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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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NOTA DE AUDITORIA Nº 2260.0463.21 

PROCESSO SIGA nº 2260.226.22.0185.21  

 

1 - DESTINATÁRIO 

 

 

Sr. Dario Brock Ramalho - Presidente da Fundação Ezequiel Dias. 
 
 

2 - REFERÊNCIA 

 
Em cumprimento às determinações contidas na Instrução Normativa n° 14, de 14 de dezembro de 

2011 e na Decisão Normativa nº 01, de 3 de fevereiro de 2021, ambas editadas pelo TCE/MG, 

avaliamos as contas de gestão do exercício financeiro de 2020 da Fundação Ezequiel Dias, cujos 

achados relacionados no Relatório de Auditoria de Gestão a ser entregue ao Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais até a data de 31/05/2021, serão considerados no presente documento, em 

consonância com a Instrução Normativa CGE/AUGE nº 4/2020. 

 

3 - ANÁLISE 

 

Mediante as análises efetuadas para as contas de gestão alusivas ao ano-exercício de 2020 da 

Fundação Ezequiel Dias, e segundo os apontamentos contidos no Relatório de Auditoria de Gestão, 

apresentamos os seguintes achados: 

1. No que tange à cronologia de pagamentos: 

➢ Intempestividade na emissão de justificativas para situações de quebra de ordem 

cronológica da amostra de pagamentos relativos a aquisições e serviços na fonte de 

recursos 10 e ausência das respectivas publicações. 
 

2. Acerca da Gestão Orçamentária: 

➢ 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; 
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➢ Divergências verificadas nos valores do desempenho orçamentário registrados no 

SIGPLAN/Portal de Planejamento e Orçamento do Estado de Minas Gerais, segundo consta 

do Relatório Institucional de Monitoramento - janeiro a dezembro de 2020, tendo sido 

excluídas as Despesas de Pessoal e Auxílio do cômputo das metas naquele sistema,  cujo 

resultado obtido para o índice de eficiência é distinto para o que foi apurado pela CSEC, 

quanto às ações 1030, 4187, 4189, 4272, 4288, 4289. 
 

3. Acerca da Gestão Financeira: 

➢ Ocorrência de despesas realizadas no exercício de 2020 com Encargos Financeiros - item 

39.26, no valor de R$ 15.516,95; 

➢ Justificativas apresentadas para a geração de multas e juros indicam a necessidade de 

apurar se o fato gerador de tais despesas decorreu de omissão de servidor, notadamente, 

no que se refere aos Empenhos nº 102, nº 1139, nº 1248, nº 1975; 

➢ Ocorrência de Despesas de Exercícios Anteriores, conta 31.90.92, item 01 - pessoal, no valor 

de R$ 152.044,23 e conta 33.90.92, item 02 - outras despesas, no valor de R$ 11.804,93. 
 

4. Acerca da Gestão Patrimonial: 

➢ 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 verificadas quanto aos responsáveis por Unidades de Programação de 

Gastos, segundo a Planilha de fechamento do inventário de bens permanentes do exercício 

de 2020, a exemplo de responsáveis divergentes em relação à planilha de controle do 

Serviço de Custos/FUNED, de unidade sem a identificação do responsável, de 3 servidores 

responsáveis pela mesma UPG. 

➢ Inconsistências verificadas em termos de cessão de uso/comodato, a exemplo de 

instrumentos não formalizados, com prazo de vigência vencido ou sem conter tal 

informação; 

➢ Materiais de consumo não localizados, cujo valor perfaz R$ 2.176.606,87; 

➢ Falhas de controle quanto ao monitoramento de materiais doados com vistas a demonstrar 

e garantir a sua adequada aplicação para enfrentamento à pandemia COVID-19. 
 

5. Relativas às Providências adotadas pelo gestor diante de danos causados ao erário: 

➢ Existência de passivo de procedimentos que indicam dano ao erário, cujas medidas para 

ressarcimento estão em curso ou contêm informação de que serão objeto de tratamento 

pela gestão, segundo citados nos itens 5.3 e 6 do RAG. 
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6. Demais achados relativos a atos de gestão: 

➢ Existência de saldo na Conta 1.1.3.4 - Créditos por Danos ao Patrimônio, no valor de R$ 

418.455,64, 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, 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 perfaz R$ 19.417.280,09, mas se encontra pendente de 

regularização, conforme citado no relatório de gestão do exercício anterior (antigas rubricas 

199.01.05.09 e 113.02); e também, referente às despesas glosadas nas prestações de 

contas dos convênios 01/2004 e 02/2008 celebrados com a FAURGS e UFRGS, que perfazem 

o 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). 

 

4 - RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do exposto, recomenda-se a adoção das seguintes medidas: 

A. Que sejam revistos os fluxos internos para que as justificativas utilizadas para eventuais 

quebras de ordem cronológica de pagamentos sejam tempestivamente publicadas, 

objetivando o fortalecimento dos controles interno, externo e social,  segurança aos credores 

quanto ao momento em que receberão seus pagamentos e aderência às normas. 

B. 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, com vistas ao 

equilíbrio das contas públicas, melhoria da transparência, o desenvolvimento e disseminação 

de boas técnicas e práticas orçamentárias, entre outros. 

C. Monitorar os dados contidos no SIGPLAN/Portal de Planejamento e Orçamento do Estado de 

Minas Gerais, acerca dos valores de desempenho orçamentário, cujas Despesas de Pessoal e 

Auxílio não foram consideradas no cômputo das metas. 
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D. Adotar 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. Se caso for, adotem-se as providências para o devido ressarcimento, em 

cumprimento ao disposto no art. 12, §1º e §2º, do Decreto nº 37.924/1996.  

Na sequência, seja encaminhada a respectiva documentação para avaliação pela Controladoria 

Seccional. 

E. Adotar medidas para regularização dos itens não localizados e das pendências apuradas para 

os inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, dos materiais em almoxarifado 

ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e 

recebidos em cessão, em cumprimento ao que determina o § 6º do Artigo 3º do Decreto 

48.080 de 11/11/2020.  

F. Identificar os materiais remanescentes não localizados/extraviados e encaminhar a 

documentação à Controladoria Seccional para apuração dos fatos, nos termos do art. 57 do 

Decreto Estadual nº 45.242/2009.  

G. Providenciar a formalização de instrumentos de cessão, guias, requisições, objetivando a 

adequada utilização/aplicação do bem público, em especial, para os materiais doados para 

enfrentamento à pandemia COVID-19, com vistas a garantir a sua preservação, devida guarda, 

localização e segurança, nos termos dos arts. 20, 39, 42 e 45, do Decreto Estadual nº 

45.242/2009. 

H. Atentar às recomendações e sugestões contidas nos relatórios emitidos pelas Comissões 

Inventariantes, da Dívida Flutuante e Fundada, que deverão ser consideradas no sentido de 

mitigar riscos e propiciar condições favoráveis em futuros trabalhos. 

I. Dar continuidade às medidas para reaver os danos referentes aos procedimentos conforme 

citado no item 5 desta nota.  

J. Quanto ao item “2.3 - Resultado da Avaliação da estrutura de Controle Interno da FUNED” do 

RAG, que as medidas (2.1.12 a 2.1.15) propostas no Relatório de Auditoria nº 2260.1485.20 

sejam justificadas e/ou consideradas entre as ações estabelecidas em Plano de Ação. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

O presente documento tem por objetivo informar ao dirigente máximo da Fundação Ezequiel Dias 

sobre os achados de falhas e apresentar as medidas para o seu saneamento, conforme identificados 

no Relatório de Auditoria de Gestão, cujo documento integrará a prestação de contas do ano-exercício 

de 2020 desta instituição, em atendimento às disposições contidas na Instrução Normativa TCEMG n° 

14, de 14 de dezembro de 2011 e na Decisão Normativa TCE/MG nº 01, de 3 de fevereiro de 2021. 

Diante de todo exposto, propõe-se o desenvolvimento de um plano de ação a ser apresentado pela 

gestão no prazo de 60 (sessenta) dias, no qual sejam abordados o objetivo geral que se busca alcançar 

por meio das ações, como também, as ações que serão realizadas e seus objetivos e o cronograma 

para o seu desenvolvimento, informando os responsáveis, prazos para implementação e, quando 

possível, elementos de medida, como indicadores e metas, e os benefícios efetivos que irão advir das 

recomendações. 

Por fim, nos termos do Roteiro para Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão da AUGE/CGE e 

em observância ao que estabelece o art. 8º da Lei nº 12.527/2011, orienta-se disponibilizar, em área 

de amplo acesso do sítio eletrônico da FUNED, os documentos da prestação de contas entregues ao 

TCE/MG e informações de interesse coletivo ou geral relacionados às contas do exercício de 2020, 

incluindo as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas, até 30 (trinta) dias após o prazo 

para remessa da prestação de contas anual ao TCE/MG, isto é, até 30/6/2021. 

 

 

 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 

Soraia Cristina Soares de Oliveira 

Controladora Seccional da FUNED 
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