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MISSÃO DA CGE 

Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de transparência da gestão 

pública, com participação social, da prevenção e do combate à corrupção, 

monitorando a qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio fiscal e a efetividade 

das políticas públicas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Em cumprimento às determinações do art. 10 da IN n° 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG nº 01, de 3 de fevereiro 

de 2021, apresenta-se o Relatório de Auditoria de Gestão sobre o exercício financeiro de 2020 da 

Fundação Ezequiel Dias - FUNED, sediada na Rua Conde Pereira Carneiro, 80 - Gameleira - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 30510-010.  

O trabalho foi realizado consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, 

consequentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada 

necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre 

as ocorrências detectadas.  

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos 

termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por 

intermédio da Auditoria-Geral do Estado, conforme roteiro de auditoria específico. 

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 10 

da IN TCEMG nº 14, de 2011 e na Decisão Normativa vigente. 

 

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAINT - DESENVOLVIDAS NO 

EXERCÍCIO DE 2020: 
 

2.1. SÍNTESE DOS PRINCIPAIS TRABALHOS REALIZADOS EM 2020, INCLUSIVE AS AÇÕES 

DE AUDITORIA PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 
 

No ano de 2020, a Controladoria Seccional da FUNED - CSEC - era composta por 6 (seis) servidores, 

sendo 4 (quatro) pertencentes ao Núcleo de Correição Administrativa - NUCAD1, 1 (uma) servidora 

pertencente à CSEC  e 1 (uma) auditora interna como responsável pela unidade2. 

As ações para o exercício foram planejadas e registradas no Plano de Atividades de Controle Interno - 

PACI, devidamente validado pela Controladoria-Geral do Estado e Presidência da Fundação. No 

entanto, em decorrência da pandemia da COVID-19 e a decretação do estado de calamidade pública 

no Estado de Minas Gerais, a partir de 20/03/2020, nos termos do Decreto 47.892, foi necessário 

readequar o PACI com a inclusão de ações referentes à avaliação das contratações de enfrentamento 

à pandemia. 

 

 
1 O NUCAD contou com a colaboração de servidor por 214 horas em atividades correcionais durante o exercício de 2020, o 
qual retornou ao órgão de origem (SES/MG), em novembro/2020.  

2 A CSEC também possui 1 (uma) servidora como apoio administrativo. 
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Assim, no ano-exercício de 2020 foram realizadas ações de auditoria cujos principais trabalhos 

realizados por esta Controladoria Seccional estão relacionados a seguir:  

✓ Avaliação da formalização e execução de contratos contemplados no Programa 043 - 

Ampliação, Manutenção e Modernização da Infraestrutura da Fundação Ezequiel Dias, 

constantes da Matriz de Risco de Contratos.  

O escopo do trabalho abrangeu a análise de documentos relativos ao Contrato nº 2535/2013, 

celebrado com o fornecedor CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A, cujo procedimento 

apresentou maior risco entre os fornecedores relacionados na Matriz de Contratos, dentre 

instrumentos que não foram objeto de avaliação nos últimos 2 anos por esta unidade de 

controle.   

Em 20/03/2020, foi emitido o Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20 e o conseguinte 

Relatório de Avaliação de Efetividade nº 2260.0719.20, em 16/07/2020, cujas 

recomendações e medidas adotadas serão abordadas adiante, no item 2.2 (2) e (8).  

✓ Avaliação das contratações para enfrentamento da pandemia COVID-19, incluídas aquelas 

classificadas como emergenciais, sendo os trabalhos segregados em: 

* Consultoria, com foco em riscos e caráter preventivo, tendo como referência a Resolução 

CGE nº 10/2020, e que resultou na emissão das Notas de Consultoria nº  2260.0515.20, nº 

2260.0584.20 e nº 2260.0700.20, nas respectivas datas de 25/05, 19/06 e 13/07/2020. 

As recomendações e medidas adotadas serão abordadas no item 2.2 (5), (6), (7). 

* Conformidade, referenciada pela Resolução CGE nº 18/2020, tendo sido emitidas, em 

31/08 e em 12/11/2020, as Notas de Auditoria nº 2260.0889.20 e nº 2260.1233.20. 

As recomendações e medidas adotadas para ambas notas de auditoria serão abordadas no 

item 2.2 (9) e (10). 

Informa-se que os procedimentos avaliados nos trabalhos de consultoria e de conformidade 

se referem a dispensas de licitação, pregões eletrônicos, registros de preço, e contemplam 6 

(seis) processos de compras, 13 (treze) fornecedores, cujo valor homologado para as referidas 

contratações mediante Programa 26 -  Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de COVID-19, 

perfaz o montante de R$ 1.380.483,24 (um milhão, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e 

oitenta e três reais, vinte e quatro centavos). 

✓ Avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade tendo como objetivo verificar 

o grau de maturidade dos controles internos, bem como a existência, adequação e  efetividade 

dos controles internos instituídos pela FUNED, quanto a sua capacidade para reduzir o impacto 

ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de processos e atividades, 
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por meio do diagnóstico sobre a estrutura de controle.  

Em 30/12/2020 foi emitido o Relatório de Auditoria nº 2260.1485.20, cujas considerações 

acerca do trabalho serão abordadas em tópico específico (2.3) do presente documento. 

Os documentos de auditoria supracitados se apresentam no Anexo I deste relatório.   

 
2.2 - TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS EM 2020  
 

As auditorias orçamentária, financeira e patrimonial realizadas, com indicação das providências 

adotadas diante das falhas, irregularidades ou ilegalidades porventura constatadas e as medidas 

saneadoras recomendadas pela Controladoria Seccional da FUNED, integram os documentos técnicos 

emitidos no ano-exercício sob análise, que se encontram quantificados no quadro resumo abaixo e 

relacionados na sequência. 

Quadro I - Documentos técnicos de auditoria emitidos em 2020 

PRODUTO QUANTIDADE 

Relatório de Auditoria (RA) 2 

Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE) - 

Relatório de Auditoria de Gestão (RAG) 1 

Relatório de Avaliação de Efetividade (RAE)  2 

Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE) - 

Nota de Auditoria (NA) 4 

Nota de Consultoria (NC) 3 

Relatório Preliminar (RP) - 

QUANTIDADE TOTAL 12 

 
 

Nesse sentido, relacionamos os documentos técnicos de auditoria produzidos em 2020, incluindo 

aqueles citados no item 2.1, as recomendações e respectivas medidas adotadas pela gestão, a saber: 

(a numeração informada nas recomendações a seguir se refere àquela contida nos documentos de origem) 
 

1. Nota de Auditoria nº 2260.0109.20, emitida em 05/02/2020:  

Objetivo: Avaliar os procedimentos adotados quanto à manutenção e ao restabelecimento da 

regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa, nos termos do Decreto nº 

45.583/2011 c/c a Resolução Conjunta SEF/SEPLAG/CGE/AGE nº 4.781/2015, tendo sido 

constatada a inscrição da Fundação Ezequiel Dias no CAUC - Serviço Auxiliar de Informações para 

Transferências Voluntárias, no período de 21/11/2019 a 22/01/2020, no que tange ao item 1.1 - 

Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União, 

decorrente de dívidas perante o INSS - Intimação FB/VR06A/CONTOF - Auto de Infração 

37.088.286-5 (e-processo 15504.004265/2008-49). 
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Recomendações: verificou-se a adoção de providências pela Fundação, de forma tempestiva, com 

vistas à regularização no CAUC, no tocante à situação de cumprimento dos requisitos fiscais 

perante à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 

Foi ratificada a necessidade do constante monitoramento da regularidade da FUNED no CAUC, 

como forma de evitar prejuízos à Administração Pública Estadual, no que se refere à concessão, 

pela União, de possíveis transferências voluntárias de recursos.    

2. Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20, emitido em 20/03/2020: 

Objetivo: Avaliar a execução de contratos inseridos no Programa 043 - Ampliação, Manutenção e 

Modernização da Infraestrutura da Fundação Ezequiel Dias, constante da Matriz de Risco de 

Despesas-Programa, conforme mapeamento de riscos elaborado pela Controladoria-Geral do 

Estado. O escopo do trabalho abrangeu a análise de documentos relativos ao Contrato nº 

2535/2013, celebrado com o fornecedor CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A, cujo 

instrumento apresentou maior risco entre os fornecedores relacionados na Matriz de Contratos, 

dentre instrumentos que não foram objeto de avaliação nos últimos 2 anos pela CSEC.   

Recomendações: 1 - Adotar providências para que sejam ressarcidos aos cofres públicos os valores 

pagos a maior à empresa CETEST, estimados em R$ 20.518,92, decorrentes da diferença apurada 

para as horas efetivamente trabalhadas por funcionários da CETEST à disposição da FUNED, em 

relação às horas fixas estabelecidas originalmente como critério para a contratação. 

Saliente-se quanto à necessidade de estender a análise para os demais anos (2013, 2014, 2015, 

2016, 2019) de execução contratual, considerando o período avaliado, a fim de verificar outras 

ocorrências dessa natureza.  Achado nº 1. 

2 - Definir, em contratações futuras, os serviços, compras e obras, os quais deverão ser descritos, 

de forma clara, em Termos de Referência / Projetos Básicos bem elaborados, como também, 

fundamentar a necessidade da contratação por meio de demonstrativo dos resultados a serem 

alcançados em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, 

materiais ou financeiros disponíveis.  Achado nº 1. 

3 - Adotar providências para que sejam ressarcidos aos cofres públicos os valores pagos a maior à 

empresa CETEST, estimados em R$ 64.584,64, decorrentes da ausência de confirmação quanto à 

provável inclusão indevida em planilhas de serviços técnicos/mão de obra já contemplados em 

planilha (1) específica para esse fim, ou mesmo, quanto à ausência de comprovação das despesas 

efetuadas com a terceirização parcial do objeto da licitação e cujo edital veda tal disposição. 

Saliente-se quanto à necessidade de se estender a análise a todas as medições do contrato, a fim 

de verificar outras ocorrências dessa natureza.  Achado nº 2. 

4 - Adotar providências para que sejam ressarcidos aos cofres públicos os valores pagos a maior à 

empresa CETEST, cujo dano potencial perfaz o valor de R$ 284.525,50, decorrente da ausência de 

documentação para comprovar os serviços realizados.  

Saliente-se quanto à necessidade de se estender a análise a todas as medições do contrato, a fim 

de verificar outras ocorrências dessa natureza.    Achado nº 3.   

5 - Adotar procedimentos para controle dos materiais adquiridos como forma de se obter o 

domínio sobre as movimentações e comprovar a sua correta aplicação (gestão de estoques). 

Achado nº 3. 
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6 - Determinar que, em futuras licitações, sejam previstos e implementados mecanismos de 

controle que propiciem rastrear os produtos efetivamente fornecidos e os serviços prestados pelas 

empresas contratadas, a exemplo das sugestões propostas no item 3.2 deste relatório.      

Achado nº 3. 

7 - Efetuar o levantamento das despesas realizadas com fins de verificar a existência de dano no 

período de execução contratual, quanto aos encargos sociais aplicados em duplicidade nos 

serviços referentes à Planilha 1, referente aos valores calculados para o BDI e no que diz respeito 

à Planilha 3.     Achados nº 4, nº 5 e nº 6. 

8 - Em futuras contratações, definir percentual de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) aceitável 

para a execução de serviços e também para o fornecimento exclusivo de materiais e  solicitar ao 

fornecedor a apresentação da composição dos respectivos custos.      Achado nº 5. 

9 - Em futuras contratações, exigir dos contratados demonstrativos detalhando seus preços e 

custos unitários, de previsão das quantidades para o fornecimento de materiais/serviços, ainda 

que por estimativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993.    Achado nº 6. 

10 - Motivar adequadamente as alterações contratuais a serem realizadas, mediante a 

apresentação de justificativas bem fundamentadas para referenciar os aditamentos de contrato, 

que devem estar acompanhadas das respectivas memórias de cálculo, quando for o caso. 

Achado nº 7 (após reavaliação). 

11 - Avaliar os instrumentos atualmente vigentes nesta Fundação, em especial, aqueles que 

possuem objeto similar ao da contratação em referência, para que ocorrências como as apontadas 

no presente documento, que, porventura se apresentem em procedimentos vigentes, sejam 

saneadas e não mais ocorram. 

12 - Promover a apuração de responsabilidades dos servidores pelos possíveis pagamentos 

indevidos e demais falhas funcionais apontadas no presente relatório, sob o aspecto correcional.  

Após efetuadas as análises solicitadas nos itens 1, 3, 4, 7, acima citados (referentes aos Achados 

nº 1, 2, 3, 4, 5, 6), seja o NUCAD informado sobre o seu resultado com vistas à instrução do (s) 

expediente (s) de apuração. 

13 - Após efetuadas as análises solicitadas nos itens 1, 3, 4, 7, acima citados (referentes aos 

Achados nº 1, 2, 3, 4, 5, 6),  e tendo em vista a situação informada no item 3.2 quanto à não 

localização do software de controle e monitoramento de procedimentos fornecido pela empresa, 

ainda, permanecendo e/ou identificando-se demais atos/fatos adotados pela empresa contratada, 

passíveis de enquadramento em alguma das hipóteses previstas no art. 45, do Decreto Estadual 

nº 45.902/2012, submetam-se os autos à área de Apuração de Irregularidades e Indicação de 

Penalidades da FUNED, para as providências necessárias nos termos do art. 38 e seguintes, da 

mesma norma. 

Medidas adotadas: Diante dos achados supracitados e após a realização da efetividade do 

trabalho, conforme documento citado no item 8, foi instaurada Sindicância Administrativa 

Investigatória - Portaria nº 67/2020, cujo extrato foi publicado em 10/10/2020 e se encontra em 

curso no Núcleo de Correição Administrativa - NUCAD/CSEC, como também, os autos foram 

encaminhados à área responsável, qual seja, AIIP - Apuração de Irregularidades e Indicação de 

Penalidades da FUNED, para apurações atinentes à execução contratual, nos termos do art. 38 e 

seguintes, do Decreto Estadual nº 45.902/2012.  
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3. Relatório de Avaliação de Efetividade nº 2260.0414.20, emitido em 22/04/2020: 

Objetivo: Avaliar a pertinência das considerações apresentadas e a efetividade das ações 

implementadas pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED, diante das inconformidades apontadas e 

recomendações propostas na Nota de Auditoria nº 2260.1488.19, cujo trabalho teve por 

finalidade efetuar o acompanhamento das contratações e o controle preventivo dos processos de 

dispensa e inexigibilidade de licitação, em observância ao art. 2º, II, do Decreto nº 43.817/2004, 

por meio do Sistema de Indicadores de Auditoria, da Controladoria-Geral do Estado. 

Conclusão: Atendimento de 87,5% das recomendações constantes da Nota de Auditoria nº 

2260.1488.19 (na data de emissão do RAE). 

4. Relatório de Auditoria de Gestão SEI nº 01/2020, emitido em 08/05/2020: 

Objetivo: Avaliar as contas de gestão da FUNED no ano-exercício de 2019. 

Conclusão: Regularidade com ressalvas das contas do ano-exercício de 2019, nos termos das 

informações prestadas neste Relatório de Auditoria de Gestão. 
 

5. Nota de Consultoria nº 2260.0515.20, emitida em 25/05/2020: 

Objetivo: Análise da contratação para mitigação de riscos e melhoria de controles no âmbito das 

aquisições realizadas por dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, e do Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020. Sendo assim, 

realizamos os serviços de consultoria sobre o processo de contratação emergencial - Processo de 

Compra nº 2261032 000112/2020, nos termos da Resolução CGE/MG nº 10, de 02 de abril de 

2020. 

Recomendações: Justificar as propostas apresentadas no sentido de fundamentar os critérios de 

sua aceitabilidade, como também, a economicidade da compra ou contratação. 

Vale registrar que, em decorrência dos efeitos da pandemia no mercado, é possível que os preços 

apresentem variações em relação àqueles praticados em condições normais. Nesse caso, é 

recomendável demonstrar, nos autos da contratação, as oscilações de preço ocorridas, bem como 

a compatibilidade dos preços contratados com a atual realidade de mercado, considerados os 

efeitos da pandemia. Para tanto, pode-se recorrer, dentre outras fontes de pesquisa, a 

contratações de objeto similar realizadas por outros órgãos públicos.  

Requer-se atenção quanto à motivação relacionada ao enfrentamento da emergência de saúde 

pública decorrente da COVID-19, haja vista a utilização de dotação orçamentária que contempla 

o Programa 26, específico para esse tipo de contratação, e também, a utilização de dotação 

referente ao Programa 103 e o respectivo registro de empenho da despesa. No que tange ao 

evento de risco 7 “Ausência de respaldo para acréscimos ou supressões”, verifica-se que a 

contratação no valor de R$ 248.600,00 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos reais) não 

dispõe de instrumento contratual, tendo em vista a faculdade conferida pelo § 4º do art. 62 da 

Lei 8.666/1993. Cabe à Fundação Ezequiel Dias, portanto, realizar rigorosa gestão dos estoques e 

eventuais adequações no processo licitatório em curso. 

Quanto aos demais riscos, considerados médios e baixos, os quais, a princípio, não caracterizam  

urgência no tratamento, mas requerem atenção e melhoria na aplicação de boas práticas ou 

tratamento de contingenciamento no caso de suas eventuais ocorrências. 
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6. Nota de Consultoria nº 2260.0584.20, emitida em 19/06/2020: 

Objetivo: Análise da contratação para mitigação de riscos e melhoria de controles no âmbito das 

aquisições realizadas, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e do 

Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020. Sendo assim, realizamos os serviços de 

consultoria sobre o processo de dispensa de licitação por valor COTEP - Processo de Compra nº 

2261032 000192/2020, nos termos da Resolução CGE/MG nº 10, de 02 de abril de 2020. 

Recomendações: que as contratações sejam motivadas de forma a restar demonstrada a sua 

estrita relação com o enfrentamento da pandemia COVID-19. 

Os processos de contratação, incluindo aqueles relacionados ao enfrentamento da Covid-19, 

devem ser instruídos com memórias de cálculo e documentos contendo os critérios utilizados 

para definição dos quantitativos necessários à contratação. 

A contratação não dispõe de instrumento contratual tendo em vista a faculdade conferida pelo 

§4º do art. 62 da Lei 8.666/1993, cabendo à FUNED realizar a gestão dos estoques e eventuais 

adequações no processo licitatório, caso necessário. 

7. Nota de Consultoria nº 2260.0700.20, emitida em 13/07/2020: 

Objetivo: Análise da contratação para mitigação de riscos e melhoria de controles no âmbito das 

aquisições realizadas por dispensa de licitação, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, e do Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020. Sendo assim, 

realizamos os serviços de consultoria sobre o processo de contratação emergencial - Processo de 

Compra nº 2261032 000243/2020, nos termos da Resolução CGE/MG nº 10, de 02 de abril de 

2020. 

Recomendações: motivar adequadamente as propostas apresentadas, também pela não 

identificação nos autos do registro de tentativas de negociação, isto é, de documento para 

demonstrar as ocorrências de tratativas com os proponentes, e no sentido de estabelecer critérios 

para definição de quantitativos, por meio de dados históricos de demandas, contratações e 

estudos técnicos. Quanto aos demais riscos, considerados médios e baixos, os quais, a princípio, 

não caracterizam de urgência no tratamento, mas requerem atenção e melhoria na aplicação de 

boas práticas ou tratamento de contingenciamento no caso de suas eventuais ocorrências. 

Medidas adotadas para os documentos relacionados nos itens 5, 6 e 7: Em manifestação aos três 

documentos emitidos para o trabalho de consultoria, foi realizada reunião em 13/08/2020 entre 

a CSEC e DPGF para esclarecimentos quanto aos apontamentos e riscos identificados e 

observância ao recomendado, como também, foi emitido em 01/10/2020 o 

Memorando.FUNED/DCGC.nº 397/2020 (19831589), em que foram informados aos 

procedimentos já adotados na FUNED, quanto às proposições contidas nas notas de consultoria, 

em especial, aos riscos atinentes à contratação de materiais que são objetos de contratos 

existentes ou atas de registro de preço, sobreposição de aquisições com compras de outros 

órgãos/entidades, ausência de respaldo para acréscimos ou supressões, inexistência de pesquisa 

de preços, incompatibilidade dos preços com os de mercado, inexistência de tratativas para 

negociação quanto aos preços a serem praticados, ausência de previsão de responsabilização do 

fornecedor / prestador pela inexecução contratual. 
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8. Relatório de Avaliação de Efetividade nº 2260.0719.20, emitido em 16/07/2020: 

Objetivo: Avaliar a pertinência das considerações apresentadas e a efetividade das ações 

implementadas pela Fundação Ezequiel Dias, diante das inconformidades apontadas e 

recomendações propostas no Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20, cujo trabalho teve por 

finalidade avaliar a formalização e execução de contratos contemplados no Programa 043 - 

Ampliação, Manutenção e Modernização da Infraestrutura da FUNED, constantes da Matriz de 

Risco de Contratos, tendo sido avaliado o Contrato nº 2535/2013, celebrado com a empresa 

CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A.  

Conclusão: Não atendimento às medidas propostas no citado documento de auditoria. 

Recomenda-se a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de 

responsabilidades pelos possíveis pagamentos indevidos e demais falhas funcionais apontadas no 

presente relatório. 

Após efetuadas as análises citadas (letras A, C, D, G, H, J), referentes aos Achados nº 1, 2, 3, 4, 5, 

6, além de dar ciência ao NUCAD sobre o seu resultado com vistas à instrução do(s) expediente(s) 

de apuração; ratificando-se a situação informada no item 3.2 do RA nº 2260.0303.20, quanto à 

não localização do software de controle e monitoramento de procedimentos fornecido pela 

empresa, e ainda, sendo identificados demais atos/fatos adotados pela empresa CETEST Minas 

Engenharia e Serviços S/A na execução do Contrato nº 2535/2013, que sejam passíveis de 

enquadramento em alguma das hipóteses previstas nos arts. 45 e 46, do Decreto Estadual nº 

45.902/2012, submetam-se os autos à área de Apuração de Irregularidades e Indicação de 

Penalidades da FUNED, para as providências necessárias, nos termos do art. 38 e seguintes, da 

mesma norma. 

Por fim, na sequência das avaliações supramencionadas, se verificada(s) ocorrência(s) que 

possa(m) indicar prática de ato lesivo da empresa contratada contra a Administração Pública, nos 

termos da Lei Federal nº 12.846/2013, seja a Controladoria-Geral do Estado comunicada, 

formalmente, sobre tais ocorrências, no prazo de até dez dias, em observância ao que estabelece 

o art. 7º do Decreto Estadual nº 46.782/2015.  

Medidas adotadas: Foi instaurada Sindicância Administrativa Investigatória - Portaria nº 67/2020, 

cujo extrato foi publicado em 10/10/2020 e se encontra em curso no Núcleo de Correição 

Administrativa - NUCAD/CSEC, como também, os autos foram encaminhados à área responsável, 

qual seja, AIIP - Apuração de Irregularidades e Indicação de Penalidades da FUNED, para 

apurações atinentes à execução contratual, nos termos do art. 38 e seguintes, do Decreto 

Estadual nº 45.902/2012.  
 

9. Nota de Auditoria nº 2260.0889.20, emitida em 31/08/2020: 

Objetivo: Avaliar, sob o aspecto da conformidade, as despesas realizadas com as contratações 

relativas ao combate à pandemia Covid-19, nos termos da Resolução CGE nº 18, de 21/5/2020, 

classificadas nos respectivos Programa 26 e Unidade de Programação de Gastos 448, tendo sido 

contemplados os Processos de Compra nº 2261032 000112/2020, nº 2261032 000192/2020 e nº 

2261032 000259/2020. 

Recomendações: A - Instruir os processos com a autorização para realização da contratação 
emitida pela autoridade competente, e de forma a explicitar a necessidade da contratação, em 
observância ao estabelecido no art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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B - Demonstrar, nos autos das contratações referentes ao enfrentamento da pandemia da COVID-
19, que se trata de demanda diretamente relacionadas a esse fim, em observância ao princípio 
da motivação e ao estabelecido no art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020. 

C - Instruir os processos com a declaração orçamentária-financeira segundo as dotações 
específicas em que correrão as despesas, em observância ao art. 16 da Lei Complementar nº 
101/2000. No caso das contratações para enfrentamento à COVID-19, utilizar dotação 
orçamentária em que conste o Programa 26 e a UPG 448, específicos para a demanda. 

D - Realizar os pagamentos segundo os instrumentos celebrados; para os casos em tela, de acordo 
com as condições e prazos establecidos, e também, como forma de se evitar a geração de 
encargos financeiros.     

D.1 - Requer-se atenção para a ocorrência citada no item 2.2, cuja Nota Fiscal nº 339 ainda não 
foi recebida pelo SAF, tendo decorridos mais de 70 (setenta) dias do recebimento do respectivo 
material pela FUNED. 

E - Monitorar as entregas dos materiais para que ocorram de acordo com o condicionado em 
instrumentos da contratação; para as ocorrências citadas no presente documento, de forma 
integral e imediata. No insucesso, efetuar contato com o fornecedor com fins de verificar o 
ocorrido e monitorar a(s) entrega(s), e ainda, justificar/motivar nos autos tais ocorrências. 

F - Regularizar e/ou justificar as divergências de quantitativos citadas no item 2.1, para as Notas 
Fiscais nº 4095, nº 4100, nº 4084, referentes ao Empenho nº 1131, bem como, no que se refere 
à Nota Fiscal nº 86.183, Empenho nº 1134.  

G - Demonstrar, nos autos da contratação, as oscilações de preço ocorridas, bem como a 

compatibilidade dos preços contratados com a atual realidade de mercado, considerados os 

efeitos da pandemia, no tocante ao Processo de Compra nº 2261032 000259/2020. 

Medidas adotadas: No que se refere à Nota de Auditoria nº 2260.0889.20, foram apresentados 

pela DPGF o Relatório 01 (21033361) e documentos contendo informações e 

esclarecimentos acerca da implementação e adequação das medidas contidas no documento de 

auditoria. 
 

10. Nota de Auditoria nº 2260.1233.20, emtida em 12/11/2020: 

Objetivo: Avaliar, sob o aspecto da conformidade, as despesas realizadas com as contratações 

relativas ao combate à pandemia Covid-19, nos termos da Resolução CGE nº 18, de 21/5/2020, 

classificadas nos respectivos Programa 26 e Unidade de Programação de Gastos 448, tendo sido 

contemplados os Processos de Compra nº 2261032 000234/2020, nº 2261032 000243/2020 e nº 

2261032 000339/2020. 

Recomendações: A - Motivar adequadamente a contratação emergencial por dispensa de 

licitação, conforme citado no item 2.1; 

B - Solicitar a empresa Infors Latam a retificação de sua proposta comercial de acordo com o 

apresentado no Quadro 2, e realizar as devidas conferências previamente à aprovação de 

propostas em contratações futuras, em observância ao estabelecido no art. 7º, §4º, da Lei nº 

8.666/1993. 

C - Monitorar as entregas dos materiais/serviços para que ocorram segundo o condicionado em 

instrumentos da contratação, conforme citados nos itens 2.1 e 2.2.2. No insucesso, efetuar 

contato com o fornecedor com fins de verificar o ocorrido e  justificar tais ocorrências nos autos; 

D - Instruir os processos com a autorização para realização da contratação emitida pela 

autoridade competente, em observância ao estabelecido no art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993; 
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E - Apresentar documento que comprove o vínculo entre as empresas EMF Comércio e Logística 

Ltda e DIMEDI Dist. e Imp. Medi. e Diag. Ltda, de forma a justificar a divergência citada no item 

2.2.1, para a Nota Fiscal nº 1500; 

F - Regularizar e/ou justificar as divergências relacionadas à descrição dos itens que se apresenta 

de forma distinta àquelas informadas nas Notas Fiscais nº 90862 e nº 91465, conforme 

demonstrado no Quadro 3; 

G - Guardar observância aos instrumentos que são referência da contratação e estabelecer, na 

medida do possível, a padronização do fluxo de recebimento dos bens/materiais/serviços na 

FUNED; 

H - Demonstrar nos autos da contratação referenciada no item 2.3 que se trata de demanda 

diretamente relacionada ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, em observância ao 

princípio da motivação e ao estabelecido no art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020. 

Medidas adotadas: Em manifestação à Nota de Auditoria nº 2260.1233.20, foram emitidos 

documentos pelas áreas envolvidas, a saber: Memorando.FUNED/SVR.nº 3/2021 (24239618),  

Memorando.FUNED/DI.nº 17/2021 (24802910) e Memorando n° 20 - FUNED/DPGF  (24907057).  

Em análise ao informado nos documentos, emitimos em 22/02/2021 o respectivo documento de 

efetividade do trabalho (25669430), solicitando a complementação de informações, o que 

ocorreu mediante a disponibilização de documentos relativos às contratações, por meio do 

Memorando.FUNED/DIOM.nº 38/2021 (26169945) e do Memorando n° 45 - FUNED/DPGF 

(26528615), cujas medidas foram consideradas como implementadas. 

11. Nota de Auditoria nº 2260.1296.20, emitida em 20/11/2020: 

Objetivo: Avaliar a contratação referente ao procedimento licitatório Pregão Eletrônico / Processo 

de Compra nº 2261032 000216/2019, tendo em vista demanda oriunda da Ouvidoria-Geral do 

Estado - OGE, por meio de sua Ouvidoria da Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas, cuja 

manifestação foi registrada sob o nº MGOUV 23092020121, e que trata de possíveis 

irregularidades relacionadas ao processo em referência. 

Recomendações: 4.1 - Que a área responsável efetue minuciosa conferência às coberturas 

estabelecidas nos seguros exigidos para as contratações, de forma a guardar a estrita observância 

às obrigações contidas em instrumentos referenciais dos procedimentos, e sobretudo, no sentido 

de evitar dano ao erário público; 

4.2 - Que a área responsável solicite a complementação da Apólice nº 550 0000100520 que 

contemple, entre outras disposições ausentes, a Cláusula 25ª - Indenização, das Condições Gerais, 

e efetue a sua conferência com vistas a certificar que as coberturas estão em consonância com o 

estabelecido nos instrumentos contratuais; 

4.3 - Que seja anexada a prova de quitação com a Fazenda Municipal de Betim/MG, onde está 

instalada a empresa Expresso Minas Frios Ltda, conforme endereço informado nos autos; com 

vistas a ratificar a sua regularidade; 

4.4 - Que em contratações futuras seja conferida a documentação estabelecida no art. 27 e 

seguintes, da Lei federal nº 8666/1993.  
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Medidas adotadas: Mediante o Memorando n° 278 - FUNED/DPGF (23754697), a DPGF efetuou 

suas considerações acerca das medidas propostas, tendo sido implementadas três delas. E 

considerando nova manifestação relacionada à providência que menciona sobre as averbações 

dos seguros contratados, foi instaurada a SAI - Portaria nº 29/2021, que está em curso no NUCAD. 

12. Relatório de Auditoria nº 2260.1485.20, emitido em 30/12/2020: 

Abordagem realizada no tópico a seguir. 

 
2.3  RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO DA FUNED 
 

No exercício de 2020 foi realizado o trabalho de avaliação da estrutura de controle interno em nível 

de entidade da Fundação Ezequiel Dias, tendo sido emitido em 30/12/2020 o Relatório de Auditoria 

nº 2260.1485.20, que teve como objetivo avaliar, em nível de entidade, o grau de maturidade dos 

controles internos da Fundação Ezequiel Dias, que envolve governança e gerenciamento de riscos e 

contempla um conjunto de políticas, diretrizes e padrões mais abrangentes da Fundação, relacionados 

com a estrutura, operacionalização do trabalho e atividades de gestão. 

A análise foi pautada nos critérios definidos pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras COSO, que 

define controle interno como sendo um processo constituído de cinco elementos básicos, atualmente 

denominados de “componentes”, que se interrelacionam. São eles: (1) ambiente de controle; (2) 

avaliação e gerenciamento de riscos; (3) atividades de controle; (4) informação e comunicação; e (5) 

monitoramento. 

Diante do trabalho realizado foram apresentadas as seguintes recomendações: 

  (a numeração informada a seguir se refere àquela contida no documento de origem) 

2.1.1 - Desenvolver processos de avaliação de desempenho em conduta ética e incentivos que 

promovam o comportamento adequado para a realização dos objetivos; 

2.1.2 - Promover a vinculação entre nota e gratificação e a efetividade dessa avaliação para a melhoria 

do desempenho individual do servidor; 

2.1.3 - Incluir seção permanente sobre ética, normas e padrões de conduta nos meios de comunicação 

da Fundação (intranet, boletim de notícias/Jornal Mural etc), como uma das formas de divulgação do 

tema; 

2.1.4 - Trabalhar os temas relativos à ética contemplados nas ações a serem desenvolvidas no PPI da 

FUNED, em especial, conflito de interesses e nepotismo. 

2.1.5 - Promover o fortalecimento e aprimoramento da estrutura de governança da Fundação e 

acompanhar o desempenho dos controles internos e comunicação de resultados, conforme diretriz do 

Decreto n° 47.185/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade; 

2.1.6 - Incentivar a gestão baseada em riscos em todas as áreas da instituição com vistas a garantir que 

sejam mapeados e mitigados os riscos relevantes, por meio de atividades de controle em áreas de 

risco significativo; 
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2.1.7 - Dar o devido tratamento aos documentos emitidos pelo controle de 3ª linha de defesa, nos 

termos das normas vigentes.  

2.1.8 - Definir as responsabilidades de controle interno (em primeira e segunda linhas de defesa da 

gestão) e de prestação de contas das metas estabelecidas e as alcançadas para todos os cargos 

relevantes, considerando os objetivos e riscos da organização, visando atender à diretriz do Decreto 

n° 47.185/2017, que instituiu o PMPI e preconiza a valorização  dos mecanismos de controle interno 

da gestão; 

2.1.9 - Incrementar a atuação dos controles de segunda linha (no nível de setores/áreas); 

2.1.10 - Monitorar e/ou revisar o processo de delegação de competências existente e estabelecer 

limites de alçada; 

2.1.11 - Verificar a pertinência da elaboração de Regimento Interno próprio. 

2.1.12 - Que a Unidade de Recursos Humanos atualize periodicamente políticas para treinar, 

aconselhar, avaliar e reter pessoal na organização; 

2.1.13 - Capacitar os gestores para o desenvolvimento das competências de gestão necessárias para 

fornecer aconselhamento eficaz sobre o desempenho no trabalho para cada subordinado; 

2.1.14 - Promover capacitações aos terceirizados e implantar a avaliação de desempenho pertinentes 

a esses; 

2.1.15 - Revisar a forma de cálculo e distribuição da GIEFS e definir um sistema de incentivos e 

recompensas que considere, também, as múltiplas dimensões de conduta e desempenho dos 

servidores. 
  

2.2.1 - Divulgar o planejamento estratégico da Fundação; 

2.2.2 - Manter a revisão periódica dos objetivos da organização para a verificação de sua relevância e 

adequação com os processos, atividades e com as leis, regulamentos e padrões aplicáveis à instituição; 

2.2.3 - Utilizar os resultados da gestão de riscos na elaboração do planejamento estratégico da 

entidade e com vistas a atender as medidas programadas no plano de ações acima referenciado. 

2.2.4 - Intensificar a integração da gestão de riscos como elemento-chave da responsabilidade 

gerencial, implantar uma abordagem de controle baseada no risco e incluir a gestão de riscos nos 

programas de apoio para o desenvolvimento das competências dos gestores públicos; 

2.2.5 - Disseminar e disponibilizar a política de gestão de riscos a todos na organização. 

2.2.6 - Identificar riscos que surgirem de fatores externos, como novas leis ou regulamentos ou 

catástrofes naturais, bem como, fatores internos, a exemplo de falta de pessoal e escassez de recursos 

atual e futuramente. 

2.2.7 - Avaliar o potencial de fraude analisando as motivações, oportunidades e racionalizações para 

definir as medidas corretivas e preventivas. 
 

2.3.1 - Desenvolver e documentar por diversos mecanismos (fluxogramas, matrizes, por exemplo) 

políticas e procedimentos para as atividades de controle dos processos significativos para os objetivos 

da organização; 

2.3.2 - Definir cadeias de responsabilidades em toda a estrutura da instituição; 
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2.3.3 - Promover a capacitação dos gestores e divulgação a todos os servidores da FUNED quanto às 

responsabilidades pelos controles internos, em consonância ao modelo das três linhas do IIA3. 

2.3.4 - Instituir rotinas de controle e aprimorar mecanismos existentes para monitorar e atualizar os 

controles periodicamente, mantendo todos os procedimentos realizados documentados e registrados, 

a fim de prevenir riscos; 

2.3.5 - Que as atividades de controle estabelecidos com o objetivo de mitigar/reduzir os riscos sejam 

implementadas e ampliadas em todos os níveis da entidade (estratégicos, operacionais, divulgação e 

conformidade), a exemplo de formalização de procedimentos, controle sobre ativos, autorizações e 

aprovações, reconciliações, controles de supervisão, controles preventivos de fraudes e conluio. 

2.3.6 - Sistematizar os controles existentes incluindo mecanismos capazes de identificar falhas e atuar 

sobre estas. 
 

2.4.1 - Desenvolver um plano que descreva claramente o programa de segurança da informação em 

nível de entidade, em alinhamento com a Resolução SEPLAG n° 107/2018 ou certificar-se do 

cumprimento da referida norma na instituição; 

2.4.2 - Desenvolver uma política de segurança da informação que defina acessos consistentes com as 

funções exercidas pelos servidores; 

2.4.3 - Estabelecer controles para prevenir ou detectar acessos não autorizados; 

2.4.4 - Verificar a necessidade de atualizar o cadastro de servidores habilitados a utilizar o sistema. 

2.4.5 - A partir da realização periódica da pesquisa de satisfação, criar indicadores de desempenho 

para avaliar a efetividade das informações disponibilizadas e, assim, identificar possíveis pontos de 

melhoria;  

2.4.6 - Criar banco de dados com as denúncias recebidas pela Ouvidoria para tratamento das 

informações e proposição estratégica de melhorias aos processos. 
 

2.5.1 - Criar procedimentos para aferir os benefícios alcançados advindos das recomendações de 

auditoria; 

2.5.2 - Revisar os procedimentos das atividades de controle, levando em conta os riscos existentes, de 

modo que os controles sejam proporcionais aos riscos identificados. 

2.5.3 - Estabelecer fluxo de avaliação da efetividade das recomendações de auditorias externas e 

internas; 

2.5.4 - Estruturar processo autônomo para acompanhamento da implementação das recomendações 

de auditorias internas e externas. 
 

Concluiu-se que a Fundação Ezequiel Dias se encontra no nível Intermediário de maturidade da 

estrutura de controle interno, cujo índice global corresponde a 62,2% (sessenta e dois vírgula dois por 

cento).   

No que tocante aos índices de maturidade por componentes, têm-se que:  

➢ Ambiente de Controle: 62,7% de índice de maturidade - nível intermediário;  

 
3 IIA - Institute of Internal Auditors - Modelo de três linhas do IIA, 2020. 
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➢ Avaliação de Riscos: 64,5% de índice de maturidade - nível intermediário;  

➢ Atividades de Controle: 58,3% de índice de maturidade - nível intermediário;  

➢ Informação e Comunicação: 62,5% de índice de maturidade - nível intermediário; 

➢ Monitoramento: 63% de índice de maturidade - nível intermediário. 
 

Importante ressaltar que a gestão já desenvolve ações que visam aperfeiçoar a sua estrutura de 

governança, tais como, planejamento estratégico e gerenciamento de riscos desenvolvidos e 

monitorados na entidade, sendo que, o nível de maturidade relativo a este último componente 

apresentou-se como aprimorado em 3 dos 4 princípios avaliados, requerendo uma maior atenção, 

contudo, trabalhar os riscos de fraude na organização. 

Outra questão que necessita ser considerada está em como os servidores da Fundação estão 

informados e habilitados para exercer suas funções e responsabilidades no gerenciamento de riscos e 

controles e entender como essas funções se encaixam nas respectivas estruturas da organização. A 

partir da disseminação e aprofundamento de conceitos, diretrizes e envolvimento dos servidores, de 

forma mais abrangente, em todos os níveis da entidade, os processos de trabalho serão  aprimorados 

e fortalecidos, o que refletirá na sensação de pertencimento à instituição pelos servidores e 

conseguinte aumento da produtividade.  

Com base no resultado encontrado, referente à maturidade da estrutura de controle, recomendou-se 

a elaboração de Plano de Ação, no qual estejam descritas as ações voltadas para o aprimoramento da 

estrutura de controle, visando implementar as recomendações apontadas a partir das fragilidades 

identificadas.  

Medidas adotadas: Em 29/03/2021, mediante o Memorando.FUNED/PRES.nº 70/2021 (27404422), foi 

encaminhado o Plano dispondo sobre 18 (dezoito) ações, sendo 10 (dez) dessas a serem 

implementadas no primeiro semestre de 2021 pelas áreas da FUNED. Dentre as ações contempladas 

no plano, citamos as seguintes:   

✓ Divulgar relatório com desempenho das principais entregas da FUNED (metas); 

✓ Revisar o procedimento de planejamento estratégico da FUNED; 

✓ Elaborar, disseminar e disponibilizar a política de gestão de riscos da Funed; 

✓ Realizar e divulgar Seminário de Ética Pública; 

✓ Publicar reportagens relacionadas ao Código de Ética Pública; 

✓ Retomar as atividades de implentação, gestão e avaliação do Plano de Integridade; 

✓ Avaliar, normatizar e divulgar rotinas de gestão documental das demandas oriundas do 

controle seccional; 

✓ Avaliar a estrutura orgânica da FUNED; 

✓ Reativar e manter rotina de gestão do Conselho Curador da FUNED e publicação do Regimento 
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Interno; 

✓ Desenvolver política interna de segurança da informação, contemplando gestão de acesso; 

✓ Elencar e procedimentar atividades de controle de riscos de segurança da informação. 
 

Em complementação às ações referentes ao princípio relacionado aos valores éticos, foi informado no 

Memorando.FUNED/PRES.nº 70/2021:  

Conforme disposto pela Comissão de Ética Pública da Funed: todos os valores e 

princípios éticos do serviço público estadual estão permeados no PGDI de cada 

servidor, acompanhando cada atividade/tarefa ali proposta. A avaliação do 

comportamento ético está intrinsecamente vinculada às entregas e 

desempenho individual do servidor. Não havendo, portanto, pertinência em 

avaliar o PGDI dos servidores longe dos valores e princípios éticos que regem sua 

conduta profissional. Todos eles concorrem amalgamados. 
 

Foi pontuado no citado memorando acerca da possibilidade de a pandemia ocasionada pelo vírus Sars-

CoV-2 vir a impactar na implementação de ações planejadas em médio e longo prazos, e caso ocorra, 

esta Controladoria Seccional será informada quanto à revisão de prazos e atividades.  

Ainda, foi considerado sobre o valor do documento de auditoria como fonte de subsídio às ações 

implementadas pela nova gestão da FUNED, tendo sido solicitada cooperação desta CSEC, no sentido 

de otimizar a gestão, resposta, monitoramento e compliance de demandas e processos. 

Contudo, não identificamos no Plano em referência as ações relativas ao “Princípio 4 - Compromisso 

da alta administração em atrair, desenvolver e reter pessoas com competências técnicas, em 

alinhamento com os objetivos da organização”, cujas recomendações (2.1.12 a 2.1.15) abordam 

basicamente a necessidade de promover capacitações, desenvolver e reter pessoal, desenvolver 

competências de gestão, capacitar os terceirizados e implantar a avaliação de desempenho para estes, 

assim como, a necessidade de revisar a forma de cálculo e distribuição da GIEFS - Gratificação de 

Incentivo à Eficientização dos Serviços. 

Assim, mediante o Memorando.CGE/CSEC_FUNED.nº 19/2021 (27997486), emitido em 13/04/2021, 

foi solicitada a complementação das informações, cujas medidas devem ser objeto de análise, 

consideradas e/ou justificadas dentre as ações estabelecidas.  

Diante do exposto, entende-se que as ações contempladas no Plano de Ação até então, num total de 

18 (dezoito), mesmo que não estejam dispostas de forma expressa para cada uma das medidas 

propostas no documento de auditoria, se relacionam e devem abranger as demais proposições ali 

estabelecidas.  

Quanto àquelas relativas ao Princípio 4, conforme supramencionado, aguardam-se  as respectivas 

considerações e/ou adoção das medidas. 
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2.4 - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS FINANCEIROS E NÃO FINANCEIROS 

DECORRENTES DA ATUAÇÃO AO LONGO DO PERÍODO  
 

Mediante os trabalhos de auditoria realizados no ano de 2020, foram apresentadas recomendações e 

orientações que se traduzem em benefícios financeiros (quantitativos) e não financeiros (qualitativos), 

conforme exposto a seguir: 

Quanto  ao trabalho referente à avaliação do Contrato nº 2535/2013, celebrado com a empresa 

CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A, foram propostas ações preventivas no Relatório de Auditoria 

nº 2260.0303.20, por meio de 15 (quinze) medidas, no sentido de gerar, em futuros procedimentos 

licitatórios, economia e aperfeiçoamentos pautados na eficiência quanto ao uso de recursos na 

Fundação Ezequiel Dias. Os benefícios foram classificados como qualitativos com vistas ao 

aperfeiçoamento da gestão pública e estão relacionados às recomendações e orientações efetuadas. 

Também, foram verificadas inconformidades com a indicação de  dano estimado em R$ 369.628.96, 

cujos benefícios foram classificados como financeiro (quantitativo) e potencial, onde se busca a 

recuperação de valores pagos indevidamente. 

Os procedimentos avaliados que resultaram na emissão das Notas de Consultoria nº 2260.0515.20, nº 

2260.0584.20 e nº 2260.0700.20, se referem a contratações para o enfrentamento da pandemia 

COVID-19 (Processos de Compra nº 112, nº 192, nº 259/2020), cujas análises foram efetuadas a partir 

de riscos identificados nos processos licitatórios nas categorias extrema, alta, média e baixa.  

Foram constatadas oscilações nos preços, entretanto, as justificativas apresentadas se referem à alta 

no dólar e por isso despertaram a suspeita de sobrepreço, tendo sido emitidas recomendações no 

sentido de mitigar tais riscos. Também, identificamos ausência de justificativas fundamentadas para 

as licitações utilizando o Programa 26, exclusivo para as contratações COVID. As ocorrências geraram 

recomendações objetivando ajustes e aperfeiçoamento dos processos, tendo sido identificados 

benefícios qualitativos e efetivos. 

Quanto à Nota de Auditoria nº 2260.0889.20, referente à conformidade das contratações COVID-19, 

os benefícios evidenciados foram em sua totalidade qualitativo e efetivo, em cujas categorias foram 

identificadas 10 (dez) medidas para aperfeiçoamento dos processos e 05 (cinco) para compliance, 

tendo sido essas implementadas, saneadas e/ou justificadas. 

A Nota de Auditoria nº 2260.1233.20, Processo SEI 1520.01.0010841/2020-61, contempla achados que 

sugerem a necessidade de motivação adequada para as contratações, notadamente, quanto às de 

caráter emergencial por dispensa de licitação, em especial, para os procedimentos referentes ao 

Programa 26. Foram recomendadas 8 (oito) medidas classificadas como qualitativas, também 

implementadas.  
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A Nota de Auditoria nº 2260.1296.20 se refere a possíveis irregularidades relacionadas à contratação 

oriunda do Processo de Compra nº 2261032 000216/2019, em que houve a proposição de 4 (quatro) 

medidas com benefícios qualitativos para aperfeiçoamento de processos, tendo sido implementadas 

3 (três) delas. O procedimento foi direcionado para apuração dos fatos, considerando nova 

manifestação apresentada após a finalização do trabalho, que se relaciona ao mesmo procedimento e 

à manifestação apresentada pelo gestor na efetividade do trabalho referente às averbações dos 

seguros contratados. 

Quanto ao Relatório de Auditoria nº 2260.1485.20, cujo trabalho teve como objetivo avaliar a 

estrutura de controle e o grau de maturidade dos controles internos da Fundação Ezequiel Dias, foram 

avaliadas as atividades de risco, ambiente de controle, informação/comunicação e monitoramento, 

que foram subdivididas em 15 (quinze) princípios, tendo sido propostas 38 (trinta e oito) medidas  

classificadas como qualitativas.  

O trabalho visou fortalecer a Governança Corporativa com abordagem relativa a processos, costumes, 

políticas, leis e normativos internos que regulam a Fundação, também foram avaliados, de maneira 

sistêmica, os riscos e controles da instituição. Foram identificadas causas de deficiências e 

oportunidades de melhoria, de forma a aumentar a qualidade das informações geradas e garantir o 

cumprimento de metas institucionais. 

Como o documento de auditoria foi emitido em 30/12/2020, as medidas se encontram em fase de 

implementação, cujo Plano de Ações foi apresentado pela gestão em 29/03/2021, havendo a 

necessidade de sua complementação, conforme mencionado no item anterior. 

Diante do exposto, insta mencionar que os principais achados de auditoria relacionados aos 

procedimentos supracitados e ações do exercício de 2020 se afiguraram em orientações para melhoria 

da gestão de riscos e aperfeiçoamentos de procedimentos e processos licitatórios, sobretudo, para 

aqueles referentes ao enfrentamento da pandemia, devido a sua relevância para a saúde pública. 

Foram propostas 87 (oitenta e sete) recomendações e orientações gerando benefícios de controle. 

Dessas, 3 (três) foram classificadas como benefícios financeiros e 84 (oitenta e quatro) como 

qualitativos, o que corresponde a 3,5% (três vírgula cinco por cento) do tipo quantitativo (financeiro) 

e 96,5%  (noventa e seis vírgula cinco por cento) equivalentes a benefícios qualitativos (não 

financeiros), os quais se subdividem em categorias. 

Assim, os trabalhos de auditoria realizados ao longo do exercício de 2020 ensejaram benefícios à 

FUNED, especialmente, de ordem qualitativa ou não financeira, conforme gráficos a seguir: 
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Benefícios do Controle gerados em 2020 

           
                                                                                                                      UNIDAD E EM VALORES PERC ENTUAIS  (% )  

 

Diante dos apontamentos efetuados, percebe-se a atuação do controle interno voltada ao 

aperfeiçoamento dos processos, controles e governança, em busca de  melhorias que garantam a 

entrega de produtos e serviços à sociedade, conforme definido nos instrumentos de planejamento. 

 

2.5 RESULTADO DO MONITORAMENTO DAS DECISÕES EXPEDIDAS POR ÓRGÃOS DE 

CONTROLE EXTERNO, PELO CONSELHO FISCAL E PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

SE HOUVER 
 

Quanto ao tópico em referência,  informa-se que não houve recomendações efetuadas por órgãos de 

controle externo ou pelo Conselho Curador da FUNED em 2020, conforme exposto a seguir: 

Mediante o Memorando.FUNED/SCONT.nº 13/2021 (SEI 26157835), o Serviço de Contabilidade - 

SCONT/DGFO, informou que: 

(...) não foram realizados trabalhos de auditorias externas de fiscalização na 

FUNED em 2020. 

E ainda: 

Devido à pandemia e trocas de gestão da FUNED em 2020, não houve apreciação 

das contas de gestão referente ao exercício de 2020. 

 

Depreende-se que a prestação de contas informada se refere ao exercício de 2019, que foi entregue 

ao TCE/MG no ano de 2020.  

 

No mesmo sentido, acerca de decisões expedidas pelo Conselho Curador da FUNED no exercício 

anterior, por meio do Despacho nº 134/2021/FUNED/PRES (SEI 26136813), a Presidência4 considerou 

que: 

 
4 A designação do atual Presidente foi publicada no Diário Oficial Eletrônico de Minas Gerais em 21/11/2020. 
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(...) a atual gestão, que teve seu início em meados de novembro de 2020, 

tomou conhecimento que o mesmo encontra-se inativo e desatualizado 

segundo o novo Estatuto da instituição, publicado a partir do decreto nº 

47.910, de 07 de abril de 2020.  

Tendo isso, informamos que temos tomado as providências cabíveis para a 

devida reativação do Conselho com especial celeridade e, tão logo a prestação 

de contas do ano de 2020 da FUNED esteja concluída, essa será levada à 

apreciação do Conselho Curador e a ata dessa reunião será encaminhada, 

conforme solicitado. 
 

Salientamos que, em 07/05/2021, foi publicada no D.O.E. a designação dos novos membros do 

Conselho Curador da FUNED, para mandato de 2 (dois) anos. 

 

Em relação às prestações de contas dos exercícios anteriores, informa-se que, aquelas referentes aos 

exercícios de 2017 e 2018 foram aprovadas sem ressalvas, à época de suas apresentações ao Conselho 

Curador. 

Ainda, em consulta  ao sítio eletrônico (www.tce.mg.gov.br), verificam-se os exercícios em que a 

FUNED teve suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, sendo as contas 

do ano de 2016 o último procedimento disponível, cujo acórdão emitido em 24/05/2018 traz a 

seguinte decisão, in verbis: 

 

I) julgar regulares, sob o aspecto formal, as contas anuais relativas ao exercício 
financeiro de 2016, de responsabilidade dos gestores da Fundação Ezequiel Dias 
- Funed, à época (...), com a recomendação e o registro constantes na 
fundamentação, com fundamento nas disposições do inciso I do art. 48 da Lei 
Complementar nº 102, de 2008, c/c o inciso I do art. 250 da Resolução TC nº 12, 
de 2008 (RITCEMG);  
II) determinar o arquivamento dos autos, cumpridos os procedimentos 
regimentais cabíveis. 

 
Insta salientar que a citada recomendação foi a de que a: 
 

(...) atual Administração da Funed efetue seus pagamentos em estrita 
observância ao disposto no caput do art. 5º da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
Em 17/08/2018, o então Presidente da FUNED foi oficiado (Ofício nº 14.845) quanto à decisão, cujo 

arquivamento dos autos, pelo TCE/MG, ocorreu em 29/08/2018 (Guia nº 1426317). 

 

2.6 - DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS 
 
Em 2020, a equipe da Controladoria Seccional da FUNED participou de capacitações em auditoria, 

perfazendo o total de 118 (cento e dezoito) horas, conforme apresentado no quadro a seguir: 
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Quadro II - Capacitações em auditoria realizadas no ano de 2020 
 

Tema 
Quantidade 

de servidores 
capacitados 

Carga horária 
da capacitação 

por servidor 

Entidade 
responsável pela 

capacitação 

Webinar A atuação do controle na perspectiva emergencial 1 4 AGU 

Treinamento Neoway - sistema contratações Coronavirus. 2 1 Neoway 

Evento Pode Falar 6º Episódio - Controlador-Geral e Auditora de 
Contas Públicas da CGE/PB - Rossana Guerra. 

 

1 1 

 

CGE/MG  

Webseminário IIA - O papel das IPPFs (Normas Internacionais das 
Práticas de Auditoria Interna) na consolidação da função de 
auditoria e fortalecimento da governança no setor público. 

 
1 2 

Instituto Auditores 
Internos Brasil 

Webinar 46º Fórum Permanente de Controle Interno - Modelo de 
Capacitação de Auditoria Interna no Poder Executivo. 

 
 

1 
 

4 

 
 

CGE/CE 

XVI Encontro Nacional de Controle Interno.  2 20 CONACI 

Treinamento Metodologia de Avaliação da Estrutura de Controle 
em Nível de Entidade. 

 

2 4 
 

CGE/MG 

Webinar "Sistemas de Auditoria: o FISCALIS-TCU" e "Sistemas de 
Auditoria: e-AUD CGU"* 

 

1 3 
 

TCM/SP 

Curso Controles na Administração Pública* 1 30 TCU 

Webinar sobre a atualização do modelo de 3 linhas* 1 2 CONACI 

Webseminário Diálogos sobre Controle Interno 1 2  TCE/ES 

Curso Normas anticorrupção, antissuborno e compliance público 
(EAD). 

2 10 FGV 

  * Eventos não informados no RACI 2020. 

 

2.7 - OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020 
 

Em cumprimento ao Plano de Atividades de Controle Interno de 2020, também foram realizadas pela 

CSEC/FUNED atividades de transparência e integridade e correição administrativa, tendo sido emitidos 

19 (dezenove) documentos técnicos relativos a tais atividades5,  sendo 17 (dezessete)  referentes à 

área correcional, além de capacitações nas respectivas áreas, que perfazem 618 (seiscentas e dezoito) 

horas da equipe em capacitações nas áreas de transparência, integridade e correição. 

Dentre as atividades da área de transparência, destacam-se a avaliação do menu Transparência da 

Fundação Ezequiel Dias sob a ótica da transparência ativa, bem como a análise das demandas 

registradas no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-Sic, no âmbito da 

transparência passiva. Os trabalhos ensejaram a emissão de 2 (duas) notas técnicas. 

No que se refere ao Fomento à integridade, promovemos o acompanhamento inicial dos trabalhos do 

Comitê de Integridade, Riscos e Controle, instituído pela Portaria nº 93/2019. No entanto, a respectiva 

ação contida no PACI restou prejudicada, tendo em vista o sobrestamento das atividades do Comitê, 

conforme justificado pelo então coordenador, a saber: 

Após a publicação da Comissão tivemos 2 ou 3 reuniões com a finalidade de 

alinhar responsabilidades e cronograma de trabalho. (...) Contudo logo em 

março houve a erupção da pandemia e a instituição foi absorvida nessas 

atividades. Ademais tivemos a questão do teletrabalho e a adaptação dos 

 
5 Não foram considerados no cálculo os 50 (cinquenta) documentos de efetividade emitidos em 2020 para os procedimentos 

correcionais finalizados. 
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servidores ao novo regime. Não obstante, houve instabilidade política e 

substituição do vice-presidente da instituição, que é o presidente da comissão. 

Diante desse contexto as atividades terão que ser repensadas. Nesse sentido, 

contamos com o apoio de todos vocês que são da Comissão.                                                                                                 
 

Quanto aos trabalhos de correição administrativa, foram realizadas 11 (onze) averiguações 

preliminares, tendo sido concluídos 10 (dez) procedimentos correcionais (SAI e PAD) e homologados 

3 (três) Termos de Ajustamento Disciplinar.  

Ainda, foram executadas ações para o acompanhamento dos processos relativos ao SISPATRI de 

2019/2020, com a regularização da situação de 39 (trinta e nove) servidores e a homologação de 

Termo de Ajustamento Disciplinar (já considerado no cômputo anterior) para um servidor que deixou 

de efetuar a sua declaração de bens e valores.  

O Relatório de Atividades de Controle Interno - RACI 2020, conforme consta do Anexo 2 deste 

documento, apresenta as ações, atividades e informações acerca dos trabalhos de auditora, 

transparência, integridade e correição realizados pela CSEC/FUNED durante o exercicio. 

 
 

3. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CAPUT DO ART. 5º DA LEI FEDERAL 

Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 
 

Este item tem por finalidade verificar se a FUNED observou, no exercício de 2020, as disposições do 

art. 5º da Lei 8.666/1993 quanto ao cronograma de pagamento das obrigações contraídas em 

decorrência da contratação de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços. 

Conforme Roteiro para Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão da AUGE/CGE, publicado em 

13/03/2021, deverá ser observado o disposto no Parecer nº 16.279 emitido em 18/11/2020 pela 

Advocacia-Geral do Estado - AGE, por meio do qual foi orientado que “(...) a data a ser considerada 

como parâmetro para pagamento na ordem cronológica é a data de emissão/registro da liquidação da 

despesa, nos termos dos artigos 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964”.  

Assim, da avaliação procedida sobre a amostra de 76 (setenta e seis) pagamentos referentes ao 

fornecimento de bens e prestação de serviços no âmbito da FUNED, por meio da Funcional 

Programática 10.571.076.4187.0001, Fonte de Recursos 10, foi constatado que 63 (sessenta e três) 

pagamentos, correspondentes a 82,9% (oitenta e dois vírgula nove por cento) da amostra, 

obedeceram a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, e 13 (treze) desses, 

correspondentes a 17,1% (dezessete vírgula um por cento), não obedeceram a ordem cronológica. 

Assim, tendo sido solicitados esclarecimentos acerca das ocorrências que envolvem estes treze 

pagamentos, a Divisão de Gestão Financeira e Orçamentária - DGFO, justificou mediante e-mail 

emitido em 03/05/2021 (29070410 e 29070558), que: 
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 - Toda ordem de pagamento para ser transmitida aos bancos depende de 

assinatura dos ordenadores de despesa. O problema em alguns casos é que o 

Serviço de Administração Financeira programa a ordem de pagamento de 

acordo com a ordem cronológica, mas algum ordenador demora alguns dias para 

assinar e quando é transmitida, fica fora da cronologia por poucos dias úteis. 

Existe um trabalho de conscientização e cobrança do SAF quanto às assinaturas 

digitais dos ordenadores, no entanto, pode ocorrer algum impedimento durante 

as assinaturas, considerando a rotina de cada ordenador da FUNED. 

Importante destacar que nestes casos, são emitidas diversas ordens de 

pagamento na mesma data para assinatura de vários ordenadores, sendo que 

alguns assinam a contento e pode ocorrer atraso de outros, ocasionando uma 

diferença de dias úteis nas compensações bancárias. 

- Constatamos três pagamentos fora da ordem cronológica motivados por erro 

operacional, nos quais trabalharemos no refinamento dos controles para 

melhoria dos nossos processos de trabalho. 

- Destacamos também o pagamento para a Cemig Distribuição S.A. que ocorreu 

fora da cronologia por se tratar de despesa de utilidade pública. 
 

Ainda, foram incluídas observações pela DGFO para tais pagamentos, cujos procedimentos extraídos 

de parte da amostra avaliada, tidos como fora da ordem cronológica, se apresentam numerados e em 

destaque no Quadro III a seguir: 
 

Quadro III - Pagamentos efetuados fora da ordem cronológica 

 
Item 

Razão Social Credor 
 

Empenho 
nº 

Data 
Exigibilidade 

Data 
Pagamento 

Valor 
Pago 

Financeiro 
em R$ 

 
Observações efetuadas pela gestão 

1 
LAS DO BRASIL COM. DE 
PROD.ANALITICOS LABOR. LTDA 

2115 23/09/2020 10/11/2020 970,00 Atraso na assinatura - ordenador despesa 

2 MAQNETE COM. E SERV. EIRELI 1897 24/09/2020 10/11/2020 562,50 Atraso na assinatura - ordenador despesa 

 
CREMER S.A. 2150 25/09/2020 09/11/2020 380, 00 

As OPs foram registradas na mesma data, 
mas cada ordenador assinou em data 
diferente. 

BAUMER S A 2113 28/09/2020 09/11/2020 77.000,00  

WATERS TECH. DO BRASIL LTDA. 1913 28/09/2020 09/11/2020 3.448,49  

PROCEDATA INFORM. LTDA 2254 08/10/2020 12/11/2020 4.980,57  

3 OI MOVEL S/A  2092 08/10/2020 16/12/2020 180,00 Erro operacional 

 CCA AUTOM. PREDIAL LTDA - ME 1851 08/10/2020 11/11/2020 38.586,00  

CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI  2065 09/10/2020 18/11/2020 304,50  

QUALIVIDROS DISTRIB. LTDA 2147 13/10/2020 18/11/2020 1.480,00  

ANALITICA LTDA 2052 14/10/2020 18/11/2020 273,60  

MULTIBIO COM. E REPRES. LTDA 2270 15/10/2020 18/11/2020 8.500,00  

AACP SERVICO AMB. EIRELI 2211 15/10/2020 18/11/2020 62,50  

CYTIVA DO BRASIL COM. E SERV. 
P/ BIOTECNOLOGIA LTDA. 

2045 16/10/2020 18/11/2020 6.120,00 
 

4 CYTIVA DO BRASIL COM. E SERV. 
P/ BIOTECNOLOGIA LTDA. 

2045 16/10/2020 04/12/2020 56.482,50 

Na planilha encaminhada (...), doc 26833916, 
a NF 877, no valor de R$ 1.444,80 (...)  foi 
relacionada na ordem correta, portanto, na 
ordem cronológica. O não pagamento das 
NFs 3418 e 3419 na mesma data decorreram 
de saldo de recurso insuficiente, sendo estas 
pagas na programação do mês seguinte, qual 
seja, dezembro/2020. 

5 
 

CYTIVA DO BRASIL COM. E SERV. 
P/ BIOTECNOLOGIA LTDA. 

2045 16/10/2020 04/12/2020 18.191,65 
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Item 

Razão Social Credor 
 

Empenho 
nº 

Data 
Exigibilidade 

Data 
Pagamento 

Valor 
Pago 

Financeiro 
em R$ 

 
Observações efetuadas pela gestão 

 W N LAVANDERIA LTDA -ME 1865 16/10/2020 18/11/2020 1.444,80  

LOJA LABOR. PROD. PERFUM. 2269 21/10/2020 01/12/2020 10.380,00  

CIRURGICA FERNANDES  2262 22/10/2020 01/12/2020 18,80  

6 E. R. FELIX - PROD. AGROP 2120 26/10/2020 07/12/2020 89,70 Ordem cronológica correta 

7 
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA 
BRASILEIRA LTDA 

2336 27/10/2020 07/12/2020 1.999,50 Ordem cronológica correta 

 
HEXAGONO QUIMICA E EQUIP. 
PARA LABORATORIOS EIRELI 

2257 28/10/2020 01/12/2020 660,00 Erro operacional 

8 
AACP SERVICO AMBIENTAL 
EIRELI 

2211 29/10/2020 07/12/2020 125,00 Ordem cronológica correta 

9 
AACP SERVICO AMBIENTAL 
EIRELI 

2211 29/10/2020 07/12/2020 62,50 Ordem cronológica correta 

 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2175 03/11/2020 06/11/2020 244.310,03 Pagamento de despesa de utilidade pública 

10 GERBRA COMERCIO EIRELI - ME 2312 04/11/2020 07/12/2020 160,00 
Atraso na assinatura - ordenador de 

despesa 

11 SINTESE BIOTECNOLOGIA LTDA 1985 05/11/2020 07/12/2020 1.564,29 
Atraso na assinatura - ordenador de 

despesa 

12 BRUMADINHO PAPEL E 
COMERCIO LTDA - ME 

2313 06/11/2020 11/12/2020 67,50 
Atraso na assinatura - ordenador de 

despesa 

 INDALABOR INDAIA LABOR. 
FARMACEUTICO LTDA 

2311 06/11/2020 04/12/2020 450,52 
As OPs foram registradas na mesma data, 
mas cada ordenador assinou em data 
diferente. 

QUALITY MAX IND. E COM. 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 

2314 06/11/2020 07/12/2020 5.100,50 
 

MASTERMED COM. LTDA -EPP 2397 06/11/2020 07/12/2020 60,00  

ANALITICA LTDA 2216 09/11/2020 11/12/2020 548,14  

13 
BRUMADINHO PAPEL E 
COMERCIO LTDA - ME 

2307 09/11/2020 04/12/2020 78,50 Erro operacional 

Fonte CGE - B.O. 

 

Para os pagamentos em que não houve a observância à cronologia de pagamentos, não foram 

identificadas as publicações das justificativas, as quais deveriam ter sido efetuadas previamente, nos 

termos do art. 5º, da Lei nº 8.666/1993. 

Diante do exposto, insta salientar que a “quebra” da cronologia sem a respectiva publicidade quanto 

às respectivas justificativas pode acarretar efeitos como parcialidade, atendimento de interesses 

particulares em detrimento ao público, favorecimentos indevidos, insegurança dos credores quanto 

ao momento em que serão pagos e descumprimento das normas de execução orçamentária e 

financeira. 

Relevante, portanto, que sejam revistos os fluxos internos para que as justificativas utilizadas para 

eventuais quebras de ordem cronológica de pagamentos sejam tempestivamente publicadas, 

trazendo à FUNED benefícios como o fortalecimento dos controles interno, externo e social,  segurança 

aos credores quanto ao momento em que receberão seus pagamentos e aderência às normas. 
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E em que pese a relevância das impropriedades e a necessidade de seu tratamento adequado, não 

identificamos comprometimento do alcance dos objetivos, e que, de modo geral, a cronologia foi 

objeto de atenção por parte do corpo gerencial da Fundação.  

Dada a situação verificada, os achados serão abordados na Nota de Auditoria nº 2260.0463.21, que 

será emitida em conjunto com o presente documento. 

 

4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, COM DESTAQUE PARA AS AÇÕES 

DE ENFRENTAMENTO À COVID-19, SOB A RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, NOS TERMOS 

DA LEI Nº 23.632, DE 02/04/2020. 
 

A avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial da Fundação Ezequiel Dias, no ano-exercício de 2020, foi realizada nos termos 

demonstrados nos subitens a seguir: 

4.1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

O objetivo da presente ação foi avaliar a eficiência e a eficácia dos programas e das 

ações/projetos/operações especiais da FUNED, conforme previsto na Constituição Federal - CF/1988, 

arts. 70, caput e 74, inciso II; e Constituição Estadual de Minas Gerais - CE/MG 1989, art.13, 40, inciso 

I, 81, inciso II. 

O Roteiro Para Elaboração de Relatório de Auditoria de Gestão da AUGE/CGE apresenta os conceitos 

de eficácia e eficiência da gestão orçamentária, a saber: 

 

Eficácia da Gestão Orçamentária: A eficácia da gestão orçamentária é obtida a partir do alcance de 

objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliado à observância de prazos 

estabelecidos e sem preocupação com a avaliação dos custos envolvidos, na consecução dos  “Projetos-

Atividades-Operações Especiais” (P/A/OE) associados à FUNED.  A mensuração da eficácia da gestão 

orçamentária deve ser precedida da análise da relação entre o resultado físico alcançado e o resultado 

físico previsto para cada P/A/OE na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme a equação a seguir: 

Coeficiente de Eficácia (EA %) = 
 Meta física realizada 

X 100 
 Meta física prevista* 

 

      Nota:(*) Programação física do P/A/OE sob análise, nos termos da LOA. 
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Eficiência da Gestão Orçamentária: A avaliação da eficiência da gestão orçamentária é obtida a partir 

da relação entre resultados produzidos e recursos empregados na consecução dos  “Projetos- 

Atividades-Operações Especiais” (P/A/OE) associados à FUNED.  

A mensuração da eficiência da gestão orçamentária deve ser precedida da análise da relação entre:  

(1) resultados obtidos em face dos previstos (meta física realizada versus meta física prevista) e  

(2) custos incorridos em face dos previstos (despesa realizada versus despesa fixada) de cada P/A/OE 

constante da Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme a equação a seguir: 

 

  Meta física realizada   

Coeficiente de Eficiência (EI %) = 
 Meta física prevista  

X 100 
 Despesa realizada  

  Despesa fixada   

 

Para o monitoramento das ações previstas na LOA, o Roteiro Para Elaboração de Relatório de Auditoria 

de Gestão replicou orientações contidas no Manual do SIGPLAN/SEPLAG e no Manual do Índice de 

Efetividade da Gestão Estadual (TCE/MG).  

Conforme o Manual do SIGPLAN, “a seção Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida 

visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, 

revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é “a avaliar”, “crítico”, “satisfatório” 

ou “subestimado”, conforme os seguintes parâmetros: 

● Status satisfatório: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas 

por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada 

até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho 

satisfatório situa-se igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no 

quadro “Desempenho Consolidado da Ação” por meio de farol verde. 

● Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por 

taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto 

ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status 

é estampado no quadro “Desempenho Consolidado da Ação” por meio de farol vermelho. 

● Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de 

execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto 

ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 

1,3. Esse status é estampado no quadro “Desempenho Consolidado da Ação” por meio de farol 

amarelo. 

● Status a avaliar: a ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a 

dimensão física ou orçamentária. Assim, quando qualquer dessas dimensões apresentar 

desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status 

é estampado no quadro “Desempenho Consolidado da Ação” por meio de farol branco”. 
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O intervalo compreendido entre 0,7 e 1,3 é tido como razoável para variação, fora do qual considera-

se haver uma distorção dos índices de execução física e orçamentária.  

A partir dos referidos critérios, a análise da execução orçamentária pode apresentar os seguintes 

resultados: 

● Gestão orçamentária eficaz: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação 

caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente 

à meta programada; 

● Gestão orçamentária parcialmente eficaz: dimensões física ou orçamentária do 

desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta 

programada ou quando dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa 

de execução acima de 130% perante a meta programada; 

● Gestão orçamentária eficiente: faixa de desempenho satisfatório situa-se igual ou acima 

de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3; 

● Gestão orçamentária parcialmente eficiente: o desempenho será crítico se a apuração for 

inferior a 0,7 ou o desempenho será superestimado se o respectivo valor for superior a 

1,3; 

● Eficácia da gestão orçamentária comprometida: dimensões física ou orçamentária do 

desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução igual a zero% da meta 

programada; 

● Eficiência da gestão orçamentária com eficiência comprometida: desempenho igual a 

zero. 
 

Em 2020, a Fundação Ezequiel Dias foi responsável pela execução de 10 (dez) projetos/atividades, 

conforme demonstrados no Quadro IV a seguir: 
 

Quadro IV - Programas e Projetos/Atividades - UO 2261 
 

Programa  
P/A/OE 
Código 

Descrição  
Produto / Medida 

26 1025 
Análises Laboratoriais realizadas / Unidade 
(referente ao enfrentamento da pandemia COVID-19)  

76 
4187 Produtos Científico-Tecnológicos gerados / Unidade 

4189 Exposição realizada / Exposição 

103 4272 Análises Laboratoriais realizadas / Unidade 

116 

1030 Peticionamento realizado / Unidade 

4288 Vacina, Soro ou outro Produto Biológico produzido / Unidade 

4289 Medicamento produzido / Unidade 

705 

2500 Ação de Apoio à Gestão Institucional realizada / Ação 

7004 Precatório/RPV pago / Unidade 

7009 Aporte realizado / R$ mil 

                        Fonte: LOA e SIGPLAN  
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Em nossas análises, confrontamos os dados previstos na LOA com a execução orçamentária da FUNED, 

por meio de pesquisas ao SIGPLAN e conforme consta do “Relatório de Gestão - Prestação de Contas 

do Exercício de 2020 ao TCE-MG”, elaborado pela gestão da Fundação.  

A partir da metodologia estabelecida pela Controladoria-Geral do Estado, cujo documento definitivo 

foi disponibilizado em 26/04/2021, calculamos os coeficientes de eficácia e eficiência de cada ação 

prevista na LOA/2020, bem como os índices de eficácia e eficiência e a avaliação da gestão 

orçamentária.  

Verifica-se que, das dez ações, os desempenhos de três (2500, 7009 e 4272) foram considerados 

satisfatórios quanto à sua eficácia e eficiência, a ação 4187 foi considerada subestimada em ambos 

coeficientes e o desempenho da 4189 foi classificado como crítico também em ambos coeficientes. 

Para a ação 7004, a  eficácia foi considerada subestimada e a eficiência, crítica. As ações 1030 e 4288 

foram satisfatórias quanto à eficácia e críticas quanto à eficiência, e a 4289 recebeu classificação 

inversa.  

Portanto, com base nos resultados apresentados, constatamos que o Índice de Eficácia (IA %) atingiu 

55,6% (cinquenta e cinco vírgula seis por cento), enquanto que o Índice de Eficiência (II %) foi de 44,4% 

(quarenta e quatro por cento), e cuja conclusão foi a de que a gestão orçamentária da FUNED, no ano-

exercício de 2020, se apresentou parcialmente eficaz e parcialmente eficiente, motivada pelas 

seguintes ocorrências: 

➢ Desempenhos físico (154%) e financeiro (272,9%) subestimados para o Programa P/A/OE 
705-7004 -  Precatório/RPV Pago / Unidade; 

 

➢ Execução física subestimada (303,8%) do Programa P/A/OE 76-4187 - Produtos Científico-
Tecnológicos gerados / Unidade; 
 

➢ Execução financeira subestimada (182,6% e 167,1%) para os respectivos Programa P/A/OE 
116-1030 -  Peticionamento realizado / Unidade e Programa P/A/OE 116-4288 - Vacina, 
Soro ou outro Produto Biológico produzido / Unidade; 
 

➢ Desempenho crítico para as metas física e financeira do Programa P/A/OE 116-4289 - 
Medicamento produzido / Unidade; 
 

➢ Execução física comprometida do Programa P/A/OE 76-4189 - Exposição realizada / 
Exposição; 
 

➢ Execução extraordinária do Programa P/A/OE 26-1025 - Análises Laboratoriais realizadas/ 

Unidade6, não contemplado na LOA, tendo sido criado mediante a edição da Lei Estadual 

nº 23.632, de 02/04/2020. 
 

 
6 Em Minas Gerais, a FUNED é o laboratório de referência para o diagnóstico de covid-19 pelo método de RT-PCR em tempo 
real, sendo responsável também pela habilitação das universidades e laboratórios públicos para a realização dos exames pelo 
SUS.       Fonte: Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (SEI 26037062) 
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Por meio do “Relatório de Gestão - Prestação de Contas do Exercício de 2020 ao TCE-MG”, elaborado 

pela gestão da FUNED, foram apresentadas justificativas para os programas e ações em 2020, quanto 

as suas metas físicas e financeiras, das quais transcrevemos as seguintes: 

Em relação ao Programa P/A/OE 705-7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias: 

A meta física e orçamentária desta ação refere-se às demandas de ações judiciais 

em que não é possível mensurar o quantitativo mensal corretamente, apenas 

estimar os dados de acordo com a série histórica. A meta programada para esta 

ação considerou o histórico do último ano, no entanto, foi recebido um número 

muito maior de demandas de pagamentos de RPVs em 2020 justificando o 

desempenho subestimado. 

Em relação ao Programa P/A/OE 76-4187 - Pesquisa e Desenvolvimento, tem-se que: 

O resultado dessa ação foi consideravelmente superior à meta com o total de 79 

artigos científicos publicados em revistas indexadas. O novo cenário de epidemia 

proporcionou um maior incentivo às pesquisas relacionadas à saúde e com isso 

o tempo de aceite e publicações dos artigos pelas editoras de revistas científicas 

em 2020 foi  menor do que geralmente era. Ao mesmo tempo, a situação de 

teletrabalho também facilitou para a dedicação à escrita dos artigos, pois 

durante os períodos de onda vermelha definido pelo Plano Minas Consciente os 

pesquisadores ficaram impedidos de realizar as atividades laboratoriais 

relacionadas à execução dos projetos de pesquisa. E ainda, a produção não 

planejada relacionada à epidemia do covid-19 também contribuiu para maior 

publicação de artigos. Além das publicações de periódicos científicos, nesse ano 

houve o depósito de seis novas patentes totalizando atualmente 37 registros, 

foram 20 projetos submetidos, aprovação de 03 projetos, 07 Formalização de 

Parcerias, 40 projetos de pesquisa em andamento, 33 parcerias vigentes, 2 "Spin-

off" em atividade e orientações/co-orientações de mestrado e doutorado. O 

desempenho orçamentário foi menor que o planejado. As despesas fixas durante 

todo o ano foram menores que a previsão em função do grande número de 

servidores ter permanecido em teletrabalho em função da pandemia de Covid-

19. Além disso, o desempenho orçamentário reflete os processos da cadeia de 

suprimentos da instituição e devido ao fato de alguns processos de aquisição de 

insumos e equipamentos não terem sido concluídos e assim a execução da 

despesa não chega a fase de liquidação. A gestão da Funed identificou 

necessidades de melhoria na cadeia de suprimentos da instituição de forma a 

garantir mais assertividade dos processos de compras e redução do tempo de 

ressuprimento. Para isso, grupos de trabalhos e planos de ações direcionados a 

melhorias no processo de compras e de gestão de estoque estão nas prioridades 

da gestão para atuação em 2021. 
 

E tendo sido solicitados esclarecimentos, pela CSEC, no sentido de identificar quais seriam os processos 

de aquisição de insumos e equipamentos não concluídos em 2020 e como esses processos impactaram 

na geração de produtos científicos-tecnológicos, por meio do Memorando.FUNED/UGE.nº 4/2021 (SEI 

28601808) foi informado que: 
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Do total de 380 processos planejados para 2020, 172 processos foram finalizados 

no exercício, 137 não finalizaram no respectivo ano, estendendo-se para o ano 

de 2021, e  71 processos tiveram resultado nos pregões fracassados ou desertos. 

O impacto financeiro dos processos que tiveram resultado nos pregões 

fracassados ou desertos, totalizou um valor aproximado de R$ 746.000,00. Não 

é possível avaliar o impacto financeiro dos processos que não foram finalizados. 

É importante destacar que esses processos estão em andamento para aquisição 

em 2021. Existem várias causas da não execução de todo o planejamento de 

compras, entre elas podemos citar a complexidade dos processos de aquisição 

da Funed que contempla itens para diferentes negócios, como, pesquisas, 

análises laboratoriais de vigilância em saúde e produção industrial de 

medicamentos, e o volume de processos na Instituição. 

O planejamento de aquisições da DPD de 2020 contemplava diferentes itens 

necessários para realização das análises de pesquisa como: reagentes para 

detecção de DNA, reagentes de bioquímica, reagentes para cultivo celular, para 

citometria de fluxo, para análises físico-químicas, entre outros e também alguns 

equipamentos laboratoriais como; estereomicroscopio, estufa de laboratório, 

microscópio elétrico, estação dissolutora de fluxo contínuo, leitor de 

microplacas, pipetadores automáticos, entre outros. Os itens do planejamento 

da DPD são necessários para a realização das análises e ensaios laboratoriais 

para continuidade dos projetos de pesquisa e desenvolvimento da Diretoria, 

bem como ampliação e inovação do parque tecnológico da instituição. 

É importante destacar que a meta orçamentária não tem uma relação direta com 

a meta física. O financeiro dessa ação refere-se ao pagamento de despesas fixas, 

como da conta de água, auxílio creche, estagiários, vencimentos de servidores e 

outros e de pagamentos de despesas variáveis necessárias para a realização das 

metodologias dos projetos de pesquisa, como compra de reagentes, 

equipamentos, consumíveis, bem como estruturação e manutenção da 

infraestrutura laboratorial. A meta física relaciona-se com a geração de produtos 

científico-tecnológicos, compreendendo patentes depositadas, produtos ou 

processos tecnológicos desenvolvidos descritos em relatórios técnicos e artigos 

científicos publicados em revistas indexadas. 

Apesar da não aquisição de todo o planejamento de 2020, a Diretoria conseguiu 

dar andamento nos projetos de pesquisa com insumos em estoque, 

equipamentos atuais e parcerias com outras instituições. Assim, a finalidade 

dessa ação foi mantida e o objetivo proposto para o exercício de 2020 foi 

alcançado. Foram publicados 79 artigos científicos, contribuindo para o 

compartilhamento do conhecimento científico. Ao longo do ano também houve 

o depósito de seis novas patentes totalizando atualmente 37 registros, entrega 

importante para contribuir para a geração de novos produtos para a saúde e 

ampliação do portfólio de tecnologias da Funed que pode gerar futuras receitas 

para a instituição por meio de licenciamentos e acordos de co-desenvolvimento 

de produto. 
 

Acerca do supracitado, de que a meta orçamentária não possui relação direta com a meta física, 

entende-se que os desempenhos físico e orçamentário devem manter consonância entre si, pois as 

metas de produção de bens e serviços ofertados à sociedade devem ser atingidas segundo os recursos 
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programados e que devem ser compatíveis com essas, até mesmo pelo fato de que a eficiência da 

gestão orçamentária é obtida a partir da correlação entre resultados produzidos e recursos 

empregados na consecução dos projetos/atividades/operações especiais. 

Em relação ao Programa P/A/OE 76-4189 - Ciência em Movimento, foi justificado o seguinte: 
 

Com o contexto da pandemia global pelo coronavírus e as orientações das 

autoridades internacionais e nacionais de saúde pelo isolamento social, as 22 

exposições do Ciência em Movimento planejadas para 2020 tiveram que ser 

suspensas. Apesar do atual cenário, a instituição continuou realizando as 

atividades e ações de divulgação científica durante o ano, reafirmando o 

compromisso da Funed com a popularização da ciência. Novos nichos de atuação 

foram descobertos durante este período e novos projetos foram desenvolvidos. 

No primeiro quadrimestre houve o lançamento do Programa “Funed em Casa: 

atividades na quarentena”, com conteúdo colocados nas redes sociais da 

Fundação voltadas para o público infantil com Tutoriais lúdicos e criativos, que 

abordam conteúdos relacionados à ciência, de maneira instrutiva e divertida. Em 

agosto foram lançados novos projetos, como: DESCOMPLICADA CIÊNCIA 

(Postagens que abordam o significado de termos científicos), CIENTISTAS DA 

FUNED (posts sobre o trabalho e rotinas dos cientistas da instituição), FALANDO 

EM BICHO (Posts que abordam de maneira lúdica, a partir de uma pergunta, 

curiosidades e informações sobre os animais peçonhentos, como serpentes, 

aranhas, abelhas e escorpiões). Além dos programas criados, foram realizadas 

ações virtuais do Funed na Escola: Palestra sobre Vacinas, para as seguintes 

instituições de ensino: Colégio São Paulo da Cruz, Colégio Dom Silvério e Colégio 

Sagrado Coração de Maria, Palestra SENAI (Biotecnologia, Universo das células e 

Resíduos e Reciclagem) e Palestra sobre Animais Peçonhentos para o Colégio 

Olimpo. O orçamento executado ficou próximo do planejado, uma vez que a 

maior parte do orçamento dessa ação é destinado ao pagamento de despesas 

fixas. Em 2020 não houve a execução de despesas com viagens e diárias devido 

a suspensão das exposições conforme as diretrizes do Decreto de calamidade 

pública do Estado em virtude da pandemia do covid-19. 
 

Em relação ao Programa P/A/OE 116-1030 - Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico: 

Os produtos desta ação foram 02 peticionamentos. O objetivo principal é manter 

e ampliar o portfólio de medicamentos FUNED em condições de registro 

satisfatórias de forma a permitir que estrategicamente sejam realizadas ações 

para o fornecimento de medicamentos em atendimento de demandas dos 

componentes da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Os objetivos 

específicos estão relacionados à execução dos projetos de transferência de 

tecnologia, desenvolvimento e de otimização de produtos biológicos e 

sintéticos. Incluem-se também parcerias para o desenvolvimento produtivo 

(PDP), prospecção de novas parcerias e novos produtos com parceiros públicos 

e privados, além de estudos e planos estratégicos para operacionalização do 

parque fabril. A meta planejada foi cumprida com dois peticionamentos, 

Captopril e Entecavir. Em julho, foi realizado o peticionamento do medicamento 

Captopril 25 mg comprimido, referente a melhorias no registro do medicamento 

e em setembro foi solicitado peticionamento na ANVISA de novo método de 
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desenvolvimento analítico para o Entecavir. Esse novo método mostrou-se mais 

vantajoso por representar redução dos reagentes utilizados e tempo de análise 

além de seguir parâmetros de compêndio oficial, conforme recomendado pela 

Anvisa. Além disso, ao longo do ano foram realizadas atividades relacionadas ao 

desenvolvimento e otimização de outros produtos como: desenvolvimento do 

Soro Anti-SARS-CoV-2; Insulina regular, Insulina NPH, Talidomida 50 mg, 

transferência da produção de Soros para a unidade V, Lenalidomida, dentre 

outros. Em relação ao desempenho orçamentário subestimado foi em razão da 

suplementação do saldo financeiro de recursos do convênio n.º 767898/2011, 

firmado com o Ministério da Saúde em 30 de dezembro de 2011, no valor de R$ 

3.344.807,26 e do saldo financeiro da contrapartida do convênio n.º 

767898/2011, firmado com o Ministério da Saúde em 30 de dezembro de 2011, 

no valor de R$ 22.089,66 que não haviam sido planejados. Devido a finalização 

do convênio (vencimento em fevereiro de 2020), esses recursos foram 

devolvidos ao MS. Além disso, foi necessário uma suplementação para 

pagamento de folha de pessoal, devido a um erro operacional que ocorreu nos 

primeiros meses do ano, no qual a despesa de pessoal não foi rateada entre as 

demais ações da Diretoria Industrial. Esse erro foi corrigido por volta de março, 

mas impactou no desempenho orçamentário. 
 

Tendo sido solicitados esclarecimentos sobre a ocorrência de suplementação para pagamento de folha 

de pessoal por erro operacional, em ação cuja finalidade é atender ao Programa Nacional de 

Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, mediante o Memorando.FUNED/UGE.nº 4/2021 (28601808) 

foi informado que: 

Em 2020, O Governo Estadual, por meio da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG/MG), alterou a metodologia de 

planejamento orçamentário de todos os órgão e entidades do Estado. A principal 

mudança dessa nova metodologia foi o formato de alocação das despesas, no 

qual praticamente todas as despesas dos órgãos e entidades tiveram que ser 

alocadas nas ações/projeto atividade de entregas finalísticas. Essa mudança 

impactou diretamente na execução da folha de pagamento e sua 

operacionalização, que é realizada pela SEPLAG, pois até 2019 existia uma 

ação/projeto atividade (2417) padronizada em todos os órgãos e entidades para 

alocar as despesas de pessoal do órgão. 

Considerando a diretriz dessa nova metodologia, a despesa de pessoal foi 

rateada entre as ações/projeto atividade finalísticas de cada órgão. Assim, a 

Funed fez a separação/indicação de dotações orçamentárias para alocação das 

despesas de pessoal de acordo com o organograma da FUNED cadastrado no 

Sistema Integrado de Administração de Pessoal (SISAP). 
 

Cabe mencionar, ainda, acerca do trecho contido no documento Notas Explicativas às Demonstrações 

Contábeis (SEI 26037062), a saber: 

As mudanças de metodologia de elaboração do orçamento e de PPAG trouxeram 

algumas dificuldades para comparar a execução orçamentária dos exercícios de 

2019 e 2020, sendo uma das alterações mais impactantes a alocação das 

despesas da folha de pagamento nas ações finalísticas da FUNED. Algumas ações 
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orçamentárias de despesas da área meio da fundação deixaram de existir em 

2020, sendo alocadas de acordo com o percentual de execução em cada entrega 

finalística, aumentando consideravelmente os valores alocados nas ações. 
 

Em relação ao Programa P/A/OE 116-4288 - Produção de Vacina, Soros e outros Produtos Biológicos: 

Foram entregues 17.641.990 de doses de vacina Meningocócica C de janeiro a 

dezembro de 2020. Diante do momento de pandemia o recebimento de doses 

ocorreu por meio de voos charter e os lotes recebidos são entregues de forma 

agrupada ao MS. Em 2020, foi dada a continuidade do processo de transferência 

de tecnologia da vacina Meningite C (Men. C) com a execução das atividades 

previstas no cronograma, relacionadas a fase III da transferência, como, 

qualificações das utilidades na unidade V. O cronograma de atividades é 

complexo e a instituição mantem reuniões semanais de forma a monitorar essas 

atividades e garantir a execução conforme planejado. Algumas ações não foram 

concluídas conforme planejamento devido especialmente a: impactos da 

pandemia do covid-19 no fornecimento de equipamentos e prestação de 

serviço; identificação de desvios no processo; equipamentos com defeito 

(necessidade de compra de peças) e limitação de recursos humanos. Apesar do 

ano desafiador a Funed progrediu satisfatoriamente no que se refere às 

instalações (qualificações das utilidades e equipamentos da Unidade V) e os 

riscos do projeto estão sendo devidamente gerenciados. Em relação a retomada 

da produção dos soros, que foi interrompida há alguns anos devido à 

necessidade de adequações na estrutura fabril, a retomada estava condicionada 

a aquisição de todos os insumos, uma vez que havia sido finalizada todas as 

etapas de adequações na infraestrutura. Em 2020 a Anvisa realizou uma 

auditoria na unidade e autorizou a retomada da produção. O documento atesta 

que a Funed está apta a produzir oito tipos de soros utilizados para o tratamento 

em caso de envenenamento e picadas por jararacas, cascavéis, surucucus, corais 

verdadeiras, escorpiões, além dos soros antirrábico e antitetânico. Entretanto, 

em dezembro de 2020, foi identificado durante a manutenção preventiva pela 

área da Divisão de Engenharia um vazamento de ar nos dutos do AVAC 

(Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado) de uma das salas da fábrica de 

Produção de Soros responsável pelo envase asséptico do produto. Esse fato 

superveniente comprometeu a qualificação do Sistema de AVAC, requisito 

fundamental para atendimento às Boas Práticas de Fabricação (BPF), de acordo 

com os critérios da RDC ANVISA n°301/2019. As intervenções já estão sendo 

providenciadas pela área de Engenharia. Diante disso, após constatação da 

correção da não-conformidade e da qualificação do sistema atendendo a BPF, a 

Diretoria Industrial terá condição fidedigna de precisar a data para retomada da 

produção de Soros. A execução orçamentária foi maior que o planejado devido 

em especial a variação cambial, com elevação da moeda estrangeira, uma vez 

que nessa ação há pagamentos em euro para o parceiro da transferência de 

tecnologia. Ao longo do ano foram realizados remanejamentos das demais ações 

para essa de forma a garantir os empenhos necessários para viabilizar a entrega 

das vacinas ao MS. 
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Em relação ao Programa P/A/OE 116-4289 - Produção de Medicamentos para o Componente Básico e 

Estratégico da Assistência Farmacêutica, foi informado pela gestão: 

A ação relaciona-se a entrega de dois medicamentos, Entecavir e Talidomida. O 

desempenho da meta ficou crítico, pois ao longo de 2020 não houve a entrega 

da totalidade planejada desses medicamentos. Em relação ao Entecavir, 

medicamento produzido em parceria com Farmanguinhos, no início do ano, a 

epidemia do Covid-19 impactou em atrasos no processo produtivo, devido as 

escalas de trabalho reduzidas em toda a cadeia de produção na Funed e também 

no parceiro Farmanguinhos, e também na aquisição dos insumos necessários 

para a produção. Com o esforço de todos os envolvidos houve a produção e 

entrega de 17 lotes de Entecavir ao Ministério da Saúde. O quantitativo restante 

não foi entregue devido a um desvio de qualidade, no qual um dos testes de 

dissolução foi insatisfatório. No entanto, após novas análises evidenciou-se que 

o produto apresentava qualidade, segurança e eficácia estando apto a ser 

distribuído à população. Em razão do desvio, 1 lote foi entregue por meio de 

nota fiscal de simples remessa, enquanto outro foi recolhido de acordo com a 

legislação sanitária. Esse quantitativo estava em quarentena aguardando 

resposta do peticionamento junto a ANVISA de novo método analítico realizado 

em 22 de setembro (Protocolo Nº: 2005.551638.729145). Em 14 de Dezembro 

de 2020 houve publicação da ANVISA no DOU referente à aprovação da 

alteração de método do Entecavir, assim ficou uma parte da entrega para 

finalizar o contrato n°97/2019 para ser realizado em 2021. Em janeiro de 2021 

foram entregues 337.720 unidades, restando apenas 1 lote para finalização do 

contrato. Esse lote já está produzido e está aguardando a autorização da 

vigilância sanitária para ser liberado. Em relação a talidomida, medicamento 

usado para atender aos programas de hanseníase, lúpus e Aids, do MS, a 

pandemia do covid-19 impactou no cronograma de produção desse 

medicamento. Houve atraso para assinatura do contrato da talidomida por parte 

do MS que foi assinado apenas em 22/09/2020 e na conclusão dos processos de 

aquisição dos insumos necessários para iniciar a produção. A primeira entrega 

de 503.550 comprimidos foi enviada ao MS em setembro e as demais entregas 

desse contrato serão realizadas em 2021. A execução orçamentária a menor 

deve-se em especial a não conclusão dos processos de aquisição de insumos e 

equipamentos que estão em fase interna e não chegaram na fase de liquidação. 

A gestão da Funed identificou necessidades de melhoria na cadeia de 

suprimentos da instituição de forma a garantir mais assertividade dos processos 

de compras e redução do tempo de ressuprimento. Para isso, grupos de 

trabalhos e planos de ações direcionados a melhorias no processo de compras e 

de gestão de estoque estão nas prioridades da gestão para atuação em 2021. 
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Em relação ao Programa P/A/OE 26-1025 - Diagnóstico Laboratorial para COVID-19, tem-se uma 

situação  distinta das demais ações para as quais houve um processo de planejamento. O Programa 26 

- P/A/OE 1025, foi instituído em contexto de imprevisibilidade e superveniente à elaboração do 

orçamento para o ano de 2020.  

A Lei Estadual nº 23.632/2020, em seu art. 1º,  determinou a criação do Programa de Enfrentamento 

dos Efeitos da pandemia de Covid-19, cuja unidade orçamentária responsável é o Fundo Estadual de 

Saúde - FES.  

A disposição no art. 2º estabelece que: 

Ficam criados os seguintes projetos, sob a responsabilidade das unidades 
orçamentárias indicadas a seguir: 

(...) 

III - o projeto 1025 - Diagnóstico laboratorial da Covid-19, sob a responsabilidade 
da Fundação Ezequiel Dias – Funed;” 

 

A finalidade desta ação, conforme a referida Lei, se fundamenta em: 

Subsidiar as tomadas de decisões na prevenção, no tratamento e no controle de 

riscos e danos à saúde da população, por meio do diagnóstico laboratorial da 

COVID-19. 

 

Inicialmente, o inciso III do art. 3º autorizou a abertura de crédito especial em favor da FUNED no valor 

de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), tendo como meta física 250.000 (duzentas e 

cinquenta mil) unidades de análises laboratoriais a serem realizadas para a Ação 1025. Ao final do 

exercício, porém, o crédito autorizado perfazia o valor de R$ 6.921.906,82 (seis milhões, novecentos e 

vinte e um mil, novecentos e seis reais, oitenta e dois centavos) e o físico autorizado era de 184.020 

análises, conforme dados extraídos do SIGPLAN. 

A avaliação da eficácia e eficiência da ação 1025 restou prejudicada, visto que as análises efetuadas 

possuem como referência o desempenho alcançado para os objetivos previamente definidos, isto é, a 

partir das metas previstas e da despesa fixada/crédito inicial contidos na LOA, e não, sobre o crédito 

autorizado, o qual considera anulações e suplementações que possivelmente ocorrem durante o 

exercício. 

Segundo a justificativa apresentada pelo gestor, in verbis:  

O desempenho físico em relação a esta ação em 2020 foi de 93,31% da meta 

pactuada para ano. Ressalta-se que o planejamento dessa meta ocorreu sem 

nenhum histórico de ocorrência e no momento inicial da pandemia no qual havia 

poucas informações do novo coronavírus. No primeiro semestre, a produção foi 

menor reflexo da escassez de insumos (kits de diagnósticos) e devido a 

descentralização de parte da demanda de análise do estado para a rede de 

laboratórios parceiros que foi implementada. No segundo semestre, houve um 
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aumento da demanda devido a ampliação dos critérios de testagem. A Funed 

aumentou sua capacidade operacional com a automação do processo e 

contratação de pessoal técnico possibilitando a realização de maior número de 

exames e análises do covid-19. Essa ação foi incluída no Programa criado pelo 

Projeto de Lei no 1.750/2020, de autoria do governador do Estado, o programa 

de enfrentamento dos efeitos da pandemia internacional ocasionada pela Covid-

19 e autorizou a abertura de crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em 

favor das unidades orçamentárias. Especificamente em relação a ação 1025, de 

responsabilidade da Funed, o desempenho orçamentário ficou abaixo do crédito 

autorizado devido as dificuldades encontradas no mercado quanto à oferta de 

insumos e equipamentos para tal diagnóstico, bem como a grande elevação dos 

preços destes materiais que estimulou a busca por alternativas mais imediatas e 

menos onerosas aos cofres públicos, como o fornecimento de insumos pelo 

Ministério da Saúde; a celebração de cessões de uso de equipamentos com 

instituições parceiras; e a formação de uma rede de laboratórios parceiros . 
 

E considerando o desempenho obtido, solicitamos informações acerca do índice informado de 93,31% 

para a execução física, pois não restou esclarecido se tal percentual se refere à totalidade das emendas 

parlamentares voltadas ao enfrentamento da pandemia ou à totalidade da ação. 

Nesse sentido, apresentamos abaixo os quadros com a totalidade do recurso orçamentário alocado na Ação 

1025, com a distribuição dos créditos autorizados por grupo de despesa, fonte de recurso e respectivas 

procedências (G.F.P), bem como as despesas realizadas e o percentual de execução relacionados, a saber: 
 

Quadro V.1 - Desempenho Orçamentário - Ação 1025 
 

 
 

Quadro V.2 - Execução Físico-Financeira - Ação 1025 

 

      Fonte: SIGPLAN 

 

Por meio do Memorando.FUNED/UGE.nº 4/2021, foram apresentados os seguintes esclarecimentos:  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) oficializou a situação de pandemia da 
covid-19 no mundo no mês de março de 2020. A Lei do Orçamento Anual (LOA) 
para o exercício de  2020 do Estado de Minas Gerais foi publicada em janeiro (Lei 
23.579, de 15/01/2020) e portanto não houve a previsão de uma ação específica 
para covd-19. 
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A Lei 23.632 de 02/04/2020, criou o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da 
Pandemia de Covid-19 e autorizou a abertura de crédito especial ao Orçamento 
Fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias. O inciso II do artigo 
segundo define a ação 1025 - Diagnóstico laboratorial da Covid-19 –, sob a 
responsabilidade da Fundação Ezequiel Dias – Funed e traz em seu anexo as 
metas físicas e orçamentárias aprovadas para essa ação, a saber meta física de 
250.000 exames e meta orçamentária de R$ 25.000.000. Cabe destacar que a 
definição dessas metas ocorreram sem nenhum histórico de ocorrência e no 
momento inicial da pandemia no qual havia poucas informações do novo 
coronavírus. 

Em relação a execução física da meta proposta, conforme explicado no Relatório 
Anual de Gestão (RAG) 2020, no primeiro semestre, a produção foi menor que o 
esperado reflexo da escassez de insumos (kits de diagnósticos) e devido a 
descentralização de parte da demanda de análise do estado para a rede de 
laboratórios parceiros que foi implementada. No segundo semestre, houve um 
aumento da demanda devido a ampliação dos critérios de testagem pela 
Secretaria Estadual de Minas Gerais. A Funed aumentou sua capacidade 
operacional com a automação do processo e contratação de pessoal técnico 
possibilitando a realização de maior número de exames e análises do covid-19.  

Em relação ao percentual de execução da meta física, considerando que não foi 
definido uma meta inicial na LOA, esse percentual deve ser calculado com base 
na meta física planejada, definida pela Lei 23.632/2020, (250.000) frente ao valor 
executado informado no Sigplan (265.020), totalizando 106% de execução e não 
93% (...).     (grifamos) 

 

Portanto, a partir das informações complementares, entendemos ter sido justificada a situação acerca 

da execução física, considerando a referência para a forma de cálculo adotada pela gestão. 

 

Cumpre-nos informar ainda que, em cotejo com os dados contidos no SIGPLAN/Portal de 

Planejamento e Orçamento do Estado de Minas Gerais, segundo consta do Relatório Institucional de 

Monitoramento - janeiro a dezembro de 2020, verificamos divergências nos valores  do desempenho 

orçamentário, tendo sido excluídas as Despesas de Pessoal e Auxílio do cômputo naquele sistema,  

impactando na obtenção do índice de eficiência, cujo resultado informado é distinto para o que 

apuramos para as ações 1030, 4187, 4189, 4272, 4288, 4289. 

Em contato com a gestão da FUNED para esclarecimentos acerca da situação, a Divisão de Gestão 

Financeira e Orçamentária ficou de verificar a ocorrência, tendo sido encaminhado e-mail em 

04/05/2021 (29073181) ao administrador do SIGPLAN (SEPLAG) com fins de elucidação da ocorrência.  

Diante do exposto e em que pese não ter sido afetado o alcance dos objetivos por parte da gestão, 

metas físicas e financeiras subestimadas, cujas CAUSAS possivelmente perpassam pelo fato de a 

elaboração do orçamento ser um processo amplamente normatizado, pela carência de informações, 

pelo desconhecimento de etapas, produtos e responsabilidades, podem acarretar EFEITOS como o 

corte de outros recursos para garantia do pagamento, o não cumprimento de obrigações, o 

desequilíbrio das contas públicas, a deterioração da transparência acerca da utilização dos recursos 

públicos. 
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É salutar que sejam revistos os fluxos internos para que a previsão de metas se aproxime ao máximo 

da realidade, que as metas físicas e financeiras mantenham coerência entre si e ao que foi planejado 

e que as ações sejam executadas segundo a finalidade proposta, trazendo BENEFÍCIOS à FUNED, como, 

o equilíbrio das contas, melhoria da transparência, o desenvolvimento e disseminação de boas técnicas 

e práticas orçamentárias, entre outros. 

 

4.2 GESTÃO FINANCEIRA 
 

A avaliação da eficácia da gestão financeira foi obtida a partir da observância do limite de 

disponibilidade financeira para efeito de assunção de seus compromissos. 

A partir da análise promovida, concluímos pela eficácia da gestão financeira da FUNED em 2020, cuja 

conclusão se apóia nos seguintes fatos: 

A partir dos critérios estabelecidos no Roteiro Para Elaboração de Relatório de Auditoria de Gestão - 

CGE, baseando-se nas contas informadas para extrair os valores do Balanço, podemos afirmar que o 

valor total das disponibilidades existente apresenta recursos financeiros suficientes para lastrear as 

obrigações de curto prazo, conforme os seguintes saldos apurados: 

Valor total   Ativo Curto Prazo  R$ 3.944.414.166,66 

Valor total  Passivo Curto Prazo  R$ 172.496.342,60 
 

Quanto à existência de recursos financeiros disponíveis por fonte de recursos, suficientes para lastrear 

os Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados, em conferência ao Balanço 

apresentado, nossa análise é a de que há recursos suficientes, conforme as disponibilidades apuradas 

acima, para arcar com o dispêndio registrado nas contas do Balanço em RPP e RPNP, cujo montante 

perfaz R$ 174.195.579,75. 

Insta mencionar que o valor considerado no citado Roteiro, para o cálculo de RPNP, se baseia no saldo 

da conta contábil 6.3.1.1 - Restos a Pagar Não Processados a Liquidar. 

 

 

A eficiência da gestão financeira é obtida a partir da observância de disposições legais, do 

conhecimento tempestivo das disponibilidades da Fundação Ezequiel Dias e da previsão de ingressos 

futuros para efeito de assunção de compromissos financeiros, obtidos mediante mecanismos de 

controle e acompanhamento da utilização de seus recursos financeiros, com base nos seguintes 

quesitos: pontualidade dos pagamentos, adequação do planejamento no que tange à previsão e o 

controle de receitas e de despesas, adequação da gestão dos convênios de entrada, adequação da 

apuração da dívida flutuante, adequação das inscrições em Restos a Pagar. 
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Nesses termos, a conclusão pela eficiência parcial da gestão financeira da FUNED se assenta nas 

seguintes constatações: 

➢ Ocorrência de impontualidade em pagamentos realizados no exercício de 2020, com a geração 

de ônus financeiros adicionais (multas/juros de mora), conforme registrados no elemento-

item 33.90.39.26 (Encargos Financeiros), no montante de R$ 15.516,95 (quinze mil, 

quinhentos e dezesseis reais, noventa e cinco centavos).  

Mediante o Memorando CGE/CSEC_FUNED.nº 14/2021 (26833916) solicitamos 

esclarecimentos acerca de cada pagamento efetuado com encargos financeiros, cujas 

justificativas foram apresentadas pela DGFO (27286187) e estão demonstradas no quadro a 

seguir: 
 

Quadro VI - Despesas efetuadas com Encargos Financeiros 

Empenho 
nº 

Data 
Empenho 

Razão Social 
Credor 

Despesa 
Realizada  

em R$ 

 
Justificativas apresentadas pelo gestor 

102 04/02/2020 

INSS - INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SEGURIDADE 
SOCIAL 

4.931,10 

R$ 4.001,91 - Incidência de multas e juros sobre retenção de INSS referente ao atraso no 
encaminhamento da nota fiscal 1299 de 13/11/2019 do fornecedor Soleri do Brasil. 
Conforme SEI 2260.0001586/2019-48, documentos 10963895, 10998704 e 11061609, o 
ordenador de despesas acatou a justificativa apresentada pelo fiscal e autorizou o pgto. 

R$ 514,02 - Incidência de multas e juros sobre a retenção de INSS referente ao atraso no 
encaminhamento da nota fiscal2019/117 do fornecedor Engear Soluções Eireli. 
Conforme processo SEI 2260.01.0004945/2019-50, documentos 11387494, 11423717, 
11428233 e 11480861, o ordenador de despesas acatou a justificativa apresentada pelo 
fiscal e autorizou o pagamento. 

R$ 180,93 - Incidência de multa em relação ao pagamento em atraso do INSS, NF 520 0 
emitida pela empresa BUCHI com justificativa apresentada pela área técnica, doc. 
12120546 e concordância da presidência, doc. 12429808, processo sei 
2260.01.0006796/2019-28. 

R$ 27,90 e R$ 4,98 - Incidência de multas e juros sobre retenção de INSS referente ao 
atraso no encaminhamento das notas fiscais 2940 e 2990 do fornecedor Lanlink Serviços 
de Informática S.A. Conforme processo SEI 2260.01.0000716/2020-61, documentos 
13711929 e 13720339, o servidor restituiu os cofres públicos do valor relativo a multas 
e juros, conforme comprovantes 13806511 e 13806481. 

R$ 201,36 - Incidência de multas e juros sobre retenção de INSS referente ao atraso no 
encaminhamento da nota fiscal 2020/268 enviada junto com a Carta do fornecedor 
assumindo multas e juros disponíveis no Processo SEI 2260.01.0005937/2019-38. No 
processo é possível verificar o Memorando do fiscal solicitando a concordância do 
ordenador (14364446), o documento com autorização do ordenador (14369065) e uma 
comunicação interna do SAF destacando os valores de multas e juros (14461438). A 
compensação do respectivo valor foi efetivada, mediante ao pagamento da NF 268 de 
24/03/2020, conforme ordem bancária 3020/2020. 

342 14/02/2020 ITAU UNIBANCO 
S.A 

2.160,00 Empenho para pgto de despesas de tarifas bancárias de abertura de créditos e serviços 
de câmbio no Banco Itaú. 

384 27/02/2020 BANCO DO 
BRASIL SA 

6.452,54 Empenho para pgto de despesas de tarifas bancárias de serviços de câmbio no Banco do 
Brasil. 

1139 24/04/2020 PM BETIM 102,30 

R$ 42,41 - O ISS da competência 03/2020 teve vencimento em 15/04/2020, porém a 
Nota Fiscal 6228 deu entrada na unidade financeira com prazo para recolhimento 
vencido, conforme CI 803-SCONT.  

R$ 59,89 O ISS da competência 02/2020 teve vencimento em 15/03/2020, porém as 
Notas Fiscais 8401 e 8456 deram entrada na unidade financeira com prazo para 
recolhimento vencido, conforme CI 32-SAO. 
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Empenho 
nº 

Data 
Empenho 

Razão Social 
Credor 

Despesa 
Realizada  

em R$ 

 
Justificativas apresentadas pelo gestor 

1248 08/05/2020 PM BETIM 110,32 

R$ 21,69 - Pagamento de multas e juros sobre retenção de ISS sobre atraso no envio da 
nota fiscal 8696 - Iron Mountain - SEI 2260.01.0003318/2020-35. O ISS da competência 
03/2020 teve vencimento em 15/04/2020, verifica-se que a Nota Fiscal nº 8696 deu 
entrada na unidade financeira TEMPESTIVAMENTE para recolhimento no prazo. Houve 
negligência/esquecimento por parte do SAF em não efetivar o recolhimento no prazo, 
pede-se consideração. 

R$ 88,63 - Pagamento de multas e juros sobre retenção de ISS sobre atraso no envio da 
nota fiscal 8696. O ISS da competência 03/2020 teve vencimento em 15/04/2020, verifica-
se que a Nota Fiscal nº 8832 deu entrada na unidade financeira TEMPESTIVAMENTE para 
recolhimento no prazo. Houve negligência/esquecimento por tarte do SAF em não efetivar 
o recolhimento no prazo, pede-se consideração. 

1975 17/08/2020 

COMPANHIA 
DE GAS DE 
MINAS 
GERAIS 
GASMIG 

1.511,58 

Valores referentes a multas e juros sobre o pagamento em atraso das notas fiscais 294267 
e 302591 encaminhadas em atraso pelo fiscal. No processo SEI 2260.01.0006802/2020-57 
foram realizadas diversas cobranças de justificativas ao fiscal (documentos 17570521, 
17622072, 17905802), sendo emitida a justificativa pela área, documento 18044221, e a 
ciência e autorização de pagamento pelo ordenador de despesas, documento 18123509. 

2999 17/12/2020 

INSS - 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
SEGURIDADE 
SOCIAL 

249,11 

Incidência de multas e juros sobre retenção de INSS referente ao atraso no 
encaminhamento das notas fiscais 3112, 3171, 3234, 3311, 3365 e 3433 do fornecedor 
LANLINK Serviços de Informática S.A. O valor foi reembolsado mediante pagamento de DAE 
pelo servidor Gabriel Felipe Ribeiro, conforme comprovantes de pagamento disponíveis no 
processo SEI 2260.01.0012606/2020-04. 

 

Portanto, considerando as justificativas contidas no Quadro VI e nos termos do art. 12, §1º e 

§2º do Decreto nº 37.924/19967, infere-se pela necessidade de adoção de medidas com vistas 

a ratificar se as despesas efetuadas com juros e multas, notadamente, quanto aos Empenhos 

nº 102, nº 1139, nº 1248, nº 1975, decorreram de omissão de servidor para o devido 

ressarcimento.  

➢ Ocorrência de Despesas de Exercícios Anteriores, conta 31.90.92, item 01 - pessoal, no valor 

de R$ 152.044,23 (cento e cinquenta e dois mil, quarenta e quatro reais, vinte e três centavos) 

e conta 33.90.92, item 02 - outras despesas, no valor de R$ 11.804,93 (onze mil, oitocentos e 

quatro reais, noventa e três centavos). 

➢ Por meio do Relatório da Comissão de Dívida Flutuante (23957388), foi informado sobre o 

cancelamento de saldos insubsistentes e a certificação de saldos inscritos em Restos a Pagar 

Processados e Restos a Pagar Não Processados, tendo sido apresentadas, no entanto,  

recomendações acerca da necessidade de capacitação e atualização dos nomes dos fiscais de 

contrato no Portal de Compras, melhorias para execução dos trabalhos da comissão, como 

também: 

 
7 Decreto nº 37.924/1996: 
Art. 12 - Todo pagamento será feito após a regular liquidação da despesa, mediante Ordem de Pagamento, respeitado o saldo 
financeiro disponível e a ordem cronológica de registro e vencimento. 
§ 1º - Os encargos financeiros que incidirem sobre o pagamento de despesa após a data de vencimento, decorrentes de 
comprovada omissão do servidor, em qualquer fase de realização da despesa, serão de sua responsabilidade, incumbindo-
lhe fazer o depósito do valor correspondente na conta bancária do órgão ou entidade no prazo estabelecido para esse fim. 
§ 2º - Não efetuado o depósito de que trata o parágrafo anterior no prazo fixado, a Superintendência de Finanças ou unidade 
administrativa equivalente promoverá o registro dos referidos encargos em “Diversos Responsáveis”, comunicando 
imediatamente o fato ao Tribunal de Contas do Estado. 
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5. Priorizar a resolução das questões referentes às inscrições em Restos a Pagar 

Processados dos exercícios de 2017 e 2019, empenhos 1346 e 1347/2017 - 

NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA e 1614/2019 - BIOMERIEUX BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. 

6. Buscar, junto ao Órgão competente, a análise quanto a subsistência ou 

insubsistência do saldo do empenho 5377/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO DE 

PESSOAL, correspondente ao prêmio por produtividade. 
 

➢ O Relatório Atos Potenciais Ativos e Passivos - FUNED/SCONT (27906526), por meio do qual 

a Comissão de Dívida Flutuante encaminha a certificação dos saldos constantes no Balanço 

Patrimonial relativo ao exercício 2020, foi sugerido para a conta contábil: 

8.1.1.2.1.01 -  Direitos Conveniados - A Receber - R$15.289.851,06: Esta conta 

é movimentada pelos lançamentos de convênios no sistema SIGCON Entrada. 

Sugerimos verificar os convênios registrados nos anos de 2011 a 2014. 
 

Ainda, no que tange às rubricas 8.1.2.3.1.01 - Contratos de Fornecimento a Executar - saldo de 

R$ 24.052.601,62 e 8.1.2.3.2.01 - Contratos de Serviço a Executar - saldo de R$ 343.678.420,69, 

foi informado que ambas contas são movimentadas pelos saldos de integração com o Portal 

de Compras relacionados aos contratos de fornecimento e de serviço da Fundação, tendo sido 

sugerido verificar os contratos com status vencidos. 

 

Necessário, portanto, proceder à regularização das ocorrências supramencionadas.  

 

4.3. GESTÃO PATRIMONIAL 
 

A eficácia da gestão patrimonial é obtida mediante o alcance dos objetivos para os quais o patrimônio 

da entidade é estabelecido, sendo calculada com base na observância dos quesitos de Utilização e 

Conservação dos bens patrimoniais. 

Conforme o Roteiro para Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão - CGE, os parâmetros para a 

avaliação da eficácia da gestão patrimonial são os seguintes: 

 

● Gestão patrimonial eficaz: 70% (setenta por cento) dos quesitos ou mais foram observados; 

● Gestão patrimonial parcialmente eficaz: menos de 70% (setenta por cento) dos quesitos não 

foram observados; 

● Eficácia da gestão patrimonial comprometida: nenhum dos quesitos foi observado. 
 

E a partir da análise das informações a nós disponibilizadas, concluímos que a gestão patrimonial da 

FUNED, no ano-exercício de 2020, se apresentou de forma eficaz em face do alcance dos objetivos 

para os quais o patrimônio da entidade é estabelecido. 
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A eficiência da gestão patrimonial é obtida mediante a adoção de medidas e ações de controle que 

garantam o conhecimento tempestivo do patrimônio da Fundação.  São avaliados, além da utilização 

e conservação dos bens por seus responsáveis, próprios ou cedidos, a gestão dos bens constantes no 

almoxarifado, o controle da movimentação de cargas patrimoniais e materiais de consumo, os devidos 

registros de bens móveis e imóveis, a adequada constituição de comissões inventariantes e de 

reavaliação de bens móveis, além da avaliação das ações em casos de perdas, furtos, extravios ou 

alienação. 

Os parâmetros para a avaliação da eficiência da gestão patrimonial são os seguintes: 

 

● Gestão patrimonial eficiente: 70% (setenta por cento) dos quesitos ou mais foram observados; 

● Gestão patrimonial parcialmente eficiente: menos de 70% (setenta por cento) dos quesitos 

não foram observados; 

● Eficiência da gestão patrimonial comprometida: nenhum dos quesitos foi observado. 
 

Nestes termos, a conclusão pela eficiência parcial da gestão patrimonial da FUNED se fundamenta 

nas seguintes constatações: 

➢ Não localização de 204 (duzentos e quatro) bens permanentes próprios, cujo valor perfaz R$ 

410.599,15 (quatrocentos e dez mil, quinhentos e noventa e nove reais e quinze centavos), de 

acordo com a Planilha de Controle do Inventario de Material Permanente de 2020.  

Em relação ao apontado no RAG do exercício anterior, houve um acréscimo de 24,4% (vinte e 

quatro vírgula quatro por cento) em relação ao quantitativo de bens próprios não localizados.  

Consta, ainda, no Relatório das Comissões - FUNED/DPGF (23971905), o apontamento acerca 

de 13 (treze) bens de terceiros (cessão de uso entrada e comodato) não localizados, não tendo 

sido possível identificar a quais bens se referem  (número de patrimônio). 

Frise-se quanto à necessidade da adoção de medidas para apuração e identificação dos 

materiais objetivando a sua regularização.  

➢ Tendo como referência a Planilha de fechamento do inventário de bens permanentes do 

exercício de 2020 (23972053), informa-se a existência de 167 (cento e sessenta e sete) bens 

próprios que não possuem plaqueta de identificação do material.  

No que diz respeito a este quesito, houve um acréscimo de 77,6% (setenta e sete vírgula seis 

por cento) em relação ao quantitativo de bens sem plaquetas apontados no RAG de 2020. 

➢ Em referência à Planilha de fechamento do inventário de bens permanentes do exercício de 

2020, identificam-se 9 (nove) Unidades de Programação de Gastos - UPG - com o nome dos 

responsáveis divergentes da planilha de controle do Serviço de Custos/FUNED8, como 

 
8 UPGs: 2261110, 2261144, 2261215, 2261247, 2261380, 2261392, 2261399, 2261412, 2261428.  
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também, 2 (duas) UPGs sem a identificação do responsável9. A UPG 2261041 contém 3 (três) 

nomes distintos como seus responsáveis, permanecendo a situação já pontuada no RAG do 

exercício anterior. 

➢ Quanto aos termos de cessão de uso/comodato disponibilizados à CSEC, verificamos a 

seguinte situação: 

- 7 (sete) bens permanentes em regime de comodato sem a formalização dos respectivos 

termos, 5 (cinco) termos de comodato com prazo de vigência vencido, 4 (quatro) termos de 

comodato sem data de assinatura e identificação do prazo de vigência e 1 (um) Termo de 

Comodato cujo prazo de vigência não foi informado; 

- 2 (dois) Termos de Cessão de Uso (entrada) cujos termos estão com prazo de vigência vencido 

desde 2011 e 24 (vinte e quatro) bens permanentes de terceiros sem a formalização do termo 

de cessão de uso; 

- 1 (um) Termo de Cessão de Uso (saída) sem identificação do prazo de vigência. 

 

➢ Conforme verificado no Balancete Consolidado Anual, saldo da conta 1.2.3.2.1.01, e segundo 

consta do documento Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, in verbis: 

Em relação aos bens imóveis, a conta contábil 1.2.3.2.1.01 possui um saldo de 

R$ 12.442.671,21, todavia esclarecemos que R$ 4.600.235,01 refere-se às obras 

nºs.14 e 15 cujos Termos de Finalização ainda não foram apresentados pela área 

técnica responsável, o referido valor encontra-se registrado na conta contábil no 

SIAFI número 1.4.2.01.88.02 - BENS IMOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO / 

INCORPORAÇÃO. Já foram tomadas as medidas administrativas junto às áreas 

técnicas para a devida regularização das contas. 
 

➢ O Relatório das Comissões - FUNED/DPGF traz as seguintes ocorrências: 

➢ A UPG 2261110 possui 3 animais pendentes de regularização, sendo que 

1 (um) deles foi furtado e outros 2 (dois) foram a óbito. 

➢ A UPG 2261247 - Serviço de Virologia e Riquestioses possui alguns 

materiais para os quais foi informado ter havido doação. No entanto, não há 

formalização do ato; 

➢ Um item não encontrado na UPG 2261034 possui 2 (duas) plaquetas 

diferentes. 

➢ Em meio à pandemia, os prazos ficaram escassos e não houve tempo 

hábil para demandar ajuste durante a realização do inventário. 

➢ Ainda existem 06 (seis) materiais na UPG 2261144 (SAI 90/2019) 

pendentes de baixa (ou outra ação de regularização); 

➢ A UPG 2261296 possui um material cuja situação já havia sido 

encaminhada ao NUCAD e, até o momento, parece não ter havido solução. 
 

 
9 UPGs: 2261010, 2261315. 
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Importa mencionar, quanto ao supracitado, acerca da necessidade de que os relatórios das 

comissões apresentem o detalhamento das informações e identificação dos bens, de forma a 

facilitar a localização dos materiais e otimizar os procedimentos para a sua regularização, em 

consonância com o estabelecido no Decreto nº 45.242/2009, art. 51, §3º, III10. 

Ainda no Relatório em referência, em seu item 2.3,  são propostas medidas para saneamento 

de pendências verificadas pela comissão para cumprimento ao estabelecido no Decreto 

48.080/2020, art. 3º, § 6º. E no item 2.5, como também, no item 2.2, a comissão relata 

ocorrências que podem ter impactado no levantamento realizado e que deverão ser 

consideradas com vistas a mitigar riscos e propiciar condições favoráveis para a realização dos 

inventários em futuros trabalhos. 

➢ No que tange aos bens de consumo, observa-se no Relatório de Consolidação do Inventário de 

Material de Consumo - data base 31/12/2020 (24247874 e 24239050), que o valor do estoque 

não localizado se refere aos itens 3004 - Material Gráfico e Impressos (correspondente a 0,02% 

do valor apurado),  3012 - Medicamentos (correspondente a 99,94% do valor apurado) e 3030 

- Materiais para Acondicionamento e Embalagem (correspondente a 0,04% do valor apurado), 

e perfaz o montante de R$ 2.176.606,87 (dois milhões, cento e setenta e seis mil, seiscentos e 

seis reais, oitenta e sete centavos). 

➢ Acerca das Entradas/Saídas de doações formalizadas pela FUNED para enfrentamento da 

pandemia COVID-19, conforme monitoramento periódico efetuado em planilhas 

disponibilizadas pela CGE (extraídas do Business Object - B.O) e a documentação 

disponibilizada pela DPGF, constatamos, nos documentos referentes à Entrada de Doação - 

código 203, que as Guias nº 2020-1238 e nº 2020-1438, emitidas em abril e maio/2020, se 

referem à respectiva demanda, cujos doadores dos materiais, num total de 23.000 unidades 

(3.000 máscaras N95 e 20.000 máscaras descartáveis cirúrgicas (400 pacotes c/ 50 und.), são 

identificados como Gomes e Cimini Ltda e Secretaria de Estado da Saúde (Guias Saída SIAD nº 

2020-17298 e nº 2020-19926), no montante de R$ 97.904,63 (noventa e sete mil, novecentos 

e quatro reais, sessenta e três centavos). 

 
10 Decreto Estadual nº 45242/2009: 
 

Art. 51 – O inventário corresponde ao conjunto específico de ações de controle para verificação dos materiais pertencentes 
ao ativo permanente, em uso ou estocados, e dos materiais de consumo em almoxarifado ou equivalente. 
(...) 
§ 3º – Concluídas as etapas da realização do inventário, deverá ser emitido um relatório analítico contendo: 
I – procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário; 

II – relação dos materiais inventariados, agrupados segundo as categorias patrimoniais constantes no Plano de Contas Único 
do Estado, nos termos da legislação aplicável, detalhada em nível de elemento e item de despesa conforme o Classificador 
Orçamentário; e 
III – ocorrências e divergências verificadas na realização do inventário, devidamente registradas e detalhadas. (grifamos) 
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A Guia nº 2020-1731, emitida em 27/05/2020, traz a descrição do item  “Kit teste rápido - 

Aplicação: Determinação de anticorpos para SARS-COV-2; Método: Imunocromatografia”, cujo 

quantitativo doado é de 300 und., no valor total de R$ 5.940,67 (cinco mil, novecentos e 

quarenta reais, sessenta e sete centavos). Os doadores também são Gomes e Cimini Ltda e 

Secretaria de Estado da Saúde (Guia Saída SIAD nº 2020-24468). 

Tendo sido solicitados esclarecimentos acerca da aplicação dos materiais doados, foi-nos 

disponibilizada documentação (SEI 28490549), em que se verifica a planilha “Requisições 

Material Consumo e EPIs Levantamento COVID-19” da UPG 141 - Serviço de Gerenciamento 

de Amostras Biológicas, na qual estão relacionados número e datas de documentos e de 

contabilização, materiais utilizados, quantitativos e as unidades requisitantes por UPG.  

No entanto, não foi possível concluir que os itens mantêm relação com as guias supracitadas. 

Embora tenha sido verificado que 219 (duzentos e dezenove) pacotes (c/ 50 und.) do item 

“máscara descartável - identificação: cirúrgica - cód. 171027-3” foram destinados às UPGs 

2261141, 2261193, 2261247, não foi identificada correlação entre os dados (numeração de 

documentos) ali contidos e as guias disponibilizadas, o que denota falhas de controle em 

evidenciar e garantir o monitoramento dos materiais e a sua adequada aplicação, nos termos 

do Decreto nº 45.242/2009.  

A planilha também contempla luvas e toucas descartáveis, mas não constam os outros dois 

itens doados para enfrentamento à pandemia, quais sejam, máscara N95 e Kit teste rápido. 

  

Os achados identificados no tópico 4 serão objeto de menção na Nota de Auditoria nº 2260.0463.21. 
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5. RESULTADO DA AVALIAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO GESTOR 
DIANTE DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO, ESPECIFICANDO, QUANDO FOR O CASO, AS 
SINDICÂNCIAS, INQUÉRITOS, PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU TOMADAS DE CONTAS 
ESPECIAIS, INSTAURADOS NO PERÍODO E OS RESPECTIVOS RESULTADOS, INDICANDO 
NÚMEROS, CAUSAS, DATAS DE INSTAURAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL E 
ESTÁGIO ATUAL DOS PROCESSOS 
 
A avaliação procedida sobre processos instaurados no ano exercício de 2020 para apuração de danos 

ao erário e inconformidades apontadas em documentos de auditoria referentes a atos causadores 

de dano ao erário ocorridos na FUNED propiciou o alcance das conclusões apresentadas a seguir: 

5.1 Relativamente à instauração de processos 

Foram instaurados e/ou concluídos, no exercício de 2020, 16 (dezesseis) procedimentos correcionais 

no âmbito da FUNED11, dentre sindicâncias e processos administrativos disciplinares, incluído um PAD 

instaurado em 2019 que está em curso no Núcleo de Correição Administrativa. 

Informa-se, também, sobre a existência de procedimentos conduzidos e/ou concluídos em 2020 pela 

Corregedoria-Geral da CGE. 

Os procedimentos estão relacionados nos Apêndices A e B deste instrumento e indicam valores 

relativos a dano ao erário, para os casos em que houve tal ocorrência. 

Ressalva-se sobre a existência de fatos pendentes de apuração de responsabilidades, que se 

encontram em tramitação no Núcleo de Correição Administrativa da FUNED. 

 

Apresentamos, ainda, no quadro resumo abaixo os dados alusivos ao processo administrativo 

instaurado no ano de 2020 referente à concessão indevida de vantagens e benefícios a servidor, com 

base na Resolução SEPLAG nº 37/2005, segundo informações disponibilizadas pela área responsável, 

qual seja, Serviço de Pessoal da FUNED. 

Quadro VII - Processo Administrativo instaurado com base na Resolução SEPLAG nº 37/2005 
 

 

PROCESS
O nº 

SERVIDOR 
DATA 

INSTAURAÇÃO 

DATA 
PUBLICAÇÃO 

OBJETO 
DATA 

CONCLUSÃO 
DECISÃO 

01/2020 

Evaldo Justino de 
Sena  
Masp.1036961-9 

21/05/2020 

23/05/2020 
pág. 28,  

col. 2 

Apuração pagamento 
indevido de remuneração 
ente 14/03/2016 e 
31/08/2018 e concessão 
indevida de promoção ao 
nível III, grau A, cargo AUST. 

24/02/2021 
pág. 21,  

col. 3 

Ressarcimento 
ao erário do 
montante de R$ 
83.435,70; 
apurado nos 
autos. 

Fonte: Serviço de Pessoal da FUNED 

 

O Serviço de Pessoal esclareceu que: 

(...) conforme orientações da Dra. Tatiana Sales Curcio (à época Procuradora 

Chefe da Funed), como forma de otimizar o ressarcimento ao erário nos casos 

 
11 Não foi instaurado e/ou concluído em 2020 procedimento referente à tomada de contas especial.  
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cuja  concessão indevida de vantagens e benefícios aos servidores representam 

pequenos valores (até R$ 200,00), considerando o Princípio da Economicidade e 

da Celeridade Processual, entramos em contato com o servidor explicando o 

teor do pagamento indevido e o valor apurado sendo oportunizados maiores 

esclarecimentos sobre a questão caso ocorram dúvidas, e propomos as duas 

formas possíveis de parcelamento do débito, conforme orientações da Diretoria 

Central de Supervisão do Processo de Pagamento – Inspetoria/SEPLAG: dentro 

do limite de 20% da remuneração líquida ou dividido pelo número de meses do 

pagamento indevido, sendo esta uma tentativa de negociação amigável do 

débito sem necessidade de instauração de processo administrativo; 

- ressaltamos que com essa negociação estamos conseguindo um retorno 

positivo na devolução dos débitos de pequenos valores; 

- quanto aos débitos de servidores já desligados ou em relação a valores maiores, 

estamos com um projeto de montar uma equipe para aberturas de processos 

administrativos com o auxílio de servidores emprestados de outros setores, pois 

atualmente não conseguimos absorver essa atividade de montagem de 

Processos administrativos na taxação (por se tratar de procedimento extenso e 

detalhado), em virtude da escassez de taxadores considerando o volume das 

atividades desempenhadas pela equipe já é muito grande e têm aumentado 

ainda mais com as sucessivas demandas da SEF/MG. 
 

 

5.2 Relativamente às inconformidades apuradas em trabalho de auditoria 

Conforme citado no item 2.1 deste relatório, foram apuradas inconformidades em trabalho de 

auditoria referente ao Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20, cujas inconformidades apresentadas 

apontaram dano estimado em cerca de R$ 360.000,00, tendo sido instaurada Sindicância 

Administrativa Investigatória, mediante Portaria nº 67/2020 publicada em 10/10/2020, para apurar 

em âmbito correcional possíveis irregularidades citadas no relatório em referência, como também, foi 

emitido o Despacho nº 581/2020/FUNED/DPGF (23157069) determinando à área de Apuração de 

Irregularidades e Indicação de Penalidades a instauração de Processo Administravo em face do 

Fornecedor CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A, com vistas a apurar possíveis irregularidades no 

âmbito do Contrato nº 2535/2013; em tramitação via SEI 2260.01.0012663/2020-17. 

 

5.3 Relativamente às providências adotadas pelo gestor 
 
Informam-se a seguir os procedimentos que aguardam providências ou que as medidas estão em 

curso, quanto a ocorrências de dano ao erário por recomendações emitidas em trabalhos de auditoria 

ou por decisão em procedimentos correcionais, a saber:  

 

A. Convênios de saída de recursos nº 454/2004 (nº 01/2004) e nº 1508/2008 (nº 02/2008) 

firmados com a Fundação de Apoio a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS.   

Em 15/03/2021, mediante o Memorando.FUNED/SCONT.nº 13/2021 (SEI 26157835), item 7, foi-

nos informado sobre a efetivação de “Inscrições ocorridas em 2020 referentes aos processos AADE 
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001/2019 e AADE 002/2019 sobre despesas glosadas nas prestações de contas dos convênios 

01/2004 e 02/2008 celebrados com a FAURGS e UFRGS”, no montante de R$ 2.263.661,47 (dois 

milhões, duzentos e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais, quarenta e sete 

centavos). 

Em consulta ao Balancete Consolidado Anual 2020, verifica-se que o respectivo valor compõe a 

conta contábil 8.1.1.9.1.06.03 - Falta ou Não Aprovação de Prestação de Contas de Convênio. 

Ressalte-se que o Relatório de Controle Interno (RCI) nº 2260.0318.17, emitido em 29/03/2017,  

informou, em seu item VI, acerca de trabalho de auditoria tendo sido propostas medidas para 

regularização dos citados convênios, cuja conclusão no respectivo Relatório de Avaliação de 

Efetividade nº 2260.0847.16 recomenda: 

Salientamos a necessidade de conclusão das medidas em andamento em um 

prazo razoável para a emissão de pareceres conclusivos e os encaminhamentos 

devidos: a aprovação ou instauração de tomada de contas especial, conforme o 

caso, nos termos do § 2º do art. 29 ou art. 30 do Decreto Estadual 43.635/2003 

respectivamente (vigente à época de celebração dos instrumentos) a fim de se 

quantificar eventuais danos ao erário e identificação de responsáveis, sem 

prejuízo dos procedimentos de apuração de responsabilidades disciplinares 

pelas falhas verificadas.  
 

Nos documentos subsequentes, acerca da avaliação das contas de gestão, quais sejam, RCI nº 

2260.0362.18, RAG nº 2260.0652.19 e RAG nº 1 / nº 2260.0463.20, constam ressalvas sobre a  

permanência de pendência de regularização de saldo na rubrica referente a Recursos entregues 

para execução de Convênios (199.01.03.01), denotando a ausência de providências quanto a 

prestações de contas de instrumentos relativos aos períodos de 2004, 2005 e 2008, que incluem 

os convênios em referência.     

Em contato com o Serviço de Contabilidade para obtenção de informações quanto às medidas 

adotadas haja vista a informação sobre a glosa das despesas nas prestações de contas dos 

convênios 01/2004 e 02/2008, foi-nos informado, via e-mail emitido em 28/04/2021, que:  

(...) Diante da reprovação da Prestação de Contas, a Procuradoria orientou-nos 

à aplicar o Decreto 46830/15, que estabelece o regulamento do processo 

administrativo de crédito não tributário, mesmo para instrumentos vencidos à 

época de sua entrada em vigor, como condição para posterior abertura de 

processo de tomada de contas especial no âmbito interno. É fundamental 

esclarecer que o Decreto 46.830/15, que trata sobre o procedimento de 

constituição de apuração de dano ao erário, entrou em vigor já na vigência do 

Decreto 46319/13, que revogou o Decreto 43635/2003. 

(...) 

informo que tal medida é o envio dos respectivos processos físicos do AADE nº 

01/19 e nº 02/19 à Presidência para abertura de Tomada de Contas Especial, 

porém tal providência, em função da suspensão de prazos de processos não 
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tributários do artigo 5º do Decreto 47.890/20 e posterior prorrogação pelo 

Decreto nº 48031/2020, ainda não pode ser realizada. 

Assim, procedemos à devida consulta anexa, junto à SEGOV/MG, tendo em vista 

os termos do § 3º do art. 47 da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de 

janeiro de 2008, os procedimentos relativos à tomada de contas especial no 

âmbito dos órgãos e entidades das Administrações Diretas e Indiretas estaduais 

são regulamentados pela Instrução Normativa TCEMG nº 03, de 27 de fevereiro 

de 2013. Nessa perspectiva, como alinhado com a Assessoria Jurídica da 

Secretaria de Estado de Governo, os prazos do procedimento de tomada de 

contas especial encontram-se suspensos considerando a PORTARIA TCEMG Nº 

20/PRES/2020, que dispõe sobre a ampliação das medidas temporárias de 

prevenção ao contágio da Covid-19, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado 

de Minas Gerais. 

(...) 

Obtivemos como resposta que cabe à Corregedoria da Controladoria da Geral 

do Estado/MG responder se já podemos promover a abertura de tomada de 

contas especial em detrimento dos decretos que foram elaborados durante a 

situação dos efeitos provocados pela pandemia do Coronavírus 19. 

Em resposta, a Controladoria Seccional se manifestou no sentido de que: 

(...) em 2020, a última prorrogação findou em 14/09/2020, nos termos do 

Decreto nº 48.031/2020 e, a partir de 15/09/2020, a tramitação dos processos 

retornaram à normalidade. Em 2021, no período de 20/03 a 18/04/2021, os 

prazos processuais foram suspensos novamente pelos Decretos nº 48.155 e nº 

48.170/2021, e desde 19/04/2021, os prazos processuais voltaram à 

normalidade. 

 

B. SAI nº 69/2012 - Processo SEI 1520.01.0001533/2019-53, conforme pontuado no RAG do 

exercício anterior. 

Em 29/04/2021, mediante o Memorando.FUNED/PRES.nº 105/2021 (SEI 28730885), foi 

considerado que: 

(...) esta Presidência recebeu o processo em questão, compreende a seriedade 

da temática e a está tratando com a atenção devida. 

Como é de conhecimento dessa Controladoria, há na Unidade do Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI desta Presidência uma quantidade considerável 

de processos iniciados em gestões anteriores com características semelhantes.  

Informamos que todos estão sendo exaustivamente analisados, de forma a 

buscar o entendimento dos motivos pelos quais não foi dada a devida 

continuidade aos mesmos em momento anterior. 

É sabido que houve alterações não apenas na alta gestão da Funed, mas também 

nas equipes técnicas envolvidas nos processos. Talvez por essa situação, 

identifica-se alguma falta de clareza em relação ao andamento dos mesmos e, 

consequentemente, em relação ao cumprimento de todas as etapas prévias à 

instauração de uma Tomada de Contas Especial. 
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Entendemos a Tomada de Contas Especial como um dever que há de ser 

exercido em caráter excepcional. Sua instauração é justa, como preconizado 

pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, “depois de 

esgotadas as medidas administrativas internas” , conforme preconiza a 

Instrução Normativa nº 03/2013, Art2º. 

(...) 

Diante do exposto, cumpre-nos informar que todos os processos recebidos estão 

sendo analisados e, havendo necessidade, serão encaminhados à Diretoria de 

Planejamento, Gestão e Finanças para que seja confirmado o exaurimento de 

todas as medidas administrativas prévias. 

Ainda, nos processos em que a clareza for tal que permita a tomada de decisão, 

conforme recomendação, a instauração será devidamente efetivada. Em virtude 

da complexidade e volume de documentos o tempo de avaliação de cada um 

dos processos poderá variar, entretanto, daremos andamento a todas demandas 

pendentes. 
 

C. PAD COGE nº 95/2017, cuja solução foi publicada em 08/02/2020,   oriundo da SAI nº 64/2016 

- Processos SEI nº 1520.01.0008372/2019-88, 1520.01.0004451/2020-28 e nº 

1520.01.0001038/2020-29.  

Segundo o Memorando.FUNED/PRES.nº 86/2021 (SEI 28220234) e e-mails recebidos pela 

Assessoria da DPGF, em 28/04/2021 (SEI 29160578) e em 03/05/2021 (SEI 29160678), 

entende-se que  medidas objetivando avaliar e reaver o dano estão em curso.  

D. PAD COGE nº 113/2017, cuja solução foi publicada em 17/09/2020, e PAD nº 03/2018, 

oriundos da SAI nº 03/2017 - Processos SEI nº 1520.01.0008660/2020-69 e nº 

1520.01.0008357/2019-08. 

Em 29/04/2021, por meio do Memorando.FUNED/PRES.nº 107/2021 (SEI 28733095), foi-nos 

informado sobre as medidas que estão sendo adotadas pela gestão, em teor similar àquele 

transcrito do documento referenciado na letra B. 

E. PAD nº 29/19, solução publicada em 18/09/2020, SAI nº 66/19, PAD nº 67/19, SAD nº 75/19 e 

PAD COGE nº 68/2019, este ainda em curso na CGE, oriundos da SAI nº 53/2018 - Processos 

SEI nº 1520.01.0007404/2019-34, nº 1520.01.0008646/2020-59, nº 1520.01.0008480/2020-

79, nº 1520.01.0008560/2020-53, nº 1520.01.0006286/2019-53. 

Considerando o Memorando.FUNED/PRES.nº 61/2021 (SEI 26842324) e Memorando n° 80 - 

FUNED/DPGF (SEI 28073468), entende-se que  medidas objetivando avaliar e reaver o dano 

estão em curso. 

F. Termo de Expediente nº 133, emitido em 04/12/2020, que trata da análise dos documentos 

que compõem os Processos SEI 1520.01.0003656/2018-62 e SEI 1520.01.00011729/2020-44, 

e que se referem ao Relatório de Auditoria nº 2260.1121.18 e à Nota de Auditoria nº 
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2260.1201.20, cujos documentos deram origem ao Relatório de Avaliação de Efetividade nº 

2260.1686.18.  

Após as medidas implementadas pelos gestores para os demais procedimentos relativos à 

dispensa/inexigibilidade de licitação, restou pendente de implementação a recomendação 

2.3.3.9, acerca do ressarcimento das diferenças verificadas nas Notas Fiscais nº 2261 e 2262. 

Insta mencionar acerca do procedimento citado no RAG do exercício anterior, referente à Sindicância 

Administrativa Investigatória nº 53/2015, que deu origem aos PADs COGE nº 30/2016, nº 53/2016 e 

nº 54/2016, que, em 20/02/2021, foi publicado o extrato da Portaria FUNED nº 17/2021 referente à 

instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e 

quantificação do dano. 

Saliente-se, ainda, conforme supracitado na letra B, que a alta rotatividade de gestores na Fundação, 

como também, a estrutura enxuta de recurso humano para apuração de fatos relacionados a 

fornecedores e para as apurações relativas a tomadas de contas especiais, vêm impactar na adoção de 

medidas para instauração e condução dos procedimentos. 

 

6. DECLARAÇÃO DE QUE FOI VERIFICADA E COMPROVADA A LEGALIDADE DOS ATOS DE 
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, INCLUSIVE NOS 
PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO, CONSIDERANDO O RESULTADO DAS 
AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO OU DAS AUDITORIAS REALIZADAS NO  DECORRER DO EXERCÍCIO 
DE 2020, COM DESTAQUE PARA AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID -19 SOB A 
RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO, NOS TERMOS DA LEI Nº 23.632, DE 2/4/2020, 
INDICANDO AS FALHAS, IRREGULARIDADES OU ILEGALIDADES APURADAS E AS MEDIDAS 
SANEADORAS RECOMENDADAS 
 
A partir de exames realizados consoante normas e procedimentos de auditoria e incluindo provas em 

registros e documentos correspondentes na extensão da amostra selecionada para, segundo as 

circunstâncias, obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências 

detectadas, destacamos os seguintes achados referentes ao exercício de 2020: 
 

 

➢ Existência de saldo na Conta 1.1.3.4 - Créditos por Danos ao Patrimônio, no valor de R$ 

418.455,64, referente à inscrição no CPF ***.015.206-**, do valor de R$ 323,50 referente ao 

processo judicial 6033001-37.2015.8.13.0024, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Pública e 

Autarquias (ano de 2015), como também, a inscrição no CPF ***.664.216-**, do valor de R$ 

418.132,14, alusivo à tomada de contas especial conforme Portaria Presidencial nº 17/2017, 

concluída em 2019; 

➢ Existência de saldo na conta contábil 8.1.1.9.1.06.03 - Falta ou Não Aprovação de Prestação 

de Contas de Convênio, no valor de R$ 5.367.941,31, compoisto pelo valor de R$ 3.104.279,88, 

decorrente da tomada de contas especial instaurada pela Portaria nº 01/2016, finalizada e 

enviada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em agosto/2018, cujo valor apurado 
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perfaz R$ 19.417.280,09, mas se encontra pendente de regularização, conforme citado no 

relatório de gestão do exercício anterior (rubrica 199.01.05.09); e também, referente às 

despesas glosadas nas prestações de contas dos convênios 01/2004 e 02/2008, celebrados 

com a FAURGS e UFRGS, no valor de R$ 2.263.661,43; 

➢ Existência de saldo na rubrica 8.1.1.9.1.06.88 - Outras Responsabilidades em Apuração, no 

valor de R$ 33.566,38, alusivo à SAI - Portaria nº 69/2012; 

➢ Existência de saldo na rubrica 8.1.2.2.1.04 - Obrigações Conveniadas a Comprovar, no valor 

de R$ 890.335,06, referente ao Convênio nº 731/2005 celebrado com o  CEFET/MINAS,  

conforme pontuado no RAG anterior (registrado na rubrica 199.01.03.01.00); 

A informação fornecida mediante o Memorando.FUNED/SCONT.nº 13/2021 (26157835) é a  

de que a “(...) prestação de contas final foi analisada pelo Serviço de Convênios sugerindo a 

devolução total do recurso. Será conduzido para abertura de processo administrativo.”  

➢ Intempestividade na emissão de justificativas para situações de quebra de ordem cronológica 

da amostra de pagamentos relativos a aquisições e serviços na fonte 10 e ausência das 

respectivas publicações; 

➢ Definição subestimada de metas físicas e/ou financeiras para os Programas P/A/OE 705-7004 

-  Precatório/RPV Pago / Unidade; 76-4187 - Produtos Científico-Tecnológicos gerados / 

Unidade; 116-1030 -  Peticionamento realizado / Unidade;  116-4288 - Vacina, Soro ou outro 

Produto Biológico produzido / Unidade; 

➢ Desempenho crítico ou comprometido para as metas física e/ou financeira dos Programas 

P/A/OE 116-4289 - Medicamento produzido / Unidade e 76-4189 - Exposição realizada / 

Exposição; 

➢ Impontualidade em pagamentos realizados no exercício de 2020, com a geração de Encargos 

Financeiros, conforme registrados no elemento-item 33.90.39.26, no montante de R$ 

15.516,95; 

➢ Existência de Despesas de Exercícios Anteriores, conta 31.90.92, item 01 - pessoal, no valor de 

R$ 152.044,23 e na conta 33.90.92, item 02 - outras despesas, no valor de R$ 11.804,93; 

➢ Não localização de 204 bens permanentes próprios, cujo valor perfaz R$ 410.599,15; 

➢ Existência de 167 bens próprios que não possuem plaqueta de identificação; 

➢ Inconsistências na formalização de termos de cessão de uso/comodato; 

➢ Valor de estoque de bens de consumo não localizados que perfaz R$ 2.176.606,87; 

➢ Falhas de controle quanto ao monitoramento de materiais com vistas a demonstrar e garantir 

a adequada aplicação dos bens doados à FUNED para enfrentamento à pandemia COVID-19; 

➢ Existência de passivo de procedimentos que indicam dano ao erário, cujas providências para 

ressarcimento estão em curso ou contêm informação de que serão objeto de tratamento pela 

gestão. 
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Conquanto relevantes, os achados não afetaram o atingimento dos objetivos por parte da gestão e, 

conforme relatado nos tópicos específicos deste relatório, estão sendo tratados ou serão objeto de 

tratamento pela Fundação Ezequiel Dias, e cujas recomendações se apresentam na Nota de Auditoria 

nº 2260.0463.21, emitida em conjunto com o presente documento. 

 

7. ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELO CONTROLE INTERNO AO TITULAR DO ÓRGÃO 
OU DIRIGENTE DA ENTIDADE SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO  
 

Em face do que dispõe o § 2º, art. 10 da IN TCEMG n° 14, de 2011, e considerando os achados 

verificados nos itens 3, 4.1, 4.2 e 4.3 deste documento,  em que houve a necessidade de 

esclarecimentos acerca da cronologia de pagamentos, da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial, esta Controladoria Seccional efetuou solicitações formais à gestão da FUNED, tendo sido 

apresentadas as respectivas considerações e documentos por memorandos e e-mails, conforme  

citados em cada tópico deste relatório e segundo constam do Processo SEI 1520.01.0001443/2021-

52. 
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8. PARECER CONCLUSIVO SOBRE AS CONTAS ANUAIS  
 
Da análise efetuada sobre as contas do titular da Fundação Ezequiel Dias relativas ao ano-exercício de 

2020, e considerando: 

as diretrizes dos instrumentos de planejamento estadual representadas pelo Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pelos atos consequentes da 

publicação da Lei Orçamentária Anual (LOA) e pelas disposições das normas pertinentes, com destaque 

para a Lei Federal nº 4.320, de 1964, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, e o Decreto nº 37.924, de 1996 

(e respectivas alterações), bem como, o atendimento aos princípios constitucionais que regem a 

Administração Pública - legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e 

razoabilidade; 

que a nossa responsabilidade é a de expressar opinião sobre os atos de gestão e sobre a execução 

orçamentária, financeira e patrimonial do titular da FUNED; 

que nossos exames foram conduzidos de acordo com o Roteiro para Elaboração de Relatório de 

Auditoria de Gestão emitido pela AUGE/CGE, com o resultado dos trabalhos de auditoria executados 

no exercício de 2020 e compreenderam:  

i) o  planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, 

operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis;  

ii) a  constatação, com base na aplicação de técnicas e testes de auditoria, das evidências e 

dos registros das evidências. 

Nossas conclusões, tendo como parâmetros as análises procedidas a partir das demandas contidas nos 

incisos I a VI do art. 10 da IN 14/2011 e Decisão Normativa nº 01/2021, ambas do TCE/MG, apontam  

a adequação parcial da posição orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2020 da 

Fundação Ezequiel Dias - FUNED, nos termos das informações prestadas neste Relatório de Auditoria 

de Gestão. 

 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021. 

 

 

Soraia Cristina Soares de Oliveira 

Controladora Seccional da FUNED 
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APÊNDICE A  

 Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados e/ou concluídos no exercício de 2020 
 

 
Item 

Ato 
Instaurador 

Data de 
Instauração 

Causa da Instauração 
 

Situação do Processo ao final do exercício 

 

Resultados Alcançados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

PAD Portaria 
nº 29/2019 

(Exp. 108/ 
SAI 53/2018) 

01/06/2019 

Processado: A.J.G., MASP 1.103.452-7, servidor efetivo 
da FUNED, ocupante do cargo de Técnico de Saúde e 
Tecnologia (TST II, B). 
Possível descumprimento do dever funcional,  vez que 
não deu andamento aos processos instaurados em 
desfavor das empresas Gênix Indústria Farmacêutica 
Ltda., Nova Representações Importação e Exportação 
Ltda., BR- Mac Comercial Importadora de Matérias 
Primas Químicas Farmacêuticas e Equip. Ltda. e CAQ - 
Casa da Química Indústria e Com. Ltda. 
 

Obs.: Conforme concluído no Relatório Final - SAI 
053/2018 (Conclusão - item 5): “(...) A Comissão 
Sindicante ressalta que foi publicado na IOF/MG de 
01/06/2019, a Portaria Presidencial Funed Nº 029/2019 
proveniente da SAI 009/2018. Sendo assim, a Comissão 
Sindicante, baseada no princípio da economia processual, 
percebe a viabilidade de incluir a avaliação de possível 
responsabilidade do servidor por descumprimento do 
dever funcional, por se tratar de objetos de mesma 
natureza, que possivelmente possa incorrer em mesma 
irregularidade.” 

 

 

 

 

 

Decisão: Suspensão do servidor Alberto 
Jose Gomes, Masp 1103452-7, por 10 dias, 
com fundamento no descumprimento do 
art.216, incisos VI, VII e VIII, art. 246, Inciso 
I e art.244, Inciso III, todos da Lei 869/1952. 

Publicação: 18/09/2020 
 

 

 
 
 
- Prosseguimento pela AIIP dos processos administrativos punitivos. 
 

- Medidas em andamento pela gestão quanto aos demais 
procedimentos oriundos da SAI 53/2018, que também resultou nos 
procedimentos citados nos itens 2, 3, 5, deste apêndice  (SAI 66/19, PAD 
67/19, SAD 75/19 e PAD COGE nº 68/2019 - em curso), para 
individualização e ressarcimento do dano ao erário acumulado 
referente aos materiais que foram descartados sem justificativa com 
sugestão para instauração de processo administrativo disciplinar, possui 
o montante histórico de R$ 524.166,04 considerando os valores de 
aquisição de cada produto lançado no Sistema ERP, à época da aquisição. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

SAI Portaria 
nº 66/2019 

 (Exp.114/   
SAI 53/2018) 

02/10/2019 

Apurar os fatos e responsabilidades pela não aplicação 
da multa de 20% do valor do contrato/empenho ao 
fornecedor Champion Farmoquímico Ltda, conforme 
Decisão do Processo de Apuração de Irregularidades 
Nº 040/2006 datada de 19/06/2007 e publicada no 
“Minas Gerais” em 14/09/2007. 

Decisão: Encaminhamento à Procuradoria 
para adotar providências para ratificar se 
houve o seu pagamento pela empresa 
Champion Farmoquímico Ltda, ou para 
reaver tal recurso (atualizado), caso ainda 
não o tenha ocorrido, e avalie a viabilidade 
de inscrição em dívida ativa do Estado o 
tocante à multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do empenho/contrato, 
conforme decisão do Processo AIIP nº 
40/2006, informando à CSEC/Nucad a 
conclusão desses procedimentos. 

Publicação: 16/09/2020 

 
 
Medidas em andamento pela gestão quanto aos demais procedimentos 
oriundos da SAI 53/2018 (PAD 29/2019, SAI 67/19, SAD 75/19 e PAD 
COGE nº 68/2019 – em curso), para individualização e ressarcimento do 
dano ao erário acumulado referente aos materiais que foram 
descartados sem justificativa com sugestão para instauração de 
processo administrativo disciplinar, possui o montante histórico de R$ 
524.166,04 considerando os valores de aquisição de cada produto 
lançado no Sistema ERP, à época da aquisição. 
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Item 

Ato 
Instaurador 

Data de 
Instauração 

Causa da Instauração 
 

Situação do Processo ao final do exercício 

 

Resultados Alcançados 

 
 
 
 
 

3 
PAD Portaria 
nº 67/2019 

 (Exp.115/   
SAI 53/2018) 

02/10/2019 

Processado: W.W.A., MASP 1.098.306-2, servidor 
efetivo da Funed, ocupante do cargo de Analista e 
Pesquisador de Saúde e Tecnologia, por possível 
responsabilidade de não comunicar à FURP da 
intenção da Funed em não receber o pagamento do 
empréstimo da matéria-prima Carbamazepina, devido 
à impossibilidade de produção do medicamento 
Carbamazepina 200mg comprimidos, acarretando no 
recebimento e descarte total do ativo. 

 

 

Decisão: Absolvição do servidor 
Wenderson Walla Andrade, Masp. 
1098306-2 e recomendação interna. 

Publicação: 17/09/2020 
 

- Edição de Portaria que estabelece diretrizes e procedimentos para a 
celebração de empréstimos de consumo e devoluções de matérias 
primas para produção de medicamentos entre Laboratórios Públicos 
Oficiais (20496342). 
 

- Medidas em andamento pela gestão quanto aos demais 
procedimentos oriundos da SAI 53/2018 (PAD 29/19, SAI 66/19, SAD 
75/19 e PAD COGE nº 68/2019 – em curso),  para individualização e 
ressarcimento do dano ao erário acumulado referente aos materiais que 
foram descartados sem justificativa com sugestão para instauração de 
processo administrativo disciplinar, possui o montante histórico de R$ 
524.166,04 considerando os valores de aquisição de cada produto 
lançado no Sistema ERP, à época da aquisição. 

 
 
 

4 
 
 

SAI Portaria 
nº 68/2019 
(Exp. 113) 

02/10/2019 

Apurar possíveis falhas na gestão patrimonial 
(desaparecimento de bens) do setor de tratamento de 
água do Serviço de Produção de Soros da Funed e 
possíveis instalações de câmeras de segurança nesse 
Setor, sem prévia informação aos servidores daquela 
unidade administrativa quanto as suas localizações. 

 

Decisão: Formalização dos TADs nº 01 e 
02/2020 e implementar recomendações 
internas. 

Publicação: 22/02/2020 
 

 

- Orientação aos servidores da Diretoria Industrial quanto ao dever 
funcional dos servidores de comparecer às oitivas e contribuir com o 
desenvolvimento dos trabalhos das Comissões; 
- Afixação de placas com aviso de ambiente monitorado em todas as 
áreas da Fundação que possuem câmeras de segurança, tanto áreas 
internas quanto externas/ruas, para a devida adequação à legislação 
vigente. 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

SAD Portaria 
nº 75/2019 

(Exp. 116/ 
SAI 53/2018) 

19/10/2019 

Processado: G. A. M., Matrícula 30566-9 (MASP 
1093457-8), prestação de serviço temporário no cargo 
de Analista de Planejamento à época, no período de 
09/10/2003 a 30/09/2007. 
Possível responsabilidade funcional pelo planejamento 
e aquisição da matéria-prima 
Hidroxipropilmetilcelulose 2910 + Polietilenoglicol 400 
+ Polissorbato 80 + Dióxido de Titânio, que considerou 
a produção industrial sem que os medicamentos 
Metformina, Ciprofloxacino e Verapamil tivessem 
registros deferidos pela Anvisa. A chefia da Unidade de 
Planejamento e Controle da Produção, à época, era o 
ex-servidor Gerson Alves Mamedes, Matrícula 30566-
9 (MASP 1093457-8), que exercia suas atividades 
através de prestação de serviço temporário, no 
período de 09/10/2003 a 30/09/2007. 

 

 

 

 

Decisão: Arquivamento (insuficiência de  
documentos quanto à comprovação da 
autoria e a materialidade), com fulcro na 
Súmula nº 01/2019 da CGE/MG. 

Publicação: 18/09/2020 
 

 
 
 
 
Medidas em andamento pela gestão quanto aos demais procedimentos 
oriundos da SAI 53/2018 (PAD 29/19, SAI 66/19, PAD 67/19 e PAD COGE 
nº 68/2019 - em curso), para individualização e ressarcimento do dano 
ao erário acumulado referente aos materiais que foram descartados sem 
justificativa com sugestão para instauração de processo administrativo 
disciplinar, possui o montante histórico de R$ 524.166,04 considerando 
os valores de aquisição de cada produto lançado no Sistema ERP, à época 
da aquisição. 
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Item 

Ato 
Instaurador 

Data de 
Instauração 

Causa da Instauração 

 

Situação do Processo ao final do 
exercício 

 

Resultados Alcançados 

 
 
 

 
 

6 
 

SAI Portaria 
nº 90/2019 

 (Exp. 085) 

19/12/2019 

Apurar responsabilidade pelas inconformidades 
apresentadas no Relatório de Avaliação do Expediente 
nº 85, em cumprimento ao despacho 9681569 de 
03/12/2019, contido no processo 1520.01.0000049/ 
2019-60, relativo à SAI 20/19 (COGE), tramitada na 
Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais e 
retornada à Funed por meio do Ofício COGE COGE/CGE 
nº. 873/2019. 

 
 
Decisão: Instauração de 
Processo Administrativo 
Disciplinar e recomendações 
internas e externas. 
Publicação: 25/09/2020 
 

 

- Instaurado PAD 66/2020. 
- Realizada baixa de 84 (oitenta e quatro) materiais, conforme lista de itens não 
localizados constante do relatório final da supradita sindicância (SEI 20814932). O 
item remanescente nº 24186503 não foi baixado, pois foi localizado. 
- Em curso medidas administrativas para ressarcimento ao erário quanto aos bens 
não localizados externamente, conforme anexo 3 (cerca de R$ 57 mil), como 
também, aguarda-se finalização do PAD em referência. 

 
 

 
7 

PAD Portaria 
nº 91/2019 

(Exp. 097 / 
SAI 73/2018) 

19/12/2019 

E. M. A. F. B., Masp 1036864-5, à época dos fatos, 
ocupante do cargo de Analista e Pesquisador de Saúde 
e Tecnologia V, grau E, e M. S. de S., Masp 1388298-0, 
ocupante, à época, de cargo comissionado. Por 
possíveis falhas na fiscalização do Contrato SERCON Nº  
9039344/2015, o que redundou na impossibilidade de 
utilização efetiva do veículo em comento nas 
atividades do Programa Ciência em Movimento, 
causando possível prejuízo ao erário. 

 

 

Em curso 

 
 
 
 

--- 

 
 
 
 

8 

SAI Portaria 
nº 98/2019 

 (Exp. 118) 

03/01/2020 

Apurar responsabilidade por falta de providencias 
administrativas, em tempo hábil, que ensejou a 
indenização mediante TAC nº 01/2019 e pelas 
ocorrências no tocante à respectiva formalização 
contratual - P&P Turismo Ltda.  
(art. 59, parágrafo único, Lei 8.666/1993). 

 
 

Decisão: Arquivamento e 
implementar recomendações 
internas. 

Publicação: 25/09/2020 
 

- Edição de minuta de Portaria que tem como objetivo estabelecer as regras para 
gestão e fiscalização das aquisições realizadas no âmbito da Funed (materiais e 
serviços). 
- Melhorias implementadas nas áreas envolvidas nas contratações, cujos 
processos são conferidos previamente nas áreas pertinentes e falhas como a que 
foi apresentada (falta do documento declaração de disponibilidade orçamentária 
e financeira). Os processos atuais perpassam por melhorias contínuas nos fluxos e 
ações dos atores envolvidos, de forma a evitar tais inconformidades. 

 
 
 
 
 
 

 
9 
 

SAI Portaria 
nº 08/2020 

(Exp.126) 

13/02/2020 
Apurar causas e possíveis responsabilidades pelo 
desaparecimento do Inventário 2012.  
(decisão contida na SAI 025/2018) 

 

 

 

Decisão: Arquivamento e 
recomendações internas. 

Publicação: 25/09/2020 
 
 

A comissão entendeu pela necessidade de ações para organização e regularização 
de documentos do acervo da Funed, e também, de rastreabilidade dos 
documentos e processos, dada a impossibilidade na sua localização. 
Foram propostas medidas, como: avaliar a possibilidade de contratar (ou executar 
internamente) a digitalização de todo o acervo físico armazenado no setor de 
Arquivo/Protocolo, permitindo maior e melhor rastreabilidade de documentos e 
processos, minimizando a perda do acervo por fatos supervenientes à 
Administração Pública, bem como, de que seja avaliada a possibilidade de 
elaboração de procedimento institucional que determine que a documentação 
encaminhada para armazenamento no setor de Arquivo/Protocolo, seja 
integralmente digitalizada pela área de origem; e somente após esta digitalização, 
os documentos físicos e em forma digital deverão ser encaminhados ao Arquivo 
(...)". Aguarda-se manifestação.  
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Causa da Instauração 

 

Situação do Processo ao final do 
exercício 

 

Resultados Alcançados 

 
10 

 

PAD Portaria 
nº 09/2020  

(Exp.123) 

14/02/2020 

Processado: E. J. S., MASP 1036961-9, ocupante do 
cargo de Auxiliar de Saúde e Tecnologia III, A. Por 
possível inassiduidade e/ou impontualidade ou 
abandono de cargo pelo servidor citado. 

 
 

Em curso 

 
 

--- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

SAI Portaria 
nº 10/2020 

(Exp.124) 

13/02/2020 

Apurar possíveis falhas no que tange às providências 
que deveriam ter sido adotadas de forma tempestiva 
para solução de ocorrência dos fatos contidos no 
Expediente 123. Por possíveis causas e 
responsabilidades considerando que o servidor se 
encontra faltoso ao trabalho desde 04/03/2016 e sua 
remuneração foi efetuada até agosto/2018. 

 

 

 

 

 

Decisão: Instauração de 
Processo Administrativo 
Disciplinar e recomendações 
internas a serem realizadas. 

Publicação: 10/10/2020 
 

- Instauração dos PAD nº 09/2020 e nº 78/2020, ambos em curso. 
- Mediante Memorando.FUNED/DGP.nº 68/2020 (22409028) foi informado sobre 
a medida adotada pela equipe de taxação do Serviço de Pessoal, qto à decisão de 
verificar se os períodos das licenças estão vigentes, se a documentação necessária 
para fazer jus à remuneração está completa e se há ocorrência de pagamentos 
indevidos a outro (s) servidor (es), 
- Elaboração de "cartilha" virtual pela DGP acerca dos requisitos necessários para 
o servidor fazer jus ao recebimento de salários e benefícios, (para evitar 
pagamentos indevidos). 
- A DGP reiterou o compromisso para o aperfeiçoamento do seu quadro de pessoal 
para o próximo ano, sobretudo em momento pós pandemia e sem a restrição 
financeira atual, para atendimento à medida proposta de realização de 
capacitação às chefias e coordenadores das áreas do Serviço de Pessoal, com 
intuito de atualizar esses servidores e propiciar a execução das funções dentro das 
exigências legais e com o menor índice de falhas possível. 
- Tratamento em reunião realizada pela DGP com Serviço de Pessoal, quanto à 
reavaliação e reclassificação das atividades prioritárias no SP para possibilitar o 
melhor desempenho do Serviço, considerando o fato de terem um quantitativo 
insuficiente de servidores, conf. informado por servidora. 

 
 
 

12 
 

PAD Portaria 
nº 11/2020  

(Exp.125) 

13/02/2020 

Processados: P. H. I. A., Masp 1375372-8, ocupante do 
cargo de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia 
I, grau C, e A. V. S. – MASP 1168210-1, ocupante do 
cargo de Técnico de Saúde e Tecnologia III, grau C. 
Possíveis responsabilidades por pagamentos indevidos 
à empresa RSR Engenharia Ltda, cujos autos foram 
encaminhados pela AIIP (Processo 008/2018). 

 
 
 

Em curso 

 
 

--- 
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13 
 

SAI Portaria 
nº 38/2020 

(Exp.127) 

10/06/2020 

Apurar causas e possíveis responsabilidades, em matéria 
correcional, quanto aos fatos relacionados em reclamação de 
servidores protocolizada na Ouvidoria-Geral do Estado/ OGE 
Saúde (SEI 13289798), referente à  suspensão ao direito de 30%, 
relativo à periculosidade advinda de função executada. 

 

Decisão: Arquivamento e 
recomendações internas 
e externas a serem 
realizadas. 

Publicação: 18/09/2020 
 

- Em 28/09/2020 foi publicada matéria na intranet 
(http://intranet.funed.lan/adicionais-de-insalubridade-e-periculosidade/), em 
atendimento à recomendação de promover maior divulgação aos servidores 
da Funed acerca da competência e atuação da Diretoria Central de Saúde 
Ocupacional, quanto ao processo para identificação e classificação das 
atividades de risco, quanto aos parâmetros de classificação utilizados pelo 
SSST, bem como pela conferência, validação e publicação dos LTCATs (Decreto 
nº 39.032/1997). 
- Por meio do Memorando.FUNED/SSST.nº 201/2020 (20181872), o SSST se 
comprometeu “a entrar em contato por e-mail com os servidores da Funed 
que venham a ter alterações nos recebimentos de adicionais de insalubridade 
e/ou periculosidade (...)” 

 
 
 

 

14 
 

PAD Portaria 
nº 66/2020  

(Exp.130) 

10/10/2020 

Processados: C.B.C., MASP 1043778-8, T.V.F., MASP 1036706-8. 
Por possível omissão no controle patrimonial da UPG 144, tendo 
por não localizados os bens arrolados no Anexo I do Relatório da 
SAI 90/19, e T.V.F, Masp 1036706-8, possível não 
acompanhamento do retorno dos bens disponibilizados pela 
Funed à UFMG (ICB), tendo por não localizados os bens arrolados 
no Anexo II do Relatório da SAI 90/19. 

 
 
 

Em curso 

 
 
 

--- 

 

 
15 

 

SAI Portaria 
nº 67/2020 

(Exp.129) 

10/10/2020 

Apurar possíveis irregularidades apontadas no Relatório de 
Auditoria 2260.0303.20, que deu origem ao Relatório de Avaliação 
de Efetividade 2260.0719.20, referente à execução do Contrato nº 
2535/2013, celebrado com a empresa CETEST, que apontou dano   
em cerca de R$ 360 mil. 

 
 

Em curso 

 
 

--- 
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PAD Portaria 
nº 78/2020  

(Exp.131) 

05/11/2020 

Processados: M C S, MASP 1215891-1, e C M A, MASP 1294223-1. 
Por possível pgto. de remuneração, a servidor no período de 
04/03/2016 até agosto/2018, sendo o período do início de suas 
faltas injustificadas até a suspensão do pagamento. 

 
 

Em curso 

 
 

--- 

 

Obs 1: Expediente nº 128 - arquivado, cujo relatório foi emitido em 26/08/2020, com sugestão de instauração de Sindicância Administrativa Investigatória para apuração dos fatos relacionados a 
pagamentos efetuados fora da vigência do Contrato nº 9095969/2016, celebrado com a empresa CTIS Tecnologia S/A (pagamento por indenização - art. 59, parágrafo único, Lei 8.666/1993). Outro 
fato relacionado no expediente se refere à suposta omissão de providência de aplicação de cláusula de contrato administrativo que prevê responsabilização por dano provocado por terceirizado da 
empresa citada, tendo em vista colisão ocorrida dentro da FUNED em veículo de servidora por veículo da empresa. Em data posterior à finalização do expediente, o fiscal do contrato adotou as 
medidas para o pagamento pela dano causado à servidora e apresentou a respectiva documentação em 05/10/2020. 

Mediante o Despacho nº 299/2020/FUNED/PRES, emitido em 08/10/2020, decidiu-se pelo arquivamento do processo, considerando “(...) solução administrativa entre as partes quanto à sugestão de 
“apuração de suposta omissão de providência de aplicação de cláusula de contrato administrativo que prevê responsabilização por dano provocado por terceirizado”, bem como, o cumprimento de 
permissivo legal em processo de “restos a pagar” junto ao SIAFI/serviço de contabilidade da Funed, neste sentido, extinta a materialidade neste interregno, que sejam encaminhados os autos para 
arquivamento.” 

Obs. 2: Não foi instaurado e/ou concluído, no exercício de 2020, procedimento alusivo a tomada de contas especial. 
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APÊNDICE B 

Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados pela COGE/CGE  
 

ITEM PROC. GRUPO DE 
ILICITOS 

DESCRIÇÃO RELATÓRIO 
AUDITORIA Nº 

Nº ANO INSTAURADO/ 
AVOCADO 

FASE DECISÃO MOTIVAÇÃO BASE 
LEGAL 

DECISÃO 
"MG" 

1 PAD 

Lesão ou 
dilapidação 
da coisa 
pública 

Ter faltado com a observação aos comandos da Lei Federal 
n.º 8.666/1993, em especial como Assessor Técnico da 
Presidência da FUNDED, faltado com o dever de diligência 
por ocasião da revogação do Pregão do Edital n.º 114/2017, 
no exercício de suas atribuições como Vice-Presidente ao 
apresentar justificativa para terceirização que fundamentou 
o procedimento de inexigibilidade de licitação n.º 032/2008, 
e por suposta influência em contratação. 

 

70 2017 20/06/2017 JULGAMENTO 

    

2 PAD 

Negligência 
na Gestão de 
bens 
públicos 

Não terem promovido a efetiva apuração das 
responsabilidades diante da ciência de irregularidades 
quanto aos bens desaparecidos quando da transferência do 
acervo patrimonial de bens da FUNED (UPGs 2261218 e 
2261224) para a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 
Gerais (ESP/MG) após o desvinculamento decorrente da Lei 
Delegada 135/2007 e por ter concorrido, em tese, em 
possível lesão aos cofres públicos, conforme se infere dos 
documentos instruídos na SAI instaurada pela Portaria 
Presidencial 064/2016 – FUNED. 

 

9512 2017 14/09/2017 DECIDIDO Prejudicada 
SUSP 60 dias 

servidor 
desligado 

246, I 08/02/2020 

3 PAD 

Irregularidad
e 
Licitação/Co
nvênio e 
Contrato 

Enquanto Presidente da FUNED, ter firmado os Convênios nº 
001/2004 e nº 002/2008 e respectivos Termos Aditivos 
supostamente irregulares, bem como pela ausência de 
providências para acompanhamento, controle, fiscalização e 
análise das prestações de contas dos convênios no período 
de sua gestão. 

2260248715 10113 2017 18/10/2017 JULGAMENTO 

    

 
 

 
Informações complementares fornecidas pela CSEC/FUNED: 
 

12 O PAD COGE nº 95/2017  é decorrente da SAI FUNED 64/2016, cujas conclusões apontam a existência de dano ao erário. Nesse sentido, aguardam-se as medidas para ressarcimento do dano 

apontado, conforme cálculos efetuados pela DPGF (10152371), no montante histórico de cerca de R$ 175 mil, quanto aos bens desaparecidos, objeto da SAI 64/2016. 
 

13 O PAD COGE nº 101/2017 decorre de trabalho de auditoria que resultou na emissão do Relatório de Auditoria nº 2260.2487.15, conforme citado no item 5.3 (A) deste relatório, referente aos 

Convênios de saída de recursos nº 454/2004 (nº 01/2004) e nº 1508/2008 (nº 02/2008) firmados com a Fundação de Apoio a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - FAURGS.   
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ITEM PROC. GRUPO DE 
ILICITOS 

DESCRIÇÃO RELATÓRIO 
AUDITORIA Nº 

Nº ANO INSTAURADO
/ AVOCADO 

FASE DECISÃO MOTIVAÇÃO BASE 
LEGAL 

DECISÃO 
"MG" 

4 PAD 

Negligência na 
Gestão de bens 
públicos 

Agir com deslealdade à instituição a que servia, falta de zelo e 
descaso pela economia e pela devida aplicação dos recursos 
públicos, pelo planejamento inadequado para aquisição de 
materiais sem a expressa motivação e em desacordo com a 
norma legal vigente; inobservar as normas legais e 
regulamentares pertinentes; aplicar indevidamente recursos 
públicos; e praticar ato tipificado como crime contra a 
Administração Pública. 

 

11314 2017 08/11/2017 DECIDIDO Absolvição insuficiência 
de provas 

 

17/09/2020 

5 PAD 

Lesão ou 
dilapidação da 
coisa pública 

Responsável pela Solicitação -SP20121610, munida de 
irregularidades na definição do objeto (falta de especificação na 
descrição de quais sistemas seriam validados, cotação do preço 
de referência baseado em horas sem vinculação e detalhamento 
das tarefas a serem executadas) e atestado documentos fiscais 
com valores acima dos previstos em pregão eletrônico. 

2260152117  4215 2018 23/06/2018 INSTRUÇÃO 

    

6 PAD 
Lesão ou 
dilapidação   

Recebimento indevido de valores referente a serviços não 
prestados. 

 

88 2018 29/12/2018 JULGAM. 

    

7 SAI 

 

Irregularidade 
sem autoria e/ 
ou 
materialidade 

Apurar as irregularidades apresentadas nas denúncias 
20180710075700, 20180723024406, 20180911085726, 
20180516082110, 20181029034825 e 20171017022224, sobre o 
pagamento e distribuição da Gratificação de Incentivo à 
Eficientização dos Serviços (GIEFS), na FUNED. 

 

5 2019 30/01/2019 DECIDIDO ENC APUR / 
ARQ 

  

31/12/2020 

 
14 PAD COGE nº 113/2017 é resultante da SAI 03/2017, cujas conclusões apontam dano estimado em cerca de R$ 203 mil referentes aos materiais descartados sem justificativas. E considerando as 
conclusões do PAD 113/2017, notadamente, no tocante a: 
“24. Desta feita, em uma citação não exaustiva, os seguintes fatos, conforme elencados abaixo, merecem ser considerados, sendo compreensível, por conseguinte, NÃO conferir, de forma exclusiva, 
a relação de causalidade dos descartes apurados no presente PAD, para efeitos da responsabilização administrativa disciplinar, aos processados.  
(...) 
25. Assim, RESSALVANDO EVENTUAIS RESPONSABILIZAÇÕES DIVERSAS DA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, diante do contexto fático e das circunstâncias práticas, depreendidas dos autos, que 
impuseram, limitaram e condicionaram a conduta dos servidores processados e diante da INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS no sentido de alcançar uma convicção quanto a justeza da 
aplicação de penalidade disciplinar, sugere-se, a ABSOLVIÇÃO dos processados.” 
Procedimento citado no item 5.3 (D) deste relatório. 
 

15 O PAD 42/2018 decorre do trabalho de auditoria realizado que resultou na emissão do Relatório de Auditoria nº 2260.1521.17 e conseguinte instauração do Procedimento Administrativo de 
Apuração de Irregularidades nº. 001/2018, em face de Nordika do Brasil Consultoria Ltda. O procedimento foi finalizado e encaminhado à Advocacia-Geral do Estado para inscrição em dívida ativa - 
Ofício FUNED/PRO nº. 78/2020 (SEI 11510320), cujo valor apurado perfaz R$ 893.045,24.  
Contudo, o procedimento está sobrestado pelos efeitos da Decisão Judicial nº 026/2019, determinando à FUNED que se abstenha de inscrever o nome da Autora na dívida ativa não tributária do 
Estado de Minas Gerais, relativamente aos supostos débitos oriundos do PAP nº 2260.01.0008088/2019-64, até que seja proferida a sentença - Ofício AGE/1PDA nº. 488/2020 (SEI 14486916). 
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ITEM PROC. GRUPO DE 
ILICITOS 

DESCRIÇÃO RELATÓRIO 
AUDITORIA Nº 

Nº ANO INSTAURADO
/ AVOCADO 

FASE DECISÃO MOTIVAÇÃO BASE 
LEGAL 

DECISÃO 
"MG" 

8 SAI 

Irregularidade 
sem autoria 
e/ou 
materialidade 

Irregularidades praticadas por servidor da Fundação Ezequiel 
Dias conforme denúncias nºs 20181017023600, 
20180820104235 e 20180404013506 

 

10 2019 08/02/2019 DECIDIDO ENC APUR / 
INST PAD 

  

04/12/2020 

9 PAD 

Irregularidade 
em Licitação/ 
Convênio e 
Contrato 

Realizado a compra de matérias-primas que não atendiam às 
especificações técnicas da FUNED 

 

25 2019 03/04/2019 JULGAMENT
O 

    

10 SAI 

Irregularidade 
sem autoria 
e/ou 
materialidade 

Apurar possíveis irregularidades na formalização e na execução 
do Contrato SERCON 9179762/2018, celebrado entre a 
Fundação Ezequiel Dias e a empresa AB SCIEX Comércio de 
Instrumentos Laboratoriais Ltda 

 

49 2019 16/07/2019 JULGAMENT
O 

    

11 PAD 

Irregularidade 
no Controle de 
Ponto 

 
Participar de aulas de mestrado na UFMG durante o horário de 
trabalho, gerando prejuízo ao erário; 

 

2 2020 13/02/2020 INSTRUÇÃO 

    

12 PAD 

Irregularidade 
em 
Licitação/Conv
ênio e 
Contrato 

Permitir pagamento indevido de serviços sem comprovação de 
sua prestação, importando em possível dano ao erário. Contrato 
SERCON nº 2484/2013 foi celebrado entre a Fundação Ezequiel 
Dias e a Empresa CEI - Serviços de Engenharia LTDA 

2260034418 1416 2020 02/12/2020 INSTRUÇÃO 

    

13 PAD Assédio moral 

Descumprido os deveres de urbanidade e observância às normas 
legais e regulamentares, previstos no artigo 216, incisos IV e VI, 
e das proibições de valer-se do cargo para lograr proveito 
pessoal, por coagir ou aliciar subordinados com objetivos de 
natureza partidária, participar da gerência ou administração de 
empresa comercial ou industrial e revelar segredos de que tenha 
conhecimento em razão do cargo ou função. 

 

15 2020 02/12/2020 INSTRUÇÃO 

    

Fonte: CGE 
 

 

 
16 O PAD COGE nº 14/2020 decorre do trabalho de auditoria realizado que resultou na emissão do Relatório de Auditoria nº 2260.0344.18 e conseguinte SAI FUNED nº 31/2018, instaurada para apurar 

causas e possíveis responsabilidades quanto às supostas irregularidades verificadas na execução do Contrato nº 2484/2013, celebrado com a CEI Serviços de Engenharia Ltda. Na SAI foi apontado 
pagamento mensal indevido de serviços prestados com base na item 9 da Planilha 5, conforme planilhas descritas de 03/2014 a 09/2018, sem indicação dos serviços considerados de alta 
complexidade prestados à Funed, bem como pela ultrapassagem das 400 (quatrocentas) horas disponibilizadas no Contrato Inicial (Cláusula 9.1), ou seja, 14.418,99 (catorze mil quatrocentos e dezoito 
vírgula noventa e nove) horas, no importe que foi objeto de apuração de R$ 5.332.515,24, considerando os atestos nas respectivas Notas Fiscais. 
Foi instaurado o Processo Administrativo Apurador nº 10/2018, para apurar as possíveis irregularidades na execução contratual, nos termos do Decreto nº 45.902/2012. O procedimento está em 
curso na AIIP/DPGF (Despacho nº 075/2020/FUNED/DPGF - SEI 11972467). 
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ANEXO 1 - DOCUMENTOS TÉCNICOS REFERENTES A TRABALHOS DE AUDITORIA REALIZADOS EM 2020 

(1.1, 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7)  

 

(ARQUIVO À PARTE) 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO - RACI/2020 

 

(ARQUIVO À PARTE)  
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado 

Controladoria Seccional-FUNED

 

Relatório de Avaliação de Efe�vidade nº 2260.0719.20 - CGE/CSEC_FUNED                                                                                                             

      Belo Horizonte, 16 de julho de 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       Processo SIGA nº 2260.226.07.0288.18 
 

1. INTRODUÇÃO
 

Em cumprimento às disposições estabelecidas no Plano de A�vidades de Controle Interno, a Controladoria Seccional da FUNED procedeu à avaliação da
efe�vidade das recomendações con�das no Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20, emi�do em 23/03/2020, via Processo SEI nº 1520.01.0008596/2019-54.

O documento foi direcionado em 06/05/2020 à Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças, cujo Despacho nº 90/2020/FUNED/PRES apresentou a jus�fica�va
pelo envio intempes�vo do relatório decorrente das demandas e intercorrências rela�vas à pandemia COVID-19, que exigiram priorizações nas ações da DPGF.

Em 19/05/2020, por meio do Memorando n° 146 - FUNED/DPGF, foi-nos solicitada dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias a contar dessa data para
manifestação/implementação das recomendações con�das no documento em referência, tendo como jus�fica�va, também, a análise a ser realizada pela área
técnica.

Em manifestação ao documento, foi emi�da na mesma data o Memorando.CGE/CSEC_FUNED nº 21/2020, por meio do qual foram consideradas as informações
apresentadas e a complexidade da contratação, tendo sido informado que aguardava-se manifestação quanto às medidas adotadas ou jus�fica�vas devidamente
fundamentadas, tão logo fosse possível, tendo em vista que o prazo improrrogável nos termos da Resolução AUGE nº 14/2010 findaria em 25/05/2020.

Contudo, até a data de emissão do presente documento, não houve manifestação[1] quanto às proposições con�das no Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20.

 

[1] Verifica-se, no Processo SEI 1520.01.0008596/2019-54, a inclusão, em 24/05/2020, de cartões de ponto de 2 funcionários da CETEST, no entanto, não consta informação sobre qual seria a sua finalidade.
 

1.1 Obje�vo

Avaliar a per�nência das considerações apresentadas e a efe�vidade das ações implementadas pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED, diante das
inconformidades apontadas e recomendações propostas no Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20, cujo trabalho teve por finalidade avaliar a formalização e
execução de contratos contemplados no Programa 043 - Ampliação, Manutenção e Modernização da Infraestrutura da Fundação Ezequiel Dias, constantes da
Matriz de Risco de Contratos, tendo sido avaliado o Contrato nº 2535/2013, celebrado com a  empresa CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A.

 

1.2 Gestores responsáveis pela implementação das recomendações (incluídos aqueles cujas áreas se relacionam com as medidas citadas no presente
documento)

 
 

1.3 Responsável pelo acompanhamento da implementação das recomendações

2. AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA

Apresentamos, a seguir, as constatações e a descrição das inconformidades e recomendações reportadas no Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20, assim como
as ações adotadas pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED, até a presente data, com vistas a sanear as impropriedades ou irregularidades detectadas.

 

Achado nº 1 - Diferença apurada para as horas efe�vamente trabalhadas por funcionários da CETEST à disposição da FUNED, as quais foram estabelecidas em
horas fixas, e existência de falhas no controle de frequência de tais profissionais, gerando dano es�mado em R$ 20.518,92.

RECOMENDAÇÕES

A - Adotar providências para que sejam ressarcidos aos cofres públicos os valores pagos a maior à empresa CETEST, es�mados em R$ 20.518,92, decorrentes 
efe�vamente trabalhadas por funcionários da CETEST à disposição da FUNED, em relação às horas fixas estabelecidas originalmente como critério para a contrataçã

Saliente-se quanto à necessidade de estender a análise para os demais anos (2013, 2014, 2015, 2016, 2019) de execução contratual, considerando o período
ocorrências dessa natureza.

B - Definir, em contratações futuras, os serviços, compras e obras, os quais deverão ser descritos, de forma clara, em Termos de Referência / Projetos Básico
fundamentar a necessidade da contratação por meio de demonstra�vo dos resultados a serem alcançados em termos de economicidade e melhor aproveitamen
 ou financeiros disponíveis.
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AÇÕES DO GESTOR

Não houve manifestação.

STATUS (AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE)

Recomendações Não Implementadas.

 

Achado nº 2 - Serviços técnicos/mão de obra da empresa contratada contemplados na Planilha 1, específica para esse fim, os quais foram incluídos, também,
nas Planilhas 2, 3 e 6, não sendo possível estabelecer dis�nção em relação à equipe de profissionais e serviços técnicos previstos nestas planilhas, tampouco
comprovar as despesas com a transferência parcial a terceiros do objeto da licitação e cujo edital veda tal disposição; ocasionando dano es�mado em R$
64.584,64. 

RECOMENDAÇÃO

C - Adotar providências para que sejam ressarcidos aos cofres públicos os valores pagos a maior à empresa CETEST, es�mados em R$ 64.584,64, decorrentes da
provável inclusão indevida em planilhas de serviços técnicos/mão de obra já contemplados em planilha (1) específica para esse fim, ou mesmo, quanto à ausê
efetuadas com a terceirização parcial do objeto da licitação e cujo edital veda tal disposição; ocasionando dano es�mado em R$ 64.584,64. 

Saliente-se quanto à necessidade de se estender a análise a todas medições do contrato, a fim de verificar outras ocorrências dessa natureza. 

AÇÕES DO GESTOR

Não houve manifestação.

STATUS (AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE)

Recomendação Não Implementada.

 

Achado nº 3 - Ausência de comprovação dos serviços realizados com a aplicação dos consumíveis adquiridos por meio da Planilha 4, como também, dos
serviços executados mediante as Planilhas 2, 3, 6, cujo dano es�mado perfaz o valor de R$ 284.525,50.

RECOMENDAÇÕES

D - Adotar providências para que sejam ressarcidos aos cofres públicos os valores pagos a maior à empresa CETEST, cujo dano potencial perfaz o valor de R$ 284
documentação para comprovar os serviços realizados.

Saliente-se quanto à necessidade de se estender a análise a todas medições do contrato, a fim de verificar outras ocorrências dessa natureza.    

 

E - Adotar procedimentos para controle dos materiais adquiridos como forma de se obter o domínio sobre as movimentações e comprovar a sua correta aplicação (

F - Determinar que, em futuras licitações, sejam previstos e implementados mecanismos de controle que propiciem rastrear os produtos efe�vamente forne
empresas contratadas, a exemplo das sugestões propostas no item 3.2 do respec�vo relatório de auditoria; para fins de ateste e pagamento.

AÇÕES DO GESTOR

Não houve manifestação.

STATUS (AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE)

Recomendações Não Implementadas.

 

Achado nº 4 - Encargos Sociais calculados em duplicidade na Planilha 1 - Serviços técnicos/mão de obra da empresa contratada, cujo índice de 75,25% foi
aplicado sobre o salário base e posteriormente sobre o salário proporcional (adicional).

RECOMENDAÇÃO

G - Efetuar o levantamento das despesas realizadas com fins de verificar a existência de dano no período de execução contratual, quanto aos encargos sociais ap
referentes à Planilha 1.

AÇÕES DO GESTOR

Não houve manifestação.

STATUS (AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE)

Recomendação Não Implementada.

 

Achado nº 5 - Ausência de demonstração da composição da Taxa de Bene�cios e Despesas Indiretas (BDI) e em valor não jus�ficado.

RECOMENDAÇÕES

H - Efetuar o levantamento das despesas realizadas com fins de verificar a existência de dano no período de execução contratual, quanto aos valores calculados par
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I - Em futuras contratações, definir percentual de BDI (Bene�cios e Despesas Indiretas) aceitável para a execução de serviços e também para o fornecimento e
fornecedor a apresentação da composição dos respec�vos custos.

AÇÕES DO GESTOR

Não houve manifestação.

STATUS (AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE)

Recomendações Não Implementadas.

 

Achado nº 6 - Falhas na elaboração de orçamentos e de propostas, dada a inexistência de detalhamento da composição dos custos e indefinição do que se
pretende contratar, em que os materiais e serviços são apresentados em planilhas com unidade genérica, não representando o desembolso financeiro a ser
efetuado pela FUNED.

    6.1 - No que tange à Planilha 3, verifica-se divergência de valores ob�dos na relação quan�dade X preço, referentes aos itens Limpeza interna de dutos de
ar e Análise da qualidade do ar, conforme consta da fl. 324 do processo contratual, conquanto não tenha sido iden�ficada execução a maior para as despesas
realizadas nos meses avaliados.

RECOMENDAÇÕES

J - Efetuar o levantamento das despesas realizadas com fins de verificar a existência de dano no período de execução contratual, no que diz respeito à Planilha 3.

K - Em futuras contratações, exigir dos contratados demonstra�vos detalhando seus preços e custos unitários, de previsão das quan�dades para o fornecimento d
es�ma�va, nos termos da Lei nº 8.666/1993.

AÇÕES DO GESTOR

Não houve manifestação.

STATUS (AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE)

Recomendações Não Implementadas.

 

Achado nº 7 - Ausência de demonstração quanto à vantajosidade para celebração do 2º Termo Adi�vo, cujo objeto trata do acréscimo de 24,99% ao valor
original do contrato, correspondente a R$ 924.990,14.

RECOMENDAÇÃO

L - Mo�var adequadamente as alterações contratuais a serem realizadas, mediante a apresentação de jus�fica�vas bem fundamentadas para referenciar os aditam
acompanhadas das respec�vas memórias de cálculo, quando for o caso.

AÇÕES DO GESTOR

Não houve manifestação.

STATUS (AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE)

Recomendações Não Implementadas.

 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES ATINENTES À CONTRATAÇÃO

M - Avaliar os instrumentos atualmente vigentes nesta Fundação, em especial, aqueles que possuem objeto similar ao da contratação em referência, para que 
presente documento sejam saneadas e não mais ocorram.

N - Promover a apuração de responsabilidades dos servidores pelos possíveis pagamentos indevidos e demais falhas funcionais apontadas no presente relatório, so

Após efetuadas as análises solicitadas acima (letras A, C, D, G, H, J), referentes aos Achados nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, seja o NUCAD informado sobre o seu resultado com v
de apuração.

O - Após efetuadas as análises supracitadas (letras A, C, D, G, H, J), referentes aos Achados nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tendo em vista a situação informada no item 3.2 do
localização do so�ware de controle e monitoramento de procedimentos fornecido pela empresa, e ainda, permanecendo e/ou iden�ficando-se demais atos/fatos 
passíveis de enquadramento em alguma das hipóteses previstas nos arts. 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/2012, submetam-se os autos à área de Apuraçã
Penalidades da FUNED, para as providências necessárias, nos termos do art. 38 e seguintes, da mesma norma.

AÇÕES DO GESTOR

Não houve manifestação.

STATUS (AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE)

Recomendações Não Implementadas.

 

3. Conclusão
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O obje�vo do presente relatório foi avaliar a efe�vidade das ações implementadas pela Fundação Ezequiel Dias - FUNED, iden�ficadas no Relatório de Auditoria
nº 2260.0303.20. 

Diante do exposto, concluímos pelo não atendimento às medidas propostas no citado documento de auditoria.

Assim, recomenda-se a instauração de procedimento administra�vo disciplinar para apuração de responsabilidades pelos possíveis pagamentos indevidos e
demais falhas funcionais apontadas no presente relatório.

Após efetuadas as análises citadas acima (letras A, C, D, G, H, J), referentes aos Achados nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, além de dar ciência ao NUCAD sobre o seu resultado
com vistas à instrução do(s) expediente(s) de apuração; ra�ficando-se a situação informada no item 3.2 do RA nº 2260.0303.20, quanto à não localização do
so�ware de controle e monitoramento de procedimentos fornecido pela empresa, e ainda,  sendo iden�ficados demais atos/fatos adotados pela empresa
CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A na execução do Contrato nº 2535/2013, que sejam passíveis de enquadramento em alguma das hipóteses previstas nos
arts. 45 e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/2012, submetam-se os autos à área de Apuração de Irregularidades e Indicação de Penalidades da FUNED, para as
providências necessárias, nos termos do art. 38 e seguintes, da mesma norma.

Por fim, na sequência das avaliações supramencionadas, se verificada(s) ocorrência(s) que possa(m) indicar prá�ca de ato lesivo da empresa contratada contra a
Administração Pública, nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013, seja a Controladoria-Geral do Estado comunicada, formalmente, sobre tais ocorrências, no
prazo de até dez dias, em observância ao que estabelece o art. 7º do Decreto Estadual nº 46.782/2015.

 

Belo Horizonte, 16 de julho de 2020.

 

 

     Denise Ferreira Melo                                                    Soraia Cris�na Soares de Oliveira

Técnica em Saúde e Tecnologia                                        Controladora Seccional da FUNED

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Denise Ferreira Melo, Servidor(a) Público(a), em 16/07/2020, às 11:37, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Soraia Cris�na Soares de Oliveira, Auditor(a), em 16/07/2020, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17133612 e o código CRC 33413468.

Referência: Processo nº 1520.01.0008596/2019-54 SEI nº 17133612
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado 

Controladoria Seccional-FUNED

 

Nota de Consultoria nº 2260.0515.20 - CGE/CSEC_FUNED                                                                                                             

      Belo Horizonte, 13 de maio de 2020.

Processo SIGA nº 2260.226.21.0166.20
 

1. DESTINATÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   
 

Sr. Maurício Abreu Santos - Presidente da Fundação Ezequiel Dias - FUNED

 

2. REFERÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                               
 

En�dade: Fundação Ezequiel Dias

Processo SEI: 2260.01.0002208/2020-32

Processo de Compra nº: 2261032 000112/2020

Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais - COVID-19, conforme Tabela 1 a seguir:
 

Tabela 1 - Processo de Compra nº 2261032 000112/2020 - Insumos Laboratoriais - COVID-19
 

 

                                                                                                                Referência:  Nota de Diligência nº 247/2020 e Parecer SEPLAG nº 16.198/2020 
                                                                                                                Valor: R$ 394.120,20 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e vinte reais, vinte centavos).
                                                                                                                Dotações Orçamentárias:  2261 10 303  26  1025
                                                                                                                                                                2261 10 303 103 4272

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                
 

Em 04/05/2020, esta Controladoria Seccional iden�ficou, a par�r do acompanhamento diário das despesas referentes ao enfrentamento da COVID-19 realizadas
pela Fundação, o registro de empenhos alusivos ao Programa 26, mediante o Processo de Compra 2261032 00112/2020, conforme se apresentam na Tabela 2 a
seguir:

 

Tabela 2 - Valores empenhados pela FUNED até 04/05/2020 
 

Processo de Compra nº 2261032 000112/2020
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                                                                                                                                                      Programa 26 - Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de COVID-19 
                                                                                                                                                        Programa 103 - Vigilância Laboratorial em Saúde Pública
 

Visando à análise da contratação para mi�gação de riscos e melhoria de controles no âmbito das aquisições realizadas por dispensa, nos termos da Lei Federal
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e do Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020, solicitamos à Diretoria de Planejamento, Gestão e
Finanças/Divisão de Compras e Gestão de Contratos o envio do Processo SEI correspondente.

 

Sendo assim, realizamos os serviços de consultoria sobre o processo de contratação emergencial - SEI 2320.01.0002208/2020-32, nos termos da Resolução
CGE/MG nº 10 de 02 de abril de 2020, u�lizando-se como parâmetro o “Roteiro de Procedimentos para a Prestação de Serviços de Consultoria sobre Processos
de Contratações Emergenciais", elaborado pela Controladoria-Geral do Estado, nos termos do art. 3º do Decreto NE Nº 113, de 12 de março de 2020.

 

De acordo com o referido roteiro, tem-se que serviço de consultoria consiste no assessoramento ou aconselhamento com a finalidade de respaldar as
operações, agregar valor à organização e melhorar os seus processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente com os
valores, as estratégias e os obje�vos da Unidade Auditada. Não se confunde, portanto, com o de asseguração ou cer�ficação, a�vidade própria de auditoria de
demonstrações contábeis.

 

Nesse sen�do, as informações aqui produzidas obje�vam a orientar a ação do gestor público, cabendo à autoridade responsável a tomada de decisão que julgar
cabível para o melhor atendimento ao interesse público, considerando, especialmente, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e a necessidade de
execução da polí�ca pública no contexto emergencial.

 

Ressalta-se, portanto, que o trabalho realizado está respaldado por orientações e normas técnicas para o exercício profissional de auditoria interna e sem que o
auditor interno possua qualquer responsabilidade afeta à gestão.

 

Por fim, no caso em tela, tem-se a existência nos autos do processo SEI em referência os documentos Memorando.FUNED/SPPC.nº 99/2020 (12473243),
Memorando.FUNED/DIOM.nº 25/2020 (13198827) e  Termos de Referência (13009913, 124800 e 12525468), subsidiando a demanda da contratação. 

 
 

4. AVALIAÇÃO                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

O processo de contratação foi avaliado sob a perspec�va dos principais riscos e/ou impropriedades, indicando-se os riscos de alta probabilidade e alto impacto,
e possíveis medidas a serem adotadas pela Alta Administração para o seu gerenciamento, bem como outros riscos que devem ser considerados e respec�vas
medidas de tratamento.

 

Uma vez que já foram ultrapassadas as etapas de planejamento e seleção do fornecedor, as medidas de gerenciamento aqui propostas têm como foco ações de
con�ngência passíveis de serem adotadas no atual momento da contratação.

 

Por opção metodológica, as ações sugeridas foram man�das no presente documento para que sejam u�lizadas de forma prospec�va, em processos de natureza
semelhante ao que ora se analisou.

 

4.1. Quanto à avaliação geral dos principais riscos e/ou impropriedades iden�ficadas para fins de contratação
 

Do quan�ta�vo de 22 (vinte e dois) eventos de riscos definidos no roteiro aplicado, têm-se no processo analisado, de acordo com o nível de risco estabelecido na
respec�va metodologia, 18 (dezoito) riscos baixos, 2 (dois) médios e 2 (dois) extremos, conforme demonstrado na tabela e gráfico que seguem:

 

Tabela 3 - Quan�ta�vos x Nível de Risco
 

 
 

Gráfico 1: Representação dos Níveis de Risco
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A classificação segundo o nível de risco acima iden�ficado reflete a percepção e a interpretação desta Controladoria Seccional a par�r dos elementos presentes
no processo, não sinalizada como estanque ou defini�va, cabendo ao gestor a avaliação dos pontos para decidir quanto à aplicação das ações sugeridas ou a
adoção de outras que julgar cabíveis.

 

Assim, o escopo se restringiu aos autos do processo de contratação, tendo como objeto da análise o produto do processo operacional de compras.

 

4.2. Quanto aos riscos de alta probabilidade e alto impacto iden�ficados e principais medidas para gerenciamento de tais riscos
 

Da análise procedida, 2 (dois) riscos iden�ficados foram considerados extremos, conforme demonstrados na Tabela 4 a seguir, a qual também apresenta as
ações sugeridas para mi�gação ou eventuais proposições de con�ngência.

 

Tabela 4 - Ações Sugeridas e Ações de Con�ngência para Riscos de Alta Probabilidade e Impacto
 

 
 

No tocante à pesquisa de preços realizada, conquanto constem dos autos orçamentos compara�vos dos materiais adquiridos, observam-se inconsistências, a
exemplo do item Penicilina + Estreptomicina - código 1151746, em que não foi considerada a cotação do proponente (Life Tech Brasil) que apresentou proposta
 (nº 363757) no valor de R$ 1.486,14 referente a 20 frascos x 100ml, sendo contratado o valor de R$ 2.340,00 para a mesma quan�dade (Sigma-Aldrich), com
prazo de entrega do material em 35 dias úteis e 30 dias corridos, respec�vamente. Quanto ao item Lâmina de bisturi descartável - código 1670891, os
respec�vos orçamentos compara�vos de preços não foram localizados nos autos, e referente ao item Meio Mem Earle - 857025,  foram apresentados apenas
dois orçamentos. Ainda, verificam-se nega�vas de fornecedores (Master Diagnós�ca e Qualividros) em conceder orçamentos, porém, não há referência a
quais materiais não foi possível tal apresentação.

Necessário, portanto, jus�ficar as propostas apresentadas no sen�do de fundamentar os critérios de sua aceitabilidade, como também, a economicidade da
compra ou contratação.   

Observam-se variações significa�vas de preços referentes a materiais que são objeto de contratações existentes na FUNED, em especial, no que se
tange ao item registrado sob o código SIAD nº 1697730 (Kit para RT-PCR) contratado por meio do Pregão Eletrônico nº 141/2019 com o mesmo fornecedor
(Promega Biotecnologia do Brasil Ltda), cujo valor corresponde a cerca de 29% (R$ 3,60/unid. X R$ 12,43/unid.) do contratado para atendimento à pandemia.
Quanto ao item 1497391 (Base de Oligonucleo�deos), verifica-se no Registro de Preços nº 77/2019, a contratação do material sendo que o maior valor
homologado para o item corresponde aproximadamente a  55%  (R$ 1.886,37/unid. X R$ 3.420,00/unid.) do contratado atualmente.

 

Não iden�ficamos nos autos registro de tenta�vas de negociação com os proponentes. 
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Vale registrar que, em decorrência dos efeitos da pandemia no mercado, é possível que os preços apresentem variações em relação àqueles pra�cados em
condições normais. Nesse caso, é recomendável demonstrar, nos autos da contratação, as oscilações de preço ocorridas, bem como a compa�bilidade dos
preços contratados com a atual realidade de mercado, considerados os efeitos da pandemia. Para tanto, pode-se recorrer, dentre outras fontes de pesquisa, a
contratações de objeto similar realizadas por outros órgãos públicos.

 

4.3. Quanto aos demais riscos que devem ser considerados e respec�vas medidas para gerenciamento
 

Quanto aos demais riscos, que cons�tuem um total de 20 (vinte), classificados dentre 18 (dezoito) considerados baixos e 2 (dois) médios, os quais, a princípio,
não careceriam de urgência no tratamento, mas requerem atenção e melhoria na aplicação de boas prá�cas ou tratamento de con�ngenciamento no caso de
suas eventuais ocorrências, conforme a seguir:

 

Tabela 5 - Ações Sugeridas e Ações de Con�ngência para os demais riscos
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Complementarmente aos apontamentos citados acima, requer-se atenção quanto à mo�vação relacionada ao enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da COVID-19, haja vista a u�lização de dotação orçamentária que contempla o Programa 26, específico para esse �po de contratação, e também, de
dotação referente ao Programa 103 e o respec�vo registro de empenho da despesa.  

No que tange ao evento de risco 7 “Ausência de respaldo para acréscimos ou supressões”, verifica-se que a contratação no valor de R$ 248.600,00 (duzentos e
quarenta e oito mil, seiscentos reais) não dispõe de instrumento contratual, tendo em vista a faculdade conferida pelo § 4º do art. 62 da Lei 8.666/1993. Cabe à
Fundação Ezequiel Dias, portanto, realizar rigorosa gestão dos estoques e eventuais adequações no processo licitatório em curso.

 

4.4.  Quanto aos bene�cios esperados a par�r das medidas sugeridas
 

A par�r das medidas sugeridas, busca-se agregar valor às ações da FUNED, contribuir com a mi�gação dos riscos, melhoria dos processos de governança, adoção
de boas prá�cas operacionais, de gestão de riscos e de controles internos administra�vos.

 

5. CONCLUSÃO         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Este trabalho consis�u na prestação do serviço de consultoria sobre o procedimento de contratação emergencial consubstanciado no processo SEI nº
2260.01.0002208/2020-32, tendo como referencial teórico o “Roteiro de Procedimentos para a Prestação de Serviços de Consultoria sobre Processos de
Contratações Emergenciais", da Controladoria-Geral do Estado.

 

O principal obje�vo é o assessoramento visando à análise do processo de compras para mi�gação de riscos e melhoria de controles no âmbito das aquisições
realizadas por dispensa, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e do Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020,
considerando, especialmente, o previsto no art. 22 da Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018.

 

Diante do exposto e a par�r das informações registradas, os resultados apresentados permitem concluir pela existência de riscos que poderão prejudicar o
a�ngimento dos obje�vos do processo.

 

Do quan�ta�vo de 22 (vinte e dois) eventos de riscos definidos no roteiro aplicado, sugere-se especial atenção ao saneamento daqueles classificados como
extremos (2) ou a juntada das jus�fica�vas e esclarecimentos per�nentes para evitar ques�onamentos de órgãos de controle, considerando os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e a necessidade de execução da polí�ca pública no contexto emergencial.
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Aos demais riscos classificados como médios (2) ou baixos (18), somando-se um total de 20 eventos, cabe avaliar o custo bene�cio das ações sugeridas,
atentando-se para a adoção das melhores prá�cas e eventuais ações de con�ngência.

 

Ressalta-se, como já pontuado, que as informações aqui produzidas des�nam-se a orientar a ação do gestor público, cabendo à autoridade responsável a
tomada de decisão que julgar cabível para o melhor atendimento ao interesse público. Tem-se, ainda, que as orientações e sugestões supracitadas não esgotam
a possibilidade de iden�ficação de outros riscos e problemas significa�vos no processo operacional em questão, sendo competência primária da unidade e dos
gestores das áreas envolvidas adotar metodologia con�nua para diagnos�cá-los, bem como avaliar eventuais fragilidades do processo, devendo, também,
implementar as medidas cabíveis (controles internos eficazes) em resposta aos riscos iden�ficados, tanto corrigindo as irregularidades e/ou impropriedades,
quanto atuando de forma preven�va no desenvolvimento de polí�cas e procedimentos internos a fim de garan�r que as a�vidades estejam de acordo com a
legislação, as metas e os obje�vos.

 

Por fim, conforme destacado no roteiro balizador do presente trabalho, para que os serviços de consultoria ofereçam respostas com alto potencial de
contribuição efe�va à gestão e que de fato possam adicionar valor às organizações públicas, é imprescindível que o escopo e o cronograma sejam obje�vamente
definidos com a Alta Administração do órgão e sejam estabelecidos limites para o seu desenvolvimento, os quais podem ser ajustados em decorrência de
informações reveladas ao longo do trabalho.

 

À consideração superior.

 

 

      Denise Ferreira Melo                                                                    Soraia Cris�na Soares de Oliveira

Técnico em Saúde e Tecnologia                                                          Controladora Seccional da FUNED
 
 

 

De acordo.

                                                    

                                                      Álvaro Godoy Penido                                                             
      Superintendente Central de Fiscalização de Contratações e de Transferências de Recursos - CGE                

 

 

Luciana Cássia Nogueira 

Auditora-Geral - CGE

 

Documento assinado eletronicamente por Denise Ferreira Melo, Servidor(a) Público(a), em 25/05/2020, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Soraia Cris�na Soares de Oliveira, Auditor(a), em 25/05/2020, às 17:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 14260743 e o código CRC 1B43B156.

Referência: Processo nº 1520.01.0004014/2020-90 SEI nº 14260743
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado 

Controladoria Seccional-FUNED

 

Nota de Consultoria nº 2260.0584.20 - CGE/CSEC_FUNED                                                                                                             

      Belo Horizonte, 19 de junho de 2020.

Processo SIGA nº 2260.226.21.0166.20
 

1. DESTINATÁRIO
 

Sr. Maurício Abreu Santos - Presidente da Fundação Ezequiel Dias - FUNED

 

2. REFERÊNCIA
 

En�dade: Fundação Ezequiel Dias

Processo SEI nº: 2260.01.0003867/2020-53

Processo de Compra nº: 2261032 000192/2020

Procedimento de Contratação: Dispensa de Licitação por Valor - Cotação Eletrônica de Preços - COTEP

Objeto: Aquisição de e�quetas para impressão de código de barras, conforme Tabela 1 a seguir:
 

Tabela 1 - E�quetas para impressão de código de barras

                                                                                                                                                        Referência: Termo de Referência 13886969 (SEI), Formulário Definição de Modalidade e Autorização de Abertura de Licitação (SEI 14441816)
                                                                                                                                                        Valor: R$ 3.972,00 (três mil, novecentos e setenta e dois reais).
 
 
 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO
 

Em 02/06/2020, esta Controladoria Seccional iden�ficou, a par�r do acompanhamento diário das despesas referentes ao enfrentamento da COVID-19 realizadas
pela Fundação, o registro de empenho alusivo ao Programa 26, mediante o Processo de Compra 2261032 00192/2020, conforme se apresenta na Tabela 2 a
seguir:

 

Tabela 2 - Valor empenhado pela FUNED
Processo de Compra nº 2261032 000192/2020

 

Visando à análise da contratação para mi�gação de riscos e melhoria de controles no âmbito das aquisições realizadas, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020, e do Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020, solicitamos à Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças / Divisão de
Compras e Gestão de Contratos o envio do Processo SEI correspondente.

 

Sendo assim, realizamos os serviços de consultoria sobre o processo de dispensa de licitação por valor COTEP - SEI 2260.01.0003867/2020-53, nos termos da
Resolução CGE/MG nº 10, de 02 de abril de 2020, u�lizando-se como parâmetro o “Roteiro de Procedimentos para a Prestação de Serviços de Consultoria sobre
Processos de Contratações Emergenciais", elaborado pela Controladoria-Geral do Estado, nos termos do art. 3º do Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020.

 

De acordo com o referido roteiro, tem-se que serviço de consultoria consiste no assessoramento ou aconselhamento com a finalidade de respaldar as
operações, agregar valor à organização e melhorar os seus processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente com os
valores, as estratégias e os obje�vos da Unidade Auditada. Não se confunde, portanto, com o de asseguração ou cer�ficação, a�vidade própria de auditoria de
demonstrações contábeis.

 

Nesse sen�do, as informações aqui produzidas obje�vam a orientar a ação do gestor público, cabendo à autoridade responsável a tomada de decisão que julgar
cabível para o melhor atendimento ao interesse público, considerando, especialmente, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e a necessidade de
execução da polí�ca pública no contexto emergencial.

 

Ressalta-se, portanto, que o trabalho realizado está respaldado por orientações e normas técnicas para o exercício profissional de auditoria interna e sem que o
auditor interno possua qualquer responsabilidade afeta à gestão.
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Por fim, no caso em tela, tem-se a existência nos autos do processo SEI em referência os documentos Formulário 001/2020 - Solicitação de Autorização para
Aquisição de Item Não-Planejado (13875578),    Formulário Definição de Modalidade e Autorização de Abertura de Licitação (14441816),    
Memorando.FUNED/SCOMP.nº 788/2020 (14763920), Comunicação Interna FUNED/DPGF nº. 216/2020 (14794337)  e  Termo de Referência (13886969),
subsidiando a demanda da contratação.

 
 

4. AVALIAÇÃO
 

O processo de contratação foi avaliado sob a perspec�va dos principais riscos e/ou impropriedades, indicando-se os riscos de alta probabilidade e alto impacto,
e possíveis medidas a serem adotadas pela Alta Administração para o seu gerenciamento, bem como outros riscos que devem ser considerados e respec�vas
medidas de tratamento.

 

Uma vez que já foram ultrapassadas as etapas de planejamento e seleção do fornecedor, as medidas de gerenciamento aqui propostas têm como foco ações de
con�ngência passíveis de serem adotadas no atual momento da contratação.

 

Por opção metodológica, as ações sugeridas foram man�das no presente documento para que sejam u�lizadas de forma prospec�va, em processos de natureza
semelhante ao que ora se analisou.

 

4.1. Quanto à avaliação geral dos principais riscos e/ou impropriedades iden�ficadas para fins de contratação
 

Do quan�ta�vo de 22 (vinte e dois) eventos de riscos definidos no roteiro aplicado, têm-se no processo analisado, de acordo com o nível de risco estabelecido na
respec�va metodologia,  19 (dezenove) riscos baixos e 3 (três) médios, conforme demonstrado na tabela e gráfico que seguem:

 

Tabela 3 - Quan�ta�vos x Nível de Risco

 
 

Gráfico 1: Representação dos Níveis de Risco

 

A classificação segundo o nível de risco acima iden�ficado reflete  a percepção e a interpretação desta Controladoria Seccional a par�r dos elementos presentes
no processo, não sinalizada como estanque ou defini�va, cabendo ao gestor a avaliação dos pontos para decidir quanto à aplicação das ações sugeridas ou a
adoção de outras que julgar cabíveis.

 

Assim, o escopo se restringiu aos autos do processo de contratação, tendo como objeto da análise o produto do processo operacional de compras.

 

4.2. Quanto aos riscos iden�ficados e principais medidas para seu gerenciamento
 

Da análise procedida, foram iden�ficados 03 (três) riscos considerados médios e 19 (dezenove) riscos considerados baixos, os quais, a princípio, não careceriam
de urgência no tratamento, mas requerem atenção e melhoria na aplicação de boas prá�cas ou tratamento de con�ngenciamento no caso de suas eventuais
ocorrências.

 

No tocante à mo�vação dos atos, verifica-se no Termo de Referência (SEI 13886969) que a jus�fica�va para a contratação não especifica ou detalha a u�lização
do item demandado, de forma inequívoca, ao enfrentamento da pandemia COVID-19, cuja fundamentação apresentada é a de que o material “(...) será u�lizado
na iden�ficação das amostras encaminhadas à Funed para a realização de procedimentos de diagnós�co epidemiológicos, sendo necessários em diversas
análises de interesse à saúde pública, obje�vando o atendimento ao Sistema Único Saúde. Este item não foi planejado, uma vez que os quan�ta�vos disponíveis
para uso no exercício de 2020 eram suficientes para o atendimento à demanda prevista. A pandemia de coronavírus alterou este cenário, sendo necessária a
suplementação e aquisição deste material.”

 

Necessário, portanto, que as contratações sejam mo�vadas de forma a restar demonstrada a sua estrita relação com o enfrentamento da pandemia COVID-19.
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Não localizamos, ainda, memórias de cálculo e documentos contendo os critérios u�lizados para definição dos quan�ta�vos necessários à contratação.

 

E sob os aspectos supracitados, temos o disposto no acórdão do Tribunal de Contas da União, in verbis:
 

Acórdão TCU 1335/2020 - Plenário
(Acompanhamento, Relator Ministro Benjamin Zymler) 
Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Contratação emergencial. Coronavírus.
Princípio da mo�vação. Os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus (covid-19) devem ser
instruídos com a devida mo�vação dos atos, por meio, no mínimo, de jus�fica�vas específicas acerca da necessidade da contratação e da
quan�dade dos bens ou serviços a serem contratados, com as respec�vas memórias de cálculo e com a des�nação a ser dada ao objeto
contratado (art. 4º-E, § 1º, da Lei 13.979/2020).

 

A Tabela 4 a seguir apresenta a situação quanto aos riscos iden�ficados e as respec�vas ações sugeridas para mi�gação ou eventuais proposições de
con�ngência, a saber:

 
Tabela 4 - Ações Sugeridas e Ações de Con�ngência para os riscos detectados
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Observa-se que a presente contratação não dispõe de instrumento contratual, tendo em vista a faculdade conferida pelo §4º do art. 62 da Lei 8.666/93. Sendo
assim, cabe à FUNED realizar a gestão dos estoques e eventuais adequações no processo licitatório, caso necessário.

 

4.3.  Quanto aos bene�cios esperados a par�r das medidas sugeridas
 

A par�r das medidas sugeridas, busca-se agregar valor às ações da FUNED, contribuir com a mi�gação dos riscos, melhoria dos processos de governança, adoção
de boas prá�cas operacionais, de gestão de riscos e de controles internos administra�vos.

 

5. CONCLUSÃO
 

Este trabalho consis�u na prestação do serviço de consultoria sobre o procedimento de contratação consubstanciado no processo SEI nº 
2260.01.0003867/2020-53, tendo como referencial teórico o “Roteiro de Procedimentos para a Prestação de Serviços de Consultoria sobre Processos de
Contratações Emergenciais, a que se refere o art. 3º do Decreto NE Nº 113, de 12 de março de 2020”, da Controladoria-Geral do Estado.

 

O principal obje�vo é o assessoramento visando à análise do processo de compras para mi�gação de riscos e melhoria de controles no âmbito das aquisições
realizadas, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e do Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020, considerando,
especialmente, o previsto no art. 22 da Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018.

 

Diante do exposto e a par�r das informações registradas, os resultados apresentados permitem concluir pela existência de riscos que poderão prejudicar o
a�ngimento dos obje�vos do processo.

 

Do quan�ta�vo de 22 (vinte e dois) eventos de riscos definidos no roteiro aplicado, para aqueles classificados como médios (3), sugere-se a juntada de
jus�fica�vas e esclarecimentos per�nentes para evitar ques�onamentos de órgãos de controle. Aos demais riscos classificados como baixos  (19), cabe avaliar o
custo-bene�cio das ações sugeridas, atentando-se para a adoção das melhores prá�cas e eventuais ações de con�ngência.

 

Ressalta-se, como já pontuado, que as informações aqui produzidas des�nam-se a orientar a ação do gestor público, cabendo à autoridade responsável a
tomada de decisão que julgar cabível para o melhor atendimento ao interesse público. Tem-se, ainda, que as orientações e sugestões supracitadas não esgotam
a possibilidade de iden�ficação de outros riscos e problemas significa�vos no processo operacional em questão, sendo competência primária da unidade e dos
gestores das áreas envolvidas adotar metodologia con�nua para diagnos�cá-los, bem como avaliar eventuais fragilidades do processo, devendo, também,
implementar as medidas cabíveis (controles internos eficazes) em resposta aos riscos iden�ficados, tanto corrigindo as irregularidades e/ou impropriedades,
quanto atuando de forma preven�va no desenvolvimento de polí�cas e procedimentos internos a fim de garan�r que as a�vidades estejam de acordo com a
legislação, as metas e os obje�vos.

 

Por fim, conforme destacado no roteiro balizador do presente trabalho, para que os serviços de consultoria ofereçam respostas com alto potencial de
contribuição efe�va à gestão e que de fato possam adicionar valor às organizações públicas, é imprescindível que o escopo e o cronograma sejam obje�vamente 
definidos com a Alta Administração do órgão e sejam estabelecidos limites para o seu desenvolvimento, os quais podem ser ajustados em decorrência de
informações reveladas ao longo do trabalho.

 

 

Belo Horizonte, 19 de junho de 2020.

 

 

 

               Denise Ferreira Melo                                                                             Soraia Cris�na Soares de Oliveira
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Documento assinado eletronicamente por Denise Ferreira Melo, Servidor(a) Público(a), em 19/06/2020, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Soraia Cris�na Soares de Oliveira, Auditor(a), em 19/06/2020, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15476671 e o código CRC D7C6B9B7.

Referência: Processo nº 1520.01.0004014/2020-90 SEI nº 15476671
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado 

Controladoria Seccional-FUNED

 

Nota de Consultoria nº 2260.0700.20 - CGE/CSEC_FUNED                                                                                     
                       

      Belo Horizonte, 13 de julho de 2020.

Processo SIGA nº 2260.226.21.0166.20
 

1. DESTINATÁRIO                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                           
                                                           

 

Sr. Maurício Abreu Santos - Presidente da Fundação Ezequiel Dias – FUNED
 

2. REFERÊNCIA                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                     

 

En�dade: Fundação Ezequiel Dias

Processo SEI: 2260.01.0003682/2020-04

Processo de Compra nº: 2261032 000243/2020

Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais para diagnós�co de COVID-19, conforme Tabela 1 a seguir:
 

Tabela 1 - Processo de Compra nº 2261032 000243/2020 - Insumos Laboratoriais - COVID-19

                                                                                                                                                                     Referência:  Nota de Diligência nº 495/2020 e Parecer SEPLAG nº
16.198/2020 
                                                                                                                                                                     Valor total homologado: R$ 80.600,00 (oitenta mil, seiscentos reais)
                                                                                                                                                                     Dotação Orçamentária:  2261.10.303.26.1025.1.339030.13.0.10.1
 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO                                                                                                                                                 
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Em 02/07/2020, esta Controladoria Seccional iden�ficou, a par�r do acompanhamento diário efetuado
no Diário Oficial do Estado, a publicação da ra�ficação de dispensa de licitação referente ao Processo de
Compras nº 2261032 000243/2020, cujo objeto é a aquisição de insumos laboratoriais para diagnós�co
COVID-19, realizada pela Fundação.

 

Visando à análise da contratação para mi�gação de riscos e melhoria de controles no âmbito das
aquisições realizadas por dispensa, nos termos da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e do
Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020, solicitamos à Diretoria de Planejamento, Gestão e
Finanças/Divisão de Compras e Gestão de Contratos o envio do Processo SEI 2260.01.0003682/2020-04.

 

Sendo assim, realizamos os serviços de consultoria sobre o processo de contratação emergencial, nos
termos da Resolução CGE/MG nº 10, de 02 de abril de 2020, u�lizando-se como parâmetro o “Roteiro de
Procedimentos para a Prestação de Serviços de Consultoria sobre Processos de Contratações
Emergenciais", elaborado pela Controladoria-Geral do Estado, nos termos do art. 3º do Decreto NE Nº
113, de 12 de março de 2020.

 

De acordo com o referido roteiro, tem-se que serviço de consultoria consiste no assessoramento ou
aconselhamento com a finalidade de respaldar as operações, agregar valor à organização e melhorar os
seus processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos, de forma condizente com os
valores, as estratégias e os obje�vos da Unidade Auditada. Não se confunde, portanto, com o de
asseguração ou cer�ficação, a�vidade própria de auditoria de demonstrações contábeis.

 

Nesse sen�do, as informações aqui produzidas obje�vam a orientar a ação do gestor público, cabendo à
autoridade responsável a tomada de decisão que julgar cabível para o melhor atendimento ao interesse
público, considerando, especialmente, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e a necessidade de
execução da polí�ca pública no contexto emergencial.

 

Ressalta-se, portanto, que o trabalho realizado está respaldado por orientações e normas técnicas para o
exercício profissional de auditoria interna e sem que o auditor interno possua
qualquer responsabilidade afeta à gestão.

 

Tem-se, no caso em tela, a existência nos autos do processo SEI em referência os documentos
Memorando.FUNED/SVR.nº 27/2020 (16131519), Memorando.FUNED/SCOMP.nº 982/2020 (15689930),
Memorando.FUNED/DIOM.nº 79/2020 (15769819), Memorando.FUNED/DCGC.nº 242/2020 (16201807)
e  Termos de Referência (14221368 e 15326634), como forma de subsidiar a demanda da contratação. 

 

Informa-se que, até a data anterior à emissão do presente documento, não havia sido registrado
o empenho das respec�vas despesas.

                                                                                                                                                                                             
                                                                                         

4. AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                           
                                                              

 

O processo de contratação foi avaliado sob a perspec�va dos principais riscos e/ou impropriedades,
indicando-se os riscos de alta probabilidade e alto impacto, e possíveis medidas a serem adotadas pela
Alta Administração para o seu gerenciamento, bem como outros riscos que devem ser considerados e
respec�vas medidas de tratamento.
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Uma vez que já foram ultrapassadas as etapas de planejamento e seleção do fornecedor, as medidas de
gerenciamento aqui propostas têm como foco ações de con�ngência passíveis de serem adotadas no
atual momento da contratação.

 

Por opção metodológica, as ações sugeridas foram man�das no presente documento para que sejam
u�lizadas de forma prospec�va, em processos de natureza semelhante ao que ora se analisou.

 

4.1. Quanto à avaliação geral dos principais riscos e/ou impropriedades iden�ficadas para fins de
contratação

 

Do quan�ta�vo de 22 (vinte e dois) eventos de riscos definidos no roteiro aplicado, têm-se no processo
analisado, de acordo com o nível de risco estabelecido na respec�va metodologia, 18 (dezoito) riscos
baixos, 2 (dois) médios e 2 (dois) altos, conforme demonstrado na tabela e gráfico que seguem:

 

Tabela 2 - Quan�ta�vos x Nível de Risco

 

Gráfico 1: Representação dos Níveis de Risco

 

A classificação segundo o nível de risco acima iden�ficado reflete a percepção e a interpretação desta
Controladoria Seccional a par�r dos elementos presentes no processo, não sinalizada como estanque ou
defini�va, cabendo ao gestor a avaliação dos pontos para decidir quanto à aplicação das ações sugeridas
ou a adoção de outras que julgar cabíveis.

 

Assim, o escopo se restringiu aos autos do processo de contratação, tendo como objeto da análise o
produto do processo operacional de compras.

 

 4.2. Quanto aos riscos de alta probabilidade e alto impacto iden�ficados e principais medidas para seu
gerenciamento
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Da análise procedida, 2 (dois) riscos iden�ficados foram considerados altos, conforme
demonstrados na Tabela 3 a seguir, a qual também apresenta as ações sugeridas para mi�gação ou
eventuais proposições de con�ngência.

 

Tabela 3 - Ações Sugeridas e Ações de Con�ngência para Riscos de Alta Probabilidade e Impacto

 

No tocante à pesquisa de preços realizada, conquanto constem nos autos orçamentos compara�vos dos
materiais adquiridos, inclusive de preços referentes a procedimentos licitatórios realizados nos anos 2018
e 2019[1], conforme se verifica no Mapa nº 115/2020 (15785761), observam-se variações de preços, a
exemplo dos valores referentes aos seguintes itens:

Microplacas - código 938645, cujo valor contratado é superior em 38,7% (R$ 18,00 - 2.000 und. X
R$ 12,98 - 1.100 und.), em relação ao respec�vo preço no Processo de Compra nº 141/2019
(pregão eletrônico), homologado em setembro/2019. Todavia, observamos a contratação pelo
mesmo valor do item contratado mediante pregão eletrônico alusivo ao Processo de Compra nº
44/2020 (FUNED);

Pipeta - código 541940, cujo preço contratado é superior em cerca de 16% (R$ 0,22 - 40.000 und. X
R$ 0,19 - 20.500 und.) àquele contratado por meio do pregão eletrônico - Processo de Compra nº
 39/2020 (SES/FUNED) homologado em maio/2020.  

Verifica-se, assim, que as quan�dades homologadas no procedimento licitatório em questão são
superiores àquelas alusivas às contratações anteriores supracitadas, o que, em condições normais,
deveria influenciar na obtenção de preços mais vantajosos para a Administração Pública.

 

Ainda, o Memorando.FUNED/SCOMP.nº 982/2020 (15689930), apresenta a seguinte jus�fica�va para as
propostas ob�das: “Considerando a dificuldade para obter propostas perante a mudança diária do
comportamento dos estoques das empresas devido a pandemia e dificuldade para importação, ob�vemos
os seguintes resultados, aprovados e reprovados tecnicamente”. Resta demonstrada no citado
documento a obtenção de apenas dois orçamentos para o item Microplacas - código 931470.

 

Necessário, portanto, mo�var adequadamente as propostas apresentadas, também pela não
iden�ficação nos autos do registro de tenta�vas de negociação, isto é, de documento para demonstrar as
ocorrências de trata�vas com os proponentes, e no sen�do de estabelecer critérios para definição de
quan�ta�vos, por meio de dados históricos de demandas, contratações e estudos técnicos. 
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Vale enfa�zar, conforme abordado, que, em decorrência dos efeitos da pandemia no mercado, é possível
que os preços apresentem variações em relação àqueles pra�cados em condições normais.

 

4.3. Quanto aos demais riscos que devem ser considerados e respec�vas medidas para gerenciamento
 

Quanto aos demais riscos, que cons�tuem um total de 20 (vinte), classificados dentre 18 (dezoito)
considerados baixos e 2 (dois) médios, os quais, a princípio, não careceriam de urgência no tratamento,
mas requerem atenção e melhoria na aplicação de boas prá�cas ou tratamento de con�ngenciamento no
caso de suas eventuais ocorrências, conforme a seguir:

 

Tabela 4 - Ações Sugeridas e Ações de Con�ngência para os demais riscos
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4.4.  Quanto aos bene�cios esperados a par�r das medidas sugeridas
 

A par�r das medidas sugeridas, busca-se agregar valor às ações da FUNED, contribuir com a mi�gação
dos riscos, melhoria dos processos de governança, adoção de boas prá�cas operacionais, de gestão de
riscos e de controles internos administra�vos.

 

5. CONCLUSÃO                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                           
                                               

 

Este trabalho consis�u na prestação do serviço de consultoria sobre o procedimento de contratação
emergencial consubstanciado no processo SEI nº 2260.01.0003682/2020-04, tendo como referencial
teórico o “Roteiro de Procedimentos para a Prestação de Serviços de Consultoria sobre Processos de
Contratações Emergenciais", da Controladoria-Geral do Estado.

 

O principal obje�vo é o assessoramento visando à análise do processo de compras para mi�gação de
riscos e melhoria de controles no âmbito das aquisições realizadas por dispensa, nos termos da Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e do Decreto Estadual NE nº 113, de 13 de março de 2020,
considerando, especialmente, o previsto no art. 22 da Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018.

 

Diante do exposto e a par�r das informações registradas, os resultados apresentados permitem concluir
pela existência de riscos que poderão prejudicar o a�ngimento dos obje�vos do processo.

 

Do quan�ta�vo de 22 (vinte e dois) eventos de riscos definidos no roteiro aplicado, sugere-se especial
atenção ao saneamento daqueles classificados como altos (2) ou a juntada das jus�fica�vas e
esclarecimentos per�nentes para evitar ques�onamentos de órgãos de controle, considerando os
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obstáculos e as dificuldades reais do gestor e a necessidade de execução da polí�ca pública no contexto
emergencial.

 

Aos demais riscos classificados como médios (2) ou baixos (18), somando-se um total de 20 (vinte)
eventos, cabe avaliar o custo bene�cio das ações sugeridas, atentando-se para a adoção das melhores
prá�cas e eventuais ações de con�ngência.

 

Ressalta-se, como já pontuado, que as informações aqui produzidas des�nam-se a orientar a ação do
gestor público, cabendo à autoridade responsável a tomada de decisão que julgar cabível para o melhor
atendimento ao interesse público. Tem-se, ainda, que as orientações e sugestões supracitadas não
esgotam a possibilidade de iden�ficação de outros riscos e problemas significa�vos no processo
operacional em questão, sendo competência primária da unidade e dos gestores das áreas envolvidas
adotar metodologia con�nua para diagnos�cá-los, bem como avaliar eventuais fragilidades do processo,
devendo, também, implementar as medidas cabíveis (controles internos eficazes) em resposta aos riscos
iden�ficados, tanto corrigindo as irregularidades e/ou impropriedades, quanto atuando de forma
preven�va no desenvolvimento de polí�cas e procedimentos internos a fim de garan�r que as a�vidades
estejam de acordo com a legislação, as metas e os obje�vos.

 

Por fim, conforme destacado no roteiro balizador do presente trabalho, para que os serviços de
consultoria ofereçam respostas com alto potencial de contribuição efe�va à gestão e que de fato possam
adicionar valor às organizações públicas, é imprescindível que o escopo e o cronograma sejam
obje�vamente definidos com a Alta Administração do órgão e sejam estabelecidos limites para o seu
desenvolvimento, os quais podem ser ajustados em decorrência de informações reveladas ao longo do
trabalho.

 

 

Belo Horizonte, 13 de julho de 2020.

 

     

       Denise Ferreira Melo                                                                    Soraia Cris�na Soares de Oliveira

 Técnico em Saúde e Tecnologia                                                          Controladora Seccional da FUNED

 

 

[1] Mediante consulta efetuada ao BMP - Banco de Melhores Preços, u�lizado como referência de preço e consulta aos fornecedores homologados no Portal de
Compras-MG, conforme informação con�da no Memorando.FUNED/SCOMP.nº 982/2020.

Documento assinado eletronicamente por Denise Ferreira Melo, Servidor(a) Público(a), em
13/07/2020, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Soraia Cris�na Soares de Oliveira, Auditor(a), em
14/07/2020, às 08:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17014495
e o código CRC D0A5A633.

Anexo 1.4 - Nota de Consultoria nº 2260.0700.20 - COVID (29421430)         SEI 1520.01.0004497/2021-44 / pg. 167

file://srvflserver.funed.lan/AUDI/PLANOS%20DE%20AUDITORIA/PACI%202020/Auditoria%20-%20Contrata%C3%A7%C3%B5es%20COVID-19%20demanda%20extraordin%C3%A1ria/3.%20PC%20243-20%20Disp-Emergencial%20-%20EMF%20e%20Sarstedt/Nota%20de%20Consultoria%20n%C2%BA%202260.0700.20%20-%20Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20insumos%20laboratoriais%20-%20PC%20243-2020.docx#_ftnref1
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


12/04/2021 SEI/GOVMG - 17014495 - Nota

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=20168715&infr… 11/11

Referência: Processo nº 1520.01.0004014/2020-90 SEI nº 17014495
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado 

Controladoria Seccional-FUNED

 

Nota de Auditoria nº 2260.0889.20 - CGE/CSEC_FUNED                                                                                                             

      Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020.
 

1 - REFERÊNCIA

 

Em cumprimento ao Plano de A�vidades de Controle Interno - PACI, e com fulcro na Lei Federal nº 13.979, de 6/2/2020 e no Decreto NE nº 113, de 12/3/2020,
procedemos à avaliação da execução das despesas realizadas com as contratações rela�vas ao combate à pandemia Covid-19, nos termos da Resolução CGE nº
18, de 21/5/2020.

O ar�go 1º, §1º, da Resolução CGE nº 18/2020 prevê que as ações de auditoria “deverão recair sobre as contratações e contratos de bens e serviços rela�vos ao
combate à pandemia do Covid-19 realizados e/ou firmados a par�r de 12 de março de 2020”, indicando, portanto, uma diretriz para a iden�ficação das
contratações a serem auditadas.

Nesse sen�do, o presente trabalho teve como objeto as despesas executadas mediante contratações para enfrentamento dos efeitos da pandemia de COVID-19,
classificadas nos respec�vos Programa 26 e Unidade de Programação de Gastos 448.

A amostra selecionada, conforme dados con�dos no Quadro 1 a seguir,  corresponde a cerca de 30% das despesas  empenhadas[1] até o mês  de  agosto/2020,
no tocante às contratações realizadas para enfrentamento à pandemia COVID-19:

 

Quadro 1 - Amostra Selecionada

 
 

[1] Os Processos de Compra nº 2261032 000234/2020 (Fonte 95) e nº 2261032 000243/2020 (Fonte 10), cujas despesas representavam cerca de 69% do total empenhado até
agosto/2020, serão abordados em documento à parte por ainda não terem a�ngido o estágio de liquidação.
[2] Excluídas as despesas executadas por meio do Programa 103, que não foram objeto de análise neste trabalho.
 
 

2 - DESENVOLVIMENTO

 

Da avaliação procedida, constatamos as seguintes ocorrências:
 

2.1 - Processo de Compra nº 2261032 000112/2020 - Dispensa de licitação, inciso IV do art. 24, Lei Federal nº 8.666/1993: Aquisição de insumos laboratoriais -
COVID-19.

 

Não foi iden�ficado, no Processo SEI 2260.01.0002208/2020-32, documento referente à autorização para realização da contratação emi�da pela autoridade
competente.

 

Observa-se a Declaração de Disponibilidade Orçamentária (13065503) na funcional programá�ca 2261.10.303.103.4272.0001.33.90.30.0.10.1, no valor total
homologado para o certame, não tendo sido localizado o documento referente às despesas a serem executadas mediante Programa 26.

 

Alusivo ao Empenho nº 1131, em nome do fornecedor Promega Biotecnologia do Brasil Ltda, verifica-se diferença, quanto à Nota Fiscal nº 4095, no que se refere
ao quan�ta�vo do item 1697730, em relação ao apontado nos respec�vos registros de entrada e saída do item no SIAD  (15219395/15273189), como também,
em relação ao apontado nos respec�vos registros de entrada e saída do SIAD (15349446/15359021 e 18259049/18285897), no tocante ao quan�ta�vo dos itens
referentes às NFs nº 4100 e 4084, conforme apresentados no Quadro 2 a seguir:

 

              Quadro 2 - Divergências verificadas
 

            Promega Biotecnologia do Brasil Ltda
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No Relatório de detalhe do PC 2261032 000112/2020, o item supracitado apresenta o valor unitário de R$ 12,43 para a quan�dade de 20.000 reações,
perfazendo o valor total de R$ 248.600,00. Observa-se a aplicação de descontos para obtenção dos valores finais nos documentos fiscais.

 

Entende-se que os dados con�dos nos documentos fiscais devem estar em consonância com as respec�vas informações no SIAD, mesmo que por meio de nota
explica�va/jus�fica�va, como forma também de se evitar divergências em inventários patrimoniais.

 

Ainda, segundo o informado na Comunicação Interna FUNED/SVR nº 39/2020 (14798894), cada kit possui 1.000 reações e, mediante as notas fiscais 4095 e
4100, foram entregues 14 unds (Kits) e 16 unds (Kits), respec�vamente. Depreende-se, portanto, que por meio da quan�dade adquirida em ambos documentos
obtêm-se 30.000 reações, isto é, se considerarmos também os materiais da Nota Fiscal nº 4084, o quan�ta�vo adquirido será superior em 20.000 reações diante
do homologado no procedimento licitatório, conforme dispõem o Termo de Referência (13009913) e o Relatório de detalhe do processo de compras (13284306),
o que deverá ser esclarecido.

 

Verificamos que as Notas Fiscais nº 4095 e nº 4100 foram pagas em desacordo com o prazo estabelecido em Condições de Pagamento, no Termo de Referência.
 

E até a data de emissão deste documento de auditoria, a NF nº 4084 encontrava-se pendente de pagamento.
 

Quanto à entrega dos materiais pelo fornecedor, verifica-se que esses foram entregues em desacordo com a forma condicionada no Termo de Referência, que
deveria ser imediata e integral.

 

Alusivo ao Empenho nº 1133, registrado em nome de Sarstedt Ltda, verificamos que o pagamento das NFs nº 86710 e nº 87440 foi efetuado em desacordo com
o prazo estabelecido na Cláusula Nona do Contrato nº 9245763[4]. Resta um saldo de empenho no valor de R$ 17.280,00 e a entrega de 16.000 unds. de tubo
criogênico - código 1651595, para cumprimento do objeto avençado no contrato em referência, cuja vigência finda em 14/10/2020.

 

Nesse sen�do, infere-se que a entrega dos materiais está ocorrendo de forma segregada em desacordo com o estabelecido no item 14 do Termo de Referência
(13009913).

 

No tocante ao Empenho nº 1134, registrado em nome de Life Technologies Brasil Com. e Ind. De Produtos para Biotecnologia Ltda, verifica-se divergência quanto
ao quan�ta�vo do item 857025, entre o informado na Nota Fiscal nº 86.183, que se apresenta de forma dis�nta do Termo de Referência e o con�do nos
registros de entrada e saída no SIAD (14278989/14521728), o que deverá ser regularizado e/ou jus�ficado.

 

Observa-se que o respec�vo pagamento foi efetuado de forma intempes�va ao estabelecido no Termo de Referência.
 

Rela�vo ao Empenho nº 1135, item 1151746 - penicilina+estreptomicina, fornecido pela empresa Sigma-Aldrich Brasil Ltda, no valor de R$ 2.340,00, verificamos
no Processo SEI 2260.01.0003677/2020-42 o fornecimento efetuado de forma parcelada, nas datas de 05/05/2020, 13/05/2020 e  21/05/2020, e cujos
pagamentos das NFs nº 886959 e 890161, ocorreram de forma intempes�va ao disposto no Termo de Referência (13009913).

 

No tocante ao Empenho nº 1201, Hexis Cien�fica Ltda, verifica-se que, até a data de emissão deste documento, a NF nº 770146 encontrava-se pendente de
pagamento, cujo documento fiscal foi encaminhado ao Serviço de Administração Financeira em 14/08/2020, mediante a Comunicação Interna FUNED/SCONT nº
2007/2020 (18224093). Portanto, dentro do prazo estabelecido no Contrato nº 9245762/2020[5].

 

Dos 12 itens constantes do Processo de Compra nº 2261032 000112/2020, referente à contratação emergencial por dispensa de licitação, verifica-se nos autos
que os materiais: 82414 - soro fetal bovino; 394890 e 1497391 - bases de oligonucleo�deos, 1368818 - água ultrapura; e 1669613 - álcool e�lico; tendo como
fornecedoras as empresas Qualividros Distribuidora Ltda, Síntese Biotecnologia Ltda, Mul�plier Distribuidora Eireli - EPP, nos respec�vos valores de R$ 6.760,00,
R$ 57.827,00 e R$ 319,60, correspondente a 16,5% do valor homologado no certame, serão executados mediante o Programa 103, dis�nto do programa
específico para as contratações COVID-19, e que, portanto, extrapolam ao objeto de análise do trabalho em referência.

 

2.2 - Processo de Compra nº 2261032 000192/2020 - COTEP: Dispensa de licitação por valor, inciso II do art. 24, Lei Federal nº 8.666/1993: Aquisição de 200
unds. de e�queta para impressão de código de barras - código 1754610.

 

Conforme verificamos nos  Processos SEI 2260.01.0003867/2020-53 e 2260.01.0004869/2020-62, o item 1754610 foi recebido na FUNED em 17/06/2020,
faturado pela Nota Fiscal nº 339, conforme Ateste (15411145). No entanto, decorridos mais de 70 (setenta) dias do recebimento do material, não iden�ficamos
o recebimento da nota fiscal pelo SAF, para fins de efe�vação do pagamento em consonância com o disposto no Termo de Referência (13886969)[6]. Assim,
requer-se atenção quanto ao procedimento registrado por meio do Empenho nº 1419, cuja despesa ainda não foi liquidada.

 

2.3 - Processo de Compra nº 2261032 000259/2020 - Registro de Preços nº 229/2019 FHEMIG: Aquisição de material médico hospitalar - 6.000 unds. de máscara
cirúrgica descartável N95 - código 125628.

 

No Processo SEI 2260.01.0005974/2020-60, verifica-se que a contratação em questão é decorrente do Registro de Preços (IX) nº 229/2019, tendo como Órgão
Gerenciador a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, e como Órgão Par�cipante a FUNED. O objeto trata da “aquisição de MATERIAL
MÉDICO HOSPITALAR - COMPRA ESTADUAL, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos
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e En�dades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais.”, e cujo prazo de vigência é de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a par�r da data de publicação
da Ata de Registro de Preços, cuja publicação do extrato do termo de homologação ocorreu em 26/10/2019.

 

Observa-se a Declaração de Disponibilidade Orçamentária (16528934) na funcional programá�ca 2261.10.303.103.4272.0001.33.90.30.0.10.1, não tendo sido
localizada a declaração de disponibilidade orçamentária-financeira referente ao Programa 26. Posteriormente, foi efetuada a descentralização orçamentária
neste programa (17009051). Não foi localizada, ainda, jus�fica�va de que a contratação está estritamente relacionada ao enfrentamento da pandemia da
COVID-19.

 

Saliente-se que os valores unitários de referência para o material adquirido sob o código 125628, con�dos na Ata de RP nº 229/2019 (16521295) e no Termo de
Adesão (16521401) formalizados em outubro e novembro/2019, são respec�vamente R$ 1,80 e R$ 1,6957, e cujo valor unitário contratado é de R$ 9,56,
representando um acréscimo em cerca de  431% ao preço de referência da referida Ata.

 

Conquanto tenhamos ciência de que, em decorrência dos efeitos da pandemia no mercado, os preços podem apresentar variações em relação àqueles
pra�cados em condições normais, é recomendável que se apresente jus�fica�va para a discrepância de valores e/ou sejam demonstradas, nos autos da
contratação, as oscilações de preço ocorridas, bem como a compa�bilidade dos preços contratados com a atual realidade de mercado.

 

Nos Processos SEI nº  2260.01.0006142/2020-29 e 2260.01.0006449/2020-82, verifica-se que o prazo para pagamento da despesa referente à NF nº 1236315, no
valor total de R$ 57.360,00, foi efetuado em desacordo com o prazo condicionado na Autorização de Fornecimento nº 1359 (17031850).

 

 

 
 
[3] Comunicação Interna FUNED/SVR nº. 39/2020: “Os termos técnicos referente ao quan�ta�vo de cada Kit, é que o mesmo  faz 1000 reação.”(SIC)
[4] “CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura Discrimina�va pelo Serviço de Administração
Financeira – SAF.(...)”
[5] CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será realizado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura Discrimina�va pelo Serviço de Administração
Financeira – SAF.
[6] “O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emi�da por
processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r do recebimento da
Nota Fiscal / Fatura Discrimina�va pelo Serviço de Administração Financeira – SAF, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.”
 
 
 

3 - RECOMENDAÇÕES

 

Diante do exposto, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:
 

A - Instruir os processos com a autorização para realização da contratação emi�da pela autoridade competente, e de forma a explicitar a necessidade da
contratação, em observância ao estabelecido no art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993.

 

B - Demonstrar, nos autos das contratações referentes ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, que se trata de demanda diretamente relacionadas a esse
fim, em observância ao princípio da mo�vação e ao estabelecido no art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020.

 

C - Instruir os processos com a declaração orçamentária-financeira segundo as dotações específicas em que correrão as despesas, em observância ao art. 16 da
Lei Complementar nº 101/2000. No caso das contratações para enfrentamento à COVID-19, u�lizar dotação orçamentária em que conste o Programa 26 e a UPG
448, específicos para a demanda.

 

D - Realizar os pagamentos segundo os instrumentos celebrados; para os casos em tela, de acordo com as condições e prazos estabelecidos, e também, como
forma de se evitar a geração de encargos financeiros.    

 D.1 - Requer-se atenção para a ocorrência citada no item 2.2, cuja Nota Fiscal nº 339 ainda não foi recebida pelo SAF, tendo decorridos mais de 70 (setenta) dias
do recebimento do respec�vo         material pela FUNED.

 

E - Monitorar as entregas dos materiais para que ocorram de acordo com o condicionado em instrumentos da contratação; para as ocorrências citadas no
presente documento, de forma integral e imediata. No insucesso, efetuar contato com o fornecedor com fins de verificar o ocorrido e monitorar a(s) entrega(s),
e ainda, jus�ficar/mo�var nos autos tais ocorrências.

 

F - Regularizar e/ou jus�ficar as divergências de quan�ta�vos citadas no item 2.1, para as Notas Fiscais nº 4095, nº 4100, nº 4084, referentes ao Empenho nº
1131, bem como, no que se refere à Nota Fiscal nº 86.183, Empenho nº 1134.

 

G - Demonstrar, nos autos da contratação, as oscilações de preço ocorridas, bem como a compa�bilidade dos preços contratados com a atual realidade de
mercado, considerados os efeitos da pandemia, no tocante ao Processo de Compra nº 2261032 000259/2020, citado no item 2.3.

 

3 - CONCLUSÃO

 

O trabalho em questão teve por objeto avaliar a execução das despesas alusivas às contratações e contratos de bens e serviços rela�vos ao combate à pandemia
da COVID-19, segundo o disposto na Resolução CGE nº 18/2020 e em observância à  legislação editada nesse contexto, em especial a Lei Federal nº 13.979/2020
e os Decretos Estaduais NE nº 113/2020, nº 47.891/2020 e nº 47.904/2020.
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Ressaltamos que os Processos de Compra nº 2261032 000112/2020 e nº 2261032 000192/2020, também foram objeto de análise baseada em riscos, nos
termos da Resolução CGE nº 10/2020, tendo sido emi�das as Notas de Consultoria nº 2260.0515.20 e nº 2260.0584.20.

 

Solicita-se, por fim, que as medidas adotadas para as recomendações supracitadas sejam formalmente encaminhadas e/ou jus�ficadas a esta CSEC, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos da Resolução AUGE nº 14/2010.

 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020.

 

 

                   Denise Ferreira Melo                                                                      Soraia Cris�na Soares Oliveira

           Técnico em Saúde e Tecnologia                                                         Controladora Seccional da FUNED

 

Documento assinado eletronicamente por Denise Ferreira Melo, Servidor(a) Público(a), em 31/08/2020, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Soraia Cris�na Soares de Oliveira, Auditor(a), em 31/08/2020, às 16:43, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 18840810 e o código CRC 1227257C.

Referência: Processo nº 1520.01.0008007/2020-46 SEI nº 18840810
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Controladoria-Geral do Estado 

Controladoria Seccional-FUNED

 

Nota de Auditoria nº 2260.1233.20 - CGE/CSEC_FUNED                                                                                                             

      Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020.

Processo SIGA nº 2260.226.21.0166.20 

1 - REFERÊNCIA

Em cumprimento ao Plano de A�vidades de Controle Interno - PACI, e com fulcro na Lei nº 13.979, de 6/2/2020 e no Decreto NE nº 113, de 12/3/2020,
procedemos à avaliação das despesas realizadas com as contratações rela�vas ao combate à pandemia Covid-19, nos termos da Resolução CGE nº 18, de
21/5/2020.

O ar�go 1º, §1º da citada resolução prevê que as ações de auditoria “deverão recair sobre as contratações e contratos de bens e serviços rela�vos ao combate à
pandemia do Covid-19 realizados e/ou firmados a par�r de 12 de março de 2020”, o que indica, portanto, uma diretriz expressa para a iden�ficação das
contratações a serem auditadas.

Nesse sen�do, foi u�lizado o Roteiro de Avaliação das Contratações - RAC, desenvolvido pela Diretoria Central de Fiscalização de Contratações - DCFCT/SCFCT,
vinculada à Auditoria-Geral da CGE, com vistas a avaliar as contratações e contratos de bens e serviços rela�vos ao combate à pandemia da COVID-19, nos
termos da norma em questão.

O presente trabalho teve como referência as despesas executadas mediante contratações para enfrentamento dos efeitos da pandemia de COVID-19,
classificadas nos respec�vos Programa 26 e Unidade de Programação de Gastos 448 e cujos recursos foram provenientes da Fonte 10 - Recursos Ordinários e da
Fonte 95 - Recursos Recebidos por Danos Advindos de Desastres Sócioambientais.

A amostra selecionada se encontra relacionada no Quadro 1 a seguir:
 

Quadro 1 - Amostra Selecionada

                                                                                                                                              (*) NF 1500 emi�da por DIMEDI Distribuição e Importação de Medicamentos e Diagnós�co Ltda.

 

2 - DESENVOLVIMENTO

 

2.1 - Processo de Compra nº 2261032 000234/2020 - Dispensa de licitação, inciso IV, art. 24, Lei Federal nº 8.666/1993: Aquisição de Biorreator para uso em
laboratório - aplicação: cul�vos bacterianos aeróbios e anaeróbios - código: 1757555.

Observa-se, no Processo SEI 2260.01.0003876/2020-04, a Nota Técnica nº 1/FUNED/SDPB/2020 (14240553) que apresenta a jus�fica�va para a contratação
relacionada ao enfrentamento da pandemia COVID-19, por demanda do CT Vacinas e Biomanguinhos, a fim de estabelecer parceria em projeto para a produção
de um kit para diagnós�co de COVID 19. Porém, não se iden�fica a mo�vação para a não realização de licitação segundo a regra geral da Lei de Licitações e de
forma a explicitar a necessidade da contratação emergencial por dispensa de licitação, em que se condicione “a urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou par�culares”, cuja modalidade deve ser
u�lizada tão somente no limite indispensável ao afastamento do risco.  

Conquanto tenhamos observado as considerações alusivas à relevância da confecção de kit para diagnós�co de COVID-19 com vistas à produção de proteína
viral, necessário complementar o mencionado para a compra emergencial segundo o trecho con�do na referida nota técnica, a saber:

(...) A Funed possui o biorreator de 100 L, mas não possui os biorreatores intermediários para o preparo do inóculo, o que se faz
necessário uma compra emergencial a fim de que tenha a infraestrutura adequada para o processo produ�vo.

 

Sob esse aspecto, citamos trechos con�dos no Parecer Jurídico nº 16.198 (15523730), emi�do pela Central de Compras do Centro de Serviços Compar�lhados -
CSC/SEPLAG, in verbis:

 

26. Assim, deve restar plenamente demostrado o nexo causal entre a contratação direta e o enfretamento do risco de dano (ou de seu
amortecimento) decorrente da pandemia.
(...)
37. A crise pandêmica e o verdadeiro estado de excepcionalidade que a acompanha não autorizam que sejam descumpridas as normas
gerais procedimentais referentes às compras públicas. Mesmo no caso de licitação dispensada por lei esparsa, tal como o caso, é
imprescindível a correta mo�vação, com as razões de escolha do fornecedor e do preço, conforme assentado no art. 26, II e III, da Lei nº
8.666/93.
(...)
40. O TCU segue no mesmo sen�do:
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Mesmo no caso de dispensa de licitação por situação emergencial, é dever da ins�tuição contratante formalizar o respec�vo processo,
caracterizando a situação, a razão da escolha do prestador de serviço e a jus�fica�va do preço, e publicar o ato de dispensa na imprensa
oficial, sendo vedada a prestação de serviços sem a cobertura de contrato devidamente formalizado, por expressa previsão do art. 60,
parágrafo único, da Lei 8.666/1993.
TCU, Acórdão nº 3083, de 2007, 1ª Câmara

 

Importa salientar que não se requer, com o apontamento supramencionado, ques�onar a necessidade da contratação, mas sim, enfa�zar que os autos devem
ser melhor instruídos/mo�vados, em observância ao que determina a Lei Federal nº 13.979/2020, art. 4º-B.[1]

Verifica-se, ainda, e-mail emi�do em 10/06/2020 pelo Serviço de Comércio Exterior - SCE (15298328), por meio do qual é solicitada a atualização da proposta
comercial tendo em vista pontos con�dos no Termo de Referência que não foram considerados na proposta inicial da empresa (SEI 14240229). Em resposta, no
e-mail da Infors encaminhado na mesma data, informa-se o envio do orçamento atualizado, tendo sido incluídos itens para avaliação da FUNED, conforme
Quadro 2 a seguir:

 

        Quadro 2 - Proposta Comercial da Infors Latam - inclusão de itens

                                                                                                                                                                          E-mail emi�do em 10/06/2020 pela Infors (w.ferrari@infors-ht.com]  (SEI 15298328)
 

Os valores de 13.700,00 CHF constam do valor total da proposta comercial da Infors Latam Ltda (139.030,00 CHF), atualizada em 25/05/2020, embora os e-mails
para sua inclusão datem de 10/06/2020, e não se iden�fica o detalhamento dos serviços a que se referem tais valores na cotação (15298519).

No tocante à entrega do objeto, constatamos no Termo de Referência (15307760), em seu item 13, o prazo de entrega em até 60 (sessenta) dias a contar da data
de emissão da Autorização de Fornecimento (AF nº 1698 - 20867932) ocorrida em 21/08/2020, cuja entrega, portanto, deveria ser realizada até 22/10/2020.
Ainda, iden�ficamos na fatura “INVOICE KA 133520” (20867934), datada em 20/10/2020, cujo prazo de entrega informado seria a 41ª semana de 2020, o que
corresponde à semana de 17/10/2020. Contudo, não localizamos a comprovação de entrega do referido objeto até a data de emissão do presente documento e,
por conseguinte, dos respec�vos comprovantes de liquidação e pagamento.

 

[1] Art. 4º-B.  Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto nesta Lei, presumem-se comprovadas as condições de:       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

I - ocorrência de situação de emergência;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergência;       (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

III - existência de risco à segurança de pessoas, de obras, de prestação de serviços, de equipamentos e de outros bens, públicos ou par�culares; e       (Incluído pela Lei nº
14.035, de 2020)

IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.  (Incluído pela Lei nº 14.035, de 2020)

[2]  E-mail da Infors: “(...) O valor mencionado é o resultado do valor total dos consumíveis - 5.644,00 CHF - menos os consumíveis que era estavam inclusos anteriormente -
2.562,00 CHF - no orçamento”.

 

2.2 - Processo de Compra nº 2261032 000243/2020 - Dispensa de licitação, inciso IV do art. 24, Lei Federal nº 8.666/1993: Aquisição de Pipeta - Tipo: de
transferência Tipo Pasteur, estéril - 40.000 unds. - código 541940; Microplacas para uso em laboratorio (número de cavidades: 96 cavidades de 0,1 ml)  - 2.000
unds. - código 938645;  Microplacas para uso em laboratório (número de cavidades: 96 cavidades  (wells) com capacidade de 0,3 ml) - 2.000 unds. - código
931470.

Não iden�ficamos, no Processo SEI 2260.01.0003682/2020-04, documento referente à autorização para realização da contratação emi�da pela autoridade
competente, o que deveria ter ocorrido no início do procedimento/instrução processual, nos termos do art. 38, caput, da Lei 8.666/1993[3].

 

2.2.1 -  Contrato nº 9251862 - EMF Comércio e Logís�ca Ltda

Verifica-se, no Processo SEI 2260.01.0006305/2020-90, a emissão da Autorização de Fornecimento/AF nº 1360 em 14/07/2020, na mesma data de registro do
Empenho nº 1733, no valor de R$ 8.800,00, em nome do fornecedor EMF Comércio e Logís�ca Ltda, em consonância com o termo contratual. E em consulta ao
processo SEI vinculado, de nº 2260.01.0008397/2020-60, referente à execução das despesas alusivas ao Empenho nº 1733, a respec�va Nota Fiscal nº 1500 foi
emi�da em nome da empresa DIMEDI Dist. e Imp. Medi. e Diag. Ltda, cujo CNPJ é o mesmo informado para a empresa EMF Comércio e Logís�ca Ltda.

Necessário, portanto, que seja juntado aos autos documento para jus�ficar a divergência apontada.
 

2.2.2 - Contrato nº 9251863 - SARSTEDT Ltda

Observa-se, no Processo SEI 2260.01.0006283/2020-05[4], a emissão da Autorização de Fornecimento/AF nº 1365 em 14/07/2020, na mesma data de registro do
Empenho nº 1736, no valor de R$ 71.800,00, em nome do fornecedor em referência.

Nos Processos SEI 2260.01.0008275/2020-56 e 22601.01.0010536/2020-22, iden�ficamos a emissão dos documentos fiscais, conforme apresentamos a seguir:

Nota Fiscal nº 90862, emi�da em 04/09/2020, no valor de R$ 46.600,00, cuja liquidação ocorreu em 20/10/2020;

Nota Fiscal nº 91465, emi�da em 25/09/2020, no valor de R$ 25.200,00, cuja liquidação ocorreu em 28/10/2020.

 

Quadro 3 - Documentos Fiscais emi�dos - Empenho nº 1736
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Conforme se verifica, a entrega do item 938645 foi efetuada de forma segregada, em desacordo com o estabelecido no Termo de Referência (15326634), em seu
item 14, que seria de forma imediata e integral.

Ainda, em conferência com o mesmo TR e Registro de Entrada (19633009), observa-se que a descrição dos itens se apresenta de forma dis�nta àquelas
informadas nas Notas Fiscais nº 90862 e nº 91465.

Mediante o Atestado de Recebimento para Execução Financeira (19256892) e o Registro de Entrada no SIAD (196330090), constatamos que não foi observado o
fluxo de recebimento dos materiais faturados na NF nº 90862, segundo o disposto no Termo de Referência (15326634), em seu item 13, tendo sido os itens
recebidos e atestados pela área demandante (Serviço de Virologia e Riquetsioses/SVR) em 10 e 15/09/2020, para posterior entrada no Almoxarifado da Funed,
em 21/09/2020.

Importa mencionar que, a princípio, não se verifica prejuízo ao procedimento. No entanto, além da necessidade de observância aos instrumentos que são
referência da contratação, deve-se estabelecer, na medida do possível, a padronização do fluxo de recebimento dos bens/materiais/serviços com vistas a se
evitar contratempos quando de sua entrega.

Observa-se erro formal no tocante à Comunicação Interna FUNED/SCONT nº 2696/2020, onde consta a menção ao Empenho nº 1735/2020, relacionado à NF nº
90862. Entende-se, todavia, que tal ocorrência não ocasionou prejuízo ao procedimento.

Até a data de emissão deste documento, ambos documentos fiscais se encontravam pendentes de pagamento, contudo, dentro do prazo estabelecido na
Cláusula Nona contratual[5].

 

[3] Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administra�vo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização
respec�va, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa (...).     (grifamos)

[4] Iden�fica-se a vinculação indevida do Processo SEI 2260.01.0008258/2020-30 ao processo em questão, que se refere à NF nº 212590, do fornecedor LAS DO BRASIL
Comércio de Produtos Analí�co, relacionado ao item  Saco Thio Whirl-Pak 100ml e Empenho nº 1735.

[5] CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura Discrimina�va pelo Serviço de Administração
Financeira - SAF.(...)

 

2.3 - Processo de Compra nº 2261032 000339/2020 - No Processo SEI 2260.01.0007416/2020-66, verifica-se que a contratação em questão é decorrente do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 2/2020, que deu origem à Ata de Registro de Preços nº 89/2020, tendo como Órgão Gerenciador a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, sendo a Fundação Ezequiel Dias um dos Órgãos Par�cipantes do certame. O objeto se refere à “contratação da
prestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias
nacionais, por atendimento remoto, em regime de empreitada por preço unitário, para órgãos e en�dades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais”,
e possui prazo de vigência 12 (doze) meses a par�r da publicação da ata, cuja publicação do extrato ocorreu em 19/05/2020.

Constatamos que o Contrato nº 9261229/2020, celebrado com a empresa Voetur Turismo e Representações Ltda, possui valor total de R$ 959.693,10
(novecentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e dez centavos), tendo o prazo de vigência de 12 (doze) meses, a par�r da publicação do
seu extrato, ocorrida em 26/08/2020.

Por meio da Declaração de Disponibilidade Orçamentária - DGFO nº 458 (18227039), observa-se que, das dotações informadas, a de nº
2261.10.303.026.1025.0001.33.90.33.0.10.1, se refere à funcional programá�ca de enfrentamento à pandemia COVID-19, no valor de R$ 95.969,31 (noventa e
cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais, trinta e um centavos), e cujo registro do Empenho nº 2070 ocorreu em 03/09/2020, no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).

Não localizamos nos autos documento para jus�ficar a u�lização desse procedimento ao enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Em consulta ao Processo SEI 2260.01.0008054/2020-09, não se verificam movimentações rela�vas à execução da despesa.

 

3 - RECOMENDAÇÕES
 

Diante do exposto, recomenda-se a adoção das seguintes medidas:

A - Mo�var adequadamente a contratação emergencial por dispensa de licitação, conforme citado no item 2.1;

B - Solicitar a empresa Infors Latam a re�ficação de sua proposta comercial de acordo com o apresentado no Quadro 2, e realizar as devidas conferências
previamente à aprovação de propostas em contratações futuras, em observância ao estabelecido no art. 7º, §4º, da Lei nº 8.666/1993.

C - Monitorar as entregas dos materiais/serviços para que ocorram segundo o condicionado em instrumentos da contratação, conforme citados nos itens 2.1 e
2.2.2. No insucesso, efetuar contato com o fornecedor com fins de verificar o ocorrido e  jus�ficar tais ocorrências nos autos;

D - Instruir os processos com a autorização para realização da contratação emi�da pela autoridade competente, em observância ao estabelecido no art. 38, da
Lei Federal nº 8.666/1993;

E - Apresentar documento que comprove o vínculo entre as empresas EMF Comércio e Logís�ca Ltda e DIMEDI Dist. e Imp. Medi. e Diag. Ltda, de forma a
jus�ficar a divergência citada no item 2.2.1, para a Nota Fiscal nº 1500;

F - Regularizar e/ou jus�ficar as divergências relacionadas à descrição dos itens que se apresenta de forma dis�nta àquelas informadas nas Notas Fiscais nº
90862 e nº 91465, conforme demonstrado no Quadro 3;

G - Guardar observância aos instrumentos que são referência da contratação e estabelecer, na medida do possível, a padronização do fluxo de recebimento dos
bens/materiais/serviços na FUNED;
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30/03/2021 SEI/GOVMG - 21699242 - Nota

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=25469120&infra… 4/4

H - Demonstrar nos autos da contratação referenciada no item 2.3 que se trata de demanda diretamente relacionada ao enfrentamento da pandemia da COVID-
19, em observância ao princípio da mo�vação e ao estabelecido no art. 4º da Lei Federal nº 13.979/2020.

 

3 - CONCLUSÃO
 

Insta salientar que a regra é licitar. As dispensas e inexigibilidades de licitação são exceções a esse dever, em consonância com os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também,  nos termos do  caput  do  art.  37  da  Cons�tuição  Federal.

Saliente-se que o Processo de Compra nº 2261032 000243/2020, também foi objeto de avaliação baseada em riscos, nos termos da Resolução CGE nº 10/2020,
tendo sido emi�da a Nota de Consultoria nº 2260.0700.20.

Em manifestação ao citado documento, em 01/10/2020, foi emi�do o Memorando.FUNED/DCGC.nº 397/2020[6], por meio do qual foram apresentadas
considerações acerca das pesquisas de preços e o impacto sobre esses devido à pandemia, acerca de objetos de contratos já existentes e sobreposição de
aquisições, da ausência de respaldo para acréscimos e supressões, da previsão de responsabilização do fornecedor pelo descumprimento contratual; tópicos
esses considerados pela Divisão de Compras e Gestão de Contratos como sendo de sua responsabilidade. Contudo, não houve manifestação para os riscos
considerados altos na citada nota de consultoria, quais sejam, a não iden�ficação nos autos de documento para demonstrar as ocorrências de trata�vas com os
proponentes, como também dos critérios para definição de quan�ta�vos, por meio de dados históricos de demandas, contratações e estudos técnicos.

Por fim, solicita-se que as medidas adotadas para as recomendações supracitadas sejam formalmente encaminhadas e/ou jus�ficadas a esta CSEC, no prazo de
30 (trinta) dias, nos termos da Resolução AUGE nº 14/2010.

 

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2020.

 

 

                 Denise Ferreira Melo                                                                          Soraia Cris�na Soares Oliveira

           Técnico em Saúde e Tecnologia                                                                Controladora Seccional da FUNED

 

 

[6] O documento também contemplou manifestações acerca das Notas de Consultoria nº 2250.0515.20 e nº 2260.0584.20, referentes à avaliação baseada em riscos para os
respec�vos Processos de Compra nº 2261032 000112/2020 e nº 2261032 000192/2020.

 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Denise Ferreira Melo, Servidor(a) Público(a), em 12/11/2020, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Soraia Cris�na Soares de Oliveira, Auditor(a), em 12/11/2020, às 11:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 21699242 e o código CRC C22B7715.

Referência: Processo nº 1520.01.0010841/2020-61 SEI nº 21699242
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MISSÃO DA CGE 

Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de transparência da gestão pública, 

com participação social, da prevenção e do combate à corrupção, monitorando a 

qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio fiscal e a efetividade das políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAL O TRABALHO REALIZADO? 

Avaliação da Estrutura de Controle no Nível 

de Entidade, através da metodologia do 

Tribunal de Contas da União (TCU), baseada 

no Commitee of Sponsoring Organization 

(COSO I) 

POR QUE A CGE REALIZOU ESSE 

TRABALHO? 

Em atendimento ao Plano de Atividades de 

Controle Interno 2020 (PACI 2020) e ao 

Plano Tático da AUGE 2020/2021, relativo 

às atividades de auditoria preventivas e de 

acordo com os objetivos estratégicos da 

CGE/MG, no sentido de intensificar ações 

que promovam a melhoria dos controles 

internos da Administração Pública. 

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS? 

Os resultados apresentados neste relatório 

permitem concluir pela existência de 

fragilidades na estrutura de controle interno 

da FUNED. Nesse sentido, a maturidade da 

Estrutura de Controle da Fundação se 

encontra no nível Intermediário, quando há 

princípios e padrões documentados, e 

treinamento básico sobre controles internos. 

 

 

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES DEVERÃO 

SER ADOTADAS? 

Diante dos exames realizados, recomenda-

se a formulação do Plano de Ação cuja 

elaboração compete aos gestores da 

FUNED, através da identificação das ações 

a serem implementadas, visando promover 

a melhoria da estrutura de controles. 

Ressalta-se que atenção especial deve ser 

dada aos princípios com avaliação inferior, 

devido aos impactos que a fragilidade dos 

mesmos possa provocar no atingimento 

dos objetivos desta Fundação. 
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Lista de Siglas e Abreviaturas 

AGEII - Assessoria de Gestão e Integração Institucional 

AUGE - Auditoria-Geral 

CGE - Controladoria-Geral do Estado  

COSO - The Commitee of Sponsoring Organizations  

DGP - Divisão de Gestão de Pessoas 

DTI - Divisão de Tecnologia da Informação 

FUNED - Fundação Ezequiel Dias 

PMPI - Plano Mineiro de Promoção da Integridade 

PPI - Plano de Promoção da Integridade (FUNED) 

QACI - Questionário de Avaliação dos Controles Internos 

SDC - Serviço de Desenvolvimento e Capacitação 

TCE/MG - Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais  
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1. INTRODUÇÃO 

Trata-se de auditoria de natureza operacional com a finalidade de avaliar, em nível de 

entidade, o grau de maturidade dos controles internos da Fundação Ezequiel Dias - FUNED, 

instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde - SES, responsável por realizar 

pesquisas para o desenvolvimento científico e tecnológico no campo da saúde pública, 

pesquisar e produzir medicamentos, bem como realizar análises laboratoriais no campo dos 

agravos à saúde coletiva em consonância com as diretrizes estabelecidas pela política 

estadual de saúde, cujas competências estão previstas no Decreto n° 47.910, de 7 de abril de 

2020. 

A avaliação da estrutura de controle interno em nível de entidade, objeto deste trabalho, 

contempla um conjunto de políticas, diretrizes e padrões mais abrangentes da FUNED. E 

estão relacionados com a estrutura, com a operacionalização do trabalho e com as atividades 

de gestão. Esses controles permeiam todo o órgão e são difundidos em todos os níveis 

hierárquicos (operacional, tático e estratégico), em todos os processos de trabalho (área meio 

e área fim) e para todos os servidores. 

Para tanto, foi avaliada a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos 

instituídos pela FUNED, quanto à sua capacidade para reduzir o impacto ou a probabilidade 

da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, por meio do 

diagnóstico sobre sua estrutura de controle. 

A avaliação foi pautada nos critérios definidos pelo Comitê das Organizações Patrocinadoras 

– COSO, que define controle interno como sendo um processo constituído de cinco elementos 

básicos, atualmente denominados de “componentes”, que se inter-relacionam. São eles: (1) 

ambiente de controle; (2) avaliação e gerenciamento de riscos; (3) atividades de controle; (4) 

informação e comunicação; e (5) monitoramento. 

O trabalho foi realizado em duas etapas definidas metodologicamente: envio de questionário 

de auto avaliação sobre a estrutura de controle para preenchimento pela alta gestão da 

Fundação e avaliação técnica pelo auditor sobre as evidências de existência, adequação e 

efetividade dos controles internos administrativos da FUNED. 

O resultado da avaliação dos controles realizada pela equipe de auditoria, fornecerá ao gestor 

informações relevantes para a construção do plano de ação, visando o aperfeiçoamento da 

eficiência, eficácia e efetividade operacional, a integridade e confiabilidade da informação 

produzida e sua disponibilidade para a tomada de decisões e para o cumprimento de 

obrigações de accountability, a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis e a 

adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, 

perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida. 

Como resultado do trabalho, espera-se contribuir para o aprimoramento, fortalecimento e 

melhoria dos processos internos, aperfeiçoamento dos controles administrativos e a 

minimização dos riscos dos processos a níveis aceitáveis. 

A metodologia adotada encontra-se no Anexo I deste relatório. 

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, 

consequentemente, entrevistas, aplicação de questionários e análise documental na extensão 

julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos 

de convicção sobre as ocorrências detectadas. 
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2. RESULTADO DOS EXAMES: Nível Intermediário de 
maturidade da Estrutura de Controle Interno  

A FUNED apresenta Nível Intermediário de maturidade da estrutura de controle interno do 

órgão. A avaliação foi efetuada a partir da auto avaliação da gestão (Anexo II) e das evidências 

obtidas pela equipe de auditoria a cada controle avaliado, de acordo com a quantidade de 

subquestões de auditoria respondidas positivamente, e a média das notas traduziu-se em um 

conceito de maturidade do controle, conforme explicado na metodologia (Anexo I). 

As fragilidades identificadas em cada questão estão detalhadas nos itens 2.1 a 2.5, permitindo 

ao gestor um melhor entendimento sobre a situação encontrada e a justificativa para a nota 

atribuída.  

O resultado da avaliação efetuada pela equipe de auditoria foi sintetizado em Princípios e 

Componentes, conforme demonstrado na Tabela 1 e Gráfico 1, a seguir: 

Tabela 1 – Resultado da Avaliação de Controle Interno da FUNED 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLE 
AVALIAÇÃO  CONCLUSÃO 

62,2% INTERMEDIÁRIO 

Ambiente de Controle 62,7% Intermediário 

Princípio 1 Aderência à integridade e a valores éticos 68,7% Intermediário 

Princípio 2 

Competência da alta administração em exercer a 
supervisão do desenvolvimento e do desempenho dos 
controles internos da gestão 50% Intermediário 

Princípio 3 

Coerência e harmonização da estrutura de competências 
e reponsabilidades dos diversos níveis de gestão do 
órgão ou entidade 63% Intermediário 

Princípio 4 

Compromisso da alta administração em atrair, 
desenvolver e reter pessoas com competências técnicas, 
em alinhamento com os objetivos da organização 69% Intermediário 

Avaliação de Riscos 64,5% Intermediário 

Princípio 5 
Clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz 
gerenciamento de riscos 83% Aprimorado 

Princípio 6 

Mapeamento das vulnerabilidades que impactam os 
objetivos, de forma que sejam adequadamente 
identificados os riscos a serem geridos 75% Aprimorado 

Princípio 7 

Identificação e avaliação das mudanças internas e 
externas ao órgão ou entidade que possam afetar 
significativamente os controles internos da gestão 75% Aprimorado 

Princípio 8 
A organização considera o potencial para fraude na 
avaliação dos riscos à realização dos objetivos. 25% Básico 

Atividades de Controle 58,3% Intermediário 

Princípio 9 
Clara definição dos responsáveis pelos diversos controles 
internos da gestão no âmbito da organização 50% Intermediário 

Princípio 
10 

Desenvolvimento e implementação de atividades de 
controle que contribuam para a obtenção de níveis 
aceitáveis de riscos 50% Intermediário 

Princípio 
11 

Definição de políticas e normas que suportem as 
atividades de controles internos da gestão 75% Aprimorado 

Informação e Comunicação 62,5% Intermediário 
Princípio 

12 Quanto a política de segurança da informação 50% Intermediário 

Princípio 
13 

Disseminação de informações necessárias ao 
fortalecimento da cultura e da valorização dos controles 
internos da gestão 75% Aprimorado 
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AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONTROLE 
AVALIAÇÃO  CONCLUSÃO 

62,2% INTERMEDIÁRIO 

Monitoramento 63% Intermediário 

Princípio 
14 

Realização de avaliações periódicas para verificar a 
eficácia do funcionamento dos controles internos da 
gestão 63% Intermediário 

Princípio 
15 

Comunicação do resultado da avaliação dos controles 
internos da gestão aos responsáveis pela adoção de 
ações corretivas, incluindo a alta administração 63% Intermediário 

Fonte: CGE MG. 

Gráfico 1 - Resultado Percentual de Maturidade, por Componente  

 

Fonte: CGE-MG 

De acordo com o parâmetro utilizado, a avaliação da estrutura de controle interno da FUNED 

é de 62,2%, apresentando nível Intermediário de maturidade, com princípios e padrões 

documentados, e treinamento básico sobre controles internos adotados, conforme descrito na 

metodologia (Anexo I).  

Percebe-se, considerando a auto avaliação do gestor e a avaliação efetuada pela equipe de 

auditoria, um alinhamento com relação ao componente “Avaliação de riscos”, ao mesmo 

tempo é possível verificar discordâncias na avaliação dos demais componentes, conforme 

ilustrado no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Comparação da Auto avaliação do Gestor e da Auditoria 

 

     Fonte: CGE-MG 
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A seguir, são detalhadas as notas obtidas, dos princípios e componentes, a partir dos 

resultados da auto avaliação realizada pelo gestor e a avaliação realizada pela equipe de 

auditoria, permitindo uma comparação entre ambas. 

Tabela 2 - Comparativo da Avaliação de Maturidade da Estrutura de Controle efetuada 
pelo Gestor e pela Auditoria 

Avaliação da Estrutura de Controle 
AUTO 

AVALIAÇÃO 

AVALIAÇÃO 
DA 

AUDITORIA 
RESULTADO 

DA AUDITORIA 

79,5% 62,2% Intermediário 

Ambiente de Controle 85,9% 62,7% Intermediário 

1 Aderência à integridade e a valores éticos 81% 68,7% Intermediário 

2 

Competência da alta administração em exercer a 
supervisão do desenvolvimento e do desempenho 
dos controles internos da gestão 75% 50% Intermediário 

3 

Coerência e harmonização da estrutura de 
competências e reponsabilidades dos diversos 
níveis de gestão do órgão ou entidade 100% 63% Intermediário 

4 

Compromisso da alta administração em atrair, 
desenvolver e reter pessoas com competências 
técnicas, em alinhamento com os objetivos da 
organização 87,5% 69% Intermediário 

Avaliação de Riscos 71,9% 64,5% Intermediário 

5 
Clara definição de objetivos que possibilitem o 
eficaz gerenciamento de riscos 100% 83% Aprimorado 

6 

Mapeamento das vulnerabilidades que impactam 
os objetivos, de forma que sejam adequadamente 
identificados os riscos a serem geridos 75% 75% Aprimorado 

7 

Identificação e avaliação das mudanças internas e 
externas ao órgão ou entidade que possam afetar 
significativamente os controles internos da gestão 87,5% 75% Aprimorado 

8 
A organização considera o potencial para fraude 
na avaliação dos riscos à realização dos objetivos. 25% 25% Básico 

Atividades de Controle 70,8% 58,3% Intermediário 

9 

Clara definição dos responsáveis pelos diversos 
controles internos da gestão no âmbito da 
organização 50% 50% Intermediário 

10 

Desenvolvimento e implementação de atividades 
de controle que contribuam para a obtenção de 
níveis aceitáveis de riscos 62,5% 50% Intermediário 

11 
Definição de políticas e normas que suportem as 
atividades de controles internos da gestão 100% 75% Aprimorado 

Informação e Comunicação 75% 62,5% Intermediário 

12 Quanto a política de segurança da informação 75% 50% Intermediário 

13 

Disseminação de informações necessárias ao 
fortalecimento da cultura e da valorização dos 
controles internos da gestão 75% 75% Aprimorado 

Monitoramento 93,7% 63% Intermediário 

14 

Realização de avaliações periódicas para verificar 
a eficácia do funcionamento dos controles internos 
da gestão 87,5% 63% Intermediário 

15 

Comunicação do resultado da avaliação dos 
controles internos da gestão aos responsáveis 
pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta 
administração 100% 63% Intermediário 

  Fonte: CGE-MG 
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Observa-se a linearidade entre os índices obtidos para os componentes avaliados, cujo 

resultado para cada qual está em nível Intermediário, sendo aquele que mais se destaca pela 

avaliação individual de seus princípios é o componente “Avaliação de Riscos”, com índice de 

“64,5% - Intermediário”, o qual foi impactado pelo Princípio 8, referente à avaliação dos riscos 

de fraude na organização, que alcançou 25% - Básico, sendo este o que mais necessita de 

avanço na FUNED. Os demais princípios do mesmo componente obtiveram a melhor 

avaliação, sobressaindo-se o Princípio 5, seguidos pelos Princípios 6 e 7, como também, os 

Princípios 11 e 13, contemplados respectivamente nos componentes “Atividades de Controle” 

e “Informação e Comunicação”. 

Verificou-se, portanto, que a maior parte se encontra no Nível Intermediário, com destaque 

para os princípios a seguir relacionados, que estão no Nível Aprimorado:  

o P5  - Clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz gerenciamento de riscos; 

o P6 - Mapeamento das vulnerabilidades que impactam os objetivos, de forma que sejam 

adequadamente identificados os riscos a serem geridos; 

o P7 - Identificação e avaliação das mudanças internas e externas ao órgão ou entidade que 

possam afetar significativamente os controles internos da gestão; 

o P11 - Definição de políticas e normas que suportem as atividades de controles internos da 

gestão; e 

o P13 - Disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da cultura e da 

valorização dos controles internos da gestão. 

Quadro 1 - Distribuição dos Componentes e Princípios por Nível  

(segundo avaliação do Auditor) 

Nível Componentes Princípios (P) 

Nível Inicial 
0% a 20% 

- - 

Nível Básico 
20,1% a 40% 

Avaliação de riscos 8 

Nível Intermediário 
40,1% a 70% 

Ambiente de controle; Atividades de controle; 
Informação e comunicação; Monitoramento 

1, 2 , 3, 4, 9, 10, 12, 
14 e 15. 

Nível Aprimorado 
70,1% a 90% 

Avaliação de riscos, Atividades de Controle,  
Informação e Comunicação. 

5, 6, 7, 11 e 13 

Nível Avançado 
90,1% a 100% 

- - 

Frise-se que o princípio P8 (A organização considera o potencial para fraude na avaliação dos 

riscos à realização dos objetivos), que integra o componente “Avaliação de Riscos”, está no 

Nível Básico de maturidade, ensejando maior atenção pela instituição.  

Nenhum princípio ou componente alcançou o Nível Avançado (> 90,1) ou o Nível Inicial (0 < 
a > 20). 

A seguir são descritos os principais apontamentos, como também, as fragilidades constatadas 

pela equipe de auditoria, por princípio avaliado, os possíveis riscos e consequências 

associadas às fragilidades identificadas, assim como recomendações de medidas que devem 

ser adotadas pela gestão. 
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2.1 Componente - Ambiente de Controle 

Princípio 1- Aderência à integridade e a valores éticos 

Conforme informado pelo gestor:  

 

Pelo fato de existir na Fundação mais de 100 profissões e considerando haver 
para cada uma delas um código de ética profissional específico, a Fundação 
adota o Código de Ética Pública do Estado de Minas Gerais como seu 
orientador maior e busca, em cada caso específico e cabível1, o auxílio do 
código de ética profissional das partes envolvidas em eventual litígio ético, na 
condução dos trabalhos de averiguação.  

 

Baseada no Código de Ética do Servidor Público (Decreto nº 46.644/2016), a FUNED editou 

a Deliberação nº 01/2019, em que aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética do 

Servidor Público da FUNED e estabelece normas complementares.                                        

Observa-se a realização de seminários em novembro/2018 e dezembro/2019 e encontro 

anual  de comissões de ética com representante da FUNED, em dez/2019. Na intranet, foram 

veiculadas matérias sobre ética em fevereiro/2019,  abril/2019, junho/2019. E conforme 

informado pela Divisão de Gestão de Pessoas, foi elaborada cartilha/folder de conduta ética 

para os servidores, sendo disponibilizado curso sobre ética no serviço público em plataforma 

EaD da instituição.  

Não se identifica, porém, a veiculação do Código de Ética do Servidor Público, de forma 

permanente, para consulta dos servidores.  

As questões de conhecimento da CSEC/NUCAD, em que houve a necessidade de serem 

encaminhadas à Comissão de Ética (atuação na SAI nº 12/2018), foram tratadas de forma 

satisfatória.  

No tocante às ações relativas aos temas conflito de interesses e  nepotismo, essas estão 

previstas no cronograma 2020-2022 do Plano de Promoção da Integridade da Fundação, 

cujos trabalhos estão sobrestados em decorrência da pandemia/teletrabalho e saída de 

membros do Comitê da Integridade, Riscos e Controles, instituído pela Portaria FUNED nº 

93/2019. No cronograma, também consta ação relativa à intensificação das atividades da 

comissão de ética.  

Ainda não foi possível identificar os registros dos participantes dos seminários/eventos para 

fins de mensuração do quantitativo de servidores capacitados e a quais diretorias pertencem, 

assim como a adesão da alta administração aos eventos relacionados ao tema, para a 

garantia de que todos os servidores da instituição estão sendo adequadamente comunicados 

e capacitados.  

Não foi possível identificar se há monitoramento sobre denúncias ou reclamações relativas a 

desvios de conduta ética. 

Quanto à questão de assédio moral, temos conhecimento de que, em novembro último, a 

comissão de conciliação estava em vias de ser instituída na FUNED, nos termos do Decreto 

nº 47.528/2018.  

 
1 Comitê de Ética em Pesquisa com seres Humanos  - fevereiro/2019.  
Comissão de Ética no Uso de Animais - Portaria nº 19/2014 e nº 42/2020.) 
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E tendo como referência a documentação disponibilizada e as manifestações emitidas acerca 

deste tópico, estamos em consonância com a manifestação emitida pelo gestor, no QACI, no 

sentido de que “(...) existem pontos que precisam ser aperfeiçoados, como a vinculação entre 

nota e gratificação e a efetividade dessa avaliação para a melhoria do desempenho 

individual”. 

Relevante, portanto, que a participação nos treinamentos relacionados à ética e integridade 

possa ser utilizada como critério em avaliações de desempenho e de que esses se estendam 

a terceiros, tais como, consultores, contratados, intermediários etc. E que a matéria seja 

melhor trabalhada na Fundação de forma a contribuir efetivamente para a redução de 

ocorrências de desvios éticos e de conduta por parte dos servidores em geral. 

 

Fragilidades: 

 Não foi possível mensurar o quantitativo de servidores participantes de treinamento sobre 

ética; 

 Ausência de indicadores acerca da atuação da comissão de ética;  

 Não identificamos, em meios de comunicação da Fundação, a disponibilização aos 

servidores, de forma permanente, do código de ética adotado. 

Riscos:  

 Conhecimento sobre temas correlatos à ética ainda não difundidos na Fundação. 

 

Consequências:  

 Obstáculos na implementação de cultura ética na Fundação; 

 Dificuldade na execução das ações do plano de integridade relacionadas à conduta ética. 

Recomendações: 

2.1.1 - Desenvolver processos de avaliação de desempenho em conduta ética e incentivos 

que promovam o comportamento adequado para a realização dos objetivos; 

2.1.2 - Promover a vinculação entre nota e gratificação e a efetividade dessa avaliação para 

a melhoria do desempenho individual do servidor; 

2.1.3 - Incluir seção permanente sobre ética, normas e padrões de conduta nos meios de 

comunicação da Fundação (intranet, boletim de notícias/Jornal Mural etc), como uma das 

formas de divulgação do tema; 

2.1.4 - Trabalhar os temas relativos à ética contemplados nas ações a serem desenvolvidas 

no PPI da FUNED, em especial, conflito de interesses e nepotismo.  

 

Princípio 2 - Competência da alta administração em exercer a supervisão do 
desenvolvimento e do desempenho dos controles internos da gestão 

Conforme informado pela Assessoria de Gestão e Integração Institucional - AGEII, a saber: 

No sistema de governança da FUNED pode-se citar o Conselho Curador 
como unidade colegiada de decisão superior. Esse Conselho, de caráter 
permanente, tem por finalidade fiscalizar e deliberar sobre os atos e 
atividades da Fundação, de acordo com o disposto no artigo 4º e 5° do 
Decreto Nº 47.910, de 7 de abril de 2020. Além do Conselho Curador, 
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podemos citar também o Comitê Gestor, com um formato de diretoria 
executiva, tem o objeto de acompanhar o planejamento, as metas da 
instituição e outras pautas estratégicas. Instituído pela Portaria n°20 de 25 de 
junho de 2018, é composto pelo presidente, vice-presidente, chefe de 
gabinete, diretores e assessores-chefe da Fundação, sob coordenação do 
primeiro. 

A Funed instituiu a forma de acompanhamento dos resultados da Instituição, 
por meio de um Procedimento Operacional Padrão (GA-UGE-001), que 
estabelece regras e recomendações para a elaboração do planejamento 
estratégico da FUNED (definição de metas e indicadores), descreve a 
responsabilidade das áreas da Funed, a forma de monitoramento dos 
resultados, entre outros pontos. É importante pontuar que foram identificadas 
oportunidades de melhoria no processo de acompanhamento dos resultados 
e esse procedimento está em processo de revisão interno com previsão de 
conclusão no primeiro quadrimestre de 2021. A revisão buscará garantir que 
os riscos de cumprimento das metas sejam melhores comunicados à alta 
gestão.  

Outro mecanismo utilizado em busca de melhoria do desempenho da 
organização é a realização do mapeamento de processos de forma a 
identificar os gargalos dos processos críticos da instituição e propor melhorias 
de forma a ter mais eficiência. Como exemplo desse processo, pode-se citar 
o Grupo Compras, grupo de trabalho formado por representantes de todas as 
diretorias e coordenado pela Presidência, que atuou em 2018 e 2019, com o 
objetivo de definir o fluxo do processo de compras da Instituição, os gargalos, 
propostas de melhorias etc.  

No cronograma estabelecido pelo Comitê da Integridade, Riscos e Controles, instituído pela 

Portaria nº 93/2019, verificou-se a proposição de revisão do modelo de governança da 

FUNED, mas por intercorrências este ano (pandemia, teletrabalho, saída de membros do 

Comitê), as atividades encontram-se sobrestadas.  

Importa destacar o que preconiza o Tribunal de Contas da União (2018), no tocante à relação 

da gestão de riscos com a governança: 

 
O desafio da governança nas organizações públicas é determinar quanto 
risco aceitar na busca do melhor valor para os cidadãos e outras partes 
interessadas, o que significa prestar o serviço de interesse público da melhor 
maneira possível, equilibrando riscos e benefícios (INTOSAI, 2007). O 
instrumento da governança para lidar com esse desafio é a gestão de riscos, 
um processo estratégico e fundamental para as organizações do setor 
público, e um componente relevante de seus sistemas de governança 
(BRASIL, 2014)  
 

Uma gestão de riscos eficaz melhora as informações para o direcionamento 
estratégico e para as tomadas de decisões de responsabilidade da 
governança, contribui para a otimização do desempenho na realização dos 
objetivos de políticas e serviços públicos e, consequentemente, para o 
aumento da confiança dos cidadãos nas organizações públicas, além de 
prevenir perdas e auxiliar na gestão de incidentes e no atendimento a 
requisitos legais e regulamentares (BRASIL, 2014) (...) 

 

Nesse sentido, tem-se que na FUNED, que: 

A avaliação de riscos é realizada pelo menos uma vez a cada ano. O 
procedimento UGSQ-GA-0006 (em anexo) preconiza que “a revisão da 
Planilha de Gerenciamento de Riscos UGSQ-FM-0002 deverá ser 
obrigatoriamente realizada anualmente e/ou em período menor caso haja 
alguma ocorrência não prevista ou caso ocorra alteração nos processos 
principais da área incluíam ou excluam risco”. 

(...) 
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Existem parâmetros definidos para a identificação do nível do risco e sua 
respectiva resposta preconizada no procedimento UGSQ-GA-0006 (em 
anexo). O procedimento define os critérios para classificar o risco 
considerando o grau de impacto do risco e a probabilidade de ocorrência, 
classificando assim a magnitude do risco e as ações de aceitar, mitigar ou 
eliminar.  

(...) 

Pela sistemática atual adotada, os riscos inerentes a mais de um processo 
ou atividade são comunicados aos responsáveis da referida atividade. Não 
existe a prática de comunicação dos riscos para toda organização. 

 

Pela documentação e manifestações apresentadas, observam-se pontos a serem 

trabalhados, quais sejam, o processo de acompanhamento dos resultados que está em 

processo de revisão interna objetivando garantir que os riscos de cumprimento das metas 

sejam comunicados à alta gestão de forma adequada, assim como, o mapeamento de 

processos para identificar os gargalos dos processos críticos da instituição. 

Insta salientar que a alta rotatividade dos gestores vem impactar na continuidade do 

tratamento dos procedimentos e informações demandados. 

Ressalte-se quanto ao controle efetuado em 3ª linha de defesa da gestão, nos termos da 

Resolução CGE nº 36/20182, item 17 de seu Anexo Único, tendo a Controladoria Seccional   

 
2 Resolução CGE nº 36, 29 de outubro de 2018: 
Art. 1º Ficam estabelecidos os procedimentos de auditoria para as ações de auditoria e fiscalização, no âmbito da 
Controladoria-Geral do Estado (CGE), conforme Anexo Único. 
(...) 
9. Reconhece-se que a estrutura de controles internos de uma organização contempla três linhas de defesa da gestão ou 
camadas, preconizadas pelo Instituto de Auditores Internos, a qual deve estabelecer, de maneira clara, as responsabilidades 
de todos os envolvidos, provendo uma atuação coordenada e eficiente, sem sobreposições ou lacunas. 
9.1 As três linhas de defesa da gestão diferenciam três grupos ou camadas envolvidas no gerenciamento eficaz de riscos: 
9.2 As funções que gerenciam e têm propriedade sobre riscos: primeira linha de defesa; 
9.3 As funções que supervisionam riscos: segunda linha de defesa; 
9.4 As funções que fornecem avaliações independentes: terceira Linha de defesa. 
10. A primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos, guiando o desenvolvimento 
e a implementação de políticas e procedimentos internos destinados a garantir que as atividades sejam realizadas de acordo 
com as metas e objetivos da organização. 
11. A primeira linha de defesa contempla os controles primários, que devem ser instituídos e mantidos pelos gestores 
responsáveis pela implementação das políticas públicas durante a execução de atividades e tarefas, no âmbito de seus 
macroprocessos finalísticos e de apoio. 
12. As responsabilidades da instância de primeira linha consistem em assegurar a adequação e eficácia dos controles internos, 
que por sua vez devem ser integrados ao processo de gestão, dimensionados e desenvolvidos na proporção requerida pelos 
riscos, de acordo com a natureza, a complexidade, à estrutura e a missão do órgão ou entidade. 
13. A gerência operacional de uma organização, como instância de primeira linha de defesa, serve naturalmente como a 
primeira linha de defesa, porque os controles são desenvolvidos como sistemas e processos sob sua orientação de gestão 
operacional. Deve haver controles de gestão e de supervisão adequados em prática, para garantir a conformidade e para 
identificar falhas de controle, processos inadequados e eventos inesperados. 
14. As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da gestão e objetivam assegurar que as atividades 
realizadas pela primeira linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada. 
15. Essas instâncias são destinadas a apoiar o desenvolvimento dos controles internos da gestão e realizar atividades de 
supervisão e de monitoramento das atividades desenvolvidas no âmbito da primeira linha de defesa, que incluem 
gerenciamento de riscos, conformidade, verificação de qualidade, controle financeiro, orientação e treinamento. 
16. As responsabilidades das instâncias de segunda linha de defesa variam em sua natureza específica, mas podem incluir: 
16.1 Apoiar as políticas de gestão, definir papéis e responsabilidades e estabelecer metas para implementação; 
16.2 Fornecer estruturas de gerenciamento de riscos; 
16.3 Identificar questões atuais e emergentes; 
16.4 Identificar mudanças no apetite ao risco do órgão e entidade; 
16.5 Auxiliar a gerência a desenvolver processos e controles para gerenciar riscos e questões; 
16.6 Fornecer orientações e treinamento sobre processos de gerenciamento de riscos; 
16.7 Facilitar e monitorar a implementação de práticas eficazes de gerenciamento de riscos por parte da gerência operacional; 
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como um de seus responsáveis, verificam-se falhas quanto aos direcionamentos de 

documentos emitidos pelo controle interno e atendimento aos prazos de manifestações 

objetivando à implementação de medidas  com vistas a assegurar o cumprimento de leis e 

normas pertinentes, como também, o atendimento a orientações expedidas. 

Fragilidades: 

- Falhas no acompanhamento dos resultados para que as atividades de controle sejam 

planejadas com base nos riscos a serem identificados em todas as áreas da instituição; 

- Falhas na efetividade de medidas propostas pelo controle em 3ª linha de defesa. 

Riscos:  

- Não identificação dos riscos que poderão impactar no atingimento dos objetivos/metas; 

- Falta de tratamento dos riscos que poderão impactar no atingimento dos objetivos/metas de 

todas as unidades da Fundação. 

Consequências:  

- Dificuldade no atingimento dos objetivos da instituição; 

- Metas não alcançadas ou alcançadas em um tempo maior; 

- Fragilização dos controles internos. 

Recomendações: 

2.1.5 - Promover o fortalecimento e aprimoramento da estrutura de governança da Fundação 

e acompanhar o desempenho dos controles internos e comunicação de resultados, conforme 

diretriz do Decreto n° 47.185/2017, que instituiu o Plano Mineiro de Promoção da Integridade; 

2.1.6 - Incentivar a gestão baseada em riscos em todas as áreas da instituição com vistas a  

garantir que sejam mapeados e mitigados os riscos relevantes, por meio de atividades de 

controle em áreas de risco significativo; 

2.1.7 - Dar o devido tratamento aos documentos emitidos pelo controle de 3ª linha de defesa, 

nos termos das normas vigentes. 

 
16.8 Alertar a gerência operacional para questões emergentes e para as mudanças no cenário regulatório e de riscos; 
16.9 Monitorar a adequação e a eficácia do controle interno, a precisão e a integridade do reporte, a conformidade com leis 
e regulamentos e a resolução oportuna de deficiências. 
17. A terceira linha de defesa é representada pela atividade de auditoria interna, que presta serviços de avaliação e de 
consultoria, além de ações de fiscalização, com base nos pressupostos de autonomia técnica e de objetividade. 
18. As responsabilidades das instâncias de terceira linha de defesa podem incluir: 
18.1 Uma grande variedade de objetivos, incluindo a eficiência e a eficácia das operações; a salvaguarda de ativos; a 
confiabilidade e a integridade dos processos de reporte; e a conformidade com leis, regulamentos, políticas, procedimentos 
e contratos.  
18.2 Todos os elementos da estrutura de gerenciamento de riscos e controle interno, que inclui: o ambiente de controle 
interno; todos os elementos da estrutura de gerenciamento de riscos da organização (identificação de riscos, avaliação de 
riscos e resposta); informação e comunicação; e monitoramento; 
18.3 A estrutura e funções do órgão ou entidade como um todo, incluindo os processos do negócio ou processos-chave, assim 
como funções de suporte como contabilidade, recursos humanos, compras, folha de pagamento, orçamentos, gestão de 
infraestrutura e ativos, inventário e tecnologia da informação. 
19. Os serviços de avaliação compreendem a análise objetiva de evidências pelo auditor interno com vistas a fornecer 
opiniões ou conclusões em relação à execução das metas previstas no plano plurianual; à execução dos programas de governo 
e dos orçamentos; à regularidade, à economicidade, à eficiência e à eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial 
nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Estadual; e à regularidade da aplicação de recursos públicos por 
entidades de direito privado.  (grifamos) 
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Princípio 3 - Coerência e harmonização da estrutura de competências e 

reponsabilidades dos diversos níveis de gestão do órgão ou entidade 

Verifica-se a Portaria nº 31, de 23/06/2017 (e atualizações mediante as Portarias nº 40/2017 

e nº 29, nº 56 e 75/2018), que dispõe sobre a delegação de competências a Vice-presidente, 

Chefe de Gabinete, Diretores e Chefe de Divisão da FUNED, cuja norma está referenciada 

em decreto atualmente revogado.  

Tal portaria define as responsabilidades dos agentes que receberam delegação, não havendo 

menção sobre o estabelecimento de limites de alçada, a exemplo de limite de valor para 

homologação de processo licitatório e para autorizações de pagamento. No caso de 

ordenação de despesas, a referência são os limites estabelecidos em lei.  

Verificamos a centralização de funções conflitantes em mesmo cargo responsável por 

autorizar, aprovar, executar, controlar operações, contrariando o princípio da segregação de 

funções.  

Ainda, observa-se no item XVII, do art. 3º, a delegação de competência para o DPGF 

determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo, de forma ampla, o que 

contraria o art. 219 da Lei nº 869/1952, para os casos de procedimentos disciplinares. 

Pela documentação disponibilizada, não é possível avaliar se há monitoramento de 

desempenho dos atos delegados, visando garantir a sua correção, caso necessário. 

Pelo organograma da FUNED, atualizado em setembro/2020, constata-se o quantitativo de 

81 (oitenta e um) Serviços (chefias operacionais), vinculados às 17 (dezessete) Divisões (nível 

gerencial), que integram as 4 (quatro) Diretorias (nível estratégico) da FUNED.  

Entende-se, sob esse aspecto, ser relevante proceder à reavaliação dessa estrutura, 

mormente, no que se refere ao nível operacional, no sentido de mensurar a relação resultados 

obtidos x recursos dispendidos, com vistas a otimizar procedimentos e atividades das áreas 

em busca da eficiência na prestação dos serviços à população. 

Ainda, pela documentação analisada, não se identifica que promoções e rotatividade estão 

atreladas à avaliação de desempenho e ao nível de capacitação alcançado pelo servidor. 

 

Fragilidades: 

- Falhas na estrutura de controles para monitorar, medir e avaliar a eficácia e eficiência dos 

atos delegados; 

- Falhas de atuação de segunda linha de controle (supervisão e estratégia); 

- Ausência de avaliação da efetividade da estrutura organizacional no alcance dos seus 

objetivos; 

- Inexistência de Regimento Interno, embora a entidade possua competências definidas 

mediante o Decreto nº 47.910/2020. 

Riscos:  

- Estrutura organizacional inadequada para acompanhar/executar as ações planejadas. 

Consequências:  

- Impacto na qualidade do serviço prestado a sociedade.   
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Recomendações: 

2.1.8 - Definir as responsabilidades de controle interno (em primeira e segunda linhas de 

defesa da gestão) e de prestação de contas das metas estabelecidas e as alcançadas para 

todos os cargos relevantes, considerando os objetivos e riscos da organização, visando 

atender à diretriz do Decreto n° 47.185/2017, que instituiu o PMPI e preconiza a valorização 

dos mecanismos de controle interno da gestão; 

2.1.9 - Incrementar a atuação dos controles de segunda linha (no nível de setores/áreas); 

2.1.10 - Monitorar e/ou revisar o processo de delegação de competências existente e 

estabelecer limites de alçada; 

2.1.11 - Verificar a pertinência da elaboração de Regimento Interno próprio. 

 

 

Princípio 4 - Compromisso da alta administração em atrair, desenvolver e reter pessoas 

com competências técnicas, em alinhamento com os objetivos da organização 
 

Verifica-se que a FUNED tem efetuado, periodicamente, treinamentos, cursos, eventos, no 

sentido de capacitar seus servidores.  

Mediante o Relatório de Pesquisa de Clima Organizacional 2018/19, observamos a redução 

em 1,1% no índice de satisfação dos colaboradores, em relação à pesquisa efetuada no 

período anterior, 2016/2017, o que deverá ser considerado pela gestão no sentido de ampliar 

e reforçar ações de melhoria no ambiente interno da instituição. Foram avaliados, também, os 

pontos fortes e fracos da organização, cujo resultado informou um percentual de satisfação 

de 54% e 8 lacunas/pontos de melhoria a serem trabalhados, tais como: novas ações de 

divulgação, sensibilização e promoção da integridade, ética no trabalho e honestidade; 

ampliação das práticas em gestão participativa; ampliação e divulgação das ações 

institucionais que busquem defender os interesses da Fundação junto aos governos federal e 

estadual; melhorias no uso de instrumentos para o desenvolvimento do servidor, como o PGDI 

e a avaliação de desempenho; revisão da política de distribuição das GIEFS; ações de seleção 

e formação de chefias/RTs; entre outros.    

Foram disponibilizados documentos relativos ao “Projeto Lidera” (2018/2019) para 

capacitação sobre temas pertinentes à formação e ao desenvolvimento de lideranças na 

FUNED - chefias das diretorias DI / DPD / DIOM / DPGF e da Presidência, sendo apresentado 

o documento Avaliação de Eficácia do Projeto, datado em junho/2020, referente aos 

servidores que tiveram participação efetiva nas ações promovidas e como forma de identificar 

se os efeitos positivos e ganhos de desenvolvimento na função, proporcionados pelo projeto, 

se mantêm a médio e longo prazos. As conclusões apontaram média de eficácia de 85% das 

ações do Projeto Lidera como Excelente e Bom, como também, de 15% para pouco 

aproveitamento e/ou nenhum, cujo índice requer atenção pela área responsável. 

Por meio da documentação apresentada, não foi possível avaliar se são realizados 

procedimentos de revisão de antecedentes dos servidores previamente à assunção de suas 

funções, assim como se há previsão de que a participação nos treinamentos pode ser utilizada 

como critério em avaliações de desempenho, se a instituição identifica e documenta as 

necessidades individuais de capacitação por baixo desempenho e se são adotadas medidas 

corretivas para estes casos de desempenho inferior detectados no processo de avaliação de 

desempenho. 
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Quanto aos terceirizados, foi-nos informado que a instituição não possui uma política de 

avaliação, sendo os métodos de orientação, seleção e desligamento definidos pelo fiscal do 

contrato e empresa contratada, não havendo também política única definida para o 

gerenciamento dos terceirizados. 

No que se refere ao estabelecimento de métricas, incentivos e recompensas pelo 

desempenho da entidade, aplicáveis às responsabilidades em todos os níveis da organização, 

o gestor se manifestou no seguinte sentido: 

Anualmente são definidas as metas institucionais que são desdobradas em 

indicadores em todas as unidades administrativas da FUNED. Cada unidade 

monitora e informa os resultados dos indicadores no sistema de gestão 

integrado (SGI) utilizado na Funed. Trimestralmente é gerado um Relatório 

de Alcance de Metas Institucionais (AMI) utilizado no cálculo de pagamento 

da GIEFS. 
 

Sob esse aspecto, tem-se que a Gratificação de Incentivo à Eficientização dos Serviços - 

GIEFS, é concedida a todos os servidores em exercício na Fundação, cujo cálculo do valor a 

ser pago é referenciado em cotas, em termos quantitativos, que são vinculadas ao grau de 

escolaridade e cargo ocupado pelo servidor e, em termos de valor, à arrecadação financeira 

da Fundação e ao desempenho institucional e individual (60% do resultado obtido na 

avaliação de desempenho institucional e 40% do resultado da avaliação de desempenho 

individual). 
 

Conforme conclusões em sede de procedimento administrativo disciplinar (SAI SCA/CGE nº 

99/2015), a gratificação necessita ser revista, considerando, entre outros aspectos, a 

“ausência de informações e parâmetros precisos para a formação do VRF - Valor Referência 

FUNED, evidenciando a constatação de inexistência de correlação entre as receitas 

arrecadadas e os valores monetários da GIEFS”. Percebe-se, também, que tal gratificação é 

utilizada como uma forma de suprir os cargos de chefia que são escassos na Fundação.    

Ainda, conforme mencionado no tópico anterior, não foi possível identificar que promoções e 

rotatividade estão atreladas à avaliação de desempenho e ao nível de capacitação alcançado 

pelo servidor.  
 

Fragilidades: 

- Falhas na política de recompensas ou incentivos relacionados ao desempenho dos 

servidores; 

- Reconhecimento dos servidores baseado em cumprimento de metas sendo necessário 

intensificar as ações referentes ao desempenho ético (normas de conduta); 

- Ausência de avaliação de desempenho de serviços terceirizados. 

Riscos:  

- Desmotivação de servidores pela forma de distribuição da GIEFS; 

- Dificuldade em identificar as deficiências dos terceirizados; 

Consequências:  

- Servidores insatisfeitos; 

- Impacto na qualidade dos serviços prestados pelos terceirizados. 
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Recomendações: 

2.1.12 - Que a Unidade de Recursos Humanos atualize periodicamente políticas para treinar, 

aconselhar, avaliar e reter pessoal na organização; 

2.1.13 - Capacitar os gestores para o desenvolvimento das competências de gestão 

necessárias para fornecer aconselhamento eficaz sobre o desempenho no trabalho para cada 

subordinado; 

2.1.14 - Promover capacitações aos terceirizados e implantar a avaliação de desempenho 

pertinentes a esses; 

2.1.15 - Revisar a forma de cálculo e distribuição da GIEFS e definir um sistema de incentivos 

e recompensas que considere, também, as múltiplas dimensões de conduta e desempenho 

dos servidores. 

 

2.2 - Componente - Avaliação de Riscos 

Princípio 5 - Clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz gerenciamento de 
riscos 

Além do mencionado no Princípio 2 para o gerenciamento de riscos na instituição, foi 
informado pelo gestor: 

Desde 2003 a Funed também adota a inserção em sua administração da 
Gestão Estratégica para nortear o planejamento das suas atividades tendo 
como referência as diretrizes de planejamento estabelecidas pelo Governo 
do Estado de Minas Gerais e também as diretrizes do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Melhoria contínua dos processos. O Procedimento UGE-GA -
0001 estabelece regras e recomendações para a elaboração do 
planejamento estratégico da FUNED. 

Informou-se, ainda, que: 

As metas Funed são monitoradas pela Unidade de Gestão Estratégica (UGE), 
que  pertencente a Assessoria de Gestão e Integração Institucional. Os 
monitoramentos são realizados por meio de uma planilha com os indicadores 
estratégicos definidos pela UGE. Os dados monitorados são apresentados 
para a alta direção em reuniões do comitê gestor (segue ata da reunião de 
05/03/2020). Em virtude da pandemia, os relatórios estão sendo enviados por 
e-mail, a cada bimestre, para todos os diretores, presidente e vice presidente 
(segue cópia do e-mail enviado em 19/11/2020). Esse relatório também é 
divulgado na intranet para transparência de todos servidores da Funed 
(página da Gestão Estratégica, link metas Funed). 
Cabe ainda pontuar que o desempenho dos objetivos da Instituição também 
são monitorados no sistema do governo SIGPLAN (sistema de 
monitoramento das ações do PPAG) e ao final do ano é elaborado um 
relatório de gestão com apresentação dos resultados e justificativas no 
conselho curador da Instituição (as atas ficam com a assessoria da 
Presidência). 

Observa-se que o formulário UGE-GA-0001 - rev.4, que trata da elaboração do planejamento 

estratégico, prevê a relação dos riscos com o alcance das metas estabelecidas nos 

indicadores das áreas, ainda que não tenha sido possível identificar o uso dos resultados da 

gestão de riscos na elaboração do planejamento estratégico da entidade. 
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No que se refere à divulgação dos objetivos, indicadores e metas para a gestão de 

contratações, gestão de pessoas e gestão de tecnologia da informação, foi-nos informado 

pelo gestor que não há um processo formalizado para essa divulgação específica. 

E conquanto tenham sido apresentados relatórios de monitoramento de metas, de indicadores 

e resultados, de formulário cujo objetivo é o estabelecimento de regras e recomendações para 

a elaboração do planejamento estratégico da FUNED, não tivemos acesso ao instrumento 

planejamento estratégico de 2020 da instituição, não tendo sido identificada a sua 

divulgação/publicação em meios de comunicação interna da Fundação.  

Importa mencionar que, em 2019, foi efetuado trabalho pela Superintendência Central de 

Auditoria em Gestão de Riscos e Programas - SCAGRP/AUGE/CGE, cujo objetivo foi avaliar 

a maturidade em gestão de riscos da FUNED, em metodologia estabelecida pelo Tribunal de 

Contas da União, por meio da medição do grau de evolução organizacional no que tange à 

implementação de práticas e estruturas necessárias à referida gestão de riscos, e cujas 

conclusões dispostas no Relatório de Auditoria nº 2260.1623.19, apontaram para o nível 

intermediário de maturidade global. 

E a partir das respectivas medidas elaboradas pelo gestor, por meio do Plano de Ação 

encaminhado pela FUNED à CGE, em março/2020, observam-se ações 

implementadas/concluídas, como também, em fase de execução e programadas, 

notadamente, no que tange à definição dos indicadores para monitoramento dos riscos 

relacionados às metas estratégicas da Funed, à elaboração da estrutura de gestão de risco 

da Funed e revisão do procedimento de planejamento estratégico institucional. 

Fragilidades: 

- Não identificação do documento referente ao planejamento estratégico de 2020 e de sua 

publicação em meios de comunicação interna da FUNED, como forma de promover o seu 

conhecimento e acompanhamento por todos os servidores da organização. 

Riscos:  

- Desconhecimento acerca dos dados consolidados, de indicadores e metas a serem 

desenvolvidos pela gestão como um todo. 

Consequências:  

- Dificuldade dos servidores em acompanhar e avaliar com clareza os objetivos pretendidos 

pela organização e se esses foram alcançados. 

Recomendações: 

2.2.1 - Divulgar o planejamento estratégico da Fundação;  

2.2.2 - Manter a revisão periódica dos objetivos da organização para a verificação de sua 

relevância e adequação com os processos, atividades e com as leis, regulamentos e padrões 

aplicáveis à instituição; 

2.2.3 - Utilizar os resultados da gestão de riscos na elaboração do planejamento estratégico 

da entidade e com vistas a atender as medidas programadas no plano de ações acima 

referenciado. 
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Princípio 6 - Mapeamento das vulnerabilidades que impactam os objetivos, de forma 
que sejam adequadamente identificados os riscos a serem geridos 

No que tange à gestão de riscos, de acordo com o COSO-ERM, trata-se de um processo que 

permeia toda a organização, colocado em prática pela alta administração da entidade, pelos 

gestores e demais colaboradores, aplicado no estabelecimento da estratégia e projetado para 

identificar possíveis eventos que possam afetar a instituição, com vistas a fornecer segurança 

razoável quanto ao alcance dos objetivos da entidade (COSO, 2004, tradução livre, apud 

TCU, 2017). 

Uma precondição para avaliar riscos é ter objetivos relacionados aos vários níveis da 

entidade. Esses objetivos se alinham à entidade e apoiam o cumprimento das diretrizes 

estratégicas. Embora a fixação de estratégias e objetivos não seja parte do processo de 

controle interno, os objetivos formam a base para implementar e conduzir as abordagens de 

avaliação de riscos e para estabelecer as atividades de controle subsequente. 

 

Quanto à clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz gerenciamento de riscos, está 

esclarecido pelo COSO3 que, “a missão de uma organização estabelece, em um sentido mais 

amplo, aquilo que a organização deseja alcançar. Os objetivos estratégicos são metas de 

nível geral alinhadas com a missão da organização e oferecendo-lhe apoio. Ao orientar o seu 

enfoque, primeiramente para os objetivos estratégicos e táticos, a Administração estará pronta 

para definir os objetivos operacionais. Os objetivos precisam ser mensuráveis e entendidos 

prontamente”. 

Segundo relatado pelo gestor:  

A Funed possui um procedimento baseado na norma ISO 31000 (UGSQ-GA-
0006) aplicado a todas as unidades administrativas da Funed que visa 
identificar, avaliar, gerenciar, controlar e definir plano de gerenciamento de 
riscos inerentes aos processos críticos organizacionais, produtos e sistemas, 
a fim de: assegurar que o sistema de gestão alcance seus resultados 
pretendidos; aumentar as oportunidades para atingir os propósitos e objetivos 
organizacionais; prevenir ou reduzir impactos indesejáveis e possíveis falhas 
nas atividades da instituição; e alcançar melhoria. 

A Funed atualmente adota três ferramentas institucionalizadas para 
identificação, avaliação e tratamento e comunicação dos riscos sendo: Matriz 
de Riscos – UGSQ-FM-0002; FMEA – UGSQ-FM0053 e o HACCP – UGSQ-
FM-0116. 
(...) as áreas são responsáveis por analisar periodicamente a necessidade de 
revisão do gerenciamento de riscos. A planilha de gestão de riscos é revisada 
normalmente no início de cada ano, levando em consideração a avaliação 
dos riscos identificados no ano anterior. 

Entretanto, devido à grande mudança no contexto externo causada pela 
pandemia do Coronavírus, a UGSQ realizou através do programa Padrinhos 
da Qualidade, reuniões com as áreas apadrinhadas para apresentação e 
discussão, conforme perguntas na apresentação em anexo, sobre eventuais 
riscos e oportunidades oriundos do cenário atual. As informações levantadas 
foram compiladas em uma planilha interna da UGSQ (...) e foram integradas 
e/ou revisadas na ferramenta de gestão de riscos (UGSQ-FM-0002) de cada 
unidade administrativa. 

 
3 COSO I – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Controle Interno – Estrutura Integrada. 
Maio de 2013. Obra traduzida em língua portuguesa pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil -, com a 
colaboração PwC Brasil. 
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Ainda, conforme citado anteriormente pelo gestor: 

Outro mecanismo utilizado em busca de melhoria do desempenho da 
organização é a realização do mapeamento de processos de forma a 
identificar os gargalos dos processos críticos da instituição e propor melhorias 
de forma a ter mais eficiência. Como exemplo desse processo, pode-se citar 
o Grupo Compras, grupo de trabalho formado por representantes de todas as 
diretorias e coordenado pela Presidência, que atuou em 2018 e 2019, com o 
objetivo de definir o fluxo do processo de compras da Instituição, os gargalos, 
propostas de melhorias etc.  
 

Quanto aos riscos decorrentes de mudanças significativas, se esses são comunicados e estão 

disponíveis a todos na organização, foi-nos informado que: 

Pela sistemática atual adotada, os riscos inerentes a mais de um processo 
ou atividade são comunicados aos responsáveis da referida atividade. Não 
existe a prática de comunicação dos riscos para toda organização. 
 

Verifica-se, pelas informações e documentação apresentadas, que as práticas de gestão de 

riscos são realizadas de acordo com normas e padrões definidos e de forma mais avançada 

em áreas finalísticas importantes para o desempenho da instituição, sendo relevante também 

que essas práticas sejam ampliadas e intensificadas em todas as suas áreas. Necessário, 

ainda, que a política de gestão de riscos da FUNED seja disponibilizada em seus meios de 

comunicação para conhecimento e acesso a todos os servidores da Fundação. 

Saliente-se que, mediante uma política de gestão de riscos eficaz, busca-se contribuir 

efetivamente para: 

✓ a realização dos objetivos relativos ao gerenciamento de projetos; 

✓ a realização dos objetivos referentes à eficiência das operações; 

✓ a realização dos objetivos referentes à melhoria da governança; 

✓ a realização dos objetivos relativos à reputação da organização; 

✓ a melhoria da qualidade de bens e serviços ofertados;  

✓ assegurar o cumprimento de leis e normas pertinentes. 
 

Fragilidades: 

- Práticas de gestão de riscos ainda não disseminadas em todas as áreas da instituição. 

Riscos:  

- Prevenção vulnerável à ocorrência de problemas que afetam a execução dos processos/ 

projetos. 

Consequências:  

- Dispêndio de recursos ao resolver problemas em vez de preveni-los; 

- Tomada de decisão pela gestão sem considerar todos os fatores de riscos. 

Recomendações: 

2.2.4 - Intensificar a integração da gestão de riscos como elemento-chave da responsabilidade 

gerencial, implantar uma abordagem de controle baseada no risco e incluir a gestão de riscos 

nos programas de apoio para o desenvolvimento das competências dos gestores públicos; 

2.2.5 - Disseminar e disponibilizar a política de gestão de riscos  a todos na organização. 

Anexo 1.7 - Relatório de Auditoria nº 2260.1485.20 (29421884)         SEI 1520.01.0004497/2021-44 / pg. 197



 

22 
 

Princípio 7 - Identificação e avaliação das mudanças internas e externas ao órgão ou 
entidade que possam afetar significativamente os controles internos da gestão 

Quanto aos riscos provenientes de fontes externas e internas, segundo o COSO: “Toda 

entidade enfrenta vários riscos de fontes externas e internas. O risco é definido como a 

possibilidade de que um evento ocorra e afete adversamente a realização dos objetivos. A 

identificação e análise dos riscos é um processo contínuo e iterativo conduzido para aprimorar 

a capacidade da entidade de realizar seus objetivos.” 
 

Considerando os apontamentos citados no tópico anterior e segundo a manifestação 

apresentada pelo gestor: 

A Funed adota revisão anual dos riscos e a qualidade trabalha orientando que 
a matriz de riscos deve ser sempre atualizada se o cenário muda. As 
fragilidades estão na análise crítica, comunicação do risco e na visão 
sistêmica de forma a interligar a gestão de riscos com o planejamento 
estratégico. 

Para riscos identificados relacionados ao alcance dos objetivos as áreas 
podem atuar registrando uma ação preventiva no software SGI ou utilizando 
a matriz de gestão de riscos UGSQ-FM-0002. Para riscos concretizados a 
análise de causa e tratamento corretivo pode ser realizada através do 
tratamento de anomalias, também no SGI conforme procedimento UGSQ-
GA-0008. 

Tanto o planejamento estratégico quanto a gestão de riscos levam em 
consideração o ambiente externo. Por exemplo, segue anexa a planilha de 
gestão de riscos da Unidade UGE que definiu um risco devido a mudanças 
externas, mudanças de gestão. De forma semelhante, as unidades da Funed 
fazem análise das evoluções do ambiente externo para monitorar seus 
processos e gerenciar os riscos. (anexo Gestão de Riscos-UGE-2020). 

 

Fragilidades: 

- Políticas ou procedimentos incipientes para atuar sobre mudanças significativas nos 

ambientes nos quais a instituição opera. 

Riscos:  

- Respostas inadequadas ou intempestivas aos riscos decorrentes de mudanças, que possam 

impactar potencialmente na realização dos objetivos da entidade. 

Consequências: 

- Prejuízo à qualidade de entrega do produto/serviço associado aos processos afetados pela 

mudança. 

Recomendações: 

2.2.6 - Identificar riscos que surgirem de fatores externos, como novas leis ou regulamentos 

ou catástrofes naturais, bem como, fatores internos, a exemplo de falta de pessoal e escassez 

de recursos atual e futuramente. 
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Princípio 8 - A organização considera o potencial para fraude na avaliação dos riscos à 

realização dos objetivos 

 
Quanto ao órgão considerar o potencial para fraude na avaliação dos riscos à realização dos 

objetivos, existe na administração pública estadual, o Decreto n° 47.185/2017, o qual instituiu 

o Plano Mineiro de Promoção da Integridade (PMPI), que tem como um dos seus objetivos 

“desenvolver mecanismos contínuos de monitoramento das atividades desenvolvidas pelos 

órgãos e pelas entidades do Poder Executivo, possibilitando a detecção tempestiva de riscos 

e de eventuais atos ilícitos praticados contra a administração pública, com a implementação 

de medidas corretivas e repressivas.” 

Em junho/2019, a FUNED implementou o seu Plano de Promoção da Integridade, em cuja 

ação foi programada Pesquisa de Clima Organizacional no período de setembro/2018 a 

janeiro/2019, tendo sido contemplada a seguinte pergunta: “A gestão da Funed promove um 

ambiente pautado pela confiança, honestidade e combate à corrupção”.  

Dos 329 (trezentos e vinte e nove) servidores que responderam à pesquisa, 35% (trinta e 

cinco por cento) responderam “concordo” ou “concordo muito”, 36% (trinta e seis por cento) 

“nem concordo nem discordo”, 29% (vinte e nove por cento) “discordo” ou “discordo muito”, o 

que requer atenção pelos índices de discordância e indiferença ao tema por parte dos 

servidores, que perfazem 65% (sessenta e cinco por cento) do total avaliado. 

Não se verifica processo de identificação de riscos de fraudes e de corrupção na instituição, 

ou mesmo, política corporativa de gestão de riscos contemplando riscos relacionados à fraude 

e corrupção (riscos de integridade) que podem afetar a realização de seus objetivos.  

 

Fragilidades: 

- Ausência de identificação e avaliação dos riscos de fraude e corrupção. 

Riscos:  

- Detecção de fraude e corrupção ao invés de preveni-las. 

Consequências:  

- Prejuízos financeiros e à imagem da organização devido a atos de corrupção e fraude. 

Recomendações: 

2.2.7 - Avaliar o potencial de fraude analisando as motivações, oportunidades e 

racionalizações para definir as medidas corretivas e preventivas. 

 

2.3 - Componente - Atividades de Controle 

Princípio 9 - Clara definição dos responsáveis pelos diversos controles internos da 

gestão no âmbito da organização 

Preliminarmente, insta salientar, conforme abordado no Princípio 2, que a estrutura de 

controles internos de uma organização contempla três linhas de defesa da gestão ou 

camadas, a saber:  

✓ As funções que gerenciam e têm propriedade sobre riscos: primeira linha de defesa; 
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✓ As funções que supervisionam riscos: segunda linha de defesa; 

✓ As funções que fornecem avaliações independentes: terceira Linha de defesa. 

Nesse sentido, verifica-se a necessidade de trabalhar melhor a concepção da estrutura de 

controle interno na instituição, de forma que as áreas tenham ciência de suas funções, que 

devem estar em consonância com cada camada. 

Em análise às informações e documentos avaliados, não se identificam normativos internos 

da entidade que prevejam que a alta direção deve justificar qualquer decisão tomada, parcial 

ou totalmente, quando em desacordo com estudos técnicos elaborados. 

No tocante à disposição de mecanismos (normativos, fluxos, rotinas, parâmetros) para cobrar 

a prestação de contas dos servidores responsáveis pelo controle interno, por meio de 

estruturas, autoridades e responsabilidades, além da prestação de contas realizada 

anualmente ao TCE/MG pela entidade, o controle em 3ª linha de defesa, efetuado pela 

Controladoria Seccional, juntamente com esse procedimento, emite o Relatório de Auditoria 

de Gestão (RAG) que tem como objetivo avaliar as contas da gestão, e cujos trabalhos se 

referenciam na Instrução Normativa nº 14/2011, do TCE/MG, sendo este último orientado 

também pelo roteiro específico elaborado pela CGE/MG. 

Ainda, quanto ao controle em 3ª linha, conforme supramencionado, observam-se gargalos no 

tocante ao direcionamento de documentos emitidos e atendimento aos prazos de 

manifestações objetivando a implementação de medidas  com vistas a assegurar o 

cumprimento de leis e normas pertinentes, como também, o atendimento a orientações 

expedidas, conforme citado anteriormente. 

Toma-se como exemplo, o citado RAG emitido neste exercício, cujo item IV.2 - que trata das 

providências adotadas, informa o alcance de 16% (dezesseis por cento) na efetividade das 

medidas propostas no Relatório de Auditoria nº 2260.0641.194. 

Fragilidades:  

- Ausência de normativos para disciplinar a tomada de decisões pela gestão com base em 

estudos técnicos para apoiá-las. 

Riscos:  

- Tomada de decisão com relação aos controles ineficiente ou onerosa; 

- Atividades de controle executadas de forma intempestiva. 

Consequências: 

- Retrabalho, não observância aos princípios da economicidade e eficiência. 

Recomendações: 

2.3.1 - Desenvolver e documentar por diversos mecanismos (fluxogramas, matrizes, por 

exemplo) políticas e procedimentos para as atividades de controle dos processos 

significativos para os objetivos da organização; 

 
4 Índice obtido quando da avaliação da efetividade realizada pela CSEC, conforme prazo estabelecido pela Resolução AUGE 
nº 14/2010.   
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2.3.2 - Definir cadeias de responsabilidades em toda a estrutura da instituição; 

2.3.3 - Promover a capacitação dos gestores e divulgação a todos os servidores da FUNED 

quanto às responsabilidades pelos controles internos, em consonância ao modelo das três 

linhas do IIA5. 

Princípio 10 - Desenvolvimento e implementação de atividades de controle que 

contribuam para a obtenção de níveis aceitáveis de riscos 

Conforme se verifica na documentação avaliada, a FUNED possui certificação ISO e realiza 

auditorias internas próprias do seu Sistema de Gestão da Qualidade, que possuem como 

referências a norma ABNT NBR ISO 9001:2015 e Manual da ONA - Organização Nacional de 

Acreditação. Tais procedimentos têm por objetivo avaliar o nível de conformidade dos 

processos às normas de qualidade, evidenciar não conformidades, identificar oportunidades 

de melhoria e contribuir para evolução do desempenho das áreas, segundo informado pelo 

gestor, a saber:  
 

A Fundação Ezequiel Dias adota as diretrizes da Norma ISO 9001 e possui 
Sistema de Gestão da Qualidade efetivamente implantado a mais de 10 anos. 
O escopo da norma abrange toda a instituição de tal forma que as áreas da 
instituição devem possuir fluxos e procedimentos de suas atividades 
principais. Para verificar o nível de atendimento dos processos aos requisitos 
da norma são realizadas desde 2009 auditorias internas no escopo 
“Pesquisa, Desenvolvimento, Produção de Medicamentos e Análises 
Laboratoriais” conforme o procedimento UGSQ-GA-0007. 

 

Alusiva à existência de atribuições/responsabilidades por atividades-chave de autorização, 

execução, atesto/aprovação, registro e revisão, devidamente segregadas entre diferentes 

pessoas, ou na impossibilidade, se são adotados controles compensatórios satisfatórios, o 

gestor se manifestou com foco na área de Tecnologia da Informação da Fundação, conforme 

a seguir: 
 

Não existe uma política de segregação de funções da DTI. Porém, existem 
procedimentos das áreas, existem documentos que descrevem as funções e 
obrigações segregadas por negócio (certificações das áreas finalísticas) que 
obrigam a TI da Funed a ter e manter controles específicos. Além disso, a TI 
da Funed está caminhando para apropriação de mais práticas do ITIL 
Fundation (Metodologia de Gerenciamento de TI, fundamentado nas 
melhores práticas de gestão de negócios e fundamentos da qualidade, uma 
vez que a empresa contratada pela Funed para gerir o Service Desk em 
Níveis (Lanlink) trabalha com base na ITIL, em que estes níveis refletem 
exatamente as divisões de funções por nível: 1: atendente Lanlink, 2: 
Técnicos Funed; 3 Gestores. Outro ponto importante, que é constante da 
questão 23, existe uma Política de Segurança da Informação do Estado de 
Minas, na qual a Funed e todos órgãos do poder executivo precisam 
obedecer (Resolução SEPLAG nº 107, de 26 de dezembro de 2018) que 
descreve parte da segregação de funções no tocante a segurança da 
informação. 

 

 

 
5 IIA - Institute of Internal Auditors – Modelo de três linhas do IIA, 2020.  
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Contudo, considerando as três linhas de defesa da gestão, onde o controle é visto de forma 

abrangente na organização, e os apontamentos efetuados para a segregação de funções, 

conforme citados nos Princípios 3 e 9, depreende-se haver a necessidade da implementação 

de medidas de controle em todos os níveis e funções da instituição. 

Não se identifica, ainda, que os gestores selecionam e desenvolvem controles internos sobre 

as atividades realizadas por terceirizados, segundo a significância dessas atividades para os 

objetivos e riscos da entidade. 

 

Fragilidades: 

- Falhas na vinculação dos riscos aos controles adotados pela organização; 

- Ausência de acompanhamento da efetividade dos procedimentos relativos às atividades-

chave; 

Riscos:  

- Os controles existentes não serem eficientes para tratar os riscos; 

- Procedimentos realizados não serem adequados para o alcance dos objetivos da entidade. 

Consequências:  

- Gastos de recursos com controles ineficientes; 

- Não detecção de falhas que possam comprometer os processos e consequentemente os 

objetivos da organização. 

Recomendações:  

2.3.4 - Instituir rotinas de controle e aprimorar mecanismos existentes para monitorar e 

atualizar os controles periodicamente, mantendo todos os procedimentos realizados 

documentados e registrados, a fim de prevenir riscos; 

2.3.5 - Que as atividades de controle estabelecidos com o objetivo de mitigar/reduzir os riscos 

sejam implementadas e ampliadas em todos os níveis da entidade (estratégicos, 

operacionais, divulgação e conformidade), a exemplo de formalização de procedimentos, 

controle sobre ativos, autorizações e aprovações, reconciliações, controles de supervisão, 

controles preventivos de fraudes e conluio. 

Princípio 11 - Definição de políticas e normas que suportem as atividades de controles 

internos da gestão 

O gestor se manifestou de forma similar ao tópico anterior, acrescentando o seguinte:  

Atendendo a esse Sistema (Sistema de Gestão da Qualidade), as áreas da 
instituição devem possuir fluxos e procedimentos de suas atividades 
principais. Ademais esses procedimentos devem ser revisados e atualizados 
constantemente de forma a manter sua validade e efetividade. O atendimento 
aos requisitos da norma é verificado anualmente por meio de auditoria 
interna. 

Anualmente os principais resultados e necessidades de melhoria do Sistema 
de Gestão da Qualidade são apresentados à Alta Direção conforme 
procedimento Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade Funed – 
UGSQ-GA-0023. 
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Assim, considerando os controles exigidos pelo Sistema de Gestão da Qualidade, no entanto, 

segundo as considerações já efetuadas neste tópico (2.3) para a necessidade de que o 

controle interno seja trabalhado em todos os níveis e funções da entidade, ratifica-se a 

importância de atualização dos procedimentos de forma abrangente, como também, da 

revisão dessas atividades levando em conta os riscos existentes, de modo que os controles 

sejam proporcionais aos riscos identificados. 
 

Fragilidades: 

- Falhas quanto aos registros sistemáticos das atividades de controle nos diversos níveis 

organizacionais. 

Riscos:  

- Atividades de controle executadas de forma intempestiva. 

Consequências:  

- Gastos de recursos com controles ineficientes 

Recomendações: 

2.3.6 - Sistematizar os controles existentes incluindo mecanismos capazes de identificar 

falhas e atuar sobre estas. 

 

2.4 - Componente - Informação e Comunicação 

Princípio 12 - Quanto à política de segurança da informação 
 

Segundo definição do COSO6, “Informações são necessárias para que a entidade cumpra as 

responsabilidades de controle interno para apoiar a realização de seus objetivos. As 

informações sobre os objetivos da entidade são reunidas com base nas atividades da 

estrutura de governança e da alta administração e resumidas de forma que a administração e 

outros públicos entendam os objetivos e o papel que exercem na realização deles”. Dada a 

atual relevância dos dados para os negócios de uma organização, torna-se necessário 

regulamentar a política de segurança da informação. 

Juntamente com o envio da Resolução SEPLAG nº 107/2018, que  regulamenta a Política de 

Segurança da Informação no que se refere à utilização da Tecnologia da Informação e 

Comunicação pelos usuários dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo estadual, foi-nos 

informado o seguinte: 

 
A Funed, assim como quase todos os órgãos do poder executivo seguem a 
Política de Segurança da Informação do Estado. Estamos iniciando as ações 
de implantação da ISO 27000 e, com isso, a construção de uma política 
própria, voltada a atender os requisitos e especificidades da Funed. 
 

Ainda, no QACI, foi mencionado como evidência o Registro de Treinamento de Segurança da 

Informação, cuja documentação não foi disponibilizada a esta CSEC. 

Insta salientar que os trabalhos de auditoria têm por objetivo avaliar o atendimento e aplicação 

de normas e não somente verificar a sua existência.  

 
6 COSO I – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Controle Interno – Estrutura Integrada. Maio de 2013. 

Obra traduzida em língua portuguesa pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil -, com a colaboração PwC Brasil, p. 112 
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Em 09/12/2020 submetemos novamente pesquisa à Divisão de Tecnologia da Informação, 

com fins da obtenção de complementação das informações. Na mesma data, foi efetuado 

contato  pela DTI para informar que a manifestação seria encaminhada, mas não obtivemos 

manifestação até o fechamento deste trabalho.  

Portanto, além da manifestação fornecida pelo gestor para o Princípio 10, de que não existe 

uma política de segregação de funções relacionadas à DTI, não foi possível comprovar, entre 

outros aspectos, como as informações sensíveis circulam na entidade, se com o devido sigilo 

ou restrição a pequenos grupos de poder, se as normas da política de segurança estão sendo 

comunicadas a todos os servidores/colaboradores da organização, em cumprimento à 

legislação referente à política de tecnologia da informação no âmbito da administração pública 

estadual, quais sejam, Decreto nº 47.974/2020 e Resolução SEPLAG nº 107/2018, e ainda, 

nos termos do art. 20, do Decreto nº 47.910/2020 - Estatuto da FUNED. 
 

Fragilidades: 

- Possíveis falhas no processo de identificação e disponibilização de informações (política de 

informação) necessárias para apoiar o funcionamento dos componentes de controle interno; 

- Impossibilidade em verificar se existe atualização no cadastro de servidores habilitados a 

utilizar os sistemas; 

- Ausência de política de segregação de funções relacionadas às atividades/funções alusivas 

à tecnologia da informação. 

Riscos: 

- Falhas na estrutura de TI para suporte às atividades de controle; 

- Colaboradores não terem conhecimento suficiente sobre o acesso e uso de informações; 

- Política de segurança da informação não ser difundida na organização. 

Consequências:  

- Vazamento de informações estratégicas e sigilosas da organização para terceiros; 

- Perda das informações necessárias para o funcionamento adequado das atividades de 

controle da entidade. 

Recomendações: 

2.4.1 - Desenvolver um plano que descreva claramente o programa de segurança da 

informação em nível de entidade, em alinhamento com a Resolução SEPLAG n° 107/2018 ou 

certificar-se do cumprimento da referida norma na instituição; 

2.4.2 - Desenvolver uma política de segurança da informação que defina acessos consistentes 

com as funções exercidas pelos servidores; 

2.4.3 - Estabelecer controles para prevenir ou detectar acessos não autorizados; 

2.4.4 - Verificar a necessidade de atualizar o cadastro de servidores habilitados a utilizar o 

sistema. 
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Princípio 13 - Disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da cultura e 

da valorização dos controles internos da gestão 

 
Quanto à disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da cultura e 

valorização dos controles internos da gestão, existe no âmbito do Estado a aplicação do 

Decreto Estadual nº 45.969/2012, que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder 

Executivo Estadual conforme diretrizes da Lei de Acesso à Informação (LAI).  Além disso, o 

Decreto nº 47.185/2017 traz como umas das diretrizes do PMPI, a importância da divulgação 

do canal de denúncias e o incentivo à sua utilização. 

Foram apresentadas telas referentes a informações disponibilizadas em redes sociais, 

intranet,  sítio da FUNED, o Relatório Quadrimestral de Canais de Atendimento ao Cidadão, 

como também, o Plano de Comunicação 2020, em atendimento à Portaria FUNED nº 92/2019, 

que institui a Política de Comunicação no âmbito da Fundação Ezequiel Dias. 

O referido documento data de 31/1/2020 e foi elaborado segundo:  

“(...) as diretrizes estabelecidas no Estatuto da Funed, na Política de 
Comunicação da Funed (publicada em dezembro de 2019), nas diretrizes 
estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Governo de Minas, 
nas pesquisas realizadas pela Rede de Comunicação ao longo de 2019 e nas 
análises swot realizadas pela equipe de Comunicação em dezembro de 2019 
e janeiro de 2020, visando atender às necessidades comunicacionais da 
Instituição.” 

Entre as propostas em desenvolvimento durante o ano de 2020 contidas no plano, verificam-

se:  

✓ pactuar um indicador entre as áreas que atendem o SAC para melhorar o registro 

dessas ligações e mensurar quais são os assuntos, os tratamentos dados às 

solicitações e as formas de atendimento.  

✓ criação na ACS de cronograma de melhorias e de treinamentos para que seja 

executado. O cronograma será iniciado em março de 2020. 

✓ Na Intranet, o canal Fale com o Presidente vai permitir que qualquer servidor, mesmo 

sem se identificar, envie comentários, elogios, críticas, sugestões e reclamações 

diretamente ao presidente da Fundação. A ACS recebe as demandas, despacha todas 

elas com o presidente, que passa as orientações para resposta. O prazo para retorno 

é de até quatro dias úteis; 

✓ Realização de evento que busque sensibilizar as principais fontes de entrevista da 

Funed para o trabalho de imprensa e de assessoria. O Media training irá preparar 

porta-vozes da instituição para o relacionamento adequado com a imprensa, 

auxiliando-os a interagir de maneira segura com os jornalistas. Além disso, na Semana 

da Comunicação, serão abordados temas como produção de vídeos, utilização das 

redes sociais, eventos e cerimoniais e atendimento ao cidadão. 

Ainda estão relacionados no plano indicadores relativos às metas da Assessoria de 

Comunicação. 

O documento também faz referência ao Jornal Mural como uma comunicação na integração 

entre os servidores, veiculado em formato físico, em áreas de maior circulação de servidores, 

seja nos e-mails institucionais. Os colaboradores podem ter acesso nos corredores da 

Fundação, sendo instrumento de comunicação rápida a uma parcela de funcionários que não 
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se adaptou ao uso do computador ou tem dificuldades de acesso. Verifica-se, no entanto, a 

necessidade de divulgação de informações aos servidores/colaboradores, por esse meio, 

também para ciência de suas responsabilidades e contribuição ao bom funcionamento do 

sistema de controle interno da instituição. 

No tocante a sua divulgação, consta a informação de que  o Plano de Comunicação ficará 

impresso na Assessoria de Comunicação e no Serviço de Informação Histórica, Científica e 

Cultural da FUNED, para consulta sempre que necessário, e que seria enviado pelo SEI à 

Presidência, Diretorias e Assessorias da Fundação, ficando disponível, ao longo de 2020, na 

Intranet na Aba Serviços - PRES - Comunicação. No entanto, não localizamos o referido 

documento no endereço informado. 

Ainda, mediante o Relatório de Canais de Atendimento ao Cidadão alusivo ao 1º quadrimestre 

de 2020, foram disponibilizados dados pela Assessoria de Comunicação Social e Ouvidoria 

da Funed, conforme a seguir:  
 

(...) a Funed realizou 1058 atendimentos ao cidadão, por meio dos canais 
Ouvidoria, Fale Conosco, LAI e SAC. 

Do total de atendimentos, a Funed recebeu 9 manifestações de denúncia 
(correspondente a 0,9% do total de manifestações). O assunto principal das 
denúncias foi sobre o funcionamento da Funed e rotina de trabalho no período 
de pandemia. O restante dos atendimentos está dividido entre informações, 
sugestões, solicitações e reclamações. 

Foram registrados 47 atendimentos encerrados fora do prazo estabelecido 
em cada canal. Avaliamos que alguns atrasos são em decorrência do 
aumento do número de atendimentos e também a nova rotina de trabalho 
estabelecida desde o início da situação de emergência em função da 
pandemia do novo coronavírus. Os canais que registraram atraso foram o 
SAC (35 atrasos) e Ouvidoria (12 atrasos). 

 

Conquanto se verifique uma demanda alta de procedimentos, o que corresponde a uma média 

mensal de 265 (duzentos e sessenta e cinco) atendimentos, relevante efetuar um 

acompanhamento constante das manifestações recebidas, de forma a se obter a 

tempestividade nas respostas aos cidadãos/servidores. No mesmo sentido, necessário 

proceder à avaliação dos canais de  denúncias, especificamente, e das informações 

disponibilizadas com vistas a propiciar um desempenho mais efetivo desse meio. 

Não identificamos normas da entidade que estabeleçam sobre a possibilidade de realização 

de denúncia anônima, sobre medidas específicas para prevenir a retaliação aos denunciantes, 

a exemplo de: mudança de lotação, caso o denunciado seja colega ou chefe da mesma área, 

afastamento temporário das atividades, previsão de adoção de medidas contra qualquer 

pessoa que retalie ou ameace denunciantes etc). 

No tocante à Transparência, a FUNED não tem por hábito a divulgação da agenda de 

compromissos públicos de seus dirigentes.  
 

Fragilidades: 

- Falhas no acompanhamento das manifestações efetuadas pelos canais de atendimento; 

- Não identificação de medidas específicas para prevenir a retaliação a denunciantes; 

- Ausência da avaliação dos canais de manifestação de denúncias, no tocante à efetividade 

das informações disponibilizadas.  
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Riscos:  

- Ausência de análise de problemas e tendências reportados pelo canal de denúncias; 

- Informações necessárias ao funcionamento da estrutura de controle interno da entidade não 

serem comunicadas às partes interessadas ou serem comunicadas de forma intempestiva. 

Consequências:  

- Insatisfação da sociedade/servidores por não terem suas solicitações atendidas ou 

atendidas de forma intempestiva; 

Recomendações: 

2.4.5 - A partir da realização periódica da pesquisa de satisfação, criar indicadores de 

desempenho para avaliar a efetividade das informações disponibilizadas e, assim, identificar 

possíveis pontos de melhoria; 

2.4.6 - Criar banco de dados com as denúncias recebidas pela Ouvidoria para tratamento das 

informações e proposição estratégica de melhorias aos processos. 

 

2.5 - Componente - Monitoramento 

Princípio 14 - Realização de avaliações periódicas para verificar a eficácia do 

funcionamento dos controles internos da gestão 

O Decreto nº 47.185/2017 estabelece como diretriz do PMPI a valorização dos procedimentos, 

instrumentos e mecanismos de controle interno da gestão, com ênfase no incremento 

contínuo da transparência pública, na avaliação de riscos, na adoção de medidas de 

prevenção e no monitoramento contínuo das atividades. 

De acordo com o COSO7, “avaliações contínuas, avaliações independentes ou alguma 

combinação das duas são utilizadas para garantir que cada um dos cinco componentes de 

controle interno, inclusive os controles para colocar em prática os princípios de cada 

componente, estão presentes e funcionando.” 

Depreende-se, dessa forma, que as atividades de monitoramento podem ser efetivadas de 

duas formas: a) avaliações contínuas, que consistem naquelas atividades de monitoramento 

realizadas pela própria administração durante o processo de execução; b) avaliações 

independentes, que correspondem às atividades de monitoramento desenhadas para avaliar 

os controles internos periodicamente, as quais não fazem parte do processo de execução, por 

essa razão são chamadas de independentes e são geralmente praticadas pelas Auditorias 

Internas. 

Considerando os apontamentos efetuados no tópico 2.3, o gestor se manifestou de forma 

similar, já que os temas se relacionam. Assim, foi considerado o seguinte:  

 
Atendendo a esse Sistema, às áreas da instituição devem possuir fluxos e 
procedimentos de suas atividades principais. Esses procedimentos devem 
ser revisados e atualizados constantemente de forma a manter sua validade 
e efetividade. O atendimento aos requisitos da norma é verificado anualmente 
por meio de auditoria interna. Posteriormente o resultado dessas auditorias é 
repassado aos gestores por meio de reunião de Analise Crítica, na qual são 

 
7 COSO I – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Controle Interno – Estrutura Integrada. 
Maio de 2013. Obra traduzida em língua portuguesa pelo Instituto de Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil -, com a 
colaboração PwC Brasil, p. 126. 
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avaliadas as oportunidades de melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade. 
Adicionalmente a Funed possui Comitê de Gestão da Qualidade instituído 
com representação abrangente, cuja função é principalmente buscar coesão 
e efetividade do SGQ. 
 

Ainda, foi incluído o Relatório de Gestão de Riscos nº 2260.1623.19 referente ao trabalho 

efetuado pela CGE em 2019, para avaliar a maturidade da gestão de riscos na FUNED,  e o 

respectivo plano de ações emitido em 03/03/2020 como efetividade ao trabalho.                

O sistema de controle interno da organização tem sido avaliado pela CGE e TCE e pelo 

Sistema de Gestão da Qualidade, porém, não se verifica sistemática dos documentos que 

comprovem a avaliação das fragilidades existentes no sistema de controle interno da 

organização, em todos os seus níveis, nem mesmo a mensuração dos benefícios gerados 

pelos controles adotados. 

No tocante ao controle efetuado pela Controladoria Seccional, embora as avaliações sejam 

efetivamente realizadas segundo os prazos acordados em planejamento da unidade, a sua 

estrutura de recurso humano é deficitária, o que impacta nas atividades realizadas. Ademais, 

conforme já mencionado, diante da entrega de trabalhos de auditoria, nem sempre as 

recomendações são implementadas pelo gestor, ou são implementadas de forma 

intempestiva, assim como os trabalhos nem sempre são percebidos como agregadores de 

valor para a instituição.   

Contudo, mesmo diante dessas situações, observa-se que os controles internos vêm sendo 

alterados ou aperfeiçoados gradualmente em decorrência das atividades de monitoramento 

desempenhado pelos gestores. 
 

Fragilidades: 

- Ausência de relatório de auto avaliação de controles internos da instituição, realizado pelo 

gestor, de forma abrangente. 

Riscos:  

- Não identificar, com base em  procedimentos estruturados de avaliação, as fragilidades  

existentes no sistema de controle interno da organização. 

Consequências: 

- Dificuldade em aumentar o nível de maturidade da estrutura de controle. 

Recomendações: 

2.5.1 - Criar procedimentos para aferir os benefícios alcançados advindos das 

recomendações de auditoria; 

2.5.2 - Revisar os procedimentos das atividades de controle, levando em conta os riscos 

existentes, de modo que os controles sejam proporcionais aos riscos identificados.  
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Princípio 15 - Comunicação do resultado da avaliação dos controles internos da gestão 

aos responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta administração 

Não se identificam normativos ou manuais (protocolos de investigação formalmente definidos) 

que descrevam todos os procedimentos, responsáveis, prazos e cronograma que devem ser 

adotados para o atendimento das recomendações e/ou determinações expedidas, nem 

mesmo, que prevejam medidas disciplinares aos colaboradores internos, à alta administração 

e contratados em caso de violação de normas de controle interno. 

Outrossim, não temos conhecimento de que a alta administração detém um acompanhamento 

das medidas cumpridas, ou não, por parte dos responsáveis, como também, não se reporta à 

Controladoria Seccional acerca das providências necessárias à apuração de colaboradores 

infratores que não atendem às recomendações e/ou determinações atendidas, como forma 

de contribuir para a melhoria do funcionamento do sistema de controle interno da instituição. 

As demandas pendentes são monitoradas pela unidade e cobradas pontualmente.  
 

Fragilidades: 

- O reporte de informações ocorre com relação aos trabalhos do Sistema de Gestão da 

Qualidade e da Controladoria Seccional, mas não se identifica uma avaliação geral do sistema 

de controle interno abrangendo as 3 linhas de defesa da gestão. 

Riscos:  

- Recomendações sem efetividade. 

Consequências:  

- Novas ocorrências de situações irregulares; 

- Gastos de recursos com controles ineficientes. 

Recomendações: 

2.5.3 - Estabelecer fluxo de avaliação da efetividade das recomendações de auditorias 

externas e internas; 

2.5.4 - Estruturar processo autônomo para acompanhamento da implementação das 

recomendações de auditorias internas e externas. 
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3.CONCLUSÃO 

Os resultados apresentados neste relatório permitem inferir pela existência de fragilidades em 

relação a estrutura de controle interno da FUNED, notadamente as relacionadas ao 

componente Atividades de Controle, no entanto, sem deixar de observar os demais 

componentes, dada a  linearidade obtida entre os índices avaliados, conforme apurado neste 

trabalho de auditoria.  

Conclui-se, por meio deste relatório, que a Fundação Ezequiel Dias se encontra no nível 

Intermediário de maturidade da estrutura de controle interno, cujo índice global corresponde 

a 62,2% (sessenta e dois vírgula dois por cento).   

No que tange aos índices de maturidade por componentes, têm-se que:  

➢ Ambiente de Controle: 62,7% de índice de maturidade - nível intermediário;  

➢ Avaliação de Riscos: 64,5% de índice de maturidade - nível intermediário;  

➢ Atividades de Controle: 58,3% de índice de maturidade - nível intermediário;  

➢ Informação e Comunicação: 62,5% de índice de maturidade - nível 
intermediário; 

➢ Monitoramento: 63% de índice de maturidade - nível intermediário. 

Importante ressaltar, que a gestão já desenvolve ações que visam aperfeiçoar a sua estrutura 

de governança, tais como, um planejamento estratégico e gerenciamento de riscos 

desenvolvidos e monitorados na entidade, sendo que, o nível de maturidade relativo a este 

último componente apresentou-se como aprimorado em 3 dos 4 princípios avaliados, 

requerendo uma maior atenção, contudo, trabalhar os riscos de fraude na organização. 

Outra questão que necessita ser considerada está em como os servidores da Fundação estão 

informados e habilitados para exercer suas funções e responsabilidades no gerenciamento 

de riscos e controles e entender como essas funções se encaixam nas respectivas estruturas 

da organização. A partir da disseminação e aprofundamento de conceitos, diretrizes e 

envolvimento dos servidores, de forma mais abrangente, em todos os níveis da entidade, os 

processos de trabalho serão  aprimorados e fortalecidos, o que refletirá na sensação de 

pertencimento à instituição pelos servidores e conseguinte aumento da produtividade.  

Diante de todo o exposto e com base no resultado encontrado referente à maturidade da 

estrutura de controle, recomenda-se a elaboração de Plano de Ação, em até três meses, no 

qual estarão descritas as ações voltadas para o aprimoramento da estrutura de controle, 

visando implementar as recomendações apontadas a partir das fragilidades identificadas. 

Neste documento deverão ser definidos os responsáveis pela implementação e os prazos de 

início e conclusão da execução dessas ações que serão monitoradas pela Controladoria 

Seccional da FUNED e Auditoria-Geral.  

Ressalta-se que os resultados de auditoria supracitados não esgotam a possibilidade de 

identificação de outras fragilidades, problemas e inconsistências significativas relativas ao 

objeto do trabalho, sendo competência primária das unidades e dos gestores da Fundação  
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adotar processo contínuo para diagnosticá-los, bem como avaliar os riscos e as fragilidades 

dos controles, devendo, também, implementar as medidas cabíveis (controles internos 

eficazes) em resposta aos riscos identificados, tanto corrigindo as irregularidades e/ou 

impropriedades, quanto atuando de forma preventiva no desenvolvimento de políticas e 

procedimentos internos, a fim de garantir que  as atividades estejam de acordo com as metas 

e os objetivos. 

 

 

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2020. 

 

 

 

          Denise Ferreira Melo                                             Soraia Cristina Soares de Oliveira 

       Técnico em Saúde e Tecnologia                                Controladora Seccional da FUNED 
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ANEXO I – Guia da Avaliação de Estrutura de Controle 

Introdução 

A avaliação de controles internos é um processo mediante o qual se procura conhecer e 
avaliar o desenho e a eficácia operacional dos controles internos administrativos, quanto a 
sua capacidade para reduzir o impacto ou à probabilidade da ocorrência de eventos de risco 
na execução de seus processos e atividades que possam impedir ou dificultar o alcance de 
objetivos operacionais e/ou dos objetivos estratégicos estabelecidos pela FUNED nos 
processos de negócios.  

A avaliação de estrutura de controle em nível da entidade, nesta situação – 
internacionalmente denominada “Entity- Level Assessment” - quando os objetivos de auditoria 
são voltados para a avaliação global do sistema de controle interno da organização ou de 
partes dela (unidades de negócio, secretarias, superintendências, departamentos, áreas etc.) 
com o propósito de verificar se está adequadamente concebido (desenho) e se funciona de 
maneira eficaz (operação). Em outras palavras, significa diagnosticar a presença (existência 
e adequação) e o funcionamento (adequação e aplicação) de todos os componentes e 
elementos da estrutura de controle interno utilizada como referência. 

Para esta avaliação é utilizado um questionário de auto avaliação enviado à alta gestão com 
a finalidade de diagnosticar a percepção da administração sobre a qualidade da estrutura de 
controle; e na sequência há uma avaliação técnica de auditoria sobre a existência (análise 
documental pela evidência), adequação e aplicação dos controles (entrevista, observação e 
outras técnicas de auditoria) dentro da estrutura da Entidade (baseado nos cinco 
componentes do COSO I). 

Por fim, há uma conclusão sobre as possíveis fragilidades dos controles internos e processos 
a partir da aplicação de técnicas de auditoria sobre 30 questões formuladas através dos 15 
princípios de controle interno do COSO I, que representam os conceitos fundamentais 
associados a cada componente. 

Base Conceitual 

O objetivo é avaliar a existência, adequação e a  eficiência dos controles internos 
administrativos quanto a sua capacidade para reduzir o impacto ou a probabilidade da 
ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, por meio do 
diagnóstico sobre sua estrutura de controle, pretendendo garantir que seus objetivos 
estratégicos sejam atingidos e a prestação de contas dos atos de gestão seja possível, 
visando identificar preventivamente eventuais fragilidades existentes nos controles. 

Neste sentido, é utilizada a metodologia do COSO I: The Commitee of Sponsoring 
Organizations (Comitê das Organizações Patrocinadoras), que é uma entidade sem fins 
lucrativos, dedicada à melhoria dos relatórios financeiros através da ética, efetividade dos 
controles internos e governança corporativa. O COSO se concentra em analisar o que é e 
para que serve o controle interno, a saber, um processo desenvolvido para garantir, com 
razoável certeza, que sejam atingidos os objetivos da entidade. Assim, este método de 
avaliação é constituído considerando os 5 componentes do sistema de controles internos: 
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Figura 1 – Componentes do COSO 

 

Fonte: COSO (2013) 

a) Ambiente de controle; 

Abrange a cultura de uma organização e a consciência de controle das pessoas que nela 
trabalham. Os fatores do ambiente de controle compreendem a integridade e os valores éticos 
da organização; a estrutura organizacional e a atribuição de autoridade e responsabilidade; o 
processo para atrair, desenvolver e reter talentos competentes; e o rigor envolvendo as 
medições, os incentivos e as recompensas de desempenho, a fim de estimular a prestação 
de contas em relação ao desempenho. É formado pelos seguintes elementos: integridade 
pessoal e profissional e valores éticos da direção e do quadro de pessoal; competência; "perfil” 
dos superiores; estrutura organizacional; políticas e práticas de recursos humanos. 

b) Avaliação de risco; 

Permite que uma organização considere, até que ponto, eventos em potencial podem 
impactar a realização de seus objetivos operacionais ou estratégicos, definindo a forma de 
mensurá-los, considerando a possibilidade de ocorrência desses eventos e o seu impacto no 
caso de ocorrência. 

c) Atividades de controle; 

São as ações desenvolvidas por políticas e as atividades que contribuem para assegurar que 
os riscos sejam geridos, seja por acontecerem em níveis aceitáveis, pela sua mitigação ou 
eliminação. Esses procedimentos ocorrem em toda a organização, em todas as dimensões 
da instituição: áreas, funções, processos, rotinas, procedimentos, projetos, pois 
compreendem uma série de atividades, tais como: aprovação; autorização; verificação; 
supervisão; reconciliação; revisão do desempenho operacional; comunicação clara das 
funções, das responsabilidades e das obrigações de prestar contas; dos atos administrativos 
e dos processos de trabalho; da segurança dos bens e da segregação de funções; da 
orientação e capacitação. 

d) Informação e Comunicação; 

É a identificação, coleta e comunicação de informações relacionadas a atividades e eventos 
internos e externos, necessárias ao alcance dos objetivos da organização, bem como à 
efetividade das atividades por ela desenvolvidas. Essas informações devem ser transmitidas 
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às pessoas de forma oportuna e tempestiva, de modo a permitir que cumpram suas 
responsabilidades adequadamente. 

e) Monitoramento; 

É o acompanhamento das atividades de controle da Unidade, com a finalidade de garantir 
que cada um dos cinco componentes de controle interno, inclusive os controles para colocar 
em prática os princípios de cada componente, estão presentes e funcionando. 

Desenvolvimento 

A primeira etapa consiste na auto avaliação realizada pelo gestor por meio das respostas ao 
questionário de Avaliação de Controles Internos em Nível de Entidade (QACI), estruturado em 
30 questões que perpassam os componentes do COSO. O objetivo do questionário é verificar 
a percepção do gestor quanto à presença e o funcionamento de todos os componentes da 
estrutura de controle interno, quais sejam: ambiente de controle, avaliação de riscos, 
atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento. 

Ao responder ao QACI, o gestor atribuiu notas de 0 a 4, conforme descrição da Tabela 1, para 
cada questão proposta. Para interpretar o resultado final, foi calculada a pontuação média dos 
Componentes de acordo com os critérios estabelecidos pelo TCU, atribuindo os conceitos 
Inicial, Básico, Intermediário, Aprimorado e Avançado como mostra a Tabela 2. 

Tabela 1 - Escala de Alternativas da Auto Avaliação 
PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Não absoluto - Inexistência total do Controle. 

1 Não existe - Controle em desenvolvimento. 
2 Controle Existente, porém, com muitas fragilidades. 

3 Controle Existente, porém, com poucas fragilidades. 

4 Controle Existente e não há fragilidades detectadas. 

Fonte: CGE-MG. 

Tabela 2 - Interpretação dos Resultados 
PONTUAÇÃO 

MÉDIA 
INTERPRETAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 a 20% Inicial Baixo nível de formalização; documentação sobre 
controles internos não disponível; ausência de 
comunicação sobre controles internos. 

20,1 a 40% Básico Controles internos tratados informalmente; ainda não há 
treinamento e comunicação sobre controles internos. 

40,1 a 70% Intermediário Há princípios e padrões documentados, e treinamento 
básico sobre controles internos. 

70,1 a 90% Aprimorado Controles internos obedecem aos princípios 
estabelecidos; são supervisionados e regularmente 
aprimorados. 

90,1 a 100% Avançado Controles internos otimizados; princípios e processos de 
controles internos estão integrados aos processos de 
gestão da organização. 

    Fonte:  CGE (Acórdãos - TCU Plenário 2467/2013, 568/2014 e 476/2015). 

Na segunda etapa, a equipe de auditoria avalia as respostas fornecidas pelo gestor e aplica 
testes de auditoria (análise documental, entrevistas etc.) para atestar a presença (existência) 
e o funcionamento (adequação e efetividade) desses controles. A presença faz referência ao 
estabelecimento do controle pela administração da entidade (políticas e procedimentos). O 
funcionamento refere-se à execução padronizada e repetível desses controles pelos agentes 
responsáveis. No que tange aos testes de controle, esses são aplicados pela equipe de 
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auditoria sobre os 15 princípios consolidados de controle interno, que foram divididos em 30 
questões, com subquestões.  

Assim, como foi realizado na Autoavaliação por parte do Gestor, foram atribuídas notas (0 a 
4 - conforme Tabela 3) a cada controle avaliado, de acordo com a quantidade de subquestões 
de auditoria respondidas positivamente. As questões avaliadas pelo gestor como 0 (zero) não 
sofrerão testes de auditoria e a equipe de auditoria reconhecerá o resultado da autoavaliação 
do gestor (“baixo nível de formalização; documentação sobre controles internos não 
disponível; ausência de comunicação sobre controles internos”) como avaliação final.  

Tabela 3 - Escala da Avaliação Técnica de Auditoria 
PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Não existe um processo formalmente definido e nenhuma adoção neste sentido. 

1 
Não existe um processo definido, porém a entidade está adotando procedimentos 
neste sentido ou similar. 

2 
Existe um processo, mas necessita de aprimoramento (positivo até 50% das sub 
questões). 

3 
Existe um processo, mas necessita de aprimoramento (positivo acima de 50% das 
sub questões). 

4 
Existe um processo, no nível de “melhor prática” (positivo em 100% das sub 
questões). 

Fonte: CGE-MG. 

A avaliação dos resultados se dará de acordo com o percentual de pontos obtidos frente ao 
total de pontos possíveis, que deverá ser atribuído, para fins de definição do nível de 
maturidade dos sistemas de controles internos em nível de entidade, bem como para os 
componentes e princípios, o conceito da escala constante na tabela 2 e figura 2, que será 
exposto nos índices de avaliação da entidade.     

Figura 2 - Régua de Interpretação dos Resultados 

 

     Fonte: CGE (Tribunal de Contas da União - TCU/2012). 

A partir dos resultados são descritas as fragilidades constatadas pela equipe de auditoria, por 
princípio avaliado. Com o intuito de subsidiar a análise do gestor, a equipe de auditoria 
identificará os riscos e consequências relacionadas às fragilidades, assim como indicará as 
recomendações mais adequadas ao tratamento das fragilidades. 

Por fim, conhecedor das fragilidades da estrutura de controle, a alta gestão deverá elaborar 
Plano de Ação para iniciar o tratamento, definindo a descrição das ações de controle, os 
responsáveis pela implementação e os prazos de início e conclusão da execução das ações 
que serão monitoradas pela CGE.  
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ANEXO II – Auto Avaliação da Gestão sobre a Estrutura de Controle 

O questionário preenchido (QACI - questionário de avaliação de controle interno), foi 
encaminhado através do Processo SEI n° 1520.01.0007618/2020-73, à Presidência da 
FUNED na data de 24/08/2020.  

Ao responder o QACI, o gestor atribuiu notas de 0 a 4, conforme descrição da Tabela 1, para 
cada questão proposta. Para interpretar o resultado final, foi calculada a pontuação média dos 
Componentes, de acordo com os critérios estabelecidos pelo TCU, atribuindo os conceitos 
Inicial, Básico, Intermediário, Aprimorado ou Avançado como mostram a Tabela 2 e Figura 
1. 

Tabela 1 - Escala de Alternativas da Auto Avaliação 
PONTUAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 Não absoluto - Inexistência total do Controle. 

1 Não existe - Controle em desenvolvimento. 
2 Controle Existente, porém, com muitas fragilidades. 

3 Controle Existente, porém, com poucas fragilidades. 

4 Controle Existente e não há fragilidades detectadas. 

Fonte: CGE-MG 

Tabela 2 - Interpretação dos Resultados 
PONTUAÇÃO 

MÉDIA 
INTERPRETAÇÃO DESCRIÇÃO 

0 a 20% Inicial Baixo nível de formalização; documentação sobre controles 
internos não disponível; ausência de comunicação sobre 
controles internos. 

20,1 a 40% Básico Controles internos tratados informalmente; ainda não há 
treinamento e comunicação sobre controles internos. 

40,1 a 70% Intermediário Há princípios e padrões documentados, e treinamento básico 
sobre controles internos. 

70,1 a 90% Aprimorado Controles internos obedecem aos princípios estabelecidos; 
são supervisionados e regularmente aprimorados. 

90,1 a 100% Avançado Controles internos otimizados; princípios e processos de 
controles internos estão integrados aos processos de gestão 
da organização. 

Fonte: CGE (Acórdãos - TCU Plenário 2467/2013, 568/2014 e 476/2015) 

 

Figura 1 - Régua de Interpretação dos Resultados 

Fonte: CGE-MG (Tribunal de Contas da União - TCU/2012). 
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As notas atribuídas pelo Gestor (apresentadas em sua íntegra no Apêndice I), foram 
sintetizadas em Princípios e Componentes, conforme demonstra a Tabela 3 e Gráfico 1. 

                                       Tabela 3 - Auto Avaliação do Gestor 

Auto Avaliação da Estrutura de Controle 79,5% 
Ambiente de Controle 85,9% 

Princípio 1 Aderência à integridade e a valores éticos 81% 

Princípio 2 
Competência da alta administração em exercer a supervisão do 
desenvolvimento e do desempenho dos controles internos da gestão 75% 

Princípio 3 
Coerência e harmonização da estrutura de competências e 
reponsabilidades dos diversos níveis de gestão do órgão ou entidade 100% 

Princípio 4 

Compromisso da alta administração em atrair, desenvolver e reter pessoas 
com competências técnicas, em alinhamento com os objetivos da 
organização 87,5% 

Avaliação de Riscos 71,9% 

Princípio 5 
Clara definição de objetivos que possibilitem o eficaz gerenciamento de 
riscos 100% 

Princípio 6 
Mapeamento das vulnerabilidades que impactam os objetivos, de forma 
que sejam adequadamente identificados os riscos a serem geridos 75% 

Princípio 7 

Identificação e avaliação das mudanças internas e externas ao órgão ou 
entidade que possam afetar significativamente os controles internos da 
gestão 87,5% 

Princípio 8 
A organização considera o potencial para fraude na avaliação dos riscos à 
realização dos objetivos. 25% 

Atividades de Controle 70,8% 

Princípio 9 
Clara definição dos responsáveis pelos diversos controles internos da 
gestão no âmbito da organização 50% 

Princípio 10 
Desenvolvimento e implementação de atividades de controle que 
contribuam para a obtenção de níveis aceitáveis de riscos 62,5% 

Princípio 11 
Definição de políticas e normas que suportem as atividades de controles 
internos da gestão 100% 

Informação e Comunicação 75% 
Princípio 12 Quanto a política de segurança da informação 75% 

Princípio 13 
Disseminação de informações necessárias ao fortalecimento da cultura e 
da valorização dos controles internos da gestão 75% 

Monitoramento 93,7% 

Princípio 14 
Realização de avaliações periódicas para verificar a eficácia do 
funcionamento dos controles internos da gestão 87,5% 

Princípio 15 

Comunicação do resultado da avaliação dos controles internos da gestão 
aos responsáveis pela adoção de ações corretivas, incluindo a alta 
administração 100% 
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Gráfico 1 - Percentual de Maturidade por Componente - Avaliação do Gestor 

 

 Fonte: CGE-MG. 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO DO EXERCÍCIO DE 2020  

 

1. INTRODUÇÃO 

Em atendimento à previsão do artigo 19 da Resolução da Controladoria-Geral do Estado - CGE nº 27, 

de 14 de outubro de 2019, apresentamos o Relatório de Atividades de Controle Interno - RACI do 

exercício de 2020 da Controladoria Seccional - CSEC da FUNED. 

O objetivo do trabalho é consolidar as atividades executadas pela CSEC no período de 01/01/2020 a 

31/12/2020 e verificar o cumprimento do Plano de Atividades de Controle Interno - PACI do referido 

exercício. 

 

2. PLANO DE ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO 

O Plano de Atividades de Controle Interno é um instrumento de planejamento que visa definir os 

trabalhos prioritários a serem executados pela CSEC no âmbito da FUNED, cujas diretrizes foram 

estabelecidas na Resolução CGE nº 8/2018. 

O referido documento elenca as ações planejadas para o exercício nas áreas de Transparência e 

Integridade (anteriormente denominada Governo Aberto), Auditoria e Correição, juntamente com a 

definição dos respectivos objetivos gerais, quantitativo de mão de obra necessária para o 

desenvolvimento do trabalho, período de execução, tipo de produto emitido e outras particularidades. 

Prevê, ainda, o total de horas de participação em capacitação e atividades de gerenciamento inerentes 

à função de chefia de equipe. 

O cálculo do volume de ações a serem desenvolvidas e das demais atividades de capacitação e 

gerenciamento é realizado com base na capacidade laborativa da CSEC. 
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3. CAPACIDADE LABORATIVA OPERACIONAL DA CSEC 

3.1. Capacidade laborativa operacional 

A capacidade laborativa operacional da CSEC é medida no PACI pela relação da disponibilidade de 

homem/hora, cujo cálculo considera a totalidade de agentes públicos que desempenhem atividades 

de controle interno, a carga horária diária de trabalho e a quantidade de dias úteis no ano. 

A Tabela 1 compara a capacidade laborativa Operacional geral e NUCAD (Núcleo de Correição 

Administrativa) planejada com a trabalhada, considerando o período de 01/01/2020 a 31/12/2020, 

cujo detalhamento dos membros da equipe encontra-se no Apêndice I. 

Tabela 1 - Capacidade laborativa operacional planejada e trabalhada 

CAPACIDADE 
LABORATIVA (h/h) 

OPERACIONAL 
GERAL 

OPERACIONAL 
NUCAD 

TOTAL 

Planejada (a) 3.356 6.276 9.632  

Trabalhada (b) 2.983 6.919 9.902 

% (b/a) 88,9 110,2 102,8 

Informa-se que a servidora Soraia C. Soares Oliveira destinou 300 horas para atividades correcionais 

(fechamento dos trabalhos, efetividade, reuniões e consultas) e os servidores do NUCAD, Luiz Carlos 

S. Oliveira e Roberta Beatriz P. Silva, destinaram respectivamente 20 horas e 135 horas para ações de 

Transparência e Auditoria. 

O servidor Rodrigo Borges Nogueira, Masp 667.761-1, esteve lotado no NUCAD no período de 

abril/2020 a novembro/2020, efetuando 214 horas em atividades correcionais. As demais horas foram 

dispendidas com cursos/treinamentos/capacitações/estudos. 

Horas Efetivamente Trabalhadas - Ano de 2020 

Horas trabalhadas / Mês 

2019 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Férias Total 

Dias 22 17 22 18 20 20 23 21 21 20 20 18 25 217 

Horas 176 136 176 144 160 160 184 168 168 160 160 144 200 1.736 

Considerando os dias úteis no ano de 2020 descontado o período de férias regulamentares, tem-se um 

total correspondente a 1.736 horas efetivamente trabalhadas por servidor, e não, 1.720 horas, 

conforme previsto no PACI 2020. 

Anexo 2 - RACI 2020 (29422014)         SEI 1520.01.0004497/2021-44 / pg. 223



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

Fundação Ezequiel Dias  

Controladoria Seccional  

 

Rua Conde Pereira Carneiro, 80 - Gameleira - Belo Horizonte/MG - CEP 30.510-010      

Fone: 31 3314-4568 - www.funed.mg.gov.br 

Página 6 de 28 
 

3.2. Emprego da capacidade laborativa nas atividades de controle interno  

O emprego da capacidade laborativa (h/h) nas atividades de controle interno nas fases de 

planejamento e execução do PACI/2020, nas ações de Transparência e Integridade, Auditoria e 

Correição, bem como na participação em capacitação e desempenho de atividades de gerenciamento, 

encontra-se na Tabela 2. 

Tabela 2 - Emprego da capacidade laborativa nas atividades de controle interno 

CAPACIDADE 
LABORATIVA 

TRANSP. 
INTEGRID. 

AUDITORIA CORREIÇÃO  CAPACITAÇÃO TOTAL  

Planejada (a) 260 2.974 5.598 800 9.632 

Trabalhada (b) 84 3.912 5.275 867 10.138 

% (b/a) 32,3 131,5 94,2 108,4 105,2 
 

O Gráfico 1 compara a distribuição percentual da disponibilidade de homem/hora planejada e 

trabalhada da equipe operacional. 

Saliente-se que, no cômputo, foram incluídas 76 horas gastas a mais com gerenciamento, do 

originalmente previsto de 688 horas e 1.272 horas referentes a diversos não planejados (atividades 

administrativas).  

Gráfico 1 - Comparativo da distribuição % da disponibilidade de h/h planejada e trabalhada 
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4. EXECUÇÃO DO PACI DO EXERCÍCIO DE 2020 

4.1. Ações de Transparência e Integridade 

A Tabela 3 lista as ações de Transparência e Integridade e compara a previsão da quantidade de 

produtos a serem emitidos com os dados de execução. 

Tabela 3 - Comparativo entre o planejamento e a execução das ações de Transparência e Integridade  

AÇÃO 
PRODUTO 

Planejado Emitido % Emissão 

Fomento à Integridade e Consolidação do PMPI 1 - - 

Transparência e Acesso à Informação 3 2 100% 

TOTAL 4 2 50% 

 

Não houve execução da ação referente à Fomento à Integridade e Consolidação do PMPI. Conforme 

informações do então coordenador do Comitê de Integridade, Riscos e Controle instituído pela Portaria 

nº 93/2019, a saber:  

Após a publicação da Comissão tivemos 2 ou 3 reuniões com a finalidade de alinhar 
responsabilidades e cronograma de trabalho. Como você deve se lembrar. Contudo 
logo em março houve a erupção da pandemia e a instituição foi absorvida nessas 
atividades. Ademais tivemos a questão do teletrabalho e a adaptação dos servidores 
ao novo regime. Não obstante, houve instabilidade política e substituição do vice-
presidente da instituição, que é o presidente da comissão. Diante desse contexto as 
atividades terão que ser repensadas. Nesse sentido, contamos com o apoio de todos 
vcs que são da Comissão.                                                                                                 

E após o envio desse comunicado, o coordenador também deixou de compor o comitê. Assim, as 

atividades estão sobrestadas. 

No tocante aos documentos emitidos para as ações “Transparência e Acesso à Informação”, informa-

se que foram emitidas duas notas técnicas para transparência ativa e transparência passiva, sendo 

entendido por esta CSEC não se justificar a emissão de relatórios (preliminar e final) para este último 

trabalho, dadas as ocorrências verificadas e medidas propostas para 2 pedidos e 1 recurso efetuados 

por meio do e-sic, no período de janeiro a julho/2020. 

O detalhamento das ações planejadas na área de Transparência e Integridade e informações sobre a 

execução (status, homem/hora trabalhadas, produtos emitidos e outros dados relevantes) encontram-

se no Apêndice II. 
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4.2. Ações de Auditoria 

A Tabela 4 a seguir lista as ações de Auditoria e compara a previsão da quantidade de produtos a serem 

emitidos com os dados de execução. 

Tabela 4 - Comparativo entre o planejamento e a execução das ações de Auditoria 

AÇÃO 

PRODUTO 

Planejado 
Unid. 

Emitido 
Unid. 

Percentual 
% 

Consultas técnicas e assessoramento  16 30 187,5 

Avaliação dos Controles Internos do Órgão/Entidade 1 1 100 

Monitoramento do passivo de prestação de contas de convênios de saída e ou 
instrumentos congêneres.* 

1 1 100 

Avaliação e monitoramento da devolução de recursos de convênios de entrada 
ou instrumentos congêneres. 

Sem demanda  

Finalização dos trabalhos alusivos à avaliação de contrato celebrado com a 
empresa CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A - Repactuação do PACI 

1 1 100 

Apuração de denúncias e representações 4 3 75 

Avaliação de contratações emergenciais de enfrentamento à pandemia COVID-
19, com fulcro na Lei nº 13.979/2020 e no Decreto NE nº 113/2020, conforme 
Resolução CGE nº 10/2020. - Repactuação do PACI 

3 3 100 

Avaliação das  contratações e contratos de bens e serviços relativos ao combate 
à pandemia Covid-19, nos termos da Resolução CGE nº 18/2020. - Repactuação 
do PACI. 

1 1 100 

Apuração de denúncias e representações 4 3 75 

Ações decorrentes de normativos do TCE - exame de tomada de contas esp.** 2 0 0 

Ações decorrentes de normativos do TCE - relatório prest. contas exercício 1 1 100 

Ações decorrentes de normativos do Poder Executivo Estadual - CAFIMP Sem demanda  

Ações decorrentes de normativos do Poder Executivo Estadual - CAUC 1 1 100 

Efetividade 2 3 150 

TOTAL  37 48 129,7% 

*Ação executada pela Auditoria-Geral com apoio da Controladoria Seccional, tendo sido encaminhado pela AUGE o SEI 
1520.01.0001889/2020-41, por meio do qual foi disponibilizado o diagnóstico dos convênios de saída dos órgãos/entidades. 
Mediante o Despacho nº 57, os autos foram direcionados à Presidência da FUNED. 

**Houve recomposição ao erário para 2 procedimentos em que havia previsão de instauração de TCE. Há ainda 2 
procedimentos pendentes de instauração; aguarda-se despacho da Presidência. 

Informa-se que a ação referente ao Plano Anual baseado em Riscos foi excluída. 

 

O detalhamento das ações planejadas na área de Auditoria e informações sobre a execução (status, 

homem/hora trabalhadas, produtos emitidos e outros dados relevantes) encontram-se no Apêndice 

III. 
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4.3. Ações de Correição 

A Tabela 5 a seguir lista as ações de Correição e compara a previsão da quantidade de produtos a  

serem emitidos com os dados de execução. 

Tabela 5 - Comparativo entre o planejamento e a execução das ações de Correição 

AÇÃO 
PRODUTO 

Planejado 
Unid.  

Emitido 
Unid. 

Percentual% 

Realização de juízo de admissibilidade, análise prévia e investigação 
preliminar 

21 11 52,4 

Instrução de sindicâncias e processos administrativos disciplinares 16 10 62,5 

Formalização e acompanhamento de ajustamento disciplinar 6 3 50 

Acompanhamento dos trabalhos das comissões sindicantes e 
processantes* 

20 0 0 

Avaliação dos procedimentos disciplinares concluídos pelas comissões 20 10 50 

Avaliação da efetividade das decisões correcionais 20 95 465 

Prevenção e aperfeiçoamento disciplinar 5 0 0 

Alimentar banco de dados e gerir informações correcionais 3 3 100 

TOTAL  111 132 118,9 

*Trabalhos realizados através de orientação/consulta informal.      

A Tabela 6 abaixo apresenta os status dos PAD e SAI instruídos e dos TAD formalizados cujos trabalhos 

estão e/ou foram realizados por agentes públicos integrantes da equipe da CSEC e/ou do NUCAD.  

Tabela 6 - status dos PAD e SAI instruídos e dos TAD formalizados 

PROCEDIMENTOS CORRECIONAIS 

CONCLUSÃO 

QUANTIDADE DE PROCESSOS 

PAD SAI 
Análise 

 Preliminar 

Absolvição       1      

Arquivamento 1 5 1 

Encaminhamento para CGE - 1 - 

Formalização de TAD - 3 - 

Instauração de PAD   2 - 

Instauração de SAI     10 

Repreensão -      

Suspensão 1      

Em execução / não concluído  6 2 - 

TOTAL 9 11 11 

O detalhamento das ações planejadas na área de Correição e informações sobre a execução (status, 

homem/hora trabalhada, produtos emitidos e outros dados) encontram-se no Apêndice IV. 
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4.4. Demandas extraordinárias 

As demandas não previstas no PACI que ocorreram ao longo do exercício, denominadas 

“Extraordinárias”, podem ser permutadas com as ações previstas (até um limite de 30% das ações), a 

critério do(a) Controlador(a) Seccional. 

E considerando a repactuação do PACI ocorrida em junho/2020, haja vista a necessidade de inclusão 

de ações relativas às contratações realizadas para o enfrentamento da pandemia COVID-19 e 

substituição de demandas originalmente estabelecidas, não houve demanda extraordinária. 

 

4.5. Ações não realizadas / não concluídas 

Do total de 24 ações previstas no PACI/2020, já considerada a sua repactuação em junho/2020, a ação 

referente ao Fomento à Integridade e Consolidação do PMPI não foi realizada, segundo o citado no 

item 4.1. Informa-se, ainda, que não houve demanda para a ação Avaliação e monitoramento da 

devolução de recursos de convênios de entrada ou instrumentos congêneres, que seria realizada pela 

AUGE/CGE, com apoio desta CSEC, como também, a ação referente à elaboração do Plano de Auditoria 

baseada em Riscos foi excluída. 

 

4.6. Avaliação da CSEC quanto à efetividade das recomendações 

A Tabela 7 a seguir apresenta a avaliação da CSEC quanto à efetividade das recomendações 

decorrentes de trabalhos de controle interno, utilizando como base os Relatórios de Avaliação de 

Efetividade (RAE) emitidos no exercício de 2020. 

Tabela 7 - Avaliação da CSEC quanto à efetividade das recomendações 

1 Número RAE: 2260.0414.20 Resultado quanto a efetividade: Total Total % 

Data: 22/04/2020 Implementada 7 87,5 

Documento de 

origem 

 Não Implementada 1 12,5 

 Por ausência de providências 1 12,5 

2260.1488.19 Com medidas em curso - - 

 Excluída (ou) Não se aplica - - 

 TOTAL 8 100 
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2 Número RAE: 2260.0719.20 Resultado quanto a efetividade: Total Total % 

Data: 16/07/2020 Implementada - 0 

Documento de 

origem 

 Não Implementada 15 100 

 Por ausência de providências 15 100 

2260.0303.20 Com medidas em curso - - 

 Excluída (ou) Não se aplica - - 

 TOTAL 15 100 

 

3 
Termo de Avaliação do 

Expediente nº 1331 
Resultado quanto a efetividade: Total Total % 

Data: 04/12/2020 Implementada - - 

Documentos de 

origem 

RAE:      
2260.1686.18 

RA: 
2260.1121.18 

Justificadas 44 95,6 

Não Implementada 2 4,4 

Por ausência de providências 1  

 

NA: 
2260.1201.18 

Com medidas em curso 1 - 

 Excluída (ou) Não se aplica - - 

 TOTAL 46 100 

 

 

4.7. Benefícios decorrentes da atuação da CSEC 

Diante dos trabalhos efetuados ao longo do exercício de 2020, citamos como benefícios decorrentes 

da atuação da Controladoria Seccional, os seguintes: aperfeiçoamento do compliance/conformidade, 

fornecimento de subsídio para atendimento de determinações mandatórias (TCE/MG, CAUC, 

CGE/CAFIMP/Efetividade), atuação pedagógica, por meio de ajustamentos disciplinares, e corretiva, 

mediante a instauração de procedimentos administrativos, nos casos em que a legislação determina.  

 

 
1 Dada a peculiaridade da situação, pela ausência de posicionamento da autoridade competente, de forma tempestiva, ao  
Relatório de Avaliação de Efetividade nº 2260.1686.18 e o respectivo direcionamento às áreas envolvidas, o RAE foi 
novamente submetido, em 27/10/2020, ao Presidente recém empossado. Assim, considerando o Despacho nº 
327/2020/FUNED/PRES, emitido em 12/11/2020 ao NUCAD, por meio do qual foi solicitada a apuração dos fatos e possíveis 
responsabilidades quanto às irregularidades citadas no RAE nº 2260.1686.18, o procedimento foi avocado pela 
Controladoria Seccional, para fins de análise e considerações quanto aos aspectos correcionais e de conformidade dos 
procedimentos, tendo sido emitido o Termo de Avaliação do Expediente nº 133. 
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5. CAPACITAÇÃO E ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO 

5.1. Capacitação e atividades de gerenciamento 

O PACI 2020 previu 800 horas de capacitação em eventos alinhados às atividades desempenhadas pela 

equipe técnica da CSEC/NUCAD. Ao longo do exercício de 2020, a equipe participou de 39 

cursos/seminários/capacitações, totalizando 867 horas, conforme discriminado no Apêndice V. 

Foram previstas no planejamento anual 688 horas de atividades de gerenciamento, inerentes à função 

de chefia da CSEC e NUCAD, tendo sido executadas 764 horas. 

 

6. INFORMAÇÕES RELEVANTES 

6.1 Estrutura da CSEC 

Dada a estrutura da FUNED e o volume de atividades a serem executadas, a disponibilização de recurso 

humano à equipe da CSEC se faz necessária para o bom andamento dos trabalhos.  

7. CONCLUSÃO 

O presente relatório teve como objetivo apresentar um diagnóstico geral a respeito da execução do 

Plano de Atividades de Controle Interno do exercício de 2020 da Fundação Ezequiel Dias. 

Das 24 ações previstas no ano de 2020 para as atividades de Auditoria, Correição Administrativa, 

Transparência e Integridade, já considerando a repactuação do PACI ocorrida em junho/2020 , deixou-

se de realizar a ação referente ao Fomento à Integridade e Consolidação do PMPI, haja vista os 

impactos ocasionados nos trabalhos efetuados pelo Comitê de Integridade, Riscos e Controle, 

conforme citado no item 4.1, o que extrapola a atuação desta Controladoria Seccional. 

Considera-se, portanto, o alcance de 100% das metas estabelecidas para a CSEC no PACI 2020.  

 

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2020. 

 

Soraia Cristina Soares de Oliveira 

Controladora Seccional da FUNED
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APÊNDICE I - EQUIPE OPERACIONAL DE TRABALHO 

EQUIPE DE TRABALHO OPERACIONAL GERAL 

NOME 
HORAS 

PLANEJADAS 
HORAS 

TRABALHADAS 

Soraia Cristina Soares de Oliveira 1.076 1.092  

Denise Ferreira de Melo 1.720 1.736  

Luiz Carlos dos Santos Oliveira 240 20 

Roberta Beatriz Pereira da Silva 320 135  

SUBTOTAL 3.356 2.983  

      

EQUIPE DE TRABALHO OPERACIONAL NUCAD 

NOME 
HORAS 

PLANEJADAS 
HORAS 

TRABALHADAS 

Soraia Cristina Soares de Oliveira 300 300  

Gláucia Milagre Menezes 1.376  1.392  

Luiz Carlos dos Santos Oliveira 1.480 1.676 

Renata Fernanda Sena 1.720 1.736 

Roberta Beatriz Pereira da Silva 1.400 1.601 

Rodrigo Borges Nogueira - 214* 

    

SUBTOTAL 6.276 6.919 

      

TOTAL 9.632 9.902  

   

   

EQUIPE DE APOIO (ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS) 

NOME 

 Ângela Rocha Santos  

 
* Horas que o servidor Rodrigo atuou efetivamente em trabalhos correcionais durante o período que ficou lotado no 
NUCAD. Trata-se de servidor da SES que retornou aos seus quadros funcionais em novembro/2020 
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APÊNDICE II - AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E INTEGRIDADE 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Fomento à Integridade e Consolidação do PMPI 

Objetivo geral: 

Fomentar iniciativas a serem desenvolvidas no âmbito do órgão ou entidade para a 

promoção da integridade, especialmente a consolidação e continuidade das ações 

inseridas no plano de integridade específico que organiza conceitos e práticas aplicáveis 

à realidade da organização. 

Previsão de execução: 01/02/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 150 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Não concluída 

Período de execução: 01/02/2020 a 31/05/2020 Horas de execução: 13 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 
Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

N/A -  

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

Conforme informações do coordenador do Comitê de Integridade, Riscos e Controle instituído pela Portaria nº 93/2019: "Após 
a publicação da Comissão tivemos 2 ou 3 reuniões com a finalidade de alinhar responsabilidades e cronograma de trabalho. 
Como você deve se lembrar. Contudo logo em março houve a erupção da pandemia e a instituição foi absorvida nessas 
atividades. Ademais tivemos a questão do teletrabalho e a adaptação dos servidores ao novo regime. Não obstante, houve 
instabilidade política e substituição do vice-presidente da instituição, que é o presidente da comissão. Diante desse contexto 
as atividades terão que ser repensadas. Nesse sentido, contamos com o apoio de todos vcs que são da Comissão."                                                                                                                                                                                      
E após o envio desse comunicado, o coordenador também deixou de compor o comitê. Assim, as atividades estão sobrestadas. 

 
 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Avaliação da transparência ativa nos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo do Estado de Minas Gerais. 

Objetivo geral: 

O trabalho tem por objetivo verificar se os órgãos e entidades vêm atendendo as 

determinações de transparência ativa constantes do Decreto nº 45.969/2012, na 

Resolução SEPLAG nº 29/2016 e nas melhores práticas de transparência ativa e sugerir 

ações de melhorias em seus sítios institucionais. Previsão de execução: 01/05/2020 a 30/08/2020 Horas previstas: 70 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/05/2020 a 11/08/2020 Horas de execução: 51 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.33.0274.20 Nota Técnica nº 8 - SEI 11/08/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 
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1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Elaborar relatório anual de monitoramento de pedidos de acesso à informação. 

Objetivo geral: 

O trabalho tem como objetivo informar a autoridade máxima do órgão/ entidade os 

aspectos da Lei de Acesso à informação que estão sendo cumpridos e quais necessitam 

de aperfeiçoamento. 

Previsão de execução: 01/01/20202 a 30/10/2020 Horas previstas: 40 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/08/2020 a 16/09/2020 Horas de execução: 20 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.33.0274.20 Nota Técnica nº 10 - SEI 16/09/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 
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APÊNDICE III - AÇÕES DE AUDITORIA 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Consultas técnicas e assessoramento 

Objetivo geral: 
O trabalho visa a elucidação de dúvidas, bem como a prevenção de erros e falhas, 

otimização de procedimentos e sugestões de auditoria. 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 280 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 122 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 
Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

- 

Memorandos CSEC nº 31/2020 e nº 40/2020 
24/07 e 

11/09/2020 

Preenchimento 2 Questionários p/ envio de respostas à GSK Vaccines 24/07 e 
28/07/2020 

Reuniões , Whatsapp e E-mails diversos 02/03 a 
30/12/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Avaliação de Controles Internos do Órgão/Entidade 

Objetivo geral: 

Avaliar a qualidade e a suficiência dos controles internos administrativos instituídos 

órgão/entidade, com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos sejam atingidos, 

considerando os seguintes componentes do sistema de controles internos do 

órgão/entidade: a) Ambiente de controle; b) Avaliação de risco; c) Atividades de 

controle; d) Informação e Comunicação; e) Monitoramento 

Previsão de execução: 01/08/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 100 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/08/2020 a 30/12/2020 Horas de execução: 205 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.01.0456.20 Relatório de Auditoria nº 2260.1485.20 30/12/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 
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1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Monitoramento do passivo de prestação de contas de convênios de saída e ou instrumentos 

congêneres. 

Objetivo geral: 

Monitorar o acréscimo e a redução do passivo de prestação de contas no 

órgão/entidade; bem como as medidas adotadas frente ao referido passivo, em apoio 

à Diretoria Central de Fiscalização de Transferências. 

Previsão de execução: 01/08/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 25 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída (em monitoramento) 

Período de execução: 01/08/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 1 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

- - - 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

A AUGE encaminhou o SEI 1520.01.0001889/2020-41, por meio do qual encaminhou diagnóstico dos convênios de saída dos 

órgãos/entidades. Mediante o Despacho nº 57 os autos foram direcionados à Presidência da FUNED. 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Avaliação e Monitoramento da devolução de recursos de convênios de entrada ou 
instrumentos congêneres. 
 

Objetivo geral: 

Avaliar e monitorar a devolução de recursos de convênios de entrada ou instrumentos 

congêneres no âmbito do órgão/entidade, em apoio à Diretoria Central de Fiscalização 

de Transferências. 

Previsão de execução: 01/07/2020 a 30/11/2020 Horas previstas: 100 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Não houve demanda por parte da CGE 

Período de execução: ___/___/___     a     ___/___/___ Horas de execução:  

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

   

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 
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1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Finalização dos trabalhos alusivos à avaliação de contrato celebrado com a empresa 
CETEST Minas Engenharia e Serviços S/A. (demanda extraordinária) - Repactuação do 
PACI 

Objetivo geral: 

O trabalho tem por objeto avaliar as manifestações e medidas implementadas em 

decorrência da emissão do Relatório Preliminar emitido em 2019, para fins de 

elaboração do Relatório de Auditoria, referente à análise do Contrato nº 2535/2013. 

Previsão de execução: 02/01/2020 a 31/03/2020 Horas previstas: 290 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 02/01/2020 a 31/03/2020 Horas de execução: 293 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.07.0288.18 Relatório de Auditoria nº 2260.0303.20 23/03/2020 

   

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Apuração de Denúncias e Representações 

Objetivo geral: 
O trabalho visa à apuração de denúncias recebidas diretamente pelo órgão/entidade 

ou demandadas pela CGE. 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 180 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 116 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.21.0373.20 

2260.226.03.0035.20 

Nota de Auditoria nº 2260.1296.20   

Termos de Avaliação dos Expediente nº 127 e nº 128. 

20/11, 23/04 e 

26/08/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

No tocante ao Termo de Avaliação do Expediente 127, esse integra a SAI nº 38/2020, e o Expediente 128 foi arquivado. Há 

uma denúncia em apuração em conjunto com a AUGE. 

 

 

 

Anexo 2 - RACI 2020 (29422014)         SEI 1520.01.0004497/2021-44 / pg. 236



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

Fundação Ezequiel Dias  

Controladoria Seccional  

 

Rua Conde Pereira Carneiro, 80 - Gameleira - Belo Horizonte/MG - CEP 30.510-010      

Fone: 31 3314-4568 - www.funed.mg.gov.br 

Página 19 de 28 
 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Avaliação das contratações emergenciais de enfrentamento à pandemia COVID-19, nos 

termos da Resolução CGE nº 10/2020. Repactuação do PACI 

Objetivo geral: 

O trabalho visa avaliar as contratações emergenciais de enfrentamento à pandemia 

COVID-19, com fulcro na Lei nº 13.979/2020 e no Decreto NE nº 113/2020, conforme 

Resolução CGE nº 10/2020.  

Previsão de execução: - Horas previstas: - 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 15/03/2020 a 30/12/2020 Horas de execução: 587 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.21.0166.20 Notas de Consultoria nº 2260.0515.20, nº 2260.0584.20 e nº 2260.0700.20 
25/05, 19/06 e 

13/07/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Avaliação e monitoramento das contratações emergenciais de enfrentamento à 

pandemia COVID-19, nos termos da Resolução CGE nº 18/2020. Repactuação do PACI 

Objetivo geral: 
O trabalho visa avaliar as  contratações e contratos de bens e serviços relativos ao 

combate à pandemia Covid-19, nos termos da Resolução CGE nº 18/2020.  

Previsão de execução: - Horas previstas: - 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 15/03/2020 a 30/12/2020 Horas de execução: 587 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.21.0166.20 Nota de Auditoria nº 2260.1233.20 12/11/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 
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1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Elaboração do relatório de controle interno relativo à prestação de contas do exercício 

da FUNED. 

Objetivo geral: 

O trabalho tem por objeto a elaboração do Relatório de Controle Interno, a ser emitido 
em observância ao art. 10 da Instrução Normativa TCMG nº 14, de 14 de dezembro de 
2011, que disciplina a organização e a apresentação das contas anuais dos 
administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das 
administrações direta e indireta estadual e municipal, para fins de julgamento. 

Previsão de execução: 01/02/2020 a 15/05/2020 Horas previstas: 640 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 03/02/2020 a 10/05/2020 Horas de execução: 413 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.22.0146.20 Relatório de Auditoria de Gestão nº  1 08/05/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Exame e certificação de Tomadas de Contas Especiais. 

Objetivo geral: 

O trabalho tem por objeto a manifestação do auditor acerca das tomadas de contas 
especiais para fins de emissão do Relatório e do Certificado do Auditor Interno sobre 
Tomada de Contas Especial exigidos pela IN nº 03/2013 do TCEMG e conforme as 
orientações contidas no Manual de Instruções sobre Tomada de Contas Especial. 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 320 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Não houve demanda 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 4 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

- -  

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

Houve recomposição ao erário para 2 procedimentos em que havia previsão de instauração de TCE. Há ainda 2 procedimentos 

pendentes de instauração, aguardando despacho da Presidência. 
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1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Avaliação da instrução processual e certificação dos processos administrativos 

punitivos que concluírem pela inclusão de fornecedores no CAFIMP. 

Objetivo geral: 

O trabalho tem por objeto proceder à verificação prévia da regularidade formal de 
processos administrativos punitivos, para as unidades setoriais e secciona- de controle 
interno e certificação dos processos administrativos punitivos, que concluírem pela 
inscrição de fornecedores no “Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual” – CAFIMP, a serem encaminhados à 
Controladoria-Geral do Estado, nos termos do art. 43, inciso XII do Decreto nº. 
45.902/2012, e Resolução CGE nº 010/2014. 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 32 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Não houve demanda 

Período de execução: ___/___/___     a     ___/___/___ Horas de execução: - 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 
Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

   

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 

Avaliação da adequação dos procedimentos adotados pelos órgãos e entidades no que 

tange à manutenção e ao restabelecimento da regularidade jurídica, fiscal, econômico-

financeira e administrativa (CAUC). 

Objetivo geral: 

Avaliação dos procedimentos preventivos adotados pelos órgãos e entidades no que 
tange à manutenção e ao restabelecimento da regularidade jurídica, fiscal, econômico-
financeira e administrativa (CAUC), nos termos do Decreto nº 45.583/11 e Resolução 
Conjunta SEF/SEPLAG/CGE/AGE nº 4.781/2015. 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 33 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 173 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 
Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.21.0053.20 Nota de Auditoria nº 2260.0109.20 03/02/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

A CSEC efetua o monitoramento diário da regularidade da FUNED no CAUC. 
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1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: 
Avaliação do cumprimento das medidas saneadoras ou recomendações contidas nos 

Relatórios de Auditoria. 

Objetivo geral: 
O trabalho tem como objetivo garantir o cumprimento das recomendações contidas 

nos Relatórios de Auditoria. 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 264 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 02/01/2020 a 30/12/2020 Horas de execução: 53 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 
Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226. 07.0329.19  

 2260.226.07.0288.18                           

Relatórios de Avaliação de Efetividade nº 2260.0414.20 e nº 2260.0719.20 e 

Termo de Avaliação Expediente nº 133 

22/04, 16/07 e 

04/12/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 
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APÊNDICE IV - AÇÕES DE CORREIÇÃO 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Realização de juízo de admissibilidade, análise prévia e investigação preliminar. 

Objetivo geral: 

Promover análises pré-processuais e diligenciar para formalização de termo de 
ajustamento disciplinar ou instauração de sindicâncias e processos administrativos 
disciplinares em tempo razoável. Verificar a ocorrência de atos lesivos praticados por 
pessoas jurídicas nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual 
nº46.782/2015 (responsabilização de pessoas jurídicas). 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 840 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 124 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 
Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.03.0035.20 Termos de Avaliação de Expediente nº 126 a nº 136 07/01 a 30/12/2019 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Instrução de Sindicâncias e Processos Administrativos Disciplinares. 

Objetivo geral: 

Realizar instrução de Sindicâncias, Processos Administrativos Disciplinares e 

Formalização de Termos de Ajustamento Disciplinares, quando estes forem realizadas 

por servidores integrantes das equipes da CSEC e/ou NUCAD.  

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 3.200 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 4.150 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.03.0035.20 
Despachos nº 2, 4, 10, 23, Notas de Auditoria SIGA nº 2260.0224.20, 0306.20,  

SEI nº 2, 3 (CSEC), 3 (NUCAD), 5, 6, 7, 9,  11. 

03/03 a 

02/12/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

 

Anexo 2 - RACI 2020 (29422014)         SEI 1520.01.0004497/2021-44 / pg. 241



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  

Fundação Ezequiel Dias  

Controladoria Seccional  

 

Rua Conde Pereira Carneiro, 80 - Gameleira - Belo Horizonte/MG - CEP 30.510-010      

Fone: 31 3314-4568 - www.funed.mg.gov.br 

Página 24 de 28 
 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Monitoramento e controle das medidas de ajustamento disciplinar. 

Objetivo geral: Monitorar e controlar as medidas de ajustamento disciplinar 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 48 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 10 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

- TADs nº 01, 02 e 03/2020 
11/01, 12/02 e 

26/10/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Acompanhamento dos trabalhos das comissões sindicantes e processantes 

Objetivo geral: 
Estabelecer cronograma para conclusão dos trabalhos das comissões sindicantes ou 
processantes e acompanhar o cumprimento dos prazos acordados, diligenciando para 
conclusão das apurações em tempo razoável. 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 320 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 177 

3 – PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

- -  

4 – INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

Não houve produto emitido, orientação informal. 
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1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Avaliação de procedimentos disciplinares concluídos pelas comissões 

Objetivo geral: 
Manifestação em procedimentos disciplinares a fim de subsidiar a decisão da 

autoridade julgadora.  

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 640 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 445 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.03.0035.20 
Notas de Auditoria SIGA nº 2260.0224.20, 0306.20,  SEI nº 2, 3 (CSEC), 3 

(NUCAD), 5, 6, 7, 9,  11. 

03/03 a 

02/12/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Avaliação da Efetividades das Decisões Correcionais 

Objetivo geral: Avaliar o cumprimento das decisões em matérias correcionais 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 360 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 285 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

2260.226.03.0035.20 
Notas Técnicas nº 2260.0101.20, SEI nº 1.  

Notas de Efetividade (50), Memorandos (43) do NUCAD 

03/02 a 

29/12/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 
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1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Prevenção e aperfeiçoamento disciplinar. 

Objetivo geral: 
Verificar a necessidade de realização de palestras ou cursos para divulgação do regime 
disciplinar, do Ajustamento Funcional e/ou treinamento de comissões 
processantes/sindicantes para instrução dos procedimentos disciplinares. 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 40 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Sem demanda 

Período de execução:  Horas de execução:  

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

   

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 

 

 

 

1 - PLANEJAMENTO DA AÇÃO 

Ação: Alimentar banco de dados e gerir informações correcionais. 

Objetivo geral: Consolidar dados e informações correcionais 

Previsão de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas previstas: 150 

2 - EXECUÇÃO DA AÇÃO  

Concluída 

Período de execução: 01/01/2020 a 31/12/2020 Horas de execução: 84 

3 - PRODUTOS EMITIDOS 

Nº Processo SIGA 

Produto 

(Tipo/Nº SIGA) Data entrega 

- Planilhas encaminhadas à COGE 
Jan, Mai e 

Set/2020 

4 - INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A AÇÃO 
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APÊNDICE V - CAPACITAÇÃO 
 

TEMA ÁREA PARTICIPANTES 
CARGA 

HORÁRIA 

Curso A atuação do controle na perspectiva emergencial 

 
 
 

Auditoria 
 
 
 
  

Soraia Soares 

4 

Treinamento Neoway - sistema contratações Coronavirus. 
1 

Evento Pode Falar 6º Episódio - Controlador-Geral e Auditora de 
Contas Públicas da CGE/PB - Rossana Guerra. 

1 

Webseminário IIA - Instituto dos Auditores Internos do Brasil - O papel 
das IPPFs (Normas Internacionais das Práticas de Auditoria Interna) na 
consolidação da função de auditoria e fortalecimento da governança 
no setor público. 

2 

46º Fórum Permanente de Controle Interno – Modelo de Capacitação 
de Auditoria Interna no Poder Executivo 

4 

XVI Encontro Nacional de Controle Interno / CONACI 20 

CGE Eventos do Treinamento de Avaliação da Estrutura de Controle 
em Nível de Entidade 

4 

Capacitação SisPMPI Transparência 
e Integridade 

  

2 

Treinamento Neoway - sistema contratações Coronavirus.  
 

Auditoria 
 

Correição 
 

Transparência 
e Integridade 

 
Denise Melo 

  
  

1 

CGE Eventos do Treinamento de Avaliação da Estrutura de Controle 
em Nível de Entidade 

4 

Curso Capacitação Webinar/CGU - Modulo 01: Direito Administrativo 
Disciplinar para Estatais 

Correição 9 

Capacitação SisPMPI 
Transparência 
e Integridade 

2 

Capacitação Lei de Acesso à Informação/CGE  12 

Curso TCU: Controles na Administração Pública. Auditoria 
Glaucia Menezes 

30 

Curso TAC (CGU) Correição 6 

XVI Encontro Nacional de Controle Interno / CONACI Auditoria 

Luiz Carlos Oliveira 

20 

“Treinamento Introdutório” para novos membros de Comissão de 
Ética 

Correição 

14 

11º Encontro Anual do Conselho de Ética Pública com as Comissões de 
Ética 

8 

Curso: Controle Social (Escola de Governo) Transparência 
e Integridade 

20 

Webinário Como estruturar processos de concessões comuns e PPPs 

Outro 

5 

Curso Endeavor: Noções Básicas do Trabalho Remoto. 20 

Curso Ministério da Economia: Ágil no Contexto do Serviço Público. 3 

Curso 011.Lab: Linguagem simples aproxima o governo das pessoas. 
Como usar? 

Outro Renata 20 

Maratona das Contratações Públicas – CONSULTRE Outro 

Rodrigo 

2 

Curso TCU: Controles na Administração Pública. Auditoria 30 

“Diálogos sobre Controle Interno” - TCE-ES Auditoria 2 

1ºSeminário Mineiro de Integridade Transparência 
e Integridade 

Soraia, Denise, 
Glaucia, Luiz, Renata, 
Roberta, Rodrigo 

48 

Webseminário CGE - Conferência Magna - Ministra Cármen Lúcia/STF. 
Correição 114 
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TEMA ÁREA PARTICIPANTES 
CARGA 

HORÁRIA 

Café com NUCAD Correição Soraia e Glaucia 4 

Prevenção e enfretamento à prática de Assédio Moral no trabalho - 
Módulo Servidor Correição 

Luiz, Renata, Roberta 
e Rodrigo 

160 

Curso Procedimentos Administrativo Disciplinar - COGE/CGE - Módulo 
01 Correição Glaucia e Denise 

22 

Curso PAD Eletronico - CGE 8 

Curso CGE: Deveres, Ilícitos Administrativos e Sanções Correição  
Glaucia, Renata e 

Roberta 
21 

Curso PC Crime Cibernético Outro Glaucia e Roberta 34 

Curso FGV: Normas anticorrupção, antissuborno e compliance público 
(EAD). 

Auditoria 
Glaucia e Rodrigo 

10 

Participação curso à distância “Juízo de Admissibilidade” promovido 
pela CGU. 

Correição 34 

Curso " PAD in LIVE"  CGU - MODULO 1 Correição 
Luiz e Roberta 

38 

Curso Ministério da Economia: Ágil no Contexto do Serviço Público. Outro 30 

Curso CGE: Prática Correcional Correição 
Luiz, Renata e 

Roberta 
96 

TOTAL 867 
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