos no SIAPE que todos os beneficiários eram residentes médicos ou 
multiprofissionais, recebendo, além deste auxílio, bolsa em função de suas atividades de 
residência, conforme tabela abaixo: 
 

Quadro 23 – Favorecidos das 11 ordens bancárias 
CPF nas listas de credores das 

ordens bancárias 
Matrícula do residente no SIAPE Tipo de residência 

***.850.784-** 1562778 Médica 
***.529.491-** 1844477 Médica 
***.781.981-** 1862740 Multiprofissional 
***.805.361-** 2761347 Médica 
***.116.983-** 1852236 Médica 
***.604.485-** 1759471 Médica 
***.378.683-** 1839652 Médica 
***.520.611-** 1842755 Multiprofissional 
***.904.943-** 1845915 Médica 
***.068.603-** 1761315 Médica 
***.090.926-** 1765886 Médica 
***.482.121-** 1845530 Médica 
***.713.915-** 1841356 Multiprofissional 
***.197.196-** 1775143 Médica 
***.231.771-** 1844526 Médica 
***.798.854-** 1845594 Médica 
***.678.781-** 1850907 Médica 

Fontes: SIAFI e SIAPE. 
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Ambas as residências possuem previsão legal/infralegal para o pagamento das bolsas, 
conforme disposto no art. 4º da Lei 6.932/1981 e no art. 3º da Portaria Interministerial 
nº 1.077, de 12/11/2009, dos Ministérios da Educação e da Saúde. Contudo, não há 
previsão normativa para os pagamentos dos “auxílios a estudantes” diagnosticados no 
SIAFI. 
 
Os pagamentos destes auxílios decorrem de solicitação realizada pelos residentes 
médicos e multiprofissionais de auxílio-moradia, a fim de equiparação com o valor 
percebido pelos residentes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Contudo, a 
previsão legal do auxílio-moradia no âmbito da União, que se encontra nos artigos 60-A 
a 60-E da Lei 8.112/1990, não se aplica aos residentes, regidos por normas específicas. 
 
Em diversos pareceres jurídicos apresentados à equipe de auditoria, há apenas menção à 
moradia (e não auxílio-moradia) de que trata o art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei 
6.932/1981, aplicável exclusivamente aos residentes médicos: 
 
“Art. 4o  Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, 
trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de 
treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. 
(...) 
§ 5o  A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá 
ao médico-residente, durante todo o período de residência: 
(...) 
III - moradia, conforme estabelecido em regulamento. 
(...)” [grifos nossos] 
 
O benefício, portanto, requer regulamentação para produzir efeitos. Ademais, o valor 
pecuniário a ser recebido pelos residentes se encontra definido no caput do artigo. 
Ainda que se dê interpretação favorável da norma aos residentes, não obstante a 
mencionada lacuna normativa, esta se daria em relação à disponibilidade das instalações 
físicas, sem prejuízo ao atendimento da população e às atividades administrativas do 
hospital. 
 
Outra lacuna normativa, que decorre da supramencionada, se dá em relação ao montante 
pago a título de “auxílio-moradia”. O critério utilizado pelo HUB/FUB foi o de pagar o 
valor solicitado pelos residentes, qual seja 30% do valor da bolsa de residência, em 
equiparação ao valor pago pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 
 
Apesar de solicitado pela equipe de auditoria, não foram apresentados os critérios 
objetivos para a seleção dos beneficiários (pré-requisitos), uma vez que os valores 
foram pagos a residentes que ocupavam quartos no prédio da Administração do 
Hospital e que se comprometeram a deixá-los em troca do referido benefício. Destaca-
se, pois, que 17 profissionais foram beneficiados (por diversos meses) durante todo o 
exercício, ao passo que ao menos 103 profissionais o requisitaram. 
 
Não obstante a falta de previsão normativa, as ordens bancárias mencionadas 
anteriormente (exceto a OB nº 2012OB802836) estão relacionadas com a Nota de 
Empenho 2011NE000171, reforçada pela Nota de Empenho 2011NE000198, as quais 
estão vinculadas à Ação Orçamentária 4009 – Funcionamento dos Cursos de 
Graduação. 
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Tais recursos não poderiam ser utilizados no pagamento de residentes médicos e 
multiprofissionais, uma vez que ambas as modalidades de residência são definidas 
como ensino de pós-graduação, conforme dispõem o art. 1º do Decreto 80.281/1977, o 
art. 13 da Lei 11.129/2005 e também o art. 1º da Portaria Interministerial nº 1.077/2009, 
dos Ministérios da Educação e da Saúde, mencionada anteriormente. 
 
Enfim, verifica-se uma série de falhas no pagamento destes valores, seja quanto à falta 
de respaldo normativo, seja quanto à origem dos recursos.  
 
##/Fato## 

Causa 
 
Autorização, pela Direção/HUB, de pagamento dos auxílios sem previsão normativa, 
por ordens bancárias (SIAFI). 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 
Em sua manifestação relativa a tais pagamentos, o HUB encaminhou cópia de partes do 
processo 23106.007007/2012-11, contendo: 
 
a) Requerimento em forma de abaixo-assinado, sem data, de 103 membros do programa 
de residência médica e do programa de residência multiprofissional do HUB solicitando 
auxílio-moradia para todos, a contar de março de 2012, baseado no art. 1º da Lei 
12.514/2011, na ausência de espaço físico destinado à moradia para residentes e na 
intenção de equiparação do valor pago pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 
equivalente a 30% da bolsa de residência. 
 
b) Memorando 161/11-GAB/HUB, de 23/11/2011, em que o Diretor do HUB solicita a 
3 Decanos da FUB apreciação da viabilidade de pagamento do auxílio-moradia aos 
residentes, em atendimento à solicitação da Diretora Adjunta de Ensino e Pesquisa, 
contida no Memorando nº 359/DAEP/HUB, de 22/11/2011. Este procedimento visava 
também à disponibilização das instalações do HUB para fins discentes e assistenciais. 
 
c) Informação nº 043/2012/FUB/DGP/LEGIS, de 03/04/2012, em que o Coordenador da 
Assessoria de Legislação e Orientação Normativa do Decanato de Gestão de 
Pessoas/FUB opina pela falta de amparo legal para o pagamento do auxílio-moradia, 
pois este benefício está previsto nos artigos 60-C, 60-D e 60-E da Lei 8.112/1990, a 
qual não se aplica aos residentes, regidos por normas específicas. 
 
d) Parecer PJU nº 406/2012, de 10/04/2012, em que a Procuradoria Jurídica da FUB 
reforça o seguinte entendimento: que o auxílio-moradia previsto na Lei 8.112/1990 não 
se aplica aos residentes; que não cabe ao Administrador Público acrescentar benefícios 
não previstos nas normas que regem a matéria, sob pena de desacato ao princípio da 
legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal; e que a moradia estudantil 
visa a atender alunos carentes ou que não possuem residência na cidade em que 
estudam, não havendo que se falar em estender tal benefício a todos os alunos. 
 
e) Memorando HUB/DAEX-027/2012, de 22/05/2012, no qual o Diretor Adjunto 
Executivo do HUB solicita revisão do posicionamento firmado no Parecer PJU nº 
406/2012, alegando: que há previsão legal de fornecimento de moradia a estes 
profissionais, baseado no art. 4º, § 5º, III da Lei 6.932/1981; que é necessário dar 
efetividade prática a esta norma; que há posicionamento jurisprudencial do STJ em caso 
similar, favorável ao pagamento de pecúnia em substituição à moradia (REsp 
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813408/RS, publicado no DJe de 15/06/2009); que houve a necessidade de retomada de 
áreas do prédio da Administração, outrora utilizadas como moradia de residentes, para 
abrigar atividades administrativas que deixaram de ser efetuadas em outras áreas do 
hospital, a fim de que este ampliasse sua capacidade de atendimento ao público; e que o 
pedido não faz referência ao auxílio-moradia previsto na Lei 8.112/1990, citado no 
referido parecer jurídico. 
 
f) Parecer PJU nº 633/2012, de 25/05/2012, que ratifica os termos do Parecer PJU nº 
406/2012, informando que a Lei 6.932/1981 prevê moradia àqueles que necessitarem 
ficar no hospital por falta de outro local; que não há previsão legal para conversão de 
moradia em auxílio financeiro; que o fornecimento de moradia está vinculado à edição 
de um regulamento, o qual ainda não existe; que não é dado ao Administrador deduzir 
quais seriam os termos dessa norma caso ela existisse; e que prestar esse benefício a 
todos implicaria na desvirtuação de sua finalidade. 
 
g) Carta de representante dos residentes multiprofissionais do HUB, de 04/07/2012, 
afirmando que diversas reuniões foram estabelecidas a fim de tratar do desalojamento 
de residentes do prédio da Administração, sendo-lhes oferecidas duas possibilidades: 
permanecer no alojamento ou sair e receber um auxílio-moradia no valor 
correspondente a 30% do valor da bolsa. Em seguida, informou que tais decisões foram 
tomadas individualmente, por cada residente. Relatou supostos atrasos nos pagamentos 
de março e abril. Alegou que o direito a moradia é assegurado a todos os residentes, mas 
sem mencionar a previsão legal. Reivindicou isonomia com os demais programas de 
residência existentes, como o da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ressaltou que 
o auxílio deveria ser estendido a todos os residentes, “visto que nem todos foram 
contemplados com o alojamento quando ingressaram no programa, mesmo mediante 
solicitação, os residentes ingressantes em 2012 também não tiveram esse acesso, pois 
no período de ingresso já não havia a possibilidade de requerer alojamento no 
hospital”. Pediu também que fosse analisada a possibilidade de receberem indenização 
em pecúnia pela falta de alojamento no valor base de custo de uma moradia próxima ao 
hospital universitário. 
 
h) Memorando nº 234/2012-DAEP/HUB, de 23/07/2012, que: traz um breve resumo da 
reivindicação dos residentes; menciona que a diferença paga pelo Governo do Distrito 
Federal é causa constante de perda de profissionais em programa de residência; cita as 
reiteradas decisões da Procuradoria Jurídica da FUB contrárias a tais pagamentos; e cita 
a existência de abaixo-assinado dos residentes de junho de 2012, enviado à Diretoria 
Adjunta de Ensino e Pesquisa do HUB e, posteriormente, à direção do hospital e à 
Reitoria. 
 
i) Parecer PJU/FUB nº 1013/2012, de 01/08/2012: no qual é afirmado que o auxílio-
moradia não se aplica ao caso, por absoluta falta de previsão legal; que a única menção 
normativa sobre moradia a residentes está no inciso III do §5º do art. 4º da Lei 6.932/81, 
cuja regulamentação está pendente; que não há local para a oferta de moradia, contudo 
há obrigação legal de oferecê-la, sendo o pagamento de indenização a única forma de 
solucionar o impasse; que tal pagamento de indenização fosse efetuado mediante 
avaliação dos estudantes quanto ao interesse/necessidade de morar no HUB; que, pelo 
período de residência a ser pago, torna-se obrigatória a inclusão de tais gastos no plano 
plurianual da FUB, sob pena de responsabilização do administrador público por 
desacato aos artigos 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 
101/2000), devendo essa previsão de despesa ser submetida ao Conselho de 
Administração da FUB para inclusão nos orçamentos subsequentes ao do ano de 2012; e 
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que é sugerida a abertura de sindicância administrativa para investigar os motivos que 
ensejaram o desalojamento dos residentes, se esta providência era de fato necessária, se 
há responsabilidade de servidor público pelo ocorrido e se não existem outras soluções 
menos onerosas, como a utilização de imóveis da FUB, a concessão de vagas da casa do 
estudante universitário, dentre outras. 
 
j) Parecer nº 1650/2012, de 30/11/2012, que traz uma breve exposição baseada no 
Parecer PJU/FUB nº 1013/2012, de 01/08/2012, reiterando-o em todos os seus termos. 
Considera que ao Administrador não é possível inovar, acrescentando benefícios não 
previstos em normas que regem a matéria, sob pena de ver violado o princípio da 
legalidade insculpido no art. 37 da Constituição Federal de 1988. 
 
Além dos documentos supramencionados foram encaminhadas cópias dos seguintes 
itens: nota de empenho; ordens bancárias e respectivas listas de credores; listas de 
residentes aptos a receber o pagamento do “auxílio moradia”, enviados pela Diretora 
Adjunta de Ensino e Pesquisa, sem, no entanto, mencionar os critérios de seleção dos 
beneficiários; e termos de desocupação dos quartos do prédio da Administração, em 
troca de pagamento dos auxílios. 
 
Em resposta a 3 recomendações do relatório preliminar de auditoria relativas a tais 
pagamentos de auxílio-moradia, o HUB apresentou cópias de documentos e longa 
manifestação em texto anexo ao Ofício GAB/HUB-146/2013, de 08/07/2013, trazendo 
diversas considerações, principalmente jurídicas, sobre o tema. Diante da extensão do 
texto apresentado, ele não foi transcrito integralmente. No entanto, está transcrita a 
seguir informação sobre a situação atual dos pagamentos de auxílio-moradia: 
 
“(...) informo que não é possível cessar imediatamente os referidos pagamentos, haja 
vista, que ainda persistem os motivos que ensejaram o desembolso das referidas 
indenizações (auxílio-moradia). 
 
Todavia, informo que atualmente só existem três residentes favorecidos com o 
pagamento das indenizações conforme relação em anexo, por oportuno, informo que o 
referido pagamento cessará em 31/01/2014 quando efetivamente encerrará o Curso de 
Residência Médica daqueles residentes favorecidos. 
 
(...)” 
 
Também estão transcritas a seguir informações do HUB, no mesmo documento, sobre o 
referido auxílio-moradia: 
 
“(...) 
 
Todavia, em virtude da necessidade de oferta de leitos e enfermarias para novos 
serviços em instalação, implicou na retomada do Prédio da Administração como é 
reconhecidamente identificado, para abrigar atividades administrativas dispersas pelas 
diversas clínicas alojadas no corpo principal deste hospital. 
 
Importante ressaltar, que havia naquele momento a necessidade premente de 
adequação da infra-estrutura hospitalar para a abertura de novos leitos de saúde 
mental, terapia ocupacional, criação de novas salas de aulas, ampliação do Centro de 
Imaginologia e demais enfermarias do HUB, tanto é verdade, que foi necessário a 
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transferência do próprio Gabinete da Direção deste hospital e demais Diretorias 
Adjuntas para o Prédio da Administração. 
 
Observando esse contexto, sabendo que os novos alunos da Residência Médica 
iniciaram o curso em Fevereiro de 2012, o HUB informou aos novos alunos que não 
haveria mais a possibilidade de ofertar os alojamentos na Instituição, visto a 
necessidade da desocupação dos locais de habitação disponibilizados no Prédio da 
Administração. Assim foi comunicado aos Residentes da desocupação imediata, 
propondo, no entanto, uma espécie de ajuda de custo (auxílio-moradia) como modo de 
indenizar a retirada antecipada dos alojamentos (antes da conclusão do curso de 
Residência Médica prevista para 31/01/2014). 
 
Compete esclarecer, que o pagamento do “auxílio-moradia” restringiu-se apenas 
àqueles que foram desalojados, em hipótese alguma se pagou indenização aos demais 
residentes da Instituição, apesar de diversas manifestações e solicitações mediante 
abaixo assinado com esse propósito, ou seja, preservando, deste modo, o caráter 
indenizatório da verba paga a título de auxílio-moradia, e não como complemento de 
renda dos estudantes. 
 
(...)” 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 
Além de contrariar a legislação, a praxe de realizar pagamentos pelo SIAFI de diversos 
tipos de despesa de pessoal (auxílio-estudante, bolsas de residência e plantões médicos, 
entre outros) compromete a transparência e o desempenho das atividades de controle 
(interno ou externo), uma vez que tais despesas deixam de ser registradas no SIAPE. 
Acarreta, ainda, o aumento do risco de pagamentos sem previsão normativa. 
 
Analisando as peças apresentadas pelo auditado, podem ser feitas algumas 
considerações nos parágrafos a seguir. 
 
Em relação à requisição dos residentes mencionada no item “a” da manifestação do 
auditado, verifica-se que: não foi informado o critério de seleção que justifique a 
escolha dos 17 beneficiários em detrimento de todos os demais que constam na lista de 
103 requisitantes do documento; a previsão legal de moradia (e não auxílio-moradia) a 
que fazem referência os reivindicantes se aplica aos residentes médicos, mas não aos 
multiprofissionais; o valor pago pelo HUB a alguns destes residentes foi o sugerido por 
eles, isto é, 30% do valor da bolsa, sem qualquer previsão normativa. Destaca-se, ainda, 
a menção de março de 2012 como início dos pagamentos solicitados pelos residentes 
no abaixo-assinado, ao passo que alguns beneficiários receberam 11 pagamentos ao 
longo do ano.  
 
Quanto ao memorando descrito no item “b”, verifica-se que o direito à moradia é norma 
que necessita de regulamentação, não se confundindo com auxílio pecuniário, e que tal 
benefício não pode se sobrepujar às atividades discentes e assistenciais prestadas pelo 
HUB. Isto é, a indenização paga aos residentes não deveria ser considerada como 
condição para que a Administração dispusesse de suas instalações, na medida de sua 
necessidade. 
 
Relativamente ao documento do item “e” da manifestação do auditado, não houve a 
apresentação de fatos novos, que pudessem justificar a concessão do pagamento de 
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auxílio-moradia. Destaca-se, apenas, que a jurisprudência apresentada favorável ao 
pagamento de pecúnia em substituição ao direito à moradia refere-se a dispositivo no § 
4º do art. 4º da Lei 6.932/1981, instituído pela Lei 8.138/1990 e que não está mais 
vigente. 
 
Notadamente, à época, o direito à moradia dos médicos residentes decorria de norma de 
eficácia plena, independente de regulamentação. O pagamento de indenização 
determinado pela Justiça foi, no caso, a única solução encontrada para suprir a falta de 
instalações físicas do hospital.  
Posteriormente, o valor da bolsa prevista no caput sofreu alterações por meio das Leis 
8.725/1993, 10.405/2002 e 11.381/2006, sem alterações do direito previsto no § 4º do 
art. 4º da Lei 6.932/1981. Contudo, por meio da Medida Provisória nº 521/2010, 
ocorreu nova revisão no valor da bolsa paga aos residentes, dessa vez acompanhada da 
supressão do direito à moradia, substituído pelo direito a condições adequadas para 
repouso e higiene pessoal durante os plantões. 
 
O direito à moradia voltou a ter força legal por meio da Medida Provisória nº 536/2011, 
desta vez vinculado à comprovação de necessidade, nos termos do regulamento. 
 
Por fim, a redação atual, dada pela Lei 12.514/2011, do referido dispositivo no art. 4º da 
Lei 6.932/1981, transcrito anteriormente, apenas suprimiu o termo “comprovada a 
necessidade”, mantendo a necessidade de atendimento aos termos de regulamento que, 
conforme mencionado na constatação, ainda não foi editado. 
 
Como se vê, os termos contidos na jurisprudência mencionada pelo HUB não se 
aplicam às diversas alterações promovidas pelos legisladores. Deste mesmo modo se 
posicionaram a Assessoria de Legislação e Orientação Normativa do Decanato de 
Gestão de Pessoas/FUB e a Procuradoria Jurídica da FUB nos documentos constantes 
dos itens “c” , “d” e “f” da manifestação do auditado, os quais ratificaram o 
posicionamento quanto à impossibilidade de pagamento do referido auxílio por falta de 
previsão normativa.  
 
Relativamente ao memorando do item “h” da manifestação do auditado, não se pode 
justificar o pagamento sem previsão normativa em função de isonomia com 
profissionais de outros programas de residência ou, até mesmo, devido à suposta evasão 
decorrente desta diferença de benefícios.  
 
Instada a se manifestar mais uma vez, a Procuradoria Jurídica/FUB, que já havia 
apresentado posicionamento contrário ao pagamento do auxílio-moradia nos 
documentos “d” e “f”, emitiu o Parecer nº 1013/2012, de 01/08/2012 (documento do 
item “i”). Reiterou que o auxílio-moradia não se aplica ao caso, por absoluta falta de 
previsão legal. Contudo, desta vez, optou por interpretação finalística da norma contida 
no art. 4º, §5º, inciso III, da Lei 6.932/81: 
 
“Se de um lado temos a inexistência de local destinado à moradia de residentes, de 
outro lado temos a obrigação legal de oferecer a moradia. Assim, somos de 
entendimento de que a única forma de solucionar o impasse seria o pagamento de 
uma indenização aos requerentes. 
 
Contudo, não significa dizer que essa indenização deverá ser automaticamente paga a 
todos os residentes, pois a moradia deve ser colocada à disposição mas, obviamente 
nem todos fariam uso dessa faculdade. 
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Por esse motivo, entendemos que deverá ser feita uma avaliação dos estudantes, 
definindo-se o pagamento da indenização apenas àqueles que comprovarem que 
teriam interesse/necessidade de morar no HUB, lembrando que a futura edição do 
regulamento poderá alterar totalmente o critério de admissão e, portanto, de 
pagamento da indenização. 
 
Outro ponto que merece ser levantado é que, como a obrigação deverá existir durante 
todo o período de residência, será obrigatória a inclusão de tais gastos no plano 
plurianual da FUB [...] sob pena de responsabilização por desacato aos artigos 16, 17 
e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei 101/2000. 
 
Também sugerimos a abertura de sindicância administrativa para investigar os 
motivos que ensejaram o desalojamento dos residentes, se esta providência era de fato 
necessária, se há responsabilidade de servidor público pelo ocorrido e se não existem 
outras soluções menos onerosas como, a utilização de imóveis da FUB, conceder 
vagas da casa do estudante universitário – CEU para residentes, entre outras” [grifos 
nossos]. 
 
O parecer do item “j” ratifica os termos do documento acima.  
 
Não foi realizada a abertura de sindicância administrativa a que fez referência o Parecer 
nº 1013/2012 da Procuradoria Jurídica, fazendo com que a solução “menos onerosa” 
deixasse de ser aplicada, pelo menos, no período em que mais seis pagamentos foram 
efetuados (somente em 2012). 
 
Em relação à inclusão dos gastos no plano plurianual da FUB ou à interrupção destes 
pagamentos no exercício de 2013, verifica-se que já haviam sido emitidas duas notas de 
empenho em 2011 para a realização destes pagamentos (nota de empenho 
2011NE000171, reforçada pela 2011NE000198). 
 
Por fim, é importante destacar que todos os empenhos e 5 dos 11 pagamentos 
constatados já haviam sido efetuados até 01/08/2012, data do Parecer 1013/2012. Isto é, 
os atos já haviam sido praticados, apesar de reiterados pareceres contrários que já 
haviam sido proferidos anteriormente. 
 
Por outro lado, é razoável que sejam feitas algumas ponderações, tendo em vista a 
manifestação do HUB em resposta ao relatório preliminar de auditoria: 
 
- a quantidade de favorecidos que recebem tais pagamentos atualmente; 
- a realocação de setores administrativos do HUB no referido prédio, que de fato 
ocorreu, estando, por exemplo, as diretorias da unidade atualmente instaladas no 
referido “Prédio da Administração” (medida que tende a favorecer a interação entre os 
dirigentes e os setores realocados); 
- a alegada necessidade de adequação da infraestrutura hospitalar para a abertura de 
novos leitos. 
 
Apesar das ponderações anteriores, tal benefício não deve ser concedido a novos 
favorecidos nem extrapolar o período necessário para a conclusão da residência destes 
beneficiários. A Direção/HUB também deve observar as orientações do Parecer 
PJU/FUB nº 1013/2012, de 01/08/2012, enquanto tais pagamentos forem realizados. 
 
 
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: À Direção/HUB, cessar a realização dos pagamentos de auxílio-
moradia até 31/01/2014, de forma simultânea ao encerramento da residência dos atuais 
favorecidos, observando as orientações do Parecer PJU/FUB nº 1013/2012 enquanto 
tais pagamentos forem realizados. 
 
Recomendação 2: À Reitoria/FUB, tomar a providência sugerida no item 9 do Parecer 
Jurídico PJU/FUB nº 1013/2012, de 01/08/2012.  


