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- EQUIPE DA AUDITORIA INTERNA - 2014 
audin@fiocruz.br 

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/apresentacao-5 
 
 
 
CHEFIA DA AUDITORIA: 
 

SILVINA DA COSTA MARQUES – Auditora-Chefe 
 

LUCILENE SANTOS DE OLIVEIRA – Assistente de Gestão Pleno III 

VALÉRIA LISBOA REIS – Auxiliar Administrativo 
 
 
COORDENAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA: 

 

RONALDO MADEIRA D’AGUILA – Analista de Gestão em Saúde  
 

ADRIANA MARIA DA COSTA FRAGA – Analista em Gestão Junior 

ANA APARECIDA COSTADELLA – Analista de Gestão em Saúde 

DAGOBERTO DOMINGOS DE ARAÚJO – Assistente em Gestão em Saúde 

JURANDYR CÂNDIDO DA ROSA FILHO – Analista em Gestão Pleno I 

MARIA DE FÁTIMA SILVA – Analista em Gestão Pleno III 

MARIA ESTELA LEITE – Analista de Gestão em Saúde 

REGINA LÚCIA DE C. JANUÁRIO DIAS – Analista de Gestão em Saúde 

WILLIAN KELLER DE REZENDE LIMA – Analista de Gestão em Saúde                                               
 
 
NÚCLEO DE AÇÕES DE AUDITORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS: 
 

JÚLIO CARLOS CAMPOS – Analista de Gestão em Saúde 

RAFAEL SAMMARTINO SENISE – Analista de Gestão em Saúde 

EVANILDA FERREIRA CONFESSOR – Assistente de Gestão Pleno III 

 
 

COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO: 
 

LUCIANA ROSA DOS SANTOS – Analista de Gestão em Saúde 
 

AGNALDO FERREIRA MORAES DA ROCHA – Analista em Gestão Pleno I 

ANALICE MATTOS DE OLIVEIRA – Analista em Gestão Pleno I 

ANDRÉA SANTOS FERREIRA – Analista de Gestão em Saúde 
  

  

  

  

  

  

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/apresentacao-5
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11  ––  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO            

 
A Auditoria Interna é um órgão seccional da Fiocruz, conforme dispõe o inciso III do 

artigo 3º do Estatuto da Fiocruz, aprovado pelo Decreto n. º 4.725, de 09 de junho de 2003. No 

entanto, de acordo com o Decreto nº 3.591 de 06/09/2000 e a Instrução Normativa da 

Secretaria Federal de Controle Interno nº 01, de 06 de abril de 2001, a AUDIN se sujeita à 

orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, prestando apoio aos órgãos e às unidades que o integram. 

A Auditoria Interna tem como finalidades básicas: fortalecer a gestão, racionalizar as 

ações de controle e prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder 

Executivo Federal. O fortalecimento da gestão consiste em agregar valor ao gerenciamento, 

contribuindo para o cumprimento das metas, a execução dos programas de governo e 

orçamento da União no âmbito da FIOCRUZ, a comprovação da legalidade e a avaliação dos 

resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão. A racionalização das 

ações de controle tem por objetivo otimizar a utilização dos recursos humanos e materiais 

disponíveis. O apoio ao Sistema de Controle Interno consiste no fornecimento periódico de 

informações sobre os resultados dos trabalhos realizados, bem como no atendimento das 

solicitações específicas. 

 

Em 2014, o quadro de pessoal da AUDIN ficou constituído da seguinte forma: 
 

 Chefia da Auditoria: 

- 01 Cargo Comissionado - formação: Ciências Contábeis e Administração. 

- 01 Secretária Terceirizada - formação: nível médio. 

- 01 Auxiliar Terceirizado de Serviços Gerais - formação: nível fundamental. 
 

 Coordenação de Ações de Auditoria: 

- 05 Analistas de Gestão em Saúde – formação: 01 em Administração, 01 em 

Ciências Contábeis, 01 em Letras, 01 em Economia/Matemática e  01 em 

Matemática. 

- 01 Assistente de Gestão em Saúde – formação: nível médio. 

- 03 Profissionais Terceirizados - formação: 01 em Administração, 01 em 

Contabilidade e 01 em Controladoria e Informações Gerenciais.  
 

 Núcleo de Ações de Auditoria em Recursos Humanos: 

- 02 Analistas de Gestão em Saúde – formação: 01 em Direito e 01 em 

Administração. 

- 01 Profissional Terceirizado – formação: Administração  
 

 Coordenação de Acompanhamento e Gestão da Informação: 

- 02 Analistas de Gestão em Saúde – formação: 01 Administração e 01 em Biologia. 

- 02 Profissionais Terceirizados - formação: 02 em Administração.  

 

  

22  ––  AAÇÇÕÕEESS  DDEE  AAUUDDIITTOORRIIAA  IINNTTEERRNNAA  

  

22..11  --  AAuuddiittoorriiaass  ddee  CCoonnffoorrmmiiddaaddee  
 

Objetivos: verificar o desempenho da gestão, o cumprimento da legislação em vigor e 

propor ações preventivas/corretivas. 

Metodologia: Planejamento dos trabalhos (conhecimento da unidade e/ou dos assuntos 

que serão focos; indicadores de trabalhos já realizados pela AUDIN e pelos órgãos de controle); 

estudo e atualização da legislação; definição da amostragem; solicitação de processos e 
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outras informações às Unidades; análise processual na própria Audin; trabalho de campo nas 

Unidades, utilizando, no que couber, os procedimentos e técnicas definidas na IN SFC nº 01 de 

06/04/2001 e prestando orientações preventivas e corretivas; elaboração do relatório. 

 
NNºº  RREELLAATTÓÓRRIIOO//  

UUNNIIDDAADDEE//FFOOCCOO  
ÁÁRREEAASS  AAUUDDIITTAADDAASS  EESSCCOOPPOO  PPEERRÍÍOODDOO  RRHH  

TTOOTTAALL  

HH//HH  

002/2014 

FIOPREV 

Previdência, Assistência,  

Administrativa e 

Financeira. 

Força de trabalho, folha 

de pagamento, acordo 

coletivo, livro razão, 

balancetes, atas de 

reuniões, regulamento 

interno, Inadimplência. 

03/02 a 

14/03/14 
02 analistas 432 

003/2014 

SGAWEB-RH 

Sistema de Gestão 

Administrativa - módulo 

RH 

Base de dados do 

SGAWEB-RH e dos SRHS 

das Unidades auditadas 

em 2012/2013. 

15/01 a 

10/02/14 
03 analistas 170 

004/2014 

IFF 

Controles da Gestão, 

Gestão Financeira, 

Gestão Patrimonial, 

Gestão de RH, Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços, Gestão 

Operacional. 

Resposta a solicitações e 

nota de auditoria, análise 

de processo, SIAFI 

GERENCIAL. 

03/02 a 

02/06/14 

02 analistas, 

01 

assistente e 

02 apoios 

490 

006/2014 

Presidência 

e Escritório 

Fiocruz/Mato 

Grosso do Sul (*) 

Controles da Gestão, 

Gestão Financeira, 

Gestão Patrimonial, 

Gestão de RH, Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços, Gestão 

Operacional. 

Resposta a solicitações e 

notas de auditoria, análise 

de processos, SIAFI 

GERENCIAL. 

31/03 a 

31/07/14 

03 analistas, 

01 

assistente e 

01 apoio 

1440 

007/2014 

Bens Imóveis 

Contas contábeis n° 

1.4.21.1.91.00 (Obras em 

Andamento) e 

1.4.2.1.1.98.00 (Bens 

Imóveis a Classificar). 

Resposta a solicitações 

de auditoria, análise de 

processos e contas 

contábeis, SPIUNET, SIAFI. 

14/04 a 

04/08/14 

01 analista 

e 01 apoio 
1088 

010/2014 

ILMD 

Controles da Gestão, 

Gestão Financeira, 

Gestão Patrimonial, 

Gestão de RH, Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços, Gestão 

Operacional. 

Resposta a solicitações de 

auditoria e nota de 

auditoria, análise de 

processos, SIAFI 

GERENCIAL. 

30/06 a 

28/11/14 

01 

assistente, 

02 analistas 

e 02 apoios 

1640  

013/2014 

INCQS 

Controles da Gestão, 

Gestão Financeira, 

Gestão Patrimonial, 

Gestão de RH, Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços, Gestão 

Operacional. 

Resposta a solicitações de 

auditoria e e-mails, SIAFI 

GERENCIAL. 

11/08 a 

28/11/14 

02 analistas 

e 01 apoio 
1320 

016/2014 

DIREH 

Controles da Gestão, 

Gestão Financeira, 

Gestão de RH, Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços, Gestão 

Operacional. 

Resposta a solicitações de 

auditoria e e-mails, SIAFI 

GERENCIAL. 

06/10 a 

22/12/14 

02 analistas 

e 01 apoio 
1464 
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NNºº  RREELLAATTÓÓRRIIOO//  

UUNNIIDDAADDEE//FFOOCCOO  
ÁÁRREEAASS  AAUUDDIITTAADDAASS  EESSCCOOPPOO  PPEERRÍÍOODDOO  RRHH  

TTOOTTAALL  

HH//HH  

018/2014 

Farmácia 

Popular do Brasil 

Controles da Gestão, 

Gestão Financeira, 

Gestão de RH, Gestão de 

Suprimento de Bens e 

Serviços, Gestão 

Operacional. 

Resposta a solicitação de 

auditoria, SIAFI GERENCIAL. 

10/11 a 

30/12/14 

01 

assistente, 

01 analista 

e 01 apoio 

672 

TOTAL HH 8.716 

(*) – A auditoria prevista no PAINT/2014 na Fiocruz Mato Grosso do Sul – MS foi inserida durante a  

realização da auditoria na Presidência. Tal decisão foi tomada em razão da Fiocruz/MS ainda ser um 

escritório técnico e estar vinculada à Presidência.  

 
   

22..22  --  AAuuddiittoorriiaass  ddee  RRHH  

  
Objetivos: verificar o cumprimento da legislação em vigor, na área de pessoal, e propor 

ações preventivas/corretivas. 

Metodologia: Planejamento da auditoria e verificação das situações específicas 

utilizando, no que couber, os procedimentos e técnicas definidas na IN SFC 01 de 06/04/2001 e 

prestando orientações preventivas e corretivas. 

 
NNºº  RREELLAATTÓÓRRIIOO//  

UUNNIIDDAADDEE  
FFOOCCOO  EESSCCOOPPOO  PPEERRÍÍOODDOO  RRHH  

TTOOTTAALL  

HH//HH  

001/2014 
Aposentadorias e 

Pensões 

Análise processos de 

aposentadorias e pensões 

concedidas no 1º 

semestre/2013. 

02/01 a 

10/02/14 

(27d) 

02 analistas 360 

005/2014 

Licença por 

Motivo de 

Afastamento de  

Cônjuge 

Resposta a solicitações de 

auditoria e análise de 

processos. 

03/02 a 

31/03/14 
02 analistas 312 

008/2014 Auxílio-Transporte 

Resposta a solicitações de 

auditoria, análise de 82 

processos, SIAPE. 

24/04 a 

27/06/14 
02 analistas 264 

011/2014* 
Folha de 

Pagamento 

Análise da folha de 

pagamento de servidores. 

10/04 a 

03/11/14 
02 analistas 264 

015/2014 

Cessão e 

Disposição por 

Convênio 

Análise de 38 processos. 
08/09 a 

21/11/14 
02 analistas 304 

019/2014 
Aposentadorias e 

Pensões 

Análise processos de 

aposentadorias e pensões 

concedidas no 2º 

semestre/2013. 

04/11 a 

11/12/14 
02 analistas 360 

TOTAL HH 1.864 
(*) Embora a auditoria com foco em Folha de Pagamento seja realizada no decorrer do exercício, só foram 

computadas as horas exclusivamente dedicadas ao referido trabalho. 

  
  

22..33  --  AAuuddiittoorriiaass  EEssppeecciiaaiiss  
 

Objetivo: Verificar situações específicas originadas por solicitações da Secretaria Federal 

de Controle e outros órgãos. 

Metodologia: Planejamento da auditoria e verificação das situações específicas 

utilizando, no que couber, os procedimentos e técnicas definidas na IN SFC 01 de 06/04/2001 e 

prestando orientações preventivas e corretivas. 
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NNºº  RREELLAATTÓÓRRIIOO//  

UUNNIIDDAADDEE//FFOOCCOO  
ÁÁRREEAASS  AAUUDDIITTAADDAASS  EESSCCOOPPOO  PPEERRÍÍOODDOO  RRHH  

TTOOTTAALL  

HH//HH  

009/2014 

Contratos de 

Serviços de Apoio e 

Manutenção 

Apontamentos dos relatórios 

de auditoria de conformidade 

dos últimos 03 anos de acordo 

com o PAINT 

29/05 a 

24/06/14 
02 analistas 50 

TOTAL HH 50 

 

 A auditoria especial realizada com foco nos principais registros emitidos pela Auditoria 

Interna em relatórios de auditoria de conformidade, considerando também os resultados de 

ações realizadas na Fiocruz pelos órgãos de controle interno e externo dentro do segmento de 

contratos de serviços de apoio e de manutenção em geral, com destaque para os contratos 

de terceirização firmados nos anos de 2012/2013/2014, teve por demanda uma solicitação da 

Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional com o objetivo de apoiar as 

discussões sobre a definição de diretrizes orçamentárias para 2015 considerando os possíveis 

desdobramentos das fiscalizações em contratos de prestação de serviços, pela falta de 

aderência às normativas da gestão de contratos e considerando também os registros dos 

órgãos de controle interno (CGU) e externo (TCU). 
 

 

22..44  --  MMoonniittoorraammeennttooss  
 

OObbjjeettiivvoo:: acompanhar a implementação das recomendações expedidas pela auditoria 

interna e dos órgãos de controle interno e externo. 

MMeettooddoollooggiiaa::  pplanejamento da auditoria e verificação da implementação das 

recomendações contidas nos relatórios de conformidade que tenham direcionamento ao 

procedimento de monitoramento posterior e no plano de providências permanente (CGU) 

utilizando, no que couber, os procedimentos e técnicas definidas na IN SFC 01 de 06/04/2001 e 

prestando orientações preventivas e corretivas. 
 
 

22..44..11  --  PPeennddêênncciiaass  ddooss  rreellaattóórriiooss  ddaa  AAuuddiittoorriiaa  IInntteerrnnaa::  
 

NNºº  RREELLAATTÓÓRRIIOO//  

UUNNIIDDAADDEE//FFOOCCOO  
ÁÁRREEAASS  AAUUDDIITTAADDAASS  EESSCCOOPPOO  RRHH  

TTOOTTAALL  

HH//HH  ((****))  

012/2014 - CECAL Contratos 

Apontamentos pendentes do Relatório 

da Auditoria de Conformidade                

17/2013 – Proc. 25380.002393/13-12. 

01 analista 32 

014/2014 - INI Contratos 

Apontamentos pendentes do Relatório 

da Auditoria de Conformidade                

02/2013 – Proc. 25380. 001329/2013-14. 

01 analista 48 

017/2014 - 

FARMANGUINHOS 

Desconto indevido 

auxilio-refeição 

Apontamentos pendentes do Relatório 

da Auditoria de Conformidade                

08/2013 – Proc. 25380. 002396/2013-56. 

01 analista 48 

020/2014 - DIREH 
Afastamento para 

Mestrado 

Apontamentos pendentes do Relatório 

da Auditoria de Conformidade                

18/2014 – Proc. 25380. 002124/2013-56. 

01 analista 32 

TOTAL HH 160 
(**) Os períodos não foram computados, pois cada trabalho foi executado em vários  períodos diferentes ao 

longo de todo o ano, porém estão computadas as HH para cada trabalho. 

 
Com o trabalho de monitoramento das situações pendentes dos relatórios elaborados 

pela Auditoria Interna foi possível sanar 75% das pendências relacionadas nos processos de 
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auditoria de conformidade do exercício de 2013. Ainda ficaram com status de parcialmente 

atendidas 12,5% das pendências e como não atendidos 12,5 % das pendências.  

 

22..44..22  --  PPeennddêênncciiaass  ddooss  óórrggããooss  ddee  ccoonnttrroollee  iinntteerrnnoo  ee  eexxtteerrnnoo::  

 

ÓRGÃO/TIPO DE TRABALHO ÁREAS ESCOPO RH 
TOTAL 

H/H 

CGU - Plano de Providências – 

2004 a 2007 

Obras, Fracionamento de 

Despesa, Licitações, 

Contratos, RH, TCE, 

Inclusão no CADIN, PAD, 

FIOTEC e Apuração de 

Responsabilidade 

Solicitações e Respostas 

das Unidades. 
1 analista 120 

CGU - Plano de Providências – 

2010 
RH e TI  

Solicitações e Respostas 

das Unidades. 
1 analista 72 

CGU - Plano de Providências – 

2011 
RH Solicitações a Unidade. 1 analista 40 

CGU - Plano de Providências – 

2012 

Licitações, Prestação de 

Contas de Transferências 

Voluntárias, Gestão de 

Imóveis. 

Solicitações e Respostas 

das Unidades. 
1 analista 56 

CGU - Plano de Providências – 

2013 

Contratação da FIOTEC e 

Pagamento de multas 

Solicitações e Respostas 

das Unidades. 
1 analista 72 

CGU - Plano de Providências – 

Relatório de Demandas 

Externas 

Cooperativa de 

Trabalhadores Autônomos 

do Complexo de 

Manguinhos - COOTRAM 

Respostas da Unidade, 

consultas a sistemas e  

processos. 

1 analista 48 

CGU - Plano de Providências – 

Relatório de Auditoria Especial 

Rufollo Empresa de 

Serviços Técnicos e 

Construções Ltda 

Respostas da Unidade, 

consultas a sistemas e  

processos. 

1 analista 72 

TOTAL HH 480 

 

22..55  --  AAuuddiittoorriiaass  ppllaanneejjaaddaass  xx  AAuuddiittoorriiaass  rreeaalliizzaaddaass      
 

Elaboramos um gráfico demonstrando o quantitativo de auditorias realizadas durante o 

exercício de 2014, em relação ao previsto no PAINT. É importante acrescentar que as auditorias 

especiais não estão previstas no PAINT.  
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2.6 - Fluxo de trabalho das auditorias realizadas 
 

Ao final de cada trabalho de auditoria, os respectivos relatórios são encaminhados às 

Unidades responsáveis para conhecimento e posicionamento quanto às recomendações 

emitidas.  

Após a apresentação de justificativas ou de providências tomadas pela área auditada, 

são elaborados, quando couber, quadros sintetizando a situação do relatório, com as seguintes 

informações: apontamento; recomendação, resposta da Unidade; conclusão da Audin, onde 

é informado, de acordo com a análise, o atendimento ou não da recomendação, 

parcialmente ou em sua totalidade. No caso de não atendido ainda há a sugestão de que o 

assunto venha a ser monitorado pela Área de Acompanhamento e Gestão da Informação da 

AUDIN.  

O quadro resumo, após a inserção da análise da equipe responsável pela auditoria, é 

apresentado a Unidade Auditada para ciência de seu dirigente principal, a fim de conhecer a 

opinião da equipe com relação às respostas apresentadas e dar oportunidade de novos 

esclarecimentos. Somente após essa ciência o quadro resumo  é encaminhado à Presidência 

da Fiocruz para aprovação. Após esta etapa, inicia-se um trabalho de monitoramento das 

pendências dos relatórios, prioritariamente nos itens do quadro resumo que contemplam essa 

sugestão, que consiste em solicitar novas respostas/justificativas ou acompanhar a solução dos 

problemas relatados, podendo, para isso, ser necessária a realização de novas visitas, 

verificação de processos/documentos e a elaboração de relatórios de monitoramento, 

quando couber. 
 

 

2.7 - Processo de Prestação de Contas Anual da Fiocruz 
 

Cumprindo atribuição estabelecida no parágrafo 6º do artigo 15 do Decreto n.º 3.591 

de 06/09/2000, alterado pelo Decreto nº 4.304 de 16/07/2002, a Auditoria Interna apresentou 

Parecer sobre a Prestação de Contas Anual da FIOCRUZ relativo ao exercício de 2013, que 

integrou o respectivo processo de prestação de contas da Instituição. O citado parecer foi 

elaborado de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa TCU 63/2010, Decisões 

Normativas TCU 127/2013 e 132/2013, Portaria TCU 175/2013 e Norma de Execução CGU 

01/2013. Previamente a este Parecer, a Audin prestou suporte às Unidades responsáveis por 

informações que devem compor o processo de prestação de contas.  

Esta atividade envolve a leitura dinâmica da legislação, divulgação às áreas 

responsáveis pelas informações, suporte técnico a DIPLAN e ao Serviço de Contabilidade, 

respectivamente nas questões relacionadas ao relatório de gestão e montagem do processo 

de prestação de contas de 2013, perfazendo um total de 240 HH.  
 
 

2.8 - Parecer sobre processos de Tomada de Contas Especial  
 

Em 2014, a Auditoria Interna emitiu o Parecer nº 002  sobre o Processo de Tomada de 

Contas Especial n° 25380.001575/2013-76, que reconstituiu o Processo de TCE n° 

25380.004631/2007-86 extraviado desde 2013. Esta auditoria teve como objetivo a apuração de 

fatos relacionados à aquisição de matéria prima farmacêutica Indinavir, cujo processo foi 

encaminhado a esta AUDIN para verificação dos procedimentos e emissão de parecer, em 

conformidade com o artigo 15 do Decreto n° 3.591 de 06/09/2000 e consignado no item 6.6 do 

Manual de Tomada de Contas Especial emitido pela SFC/CGU-PR em abril/2013. 

Após a verificação dos procedimentos, consultas à unidade responsável e à legislação, 

foi constatado que a instrução processual estava de acordo com o estipulado na legislação, 

podendo ser encaminhado à CGU/RJ, de acordo com o que preceitua a IN TCU 71/2012. Para 

este trabalho foram necessárias 96 HH. 
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2.9 - Suporte aos órgãos de controle interno e externo 
 

Objetivo: prestar suporte às equipes dos órgãos de controle interno e externo durante as 

auditorias, diligências e/ou fiscalizações realizadas na Fiocruz. 

Metodologia: divulgar as solicitações junto às Unidades; receber as respostas, processos 

e demais documentos, analisar preliminarmente as respostas; fornecer informações solicitadas; 

atuar como elo entre a equipe de auditores e as Unidades da FIOCRUZ. 

 

ÓRGÃO TIPO DE AUDITORIA SUPORTE AUDIN 
TOTAL 

H/H 

CGU 
Auditoria de Acompanhamento Permanente de 

Gastos – APG 2013 (13/02 a 14/04/2014)  

01 analista e 01 

apoio 
640 

CGU 
Auditoria Anual de Contas – AAC 2013 (26/05 a 

04/06/2014) 

01 analista e 01 

apoio 
128 

TCU 
Fiscalização Contratos de Vigilância – 30/04 a 

19/05/2014 

01 analista e 01 

apoio 
208 

TCU  
Perfil de Governança em TI 2014 – 12/05 a 

18/06/2014 

01 analista e 01 

apoio 
448 

TCU 
Análise das Contas da Fiocruz 2012 – 02 a 

05/06/2014 

01 analista e 01 

apoio 
64 

TCU 

Fiscalização de Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo – PDP (Bio-Manguinhos) – 11 a 

18/07/2014 

01 analista e 01 

apoio 
96 

TCU 

Fiscalização de Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo – PDP (Farmanguinhos) – 14 a 

18/07/2014 

01 analista e 01 

apoio 
80 

TCU 
Fiscalização de Obras de Infraestrutura Urbana 

(Bio-Manguinhos) – 14 a 28/07/2014  

01 analista e 01 

apoio 
176 

TCU  

Fiscalização do Programa Nacional de 

Imunizações – PNI (Bio-Manguinhos) – 31/07 e 

01/08/2014)  

01 analista 16 

TCU 

Fiscalização de Parcerias para o Desenvolvimento 

Produtivo – PDP – in loco – 

(Farmanguinhos) – 14 e 15/08/2014 

01 analista 16 

TCU 
Governança das Aquisições 2013 (Evidências) – 08 

a 19/09/2014 

01 analista e 01 

apoio 
80 

TCU 
Governança das Aquisições 2013 (Evidências) – in 

loco – 06/10 a 11/11/2014 

01 analista e 01 

apoio 
208 

TCU 
Governança Pública – Ciclo 2014 – 11/09 a 

23/10/2014 

01 analista e 01 

apoio 
200 

CGU 
ATPENG Engenharia e Empreendimentos S/A – 

Contrato n° 50/2008 (28/11/2014) 
01 analista 08 

CGU 

Auditoria – Operacionalização dos Sistemas de 

Atendimentos Ambulatoriais no Instituto Fernandes 

Figueira – IFF – 08 a 30/12/14 

01 analista 04 

CGU 
Contratos Serviço Locação de Veículos – 02 a 

16/12/2014 

01 analista e 01 

apoio 
88 

TOTAL HH 2460 

(*)Computadas apenas as horas exclusivamente dedicadas ao referido trabalho dentro do período 

 indicado. 
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2.10 – Consultas das Unidades da Fiocruz 
 

Objetivo: Dirimir dúvidas encaminhadas a AUDIN por e-mail, documentos e até por 

telefone, no sentido de fortalecer a padronização dos procedimentos, no âmbito da 

Instituição. 

Metodologia: Realizar levantamento e analisar toda a legislação inerente ao tema da 

consulta; elaborar resposta e encaminhar à Unidade interessada. 

 

Foram respondidas 28 consultas, emitidas pelas diversas áreas administrativas das 

Unidades, sendo que no gráfico abaixo é demonstrado o quantitativo de consultas, por tema, 

sendo observado que há uma maior concentração nos procedimentos de Licitação e 

Contratos (32%), vindo, em seguida, as questões Institucionais (21%) e de Pessoal (14%).  

 

 
Não estão computadas no quantitativo de consultas aquelas realizadas diretamente a 

equipe por via telefônica.  

 
2.11 – Pareceres 

 
Em 2014, foram elaborados pareceres técnicos sobre diversos assuntos, a partir de 

consultas feitas pelas Unidades, conforme detalhamento a seguir: 

 
DATA PARECER ASSUNTO DIVULGAÇÃO 

19/02 001 
Gestão e fiscalização de contratos com cooperativas de 

mão de obra. 
CPqRR 

17/03 001 (*) 
Continuidade a execução do contrato, objetivando 

maior economicidade à Administração. 
IOC 

20/03 002 
Reconstituição do  processo de TCE nº 

25380.004631/2007-86 – Indinavir. 
DIRAD 

13/08 
Conjunto 

001 
Conta Vinculada FIOCRUZ 

(*) – ocorreu um equivoco no momento de inserir o número do Parecer que seria o numero 2, por isso foram emitidos 

dois pareceres com numero 001, porém com assuntos diferentes e para duas unidades distintas. 
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 O Parecer Conjunto 001 foi elaborado em parceria com a Procuradoria Federal da 

Fiocruz, para que houvesse um entendimento mútuo, em virtude do assunto ser de interesse 

institucional e de ainda não haver amparo legal, jurisprudência e manifestações específicas 

dos órgãos de controle sobre a questão. 
 

 

2.12 – Divulgação de legislação – AUDIN COMUNICA 

 
A partir do trabalho de leitura diária do Diário Oficial da União na Internet, a Auditoria 

Interna divulgou, no âmbito da Fiocruz, 98 legislações que trataram de assuntos pertinentes ao 

trabalho dos administradores e gestores da Instituição, conforme discriminados no Anexo I deste 

RAINT. O gráfico abaixo demonstra a divulgação pelos diversos assuntos de interesse da gestão. 
 

 
 
2.13 – Divulgação de Acórdãos do TCU 
 

Durante o exercício de 2014, divulgamos, através de memorandos, inclusive circulares, 

as determinações do Tribunal de Contas da União direcionadas à Fiocruz por intermédio de 

Acórdãos, conforme tabela abaixo, solicitando que os gestores atentassem para as 

determinações e/ou orientações e promovessem ampla divulgação dentro de cada Unidade.  

 
DATA ASSUNTO 

06/02 Acórdão 052/2014 – Representação Pregão 027/2013-INCQS 

21/03 Acórdão 832/2014 – TCE – Acórdão 1616/2012 

04/04 Acórdão 614/2014 – Representação Programa Farmácia Popular do Brasil/RN 

27/05 Acórdão 1.984/2014 – Quitação de multa aplicada a José Augusto Alves de Brito 

15/08 Acórdão n° 2006/2014 – Pregão Eletrônico nº 45/2013-FARMANGUINHOS 

18/08 Acórdão nº 3942/2014 – Julgamento das contas do Sr. José Augusto Alves de Britto 

24/09 
Acórdão n° 2357/2014 – Medida Cautelar interposto pela Associação Brasileira de Defesa 

do Consumidor e do Trabalhador - ABRADECONT contra o Pregão Eletrônico nº 031/2014-IFF 

17/10 Acórdão n° 2416/2014 – Pregão Eletrônico nº 105/2014-DIRAD 

22/10 Acórdão n° 4844/2014 – Julgamento das contas da Fiocruz – Exercício 2012 

17/12 Acórdão n° 3167/2014 – Concorrência Pública nº 11/2014-DIRAC 
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Também foram encaminhados a DIREH memorandos contendo as determinações 

acerca de 02 atos de concessão de pensão civil, 04 atos de aposentadoria e 03 atos de 

admissão, para ciência e cumprimento dos procedimentos a serem adotados.  
 

 

3 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE 
CONTROLE INTERNO E EXTERNO 
 

Objetivo: responder as diligências/determinações dos órgãos de controle interno e 

externo encaminhadas a Fiocruz. 

Metodologia: abrir processo, quando for o caso; encaminhar as solicitações às Unidades 

responsáveis; receber as respostas e consolidá-las; realizar consultas e pesquisas sobre a 

matéria; elaborar documento ao órgão de controle solicitante; providenciar o envio; arquivar 

todo o histórico do assunto. 

Homens-Hora: 1.690 H/H  

 

3.1 - Recomendações da Controladoria Geral da União 

 
A seguir descrevemos todas as recomendações que a Controladoria Geral da União 

emitiu em 2014 para a Fiocruz, através de três auditorias (duas auditorias de acompanhamento 

permanente de gastos/2013 e uma auditoria anual de contas/2013) e de outros documentos 

encaminhados a Fiocruz como Notas Técnicas e Solicitações de Auditoria. Também 

apresentamos a avaliação sobre o atendimento das referidas recomendações.  

 
ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Ofício nº 38.016/2013/NAC2/CGU-RJ/CGU-PR de 13/12/2013 

Nota Técnica nº 2782/2013/NAC2/CGU-RJ/CGU-PR de 12/12/2013 

A Nota Técnica trata de algumas recomendações 

consideradas pendentes relativas aos Relatórios 

201108822 (Auditoria Anual de Contas de 2010 – proc. 

25380.002782/2011-86) e 201204191 (Auditoria Especial - 

proc. 25380.002939/2012-54). 

Atendido. 

A CGU considerou todas as recomendações 

atendidas. 

Ofício nº 2.131/2014/NAC2/CGU-RJ/CGU-PR de 28/01/2014 

Nota Técnica nº 178/2014/NAC-2/CGU-RJ/CGU-PR de 17/01/2014 - Proc. 25380.001370/2013-91 

Nota de Auditoria nº 201305702-01: Formalizar e 

divulgar os procedimentos relativos à gestão de 

imóveis locados de terceiros, a fim de uniformizar o 

entendimento entre todas as Unidades Gestoras da 

Fiocruz. 

Atendido.  

A CGU considerou a recomendação atendida. 

Item 4.2.1.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 

nº 201305702 – exerc. 2012: Definir, para todas as 

instâncias envolvidas nos processos de transferências 

voluntárias concedidas, as atribuições, as 

responsabilidades e os prazos para tramitar os 

documentos necessários para a aprovação do 

processo de prestação de contas, de acordo com a 

legislação vigente.  

Parcialmente atendido. 

Através do Memo nº 119/2014, de 14/03/2014, a 

DIRAD informou sobre a transferência da área de 

convênios existente na DIRAD para a Coordenação 

de Convênios da DIPLAN que conjugará todas as 

ações relacionadas a Convênios na FIOCRUZ. Serão 

elaboradas orientações técnicas a respeito das 

responsabilidades e atribuições de cada etapa dos 

procedimentos. Em 28/03/2014, a AUDIN 

encaminhou essas informações por e-mail aos 

analistas da CGU. 

Item 1.2.2.1 do Relatório de Auditoria Especial nº 

201204191 - Recomendação 001: Suspender o 

pagamento do adicional de insalubridade até que 

seja providenciada a documentação competente, na 

forma do item 15.4.1.1 da NR-15 da Portaria MTb 

3.214/78.  

Atendido. 

Através do Memorando nº 028/2014-AUDIN, de 

18/02/2014, a Auditoria Interna comunicou à Dirac 

sobre o atendimento da referida recomendação. 
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ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Item 1.2.2.1 do Relatório de Auditoria Especial nº 

201204191 - Recomendação 002: Com relação aos 

valores pagos a título de adicional de insalubridade 

referentes aos Quinto, Sexto e Sétimo Termos Aditivos 

do Contrato 029/2006, adotar gestões para recuperar 

os valores indevidamente pagos, cujo montante 

nominal é de R$ 879.168,00. 

Atendido. 

Através do Memorando nº 013/2014, de 06/05/2014, 

a DIRAC informou que os Laudos Técnicos que 

justificaram os referidos pagamentos foram 

devidamente assinados pelo profissional que o 

elaborou e estão à disposição dos Técnicos da CGU 

e da AUDIN. Em 12/05/2014, a AUDIN encaminhou o 

citado memorando por e-mail à CGU. 

Item 1.2.2.1 do Relatório de Auditoria Especial nº 

201204191 - Recomendação 003: Adotar procedimento 

para apuração de responsabilidade pelos 

pagamentos de adicional de insalubridade sem a 

documentação devida, exigida na legislação 

pertinente, item 15.4.1.1 da NR-15 da Portaria MTb 

3.214/78. 

Atendido. 

Em razão da apresentação dos laudos foi 

entendida, à época, que não havia ilegalidade nos 

pagamentos, por estarem baseados em 

documentos apresentados por profissionais 

habilitados. A DIRAC reitera que os laudos 

encontram-se à disposição dos órgãos de controle 

para verificação e, caso seja encontrada alguma 

irregularidade, procederá com a devida abertura 

de processo de apuração de responsabilidade. Em 

12/05/2014, a AUDIN encaminhou essa informação 

por e-mail à CGU. 

Item 1.2.3.1 do Relatório de Auditoria Especial nº 

201204191:  Anexar as cópias de documentação 

necessária ao pagamento do adicional de 

qualificação profissional de que trata o art. 29 da 

Convenção Coletiva de Trabalho a qual estão 

vinculados os empregados da empresa, verificando se 

os empregados que receberam o referido adicional já 

faziam jus ao mesmo ao tempo em que foi efetuado o 

pagamento aos mesmos, descontando nas próximas 

faturas os valores que tenham sido pagos 

indevidamente, se houver.   

Atendido. 

Os certificados de qualificação dos trabalhadores 

estão à disposição dos técnicos do CGU, bem 

como da própria AUDIN. Em 12/05/2014, a AUDIN 

encaminhou essa informação por e-mail à CGU. 

Item 1.1.1.1 do Relatório de Auditoria Especial nº 

201204191 - Recomendação 002: Instaurar 

procedimento administrativo para apuração de 

responsabilidades dos servidores que atuaram nos 

Pregões 032/2006, 034/2006, 037/2006 e 036/2011, em 

relação às irregularidades neles detectadas que 

favoreceram as empresas Rufolo e Techno Service. 

Atendido. 

A CGU considerou a recomendação atendida. 

Item 2.1.2.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 

nº 201108822 – exerc. 2010  Recomendação 003: No 

caso de cessão com fundamento no artigo 20 da Lei nº 

8.270/1991 e no artigo 11 da Lei nº 9.527/1997, observar 

a exigência da solicitação do servidor ser dirigida ao 

Ministro de Estado da Saúde, da necessidade de 

celebração de convênio entre o Ministério da Saúde e 

a entidade pública integrante do SUS e da 

formalização da cessão por meio de portaria do 

Secretário-Executivo do Ministério da Saúde, conforme 

o disposto na Portaria MS nº 929/2001. 

 
Não atendido, por discordância do gestor da DIREH 

acerca S recomendações. A Direh encaminhou 

Memo nº 060/2014, de 09/05/14, informando que 

segundo o Memo nº 684/2011/CCC/PF/FIOCRUZ, de 

20/06/2011, a Portaria GM/MS nº 929/2001 não 

opera efeitos sobre esta Fundação, entendendo-se 

que onde figura o Ministro de Estado, leia-se 

Presidente da Fundação Oswaldo Cruz. 

Item 2.1.2.1 do Relatório de Auditoria Anual de Contas 

nº 201108822 – exerc. 2010  Recomendação 004: 

Providenciar a regularização da cessão dos servidores 

atualmente colocados à disposição de Estados e/ou 

Municípios, de acordo com o estabelecido na Portaria 

MS nº 929/2001 em especial quanto a formalização ser 

realizada por meio de Portaria do MS. 
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ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Nota de Auditoria CGU nº 201404920-01 de 10/03/2014  - e-mail de 12/03/2014 - Proc. 25380.000878/2014-52 

Recomendação 1.  Apurar os valores pagos 

indevidamente a título de multas e juros e adotar 

providências para o ressarcimento desses valores ao 

Erário. 

Parcialmente atendido. 

Em 30/06/2014 a DIRAD encaminhou a AUDIN 

através de e-mail as Portarias nºs 030 e 031/2014, 

que estabelecem procedimentos visando eliminar a 

incidência de despesas com multas e juros nos 

recolhimentos previdenciários e pagamentos as 

concessionárias de serviços públicos na Fiocruz, 

bem como para o Programa Farmácia Popular do 

Brasil. Através do Memorando-Circular nº 02, de 

03/07/2014, a DIRAD divulgou as citadas portarias 

aos Diretores das Unidades Técnico-Científicas e de 

Apoio. Essas portarias foram encaminhadas à CGU 

através do Ofício nº 010/2014-AUDIN, de 17/09/2014. 

Recomendação 2.  Aprimorar os controles internos 

relativos aos pagamentos de tributos, definindo 

matrizes de responsabilidades, prazos de execução de 

atividades e procedimentos-padrão, bem como 

aperfeiçoando a comunicação e coordenação entre 

a Unidade e os demais órgãos integrantes do Ministério 

da Saúde ou a ele vinculados. 

E-Mail CGU de 13/03/2014 - Proc. 25380.000978/2014-89 

Providenciar junto as áreas competentes o envio da 

documentação comprobatória que justifiquem a 

informação prestada pela DIREH nas trilhas 03, 04, 08, 

12, 56 e 62, assim como os anexos informados nessas 

justificativas. 

Atendido. 

Em 21/03/2014, foi encaminhado por e-mail à CGU 

cópia do Ofício nº 393/2014-PR que enviou ao 

Ministério da Saúde o PAD em nome do servidor 

citado na trilha 04, cujo relatório final apontou pela 

imputação de responsabilidade por infração de 

abandono de cargo, não recebendo resposta 

daquele Ministério até o momento. As 

documentações comprobatórias do(s) servidor(es) 

citado(s) na trilha 56 foram encaminhadas à CGU 

em 31/03/2014; na trilha 12 nos dias 01 e 15/04/2014 

e 07/05/2014;  na trilha 62 em 04/04/2014; e nas 

trilhas 03 e 08 em 12/05/2014.  

Solicitação de Auditoria CGU/NPES nº 01/2014 de 31/03/2014- Proc. 25380.000978/2014-89 

Nota Técnica n° 1.245/DPPCE/DP/SFC/CGU-PR, de 

18/06/2012 – solicita justificativas para os fatos ainda 

pendentes contidos nas trilhas 01, 03, 08, 12, 31, 52 e 62. 

Atendido. 

As documentações comprobatórias do(s) 

servidor(es) citado(s) na trilha 12 foram 

encaminhadas à CGU nos dias 01 e 15/04/2014 e 

07/05/2014;  na trilha 62 em 04/04/2014; na trilha 52 

em 14/04/2014; nas trilhas 01, 03 e 08 em 

12/05/2014; e na trilha 31 em 11/06/2014.  

Solicitação de Auditoria CGU/NPES nº 02/2014 de 01/04/2014 - Proc. 25380.000978/2014-89 

Nota Técnica n° 1.245/DPPCE/DP/SFC/CGU-PR, de 

18/06/2012 - solicita justificativas para os fatos ainda 

pendentes contidos na trilha 34. 

Atendido. 

As documentações comprobatórias dos servidores 

citados na trilha 34 foram encaminhadas à CGU nos 

dias 11 e 16/06/2014 e 02/07/2014.  

Nota de Auditoria CGU nº 201406145-01 de 03/06/2014 - Proc. 25380.000878/2014-52 

Recomendação 1.  Publicar as informações sobre os 

contratos assinados com a fundação de apoio, seus 

objetos, valores e prazos no site da Fiocruz, a fim de dar 

a transparência necessária. 

Não Atendido. 

As informações relativas aos contratos assinados 

com a Fundação de Apoio serão divulgados pela 

Dirad no site da Fiocruz, na seguinte ordem: 

contratos novos em 30 dias contados da assinatura 

e contratos vigentes com prazo de 120 dias, de 

forma gradativa. A AUDIN através do Memo-Circular 

nº 011/2014 solicitou as Unidades da Fiocruz maior 

atenção e o atendimento aos itens obrigatórios nos 

procedimentos de contratação da FIOTEC. Essas 

informações foram encaminhadas à CGU através 

do Ofício nº 014/2014-AUDIN, de 30/09/2014. 
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ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Recomendação 2.  Exigir da fundação de apoio a 

publicação de informações relativas aos contratos 

assinados, tais como os dados do contrato, os 

pagamentos efetuados e os respectivos beneficiários, 

conforme art. 4º-A da Lei 8958/94 e o item 4.4 do 

Manual de Gestão de Contratos da Fiocruz com as 

Fundações de Apoio (Portaria 005/2013-VPGDI). 

Não Atendido. 

Através do Ofício nº 480/2014, de 22/09/2014, a 

FIOTEC informou que irá cumprir toda a legislação 

que trata da publicação de informações de 

contratos em seu sítio institucional e que essa 

disponibilização já se encontra em andamento de 

forma gradual e dentro da capacidade financeira 

da Fiotec. Essas informações foram encaminhadas 

à CGU através do Ofício nº 014/2014-AUDIN, de 

30/09/2014. 

Recomendação 3.  Efetuar a transferência de recursos 

à fundação de apoio na conta bancária específica de 

cada contrato, a fim de somente serem lá realizadas as 

movimentações financeiras dos respectivos contratos, 

melhorando o controle interno. 

Parcialmente atendido. 

A Fiotec adotava como regra a abertura de contas 

específicas apenas para projetos com grande 

volume de recursos, pois era inviável arcar com os 

custos financeiros em pequenos projetos. No 

entanto, está em andamento uma negociação 

com o Banco do Brasil com o intuito de buscar uma 

modalidade de conta corrente que resolva essa 

situação. 

Portaria CGU nº 915, de 29/04/2014 - Publicada no DOU nº 81 – Seção 1 de 30/04/2014 

E-Mail CGU de 08/08/2014 - Proc. 25380.000978/2014-89 

Informar à CGU, até 29/06/2014, os dados referentes à 

unidade de auditoria interna, requeridos nos incisos I 

ao VII do art. 5º da Portaria CGU nº 915/2014. 

Atendido. 

As informações foram encaminhadas à CGU 

através do Ofício nº 284/2014-PR, de 11/08/2014. 

Relatório da Auditoria Anual de Contas nº 201406145 – exercício 2013 - Proc. 25380.000878/2014-52 

2.1.1.3. Adotar medidas efetivas para a 

implementação de procedimentos de controle interno, 

com o objetivo de impedir a realização de dispensa de 

licitação, com base no inciso XVIII do artigo 24 da Lei 

8.666/93, sem que os requisitos de pesquisa, ensino ou 

desenvolvimento institucional da instituição apoiada 

estejam cumpridos. 

Não Atendido. 

Esta recomendação foi objeto de divulgação a 

todas as Unidades da Fiocruz pelo Memo-Circular nº 

013/2014-AUDIN, de 25/08/2014, para atenção e 

atendimento, a fim de evitar reincidência da 

constatação. Através do Memo nº 118/2014, de 

15/09/2014, a DIREB informou que, embora acate a 

recomendação da CGU, reitera o entendimento de 

que a dispensa foi embasada no inciso XIII do art. 

24 da Lei nº 8666/93. Esse contrato não será objeto 

de prorrogação, tendo se encerrado no dia 

26/12/2014. Haverá um acompanhamento do 

processo de aperfeiçoamento para capacitação 

dos servidores da Fiocruz acerca dos requisitos da 

dispensa de licitação. Encontra-se em 

desenvolvimento o Sistema de Gestão de Projetos, 

baseado no SISP, que prevê um módulo específico 

de acompanhamento dos projetos com a Fiotec. 

Essas informações foram encaminhadas à CGU 

através do Ofício nº 010/2014-AUDIN, de 17/09/2014. 

Ofício nº 25545/2014/DSSAU/DS/SFC/CGU-PR, de 01/10/2014 - Proc. 25380.000878/2014-52 

Disponibilizar no sítio da Fiocruz os arquivos relativos ao 

Relatório de Auditoria, Certificado e Parecer do 

Controle Interno, relativos a 2013, que se encontram 

disponíveis no sítio da CGU. 

Atendido. 

O link relativo ao relatório foi disponibilizado no sitio 

eletrônico da Fiocruz. 

Solicitação de Auditoria CGU/NPES nº 201412087/01 de 12/11/2014 

E-mails CGU/NPES de 08/10/2014 e 12/11/2014 - Proc. 25380.000978/2014-89 

Informar no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal, 

em ambiente web, até o dia 10/12/2014 as 

providências tomadas para cada inconsistência 

identificada após análise realizada pela SFC/CGU-PR. 

Atendido. 
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ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Ofício nº 30879/2014/NAC2/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 19/11/2014 

E-mail CGU de 19/11/2014 - Proc. 25380.001752/2014-03 

Apresentar informações atualizadas sobre as 

providências adotadas pela FIOCRUZ para 

cumprimento das recomendações contidas na Nota 

Técnica nº 2386/2012/NAC2/CGU-Regional/RJ/CGU/PR, 

de 31/10/2012, expedidas por meio dos Relatórios n.º 

160997, 174605, 189853 e 208164. 

Atendido. 

As informações atualizadas foram apresentadas à 

CGU por meio dos Ofícios nº 483/2014-PR, de 

05/12/2014, nº 486/2014-PR, de 08/12/2014, e nº 

500/2014-PR, de 16/12/2014. 

Ofício nº 32651/2014/NAC2/CGU-Regional/RJ/CGU-PR, de 09/12/2014 

E-mail CGU de 09/12/2014 - Proc. 25380.002323/2012-83 

Encaminhar informações atualizadas e/ou 

documentação comprobatória do cumprimento das 

determinações expedidas pelo TCU nos Acórdãos nº 

1616/2012-1ª Câmara e nº 4618/2012-1ª Câmara. 

Parcialmente Atendido. 

As informações atualizadas foram encaminhadas à 

CGU através do Ofício nº 020/2014-PR, de 

29/12/2014. 

 

3.2 - Determinações do Tribunal de Contas da União 
 

Em 2014 recebemos diversas diligências do TCU, em forma de Acórdãos que 

detalhamos a seguir: 
 

ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Acórdão n° 1164/2013 – 1ª Câmara - Proc. 25380.000343/12-10 

Negar provimento do pedido de reexame interposto 

por Maria Angelita da Silva e Suely Cristina da Silva 

Gomes contra o Acórdão nº 4618/2012-1ª Câmara; 

encaminhar à SEFIP, juntamente com a resposta, oo(s) 

comprovante(s) da ciência da(s) interessada(s), 

notificar formalmente o TCU, no prazo de 15 (quinze) 

sobre as medidas a cargo da Fiocruz. 

Atendido. 

Em 2014, foi publicada no DOU a Portaria nº 

978/2014-DIREH restabelecendo, em cumprimento 

à decisão judicial constante do processo nº 

0101994-58.2014.4.02.5151 (2014.51.51.101994-1) - 3º 

Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, à Nota 

Técnica nº 194/2014/CCC/PF/FIOCRUZ/PGF/AGU e 

ao Memo nº 923/2014/CCC/PF/FIOCRUZ, a pensão 

por morte concedida à Suely Cristina da Silva 

Gomes, na qualidade de filha inválida do ex-

servidor Edson Ribeiro Gomes e alterando para 50% 

a pensão concedida à Maria Angelita da Silva 

(processo nº 25001.034890/2006-78). 

Acórdão n° 1929/2013 – Plenário - Proc. 25380.000205/13-11 

Determinar à Fiocruz que informe, em seu próximo 

Relatório de Gestão, sobre o andamento do processo 

de descentralização de compras de serviços e 

produtos de informática; dando ciência  das 

determinações contidas no citado acordão. 

Atendido. 

Segundo o Relatório de Gestão/2013, foi realizado 

o primeiro pregão para aquisições de TI, na forma 

compartilhada com todas as Unidades da Fiocruz. 

Esta compra também ocorreu em 2014 e já se 

encontra prevista para ser realizada no 1º semestre 

de 2015. 

Acórdão n° 5895/2013 – 2ª Câmara - Proc. 25380.001964/13-00 

Julgar as contas ordinárias de 2011; determinar a 

Fiocruz que inclua em seu próximo relatório de gestão, 

tópico específico sobre o andamento descritivo das 

etapas concluídas e não concluídas do Convênio 

137/2011 assinado em 09/01/2012 com a Coppe/UFRJ 

até setembro de 2014); dar ciência à Fiocruz do 

disposto no art. 60 da Lei 4.320/1964 e no art. 2º da Lei 

8.666/1993, haja vista a realização de despesa sem 

prévio empenho e sem processo licitatório, de 

dispensa ou inexigibilidade para a contratação de 

profissionais autônomos para ministrar aulas em cursos  

(item 5.1.4.2 do relatório 201203694 -CGU). 

Atendido. 

Foi incluído no Relatório de Gestão 2013 um 

quadro descritivo das etapas concluídas e não 

concluídas do Convênio 137/2011, assinado com a 

Coppe/UFRJ. 
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ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Acórdão n° 7245/2013 – 1ª Câmara - Proc. 25380.000183/13-90 

1.7.1. Dar ciência a Farmanguinhos e Inca quanto a 

buscarem a reparação civil junto à empresa Despoluir 

Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos Ltda., caso 

ainda não o tenham feito, tendo em vista o não 

cumprimento de obrigações contratuais 

estabelecidas no Contrato Fiocruz 30/08, resultando 

em nova contratação com o mesmo objeto. 

Parcialmente atendido. 

Farmanguinhos enviou o Ofício 206/2014-DIR/FAR à 

empresa Despoluir, acompanhada da GRU e do 

AR, tendo os mesmos retornados em virtude da 

empresa não mais se localizar no endereço 

indicado. Os mesmos documentos foram enviados 

ao endereço da sócia que subscreveu o Contrato. 

Acórdão n° 52/2014 – Plenário - Proc. 25380.000123/14-58 

9.1. Conhecer da presente representação, para, no 

mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. 

Adotar as providências cabíveis com vistas à 

anulação do Pregão Eletrônico INCQS 27/2013. 9.3. 

Dar ciência ao INCQS acerca das ilegalidades 

descritas nos itens  9.3.1. a 9.3.3; 9.4. cientificar o 

INCQS de que a exigência de apresentação de 

portfólio de artigos, conforme o subitem 9.10.2 do 

edital, somente se faz cabível, no propósito de aferir os 

termos ou melhor especificar o conteúdo dos 

atestados de capacidade técnica, podendo ser 

dispensada, caso os atestados já descrevam, com a 

exatidão requerida no edital, o desempenho anterior 

de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, na forma descrita no termo de referência ou 

projeto básico. 

Atendido. 

Através do Memo n° 014/2014-AUDIN e do Memo-

Circular n° 004/2014-AUDIN, o referido acórdão foi 

divulgado ao INCQS e às Unidades da Fiocruz para 

conhecimento, a fim de evitar que tais ilegalidades 

não venham a ocorrer em futuros procedimentos 

licitatórios. Através do Memo n° 001/DA/INCQS, foi 

encaminhada à AUDIN a documentação referente 

à anulação do referido Pregão que tinha como 

objeto o serviço de preparação para edição da 

Revista Visa em Debate. A cópia do Diário Oficial 

nº 28 – Seção 3, pág. 113, contendo a publicação 

da anulação do referido pregão foi entregue na 

SECEX-RJ do TCU no dia 13/02/2014.  

Acórdão n° 821/2014 – Plenário - Proc. 25380.001533/13-35 

9.34. Recomendar à Fundação Oswaldo Cruz que: 

promova estudos com vistas a ampliar o quadro de 

pessoal da sua Auditoria Interna de modo a suprir as 

necessidades de recursos humanos; fomente a 

prestação de apoio técnico por parte das suas 

subunidades organizacionais à realização de 

trabalhos de fiscalização;. promova estudos com vistas 

a estruturar um sistema de controle interno que enseje 

a identificação dos riscos mais significativos para os 

objetivos da organização e o desenvolvimento de 

controles internos voltados à mitigação ou eliminação 

desses riscos;         9.35. Recomendar à Unidade de 

Auditoria Interna da Fiocruz que: promova a 

qualificação de pessoal nas áreas de fiscalização de 

obras, fiscalização de tecnologia da informação e 

análise e construção de indicadores; fomente a 

prática de realizar entrevista de abertura e de 

fechamento de auditoria;  promova estudos com 

vistas a estabelecer em normativo específico as regras 

de confidencialidade a serem observadas por seus 

servidores; avalie o desempenho das suas atividades 

de fiscalização (relação custo/benefício dos seus 

trabalhos, qualidade das suas auditorias, 

economicidade e eficiência dos procedimentos 

adotados); 9.46. determinar à Fundação Oswaldo 

Cruz que apresente ao TCU, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias a contar da publicação deste acórdão, 

plano de ação para implementação das 

recomendações acima efetuadas. 

Parcialmente Atendido. 

Através do Ofício n° 370/2014-PR foi encaminhado 

ao TCU o Plano de Ação com o cronograma de 

atendimento das recomendações contidas no 

referido Acórdão, especificamente quanto aos 

itens 9.34, 9.35 e 9.46.  
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ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Acórdão n° 832/2014 – 1ª Câmara - Proc. 25380.002323/12-83 

1.8. Dar quitação à empresa Conexão Com. Repres. 

Material Hospitalar Ltda. e aos responsáveis solidários 

Cláudio Coutinho Guimarães, José Augusto Alves de 

Britto e Ricardo de Souza Torquilho, ante o 

recolhimento do débito que lhes foi imputado pelo 

item 9.5 do Acórdão 1.616/2012-1ª Câmara; 1.9. Dar 

quitação a Cláudio Coutinho Guimarães e à empresa 

Conexão Comércio e Representação de Material 

Hospitalar Ltda., em face do pagamento das multas 

que lhes foram cominadas pelo item 9.6 do Acórdão 

1.616/2012-1ª Câmara; 1.10. Deferir o pedido de 

parcelamento feito por Ricardo de Souza Torquilho, 

nos seguintes termos: 1.10.1. autorizar o pagamento 

da multa em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e 

consecutivas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, 

a contar do recebimento da notificação, para 

comprovar perante o TCU o recolhimento da primeira 

parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela 

anterior, para comprovar o recolhimento das demais 

parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, 

atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, 

na forma prevista na legislação em vigor; 1.10.2. 

alertar o responsável de que a falta de comprovação 

do recolhimento de qualquer parcela importará o 

vencimento antecipado do saldo devedor; 1.10.3. 

orientar a Secex/RJ que, concluído o recolhimento 

com a observância das datas aprazadas, promova a 

reinstrução do processo com vistas à expedição de 

quitação; 1.10.4. autorizar, desde logo, a cobrança 

judicial da dívida remanescente, caso não cumprida 

integralmente a obrigação assumida pelo 

responsável. 1.11. Determinar à Secex/RJ que preste 

apoio a José Augusto Alves de Britto no deslinde das 

dificuldades por ele apontadas (peça 210) com 

relação ao cumprimento do disposto no item 9.6 do 

Acórdão 1.616.2012-1ª Câmara, para que lhe seja 

dada quitação.  

Atendido. 

O Sr. José Augusto Alves de Britto encaminhou à 

SECEX-RJ/TCU cópia do comprovante de 

pagamento emitido pelo Banco do Brasil, relativo 

ao seu débito junto àquela Corte de Contas, no 

valor de R$ 1.077,22 incluída a correção monetária, 

solicitando as providências daquela Secretaria 

para baixa de seu débito. 

Acórdão n° 1984/2014 – 1ª Câmara - Proc. 25380.002323/12-83 

 

Dar quitação à José Augusto Alves de Britto, ante o 

recolhimento integral da multa que lhe foi cominada, 

no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme os 

pareceres emitidos nos autos (Quitação relativa ao 

item 9.6 do Acórdão n° 1616/2012 - 1ª Câmara).  

 

Atendido. 

Através do Memo n° 100/2014-AUDIN, o referido 

Acórdão foi divulgado à Presidência da Fiocruz 

com cópia ao Sr. José Augusto Alves de Britto para 

conhecimento. 

Acórdão n° 3942/2014 – 2ª Câmara - Proc. 25380.002323/12-83 

 

Levantar o sobrestamento do processo               TC 

016.739/2009-8, aceitar parcialmente as razões de 

justificativa apresentadas pelo Sr. José Augusto Alves 

de Britto e julgar regulares com ressalva as contas por 

ele apresentadas, dando-lhe quitação, sem prejuízo 

de que seja dada ciência da deliberação à Fiocruz, 

de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 

 

Atendido. 

Por meio do Memorando nº 162/2014-AUDIN, este 

acórdão foi encaminhado à Presidência, com 

cópia ao interessado para conhecimento. 
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ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Acórdão n° 2357/2014 – Plenário - Proc. 25380.000123/14-58 

1.6.1. Dar ciência ao IFF/Fiocruz sobre as seguintes 

falhas identificadas na condução do Pregão 

Eletrônico 31/2014: 1.6.1.1. restrição indevida e 

injustificada ao exercício da prerrogativa prevista no § 

2º do art. 29-A da       IN SLTI/MPOG 2/2008, mediante o 

estabelecimento de quantidade limitada de 

autorização para a realização de retificações, por 

parte das licitantes, de eventuais erros sanáveis 

constantes de suas planilhas de preços, conforme 

registrado na ata do mencionado certame, mais 

especificamente em mensagens enviadas às 

11h18min52 do dia 4/7/2014, bem como às 

15h15min44 do dia 28/7/2014;        1.6.1.2. 

inobservância da regra editalícia constante do item 

8.2 do edital do mencionado pregão, relacionada ao 

critério a ser adotado por ocasião do julgamento das 

propostas (menor preço unitário), vez que a 

classificação destas foi realizada com base nos 

valores globais ofertados na fase de lances, 

configurando descumprimento aos princípios da 

vinculação ao instrumento convocatório e do 

julgamento objetivo. 1.6.2. Encaminhar ao IFF/Fiocruz, 

para ciência, cópia da representação, bem como da 

presente deliberação e da instrução da unidade 

técnica que a subsidiou. 

Atendido. 

Através do Memo n° 187/2014-AUDIN foi 

encaminhada cópia do referido acórdão ao IFF 

para conhecimento e observância das 

impropriedades. 

 

Acórdão n° 4844/2014 – 1ª Câmara - Proc. 25380.001524/14-25 

Julgar as contas ordinárias de 2012; Dar ciência à 

Fiocruz sobre as seguintes impropriedades: atesto da 

execução de serviços sem fazer constar dos 

respectivos processos os documentos comprobatórios 

das despesas; ausência de segregação de funções, 

uma vez que foi verificado que o Diretor de Bio-

Manguinhos assinou o contrato e atuou como fiscal 

do mesmo; e falha na instrução processual por 

insuficiência de documentos que comprovem a 

execução de serviços fornecidos por fundação de 

apoio. 

Parcialmente Atendido. 

Através do Memo-Circular n° 018/2014-AUDIN o 

referido acórdão foi divulgado para todas as 

Unidades da Fiocruz, assim como os Memorandos 

nºs 201 e 202/2014-AUDIN, encaminhados 

especificamente à DIRAD e à Bio-Manguinhos, 

respectivamente, dando conhecimento da 

aprovação das contas de 2012 e das 

impropriedades específicas à Unidade e de 

interesse institucional verificadas em processos de 

contratação com a Fundação de Apoio. 

Acórdão n° 7164/2014 – 1ª Câmara - Proc. 25380.000123/14-58 

Providenciar, no prazo de 30 dias, sob pena de 

responsabilização da autoridade administrativa 

omissa, o envio ao controle interno do ato de 

aposentadoria 10487204-04-2012-000068-6, de 

interesse de Ivanildo de Melo Barbosa, nos termos do 

subitem 1.6 do Acórdão 2584/2012-TCU-1ª Câmara e 

da IN TCU nº 55/2007. 

Atendido. 

Através do Memorando nº 104/2014-DIREH, a DIREH 

comunicou à AUDIN sobre o envio do ato de 

aposentadoria ao Controle Interno.  

 

 
3.3 – Diligências de outros Órgãos 
 

 Além das diligências da CGU e TCU a Fiocruz recebeu dois ofícios – um da Assessoria 

Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde e Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro - conforme destacado a seguir:  
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ITEM/RECOMENDAÇÃO AVALIAÇÃO SOBRE O ATENDIMENTO 

Ofício n° 2826/2014-AECI/GM/MS de 05/11/2014  - Proc. 25380.000339/14-13 

Não contratar com a Fundação Bençãos do Senhor - 

FBS, declarada irregular pela 3ª Promotoria de Justiça 

de Fundações, na forma do teor do Ofício 3ª PJF nº 

176/2014, de 21/10/2014. 

Atendido. 

A Auditoria Interna divulgou a referida 

recomendação aos Diretores e Administradores 

das Unidades através do Memo-Circular nº 

019/2014-AUDIN. Estão sendo providenciadas 

novas licitações a partir do término dos contratos 

com a referida Fundação. 

Ofício DSOC n° 119/2014-MPE/RJ de 18/12/2014 - Proc. 25380.000123/14-58 

Anular a decisão da 3ª Promotoria de Justiça de 

Fundações e assim revogar a recomendação contida 

no Ofício 3ª PJF nº 176/2014 de não contratar com a 

Fundação Bençãos do Senhor, considerando o 

provimento do recurso interposto pela FBS. 

Atendido. 

A Procuradoria Federal na Fiocruz divulgou a 

decisão através do Memorando-Circular 1/2015 a 

todas as Unidades da Fiocruz. 

 
 Ao longo do exercício de 2014, foram encaminhadas outras diligências sobre diversos 

assuntos que, por não demandarem recomendações, não estão inseridas nos itens anteriores. 

São encaminhamentos a FIOCRUZ em busca de informações sobre atos da gestão, cuja 

atuação da AUDIN é receber, avaliar o assunto para identificar a unidade ou o responsável a 

que se refere o questionamento, solicitar os esclarecimentos a quem deu causa dos fatos 

descritos, controlar o prazo de atendimento, avaliar as respostas e oficializá-las, mesmo no caso 

de serem assinadas pelo dirigente máximo.  

 
Abaixo, segue o quadro demonstrando quantitativamente as diligências atendidas:  

 
Órgãos de Controle/Fiscalização Diligências 

Controladoria Geral da União 07 

Tribunal de Contas da União 26 

Outros: 0 

- Assessoria Especial de Controle Interno - AECI/MS 06 

- Casa de Oswaldo Cruz - COC/FIOCRUZ 01 

- Conselho Federal de Enfermagem - COFEN 01 

- Ministério da Cultura – MinC 01 

- Ministério da Saúde – MS 01 

- Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MP/RJ 01 

- Ministério Público Federal – MPF 03 

- Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG 01 

- Procuradoria Federal – PF/FIOCRUZ 04 

- Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ/RJ 01 

- Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCM/SP 01 

Total 54 

 
   
4 - RECOMENDAÇÕES DA PRÓPRIA AUDIN  
 

Elaboramos uma síntese das recomendações de maior relevância extraídas dos 

relatórios de auditoria de conformidade, especial e RH, conforme Anexo II, divididas em 03 

grupos: atendidas, parcialmente atendidas e não atendidas.  
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Registramos que dentre as 386 recomendações existem 56 que serão objeto de trabalho 

de monitoramento pela AGI em 2015 e estão distribuídas no quantitativo de Não Atendidas e 

Parcialmente Atendidas.  

Demonstramos a evolução do tratamento das recomendações a partir das respostas 

dos gestores das áreas auditadas:  

 

 
 

  
5 – PRINCIPAIS DECISÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ENTIDADE  
 

O estatuto da Fiocruz define como órgãos colegiados: o Conselho Superior, o Congresso 

Interno e o Conselho Deliberativo que, pelas suas competências, não se enquadram na linha 

de regulação ou de fiscalização.  

O Conselho Deliberativo é composto pelo Presidente, Vice-Presidentes, Chefe de 

Gabinete, por um representante da Associação dos Servidores e pelos diretores  das unidades 

técnico-científicas, técnica de apoio e técnico-administrativas e, com base nas competências 

desse Conselho, definidas no Decreto 4.725/2003, detalhamos as principais decisões e 

recomendações emitidas no exercício de 2014: 
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a) Reunião ordinária do CD realizada nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2014:  

 

-  Aprovação da operação de Concessão de colaboração financeira não reembolsável em 

favor da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde – Fiotec, 

interveniente da Fiocruz, no valor de R$ 28.073.457,00,  a ser provida com recursos do Funtec 

BNDES,  a partir de expediente favorável de sua  Diretoria, para obtenção de financiamento 

para o Projeto de Conclusão do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos (CIPBR) 

com foco na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Planta de Protótipos 

do mencionado Centro em Bio-Manguinhos/FIOCRUZ. 

 

- Aprovação do texto do documento sobre a Política de Acesso Aberto ao Conhecimento e a  

formação do Comitê de Regulação da Política. 

 

b) Reunião ordinária do CD realizada nos dias 25 e 26 de março de 2014:   

 

- Aprovação da criação do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, com previsão de retorno 

à pauta do CD Fiocruz. 

 

- Aprovação da minuta do edital Geração e Difusão do Conhecimento de Excelência – Papes 

VII – Jovem Cientista – Fiocruz. 

 

- Aprovação do orçamento, sem prejuízo das ressalvas; aprimoramento da metodologia para 

definição do orçamento; revisão da apropriação de custos condominiais pelas unidades – 

destaque para as regionais; identificação de situações críticas de contratos não executados 

em 2013; possibilidades de negociações junto ao ministério da saúde para suplementações e 

futuros descontingenciamentos. 

 

- No âmbito da discussão de orçamento e observando decisão anterior sobre estrutura 

organizacional e a necessidade de manutenção de projetos de interesse institucional foi 

aprovado o aumento da taxa de administração da Fiotec de 5% para 8%, sendo que os 3% em 

acréscimo serão destinados ao Fundo de Desenvolvimento Institucional. A taxa será aplicada 

pela Fiotec no custo de implementação dos projetos a serem formalizados em todos os 

contratos Fiocruz - Fiotec e nos contratos com financiadores externos em que a aplicação de 

tal percentual seja admitida. 

 

-  Constituir a Comissão de Organização do Fórum Oswaldo Cruz. 

 

-  Aprovação do quadro geral de indicadores – resultado 2013 e propostas para 2014  devendo 

ser objeto de  acompanhamento trimestral desses indicadores pelo CD. 

 

c) Reunião ordinária do CD realizada nos dias 26 e 27 de maio de 2014: 

 

- Aprovação para entrega do título de Pesquisadora Emérita à Dra. Léa Camillo Coura 

(INI/Ipec) em data a ser definida pelo próprio CD. 

 

d) Reunião ordinária do CD realizada nos dias 28 e 29 de julho de 2014: 

 

- Aprovação do avanço da proposta de institucionalização das estruturas, considerando os 

ajustes decorrentes da criação da Empresa Bio-Manguinhos, propondo que o Congresso 

Interno delegue ao Conselho Deliberativo o exercício de atualizar a atribuição das unidades. 

 

- Apreciação das seguintes diretrizes gerais orçamentárias para 2015: Compatibilizar a 

demanda real de custeio da Fiocruz com os orçamentos aprovados na LOA; Racionalizar os 
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custos de terceirização pela substituição de concursados;  Adequar os gastos administrativos 

relacionados à terceirização de pessoal mediante aplicação de parâmetros técnicos e de 

substituição por concursados; Ampliar a estratégia de compra compartilhada para itens 

comuns das unidades técnico-científicas visando economia de escala; Garantir a reserva de 

recursos orçamentários para financiamento do desenvolvimento/crescimento institucional, de 

acordo com o Plano estratégico da Fiocruz; Implantar o monitoramento contábil gerencial dos 

gastos relativos ao Plano Estratégico e planos plurianuais e controle dos diversos tipos de 

despesas correntes, através da implantação do Plano Interno de Contas (primeira etapa em 

2015). 

 

- A titulo de orientação sobre as diretrizes orçamentarias aprecidadas, foram aprovadas os 

seguintes encaminhamentos: (i) as unidades deverão apresentar a Diplan até 30 de setembro 

um Plano de Ação, que incorpore e operacionalize as diretrizes orçamentárias institucionais 

aprovadas,como pré-requisito para a abertura da negociação do orçamento 2015 com as 

unidades;  (ii) os investimentos envolvendo ampliação de atividades ou implantação de novas 

atividades deverão ser acompanhados de Planos Empreendedores e serem analisados pelo 

CD; (iii) estabelecer um teto para o Fundo Fiocruz, na ordem de 30%; (iv) Ajuste para 

terceirização não deve ser superior ao valor de reajuste definido pelo dissídio das categorias 

profissionais envolvidas. Cada unidade pode realizar ajustes na terceirização de acordo com 

suas necessidades, mas respeitando a primeira cláusula; (v) os valores de remuneração para o 

mesmo cargo e função serão equalizados; (vi) Compras de TI devem ser realizadas de maneira 

compartilhada; (vii) o quantitativo de postos de trabalho dos contratos de terceirização será 

reduzido a partir do provimento das vagas do concurso. O quadro de lotação será projetado 

pela Direh; (viii) os gastos com energia elétrica deverão ficar pelo menos 2 pontos percentuais 

abaixo do índice de reajuste da tarifa prevista para 2014; (ix) incorporar ao orçamento 2016 os 

gastos com concessionárias de serviços públicos de todas as unidades da Fiocruz. Readequar 

contratos de prestação de serviços; e (x) apreciar o orçamento de 2015 na última reunião do 

CD de 2014. 

 

e) Reunião extraordinária do CD realizada no dia 18 de agosto de 2014: 

 

- Aprovação da proposta de levar a Plenária de abertura do VII Congresso Interno os 

conteúdos relativos aos itens (1) Apresentação Geral, (2) Estrutura do Documento e Processo 

Congressual e, (3) Balanço do Período e Principais Resultados Alcançados não serão 

incorporados ao relatório final do Congresso e, portanto, não serão apreciados nos grupos de 

trabalho.  

 

- Aprovação da proposta de Regimento Interno do VII Congresso, considerando as alterações 

citadas acima, com encaminhamento do texto para apreciação na plenária.  

 

- Aprovação da Carta Política, para apresentação no VII Congresso, após leitura, comentários 

e ajustes pelos conselheiros. 

 

f) Reunião extraordinária do CD realizada nos dias 25 e 26 de setembro de 2014: 

 

- Aprovação por aclamação da concessão do primeiro título, no Brasil, de Doutora Honoris 

Causa à María Isabel Rodriguez.  

 

- Aprovação por aclamação da concessão do título Doutor Honoris Causa a Hésio Cordeiro. 
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g) Reunião ordinária do CD realizada no dia 24 de outubro de 2014: 

 

- Aprovação da proposta de apresentação às Unidades do documento do VII Congresso 

Interno. 

 

h) Reunião ordinária do CD realizada nos dias 27 e 28 de novembro de 2014: 

 

- Aprovação de fechamento da conta dos terceirizados substituíveis  pelas Unidades e 

liberação das  Portarias até 10/12/14. 

 
 

6 - DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA FIOCRUZ 
 

A Ouvidoria recebeu as seguintes manifestações, a seguir demonstradas por natureza 

de comunicação, no exercício de 2014:  
 

 

NATUREZA  
MANIFESTAÇÕES  

RECEBIDAS 

MANIFESTAÇÕES 

ATENDIDAS 

Reclamação 550 543 

Sugestão 84 84 

Elogio 184 184 

Denúncia 75 73 

Outros 84 84 

TOTAL 977 968 

 
A Ouvidoria Geral da Fiocruz atende as demandas internas e externas referentes a 

todas as suas Unidades Técnico-Científicas, Técnico-Administrativas e de Apoio. Estas 

demandas (sugestões, elogios, reclamações ou denúncias) são repassadas aos diretores das 

unidades, que as direcionam aos setores responsáveis para resposta que é encaminhada pela 

Ouvidoria ao demandante. Este tratamento difere nas denúncias relacionadas as farmácias 

populares que não são diretamente geridas pela Fiocruz, sendo reencaminhadas à Ouvidoria 

do SUS. 

A Ouvidoria acompanha e monitora cada mensagem, procurando atender o prazo de 

dez dias estabelecido na Carta de Serviços aos Cidadãos (conforme preconiza o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – Gespública), até o envio da resposta final. 

 

 
7 - DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELAS UNIDADES DA FIOCRUZ  
 

De acordo com as informações coletadas junto as Unidades da FIOCRUZ, três unidades 

receberam denúncias diretamente conforme dados abaixo:  

 

Denúncia enviada ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – INI pela Procuradoria 

Federal da Fiocruz em atendimento a uma solicitação da Procuradoria Federal/MPF:  

 

a) Número do processo: 0158906-31.2014.4.02.5101. 

b) Fato denunciado: ação ordinária para ressarcimento de dano moral por erro médico. 

c) Providências adotadas: levantamento do prontuário do paciente e informações médicas. 

d) Diligências: verificação do tratamento ofertado e sua coerência com os protocolos de 

tratamento da patologia identificada no paciente. 

e) Previsão de auditorias, se for o caso: não se aplica. 
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f) Procedência ou improcedência da denúncia que já tenha sido apurada: as informações 

necessárias para a resposta (Contestação), já foram enviadas à Procuradoria em resposta ao 

Memorando n° 1125/2014 (NUP 00408009630/2014-71). 
 

Denúncia enviada a  Diretoria de Administração - DIRAD pela Procuradoria Federal da Fiocruz 

em atendimento a uma solicitação da Procuradoria Federal/MPF:  
 

a) Número do processo:  Memorando  nº 1061/14/CCC/PFFIOCRUZ/PGF/AGU. 

b) Fato denunciado: nepotismo em relação às empresas terceirizadas. 

c) Providências adotadas: Ao Departamento Comercial – DECOM, foi encaminhado o Memo. 

520/2014, no dia 02 de dezembro de 2014, solicitando a inclusão de uma cláusula expressa nos 

editais de contratação de prestação de serviço, que estabeleça a vedação de que familiar 

de agente público preste serviço na Dirad, quando ele exercer cargo em comissão ou função 

de confiança, na forma determinada 5° c/c 7° do Decreto nº7201/10. 

d) Diligências: mapeamento dos postos de trabalho das empresas terceirizadas na Unidade, 

com o prazo de 30(trinta) dias úteis, de forma a identificar a existência de nepotismo e a partir 

deste mapeamento, num prazo de 120(cento e vinte) dias medidas adotar administrativas que 

possam regularizar as situações. 

e) Previsão de auditorias, se for o caso: não houve. 

f) Procedência ou improcedência da denúncia que já tenha sido apurada: foi encaminhado à 

Procuradoria Federal o Memorando nº 521/14 no dia 02 de dezembro de 2014. 

 

Denúncia enviada a  Diretoria de Administração do Campus – DIRAC pela Procuradoria Federal 

da Fiocruz em atendimento a uma solicitação da Procuradoria Federal/MPF:  
 

a) Número do processo:  Inquérito Civil nº 1.30.012.000837/2012-04 do Ministério Público Federal 

b) Fato denunciado: nepotismo ocorrido na estrutura da Diretoria de Administraçao do Campus 

c) Providências adotadas: exoneração do cargo comissionado dos servidores denunciados 

d) Diligências: apuração dos fatos junto as pessoas envolvidas na denúncia 

e) Previsão de auditorias, se for o caso: não houve. 

f) Procedência ou improcedência da denúncia que já tenha sido apurada: foi encaminhado à 

Procuradoria Federal o Memorando nº 085/14-DIRAC. 

 

a) Número do processo:  Ofício 5149-2014/MPF/PRRJ/FLS do Ministério Público Federal 

b) Fato denunciado: suposta irregularidade ocorrida no  Serviço de Segurança em processo de 

aquisição de materiais 

c) Providências adotadas: apuração dos fatos junto ao responsável pela área  

d) Diligências: analise do processo não tendo ficado constatado nenhuma irregularidade 

e) Previsão de auditorias, se for o caso: não houve. 

f) Procedência ou improcedência da denúncia que já tenha sido apurada: foi encaminhado à 

Procuradoria Federal o Memorando nº 034/14-DIRAC. 

 

8 – OBRIGAÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA  
  

A auditoria no Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social – Fioprev com referência ao 

ano de 2013 foi realizada em uma única etapa como previsto no PAINT, no período de 

03/02/2014 a 14/03/2014, e teve por objetivo examinar, de acordo com a legislação vigente, a 

regularidade dos atos administrativos, assim como analisar os registros dos atos e fatos, em 

conformidade as Práticas Contábeis e a Legislação Aplicável as Entidades Fechadas de 

Previdência Privada Complementar. 
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9 - RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA FIOCRUZ, COM BASE 
NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA AUDIN 

 
9.1 - Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e LDO 
 

A Fiocruz atua em uma grande variedade de programas e ações do PPA e do 

Programa Mais Saúde, o que justifica a diversidade de atividades por ela desenvolvidas. As 

metas contidas no PPA são detalhadas, por ocasião do preenchimento do Plano Anual, no 

âmbito do Sistema de Apoio à Gestão Estratégica – SAGE, quando cada Unidade da Fiocruz 

define as metas de produção correspondentes aos seus projetos/processos, atrelados a um 

objetivo Institucional, que, por sua vez, está vinculado a uma Ação do PPA. Essas metas são 

sistematizadas e consolidadas, passando a compor o quadro de metas físicas das 

Ações/Iniciativas (Programas) do PPA-Fiocruz, cujo grau de realização é a base da avaliação 

dos resultados institucionais, medidos por indicadores de eficácia desenvolvidos a partir de 

2006, cujo processo está em constante melhoria. 

Embora a execução final de todas as metas contidas no PPA seja avaliada pela 

Diretoria de Planejamento, por ocasião da elaboração do relatório de gestão, a Auditoria 

Interna realizou a análise do cumprimento das metas físicas contidas somente nas 

ações/programas que estão a cargo das Unidades contidas no PAINT/2014, refletindo a 

situação da execução física naquele período em que a ação de auditoria é realizada, 

conforme descrito a seguir:  

  

a) Unidade: Instituto Fernandes Figueira – IFF 

Programa: 2015 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Ação 8305 – Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade 

da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas. 

Objetivo: Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS; Fortalecer o complexo produtivo 

de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de 

desenvolvimento econômico e social sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à 

saúde; Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar articulando a relação 

público – privado, gerando maior racionalidade e qualidade no setor saúde; Implementar novo 

modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do 

acesso, gestão por resultados, participação social e financiamento estável; dentre outros, na 

forma do PPA. 

Metas Previstas: Pacientes Atendidos (Qualidade); Procedimentos Ambulatoriais Realizados 

(Quantidade); Procedimentos Hospitalares Realizados (Quantidade); Atendimentos Domiciliares 

Realizados (Quantidade); Atividades Educativas/Preventivas Individuais (Quantidade); 

Receptores Internos de Leite Humano (Quantidade). 

Resultados alcançados: Não relatados. 

Avaliação crítica: Não houve.  

Fatos que prejudicaram o desempenho e providências: Não houve. 

 

b) Unidade: Presidência 

Programa: 2015 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Ação 8315 – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (PTRES 064711) 

Objetivo: Gerar conhecimento científico nas áreas das ciências biológicas aplicadas à saúde; 

das ciências humanas e sociais aplicadas à saúde, da pesquisa clínica, da pesquisa 

epidemiológica e da avaliação de tecnologias em saúde, a fim de assegurar a melhoria 

contínua das condições de saúde da população, e desenvolver novos fármacos, 

medicamentos, imunobiológicos e kits para diagnóstico e otimizar métodos e processos de 

saúde pública, visando à ampliação do acesso da população às tecnologia de saúde e à 

melhoria dos serviços prestados pelo SUS. 
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Metas Previstas: Não mencionadas. 

Resultados alcançados: Não relatados. 

Avaliação crítica: Não houve.  

Fatos que prejudicaram o desempenho e providências: Não houve. 

 

Ação 6179 – Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e 

Tecnologia (PTRES 064722) 

Objetivo: Edição, publicação e divulgação de revistas técnico-científicas periódicas em meios 

impressos e digitais; elaboração e distribuição de material técnico-científico em meios 

impressos, digitais e audiovisuais; disponibilização técnico-científica institucional e organização 

e implementação de eventos técnico-científicos e de divulgação, em ciência e tecnologia. 

Metas Previstas: Não mencionadas. 

Resultados alcançados: Não relatados. 

Avaliação crítica: Não houve.  

Fatos que prejudicaram o desempenho e providências: Não houve. 

Ação 8327 – Serviço Laboratorial de Referência para Controle de Doenças (PTRES 064706) 

Objetivo: Planejamento, execução, gerência e avaliação dos procedimentos laboratoriais de 

referência em âmbito internacional, nacional, regional ou local, incluindo a realização de 

exames laboratoriais confirmatórios ou de alta complexidade e a normalização de 

procedimentos em diversas unidades da Fiocruz. 

Metas Previstas: Não mencionadas. 

Resultados alcançados: Não relatados. 

Avaliação crítica: Não houve.  

Fatos que prejudicaram o desempenho e providências: Não houve. 

 

c) Unidade: Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD 

Programa: 2015 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Ação 8315 – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (PTRES 064711) 

Objetivo: Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS; Fortalecer o complexo produtivo 

de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de 

desenvolvimento econômico e social sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à 

saúde; Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar articulando a relação 

público – privado, gerando maior racionalidade e qualidade no setor saúde; Implementar novo 

modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do 

acesso, gestão por resultados, participação social e financiamento estável, dentre outros. 

Metas Previstas: Não mencionadas. 

Resultados alcançados: Não relatados. 

Avaliação crítica: registros no SAGE indicam um aparente e considerável nível de incertezas ou 

impossibilidades no implemento de projetos e a participação de bolsistas, visto que as 

iniciativas informadas no relatório constam como previstas no último mês do exercício, logo 

inexiste sua execução física na data da consulta, o que apenas poderá ocorrer em dezembro. 

Fatos que prejudicaram o desempenho e providências: Não informado. 
 

d) Unidade: Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS 

Programa: 2015 – Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) 

Ação 6174 – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (PTRES 064705) 

Objetivo: Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS; Fortalecer o complexo produtivo 

de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de 

desenvolvimento econômico e social sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à 

saúde; Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar articulando a relação 

público – privado, gerando maior racionalidade e qualidade no setor saúde; Implementar novo 

modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do 

acesso, gestão por resultados, participação social e financiamento estável, dentre outros. 



   
                                             

 

Auditoria Interna/Fiocruz 

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna 

Exercício 2014 

 

27 

Metas Previstas: Amostra analisada de alimentos; Amostra analisada de medicamentos; 

Amostra analisada de medicamentos biológicos; Amostra analisada de artigos e insumos de 

saúde; Amostra analisada de saneantes domissanitários; Amostra analisada de sangue e 

hemoderivados; Amostra analisada de cosméticos; Amostra analisada de conjuntos, reagentes 

e diagnósticos; Amostra Analisada de artigos e insumos para diálise; Amostra analisada de 

Saúde Ambiental; Parecer técnico elaborado/emitido. 

Resultados alcançados: Não relatados. 

Avaliação crítica: Não houve. 

Fatos que prejudicaram o desempenho e providências: Não houve. 

 

e) Unidade: Diretoria de Recursos Humanos – DIREH 

Programa: 2115 – Gestão e Manutenção do Ministério da Saúde 

Ação 2000 – Adminstração da Unidade 

Objetivo: Constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes 

dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em 

programas ou ações finalísticas. 

Metas Previstas: Bolsista de Ensino; Pessoa Beneficiada; Seminários Organizados; Palestras 

Organizadas; Oficinas Temáticas Organizadas; Relatório Impresso – Edição; Manual/Apostila 

Impressa – Edição; Boletim Eletrônico – Edição; Folder Impresso – Tiragem; Boletim Impresso – 

Tiragem; Manual/Apostila Impressa – Tiragem; Palestras Proferidas; Trabalhador Qualificado – 

Atualização, Aperfeiçoamento;  Trabalhador Qualificado – Treinamentos; Pronto Atendimento; 

Atendimento de Programas Especiais; Atividade Educativa/Preventiva Coletiva. 

Resultados alcançados: Não relatados. 

Avaliação crítica: Os dados inseridos nos sistemas oficiais são utilizados para a prestação de 

informações externas, inclusive para os órgãos de controle, diante disso é importante que 

espelhem a realidade da Unidade e da Instituição. 

Fatos que prejudicaram o desempenho e providências: Não houve. 

 

f) Unidade: Diretoria de Administração – DIRAD 

Programa: Programa Farmácia Popular do Brasil 

Ação 20YR – Manutenção e Funcionamento do Programa Farmácia Popular do Brasil pelo 

Sistema de Gratuidade – Nacional 

Objetivo: Garantir a assistência farmacêutica a toda à população do País, ampliando o acesso 

aos medicamentos essenciais. É um programa de extrema importância para a qualidade de 

vida da sociedade, tendo como características intrínsecas a melhoria no atendimento e a 

inclusão da população-alvo nos serviços voltados à proteção e recuperação da saúde, tanto 

individual como coletiva.  

Metas Previstas: Atendimento ao Público; Venda de Medicamentos.  

Resultados alcançados: Não relatados. 

Avaliação crítica: Não houve. 

Fatos que prejudicaram o desempenho e providências: Não houve. 

 
9.2 – Avaliação dos indicadores de desempenho utilizados pela entidade. 

 
A avaliação dos indicadores de desempenho estará contemplada no relatório de 

gestão, elaborado pela Diretoria de Planejamento da Fiocruz, que comporá a prestação de 

contas da Instituição, que além da avaliação quantitativa são destacados alguns resultados 

vinculados aos objetivos estratégicos da Instituição, pelo impacto na saúde pública ou até 

mesmo no processo interno da gestão institucional. 
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9.3 – Avaliação dos controles internos administrativos 
 

a) Fragilidades identificadas 

 

Nos trabalhos realizados em 2014, examinamos os controles internos administrativos das 

Unidades que fizeram parte do PAINT, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas na 

área de auditoria. Após a constatação de falhas foram prestadas orientações/esclarecimentos 

para as equipes nas Unidades, tanto em reuniões como nos próprios relatórios de auditoria, 

além de resultarem em inúmeras constatações cujas recomendações estão descritas no Anexo 

II. 

Destacamos algumas questões evidenciadas nos trabalhos de auditoria de 

conformidade:  
 

 Falhas na elaboração de Editais, projetos básicos, planilhas, pesquisa de preços e 

fiscalização de contratos. 

 Não aderência à legislação vigente nas contratações de TI;  

 Falhas na execução e fiscalização de contratos com a fundação de apoio. 

 Controle precário, no âmbito da gestão de recursos humanos,  quanto aos  

procedimentos de cessão de servidores  por disposição de convênios. 
 

b) Os aperfeiçoamentos implementados  

 

Constatamos os seguintes aperfeiçoamentos durante as auditorias realizadas: 

 

 Melhorias nos procedimentos de concessão das aposentadorias e pensões 

principalmente no que se refere ao enquadramento nas Emendas Consititucionais e 

consequentemente na instrução processual; 

 Avanço na qualidade dos procedimentos afetos à Folha de Pagamento. 
 

10 – REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, COM A IDENTIFICAÇÃO DOS 
PROCESSOS RELATIVOS A DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

10.1 – Dispensas e Inexigibilidades  
 

Nos trabalhos de auditoria realizados pela Audin foram analisados 20 processos de 

dispensa de licitação e 10 processos de inexigibilidade de licitação. Em cumprimento à IN CGU 

01/2007, apresentamos, no Anexo III, as informações acerca dos processos de dispensa e, no 

Anexo IV, as informações sobre os processos de inexigibilidade que constaram dos relatórios de 

auditoria.  Com relação aos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, constatamos 

impropriedades que demandaram recomendações ao gestor, detalhadas no Anexo II, motivo 

pelo qual, poder-se-á atestar a regularidade dos procedimentos realizados, com ressalvas. 
 

10.2 – Análise da Regularidade dos demais processos licitatórios, incluindo percentual 
examinado e identificação dos participantes do certame 
 

 Nas auditorias realizadas pela Audin foram analisados, por amostragem, os processos de 

pregão, referentes aos programas auditados nas Unidades, conforme quadro a seguir:  
 

PROCESSOS LICITATÓRIOS 

MODALIDADE QUANTIDADE ANALISADA/UNIVERSO (*) % ANALISADO 

Pregão 34/188 18,08% 
(*) – O universo de processos refere-se ao total de processos das Unidades que foram objeto de 

trabalhos de auditoria em 2014 (inseridas no PAINT-2014), não representando a totalidade de 

pregões realizados por toda a Fiocruz.  
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Em atendimento à IN CGU 01/2007, apresentamos, no Anexo V, a relação de 

contratados (CNPJ e razão social), através dos processos licitatórios que foram objeto de 

análise por parte desta Auditoria.  

Com relação à análise da regularidade desses processos, verificamos diversas 

impropriedades que foram objeto de recomendações nos respectivos relatórios, motivo pelo 

qual poder-se-á atestar a regularidade dos procedimentos realizados, com ressalvas. 

Os apontamentos, bem como as recomendações, foram registrados nos relatórios de 

auditoria com a indicação de cada processo. 

 
11 – AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  

 
Com relação às informações sobre convênios, solicitadas na IN CGU 01/2007, é 

importante ressaltar que, em razão do tipo de auditoria realizado por esta AUDIN, ou seja, 

auditoria de conformidade, não foi verificado o resultado dos projetos desenvolvidos por 

intermédio dos convênios assinados. No entanto, apresentamos, a seguir, um resumo dos 

convênios que fizeram parte da amostragem nas auditorias realizadas em 2014.  

 

Número do Convênio: 123/2009 – Convênio Termo de Parceria 

Observância aos arts. 11 e 25 da LC nº 101/2000: Regular  

Objetivos previstos: O projeto de expansão nacional faz parte da adequação do novo papel 

da FIOCRUZ enquanto agência de Estado, envolvendo atividades de pesquisa, 

desenvolvimento tecnológico, serviço de referência, formação de recursos humanos e 

planejamento de políticas de saúde. 

O projeto de criação de uma unidade da FIOCRUZ no Estado do Mato Grosso do Sul tem papel 

central na articulação com os países vizinhos ( PARAGUAI e BOLIVIA). 

Metas:  

1 - Implantação do escritório técnico (ET) da FIOCRUZ no Estado no Mato Grosso do Sul: 

duração 2009 a 2014 

2- Cessão do servidor Rivaldo Venãncia da Cunha para responsabilizar-se pelo escritório 

técnico: duração 2009 a 2013 

3 - Elaboração de estudos sobre a missão da FIOCRUZ no Estado:  duração 2009 a 2014 

Resultados alcançados: Contribuiu para a implantação de um escritório técnico da FIOCRUZ 

em Campo Grande/MS. 

Situação da prestação de contas: Sem previsão de transferência de recursos financeiros. 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: Não observado. 

Providências adotadas para os casos onde houver atraso ou ausência das prestações de 

contas parcial ou final::  Não se aplica. 

 

Número do Convênio: 137/2011 – Convênio de Despesa  

Observância aos arts. 11 e 25 da LC nº 101/2000: Regular  

Objetivos previstos: Convênio de cooperação técnico-cientifica para o desenvolvimento do 

projeto de aprimoramento da Inteligência e das Capacidades de Gestão e Gerenciamento 

dos Recursos Computacionais com vistas a implantação do paradigma de T.I. focado no 

negócio institucional da Fiocruz. 

Metas:  

Meta 1:  

Fase 1 - Aquisição de Equipamentos 

Meta 2 :  

Fase 1 - Definir abrangência do ER 

Fase 2 - Avaliar os riscos do ERP  

Fase 3 - Caracteristicas e critérios do ERP  

Fase 4 -Critérios de seleção de ERP  
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Fase 5 - Definição de métodos e seleção do ERP  

Fase 6 - Apoiar a seleção do sistema do ERP 

Meta 3:  

Fase 1 - Definir abrangência do MDS 

Fase 2 - Processos de Software na Fiocruz  

Fase 3 - Configuração de ambientes 

Fase 4 - Avaliar ambientes de software  

Meta 4:  

Fase 1 - Capacitação  

Resultados alcançados: Não observado. 

Situação da prestação de contas: Não mencionado. 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: O TCU emitiu o Acórdão nº 5895/2013, no qual 

determinou que a Fundação incluísse, em seu próximo relatório de gestão, tópico específico 

sobre o andamento do citado convênio, com quadro descritivo das etapas concluídas e não 

concluídas, recomendação que foi atendida, pela Fiocruz, no Relatório de Gestão referente ao 

exercício de 2013. 

Providências adotadas para os casos onde houver atraso ou ausência das prestações de 

contas parcial ou final::  Não se aplica. 
 

Número do Convênio: 004/2013 – Convênio Termo de Compromisso 

Observância aos arts. 11 e 25 da LC nº 101/2000: Regular  

Objetivos previstos: Desenvolvimento de metodologista de análises de fumonisinas e 

fumonisinas mascaradas em produto de milho processado e detecção de substâncias 

proibidas em suplementos alimentares e produtos para emagrecimento. 

Metas:  

Meta 1: Desenvolvimento de metodologia para detecção e quantificação de fumonisinas/ 

fumonisinas mascaradas 

Meta 2: Desenvolvimento de metodologia para a detecção de substancias proibidas, como 

anorexígenos, termogênicos e diuréticos, em suplementos alimentares e produtos para 

emagrecimento rápido. 

Meta 3: Realização das análises pactuadas para detectar e quantificar fumonisinas e 

fumonisinas mascaradas em produtos de milho processados. 

Meta 4: Realização das análises pactuadas para detectar e quantificar substâncias proibidas, 

como anorexígenos, termogênicos e diuréticos, em suplementos alimentares e produtos para 

emagrecimento rápido. 

Resultados alcançados: Em andamento. 

Situação da prestação de contas: Ausência de prestação de contas 

Atos e Fatos que prejudicaram o desempenho: Metas 1 e 3 ainda não tiveram início, em razão 

do equipamento necessário a execução estar em processo de aquisição. 

Providências adotadas para os casos onde houver atraso ou ausência das prestações de 

contas parcial ou final::  Embora a ANVISA não tenha exigido uma prestação de contas formal 

sobre o TC, recomendamos atentar para o fato de que o órgão recebedor, no caso a FIOCRUZ, 

deverá apresentar e disponibilizar informações sobre o TC na prestação de contas anual aos 

órgãos de controle interno e externo conforme item 08 do TC nº 004/2013; Que a Unidade 

realize um acompanhamento minucioso das metas físicas estipuladas para o projeto quanto da 

execução orçamentária e financeira, para atender ao disposto no item 8 da TC nº 04/2013 e 

encaminhar à ANVISA, de forma informativa. 
 

 Cabe informar que durante a auditoria realizada no Centro de Pesquisas Leônidas e 

Maria Deane – CPqLMD, houve a análise de um processo de cooperação técnico-científica 

entre o CPqLMD e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, com a 

finalidade de executar o Programa de Excelência em Pesquisa Básica e Aplicada em Saúde – 
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PROEP. Entretanto não constam mais dados referentes a essa análise no relatório, em virtude de 

ter sido feita exclusivamente pelo sistema SICON.  

 
12 – VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO E REGULARIDADE DOS 
PROCESSOS DE ADMISSÃO, CESSÃO, REQUISIÇÃO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E 
PENSÃO  

 
No exercício de 2014 foram feitas auditorias em processos abaixo identificados com o 

quantitativo da amostragem e o numero de inconsistências encontradas: 
 

Auditorias de RH Amostragem Inconsistências 

Aposentadorias 106 processos 16 

Pensões 38 processos 06 

Licença para Acompanhamento de Cônjuge 04 processos 12 

Auxílio-Transporte 82 processos 19 

Cessão e Disposição por Convênio 38 processos 22 

Folha de Pagamento 251 servidores 01 
 

Em atendimento ao inciso VI do artigo 7º da IN CGU nº 01/2007, destacamos as 

seguintes situações: 

 

a) Folha de Pagamento - Os servidores que tiveram sua folha de pagamento revisada, 

com base nos registros do SIAPE, constam do Anexo VI, correspondendo a aproximadamente 

10 % sobre o total de servidores da folha de pagamento, cuja a amostra se deu da seguinte 

forma: foram selecionados, em média, 20 servidores de cada Unidade, Campus Fiocruz e 

demais Unidades nos Estados da Federação, perfazendo o toral de 289 servidores. O objetivo foi 

verificar se a estrutura remuneratória e os lançamentos estavam dentro dos padrões 

estabelecidos pelo Ministério do Planejamento.  

  

 b) Aposentadorias e Pensões - o Anexo  VI também contempla a relação de servidores, 

objeto de verificação de conformidade. Para seleção não foi utilizado nenhum método 

científico, visto que de acordo com as normas há a necessidade de verificar se todos os atos 

de aposentadorias e pensões estão dentro das normas estabelecidas na legislação, sendo 

assim, foram apreciados todos os atos referentes a concessão de aposentadorias e pensões no 

período de janeiro a dezembro de 2014. 

 
13 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DA AUDIN 

 

CURSO 
Nº 

SERVIDORES 

CARGA 

HORÁRIA 

Estruturas de Gestão Pública 02 60 

Controles na Administração Pública 02 60 

Curso de Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e 

Financeira 
01 30 

9° Congresso Brasileiro de Pregoeiros 01 26 

Gestão de Contratos de TI 01 24 

Apresentação dos Manuais de Gestão de Contratos de Prestação de 

Serviços da Fiocruz 
04 64 

Elaboração de Planilha de Custos e Formação de Preços 03 63 

Curso Estruturas de Gestão Pública 01 30 

9ª Semana Técnico Administrativa – Nova Contabilidade aplicada ao 

Setor Público 
02 06 

9ª Semana Técnico Administrativa – Entendendo as Mudanças na 02 06 
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CURSO 
Nº 

SERVIDORES 

CARGA 

HORÁRIA 

Contabilidade aplicada ao Setor Público 

9ª Semana Técnico Administrativa – Excelência em Gestão Pública 07 17,5 

9ª Semana Técnico Administrativa – Apresentação dos Projetos 

Institucionais 
05 11,5 

9ª Semana Técnico Administrativa – Sistemas de Custos no Governo 

Federal 
04 12 

9ª Semana Técnico Administrativa – Logística Integrada 03 06 

9ª Semana Técnico Administrativa – Oficina sobre Conta 

Vinculada/Operacionalização e Termo de Cooperação 
03 09 

9ª Semana Técnico Administrativa – Retenção na Fonte de Tributos e 

Contribuições no Fornecimento de Bens e Serviços da Administração 

Pública 

02 06 

9ª Semana Técnico Administrativa –  Reestruturando o DP das Empresas 01 03 

Gestão de Projetos 01 24 

Contabilidade Tributária 01 15 

Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 

SINCASP 
01 08 

Fiscalização de Contratos 03 45 

Curso de Atualização em Contratação de Serviços e Compras de Bens 

na Saúde 
01 08 

VI Simpósio Nacional revisado e atualizado: Questões polêmicas da 

legislação de pessoal ativo e inativo da Administração Pública Federal, 

Estadual e Municipal, incluindo a previdência complementar 

02 48 

Controle e Auditoria Interna 04 160 

PDG – Programa de Desenvolvimento de Competências Gerenciais 01 96 

TOTAL HH 838 
 

14 – AÇÕES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS PELA AUDIN 
 

 Em 2014 foram realizadas todas as ações planejadas pela AUDIN. 
 
15 - AÇÕES NÃO PLANEJADAS E REALIZADAS PELA AUDIN  

 

Com a inserção do trabalho na Fiocruz Mato Grosso do Sul dentro da auditoria na 

Presidência foi possível realizar uma nova auditoria de conformidade no Instituto Leônidas e 

Maria Deane – ILMD, localizado em Manaus, conforme já informado no item 2.1 deste RAINT. 

Foi realizada ainda uma auditoria especial, não prevista no PAINT/2014, com foco nos 

contratos de serviços de apoio e manutenção por solicitação da Vice-Presidência de Gestão e 

Desenvolvimento Institucional com o objetivo de apoiar as discussões sobre a definição de 

diretrizes orçamentárias para 2015 considerando os possíveis desdobramentos das fiscalizações 

em contratos de prestação de serviços, pela falta de aderência às normativas da gestão de 

contratos e considerando também os registros dos órgãos de controle interno (CGU) e externo 

(TCU). 

  
16 – OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 
16.1 – Diretoria Executiva, Câmara Técnica de Gestão, Conselho Deliberativo e Comitê 
GesPública 
 

A titular da Auditoria Interna participou de vários fóruns institucionais, conforme descrito 

a seguir: 
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 Diretoria Executiva: participam os titulares da Diretoria de Administração, Diretoria de 

Recursos Humanos, Diretoria de Administração do Campus, Diretoria de 

Planejamento Estratégico, da Procuradoria Federal da Fiocruz, da Coordenação de 

Qualidade e da Coordenação de Gestão e Tecnologia da Informação (CGTI), sob a 

coordenação do Vice-Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional.  É uma 

instância corporativa do modelo de gestão estratégica da Fiocruz que tem o 

objetivo de promover a inovação na gestão e fortalecer o desenvolvimento 

institucional. 
 

 Câmara Técnica de Gestão: instituída pela Portaria da Presidência nº 343/2010 e 

atualizada pela Portaria 1.309/2014, como instância consultiva do Conselho 

Deliberativo da Fiocruz, tendo como objetivo assessorar a Presidência e o citado 

Conselho no âmbito da governança institucional, com foco na inovação e no 

aprimoramento de estratégias políticas e projetos. Participam deste fórum o Vice-

Presidente de Gestão e Desenvolvimento Institucional, os Vice-Diretores de Gestão 

das Unidades Técnico-Científicas, Diretores das Unidades Técnico-Administrativas, 

Coordenadores da Qualidade e da Tecnologia da Informação, um representante de 

cada Vice-Presidência, Gabinete, Auditoria Interna e Procuradoria Federal; 

Coordenadores dos Escritórios Técnicos da Fiocruznos Estados do Ceará, Mato Grosso 

do Sul e Rondônia e os assessores da Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento 

Institucional. 
 

 Conselho Deliberativo da Fiocruz: reunião periódica com todos os dirigentes das 

Unidades técnicas administrativas e científicas presidida pelo Presidente da Fiocruz. 

 

 Comitê GesPública: a Auditoria Interna está representada pela sua titular no Comitê 

Sub-Setorial de Gestão Pública e Desburocratização da Fiocruz – de acordo com a 

composição instituída pela Portaria  PR nº 313/2007, na qual integram os titulares das 

áreas setoriais da Presidencia (DIPLAN, DIRAD, DIREH, VICES PRESIDÊNCIAS, Ouvidoria 

e CCS) e os vices de gestão e assessores ligados a atividade de qualidade das 

Unidades, quando convidados. O trabalho vem sendo coordenado pela 

Coordenação da  Qualidade, da Secretaria Executiva do PGQ – Fiocruz, vinculada, 

atualmente, a Vice-Presidência de Gestão e Desenvolvimento Institucional.  
 

16.2 – Participação em Grupos de Trabalho específicos 
  

Além da participação da Auditora-Chefe, também houve a participação de alguns 

servidores em eventos institucionais, conforme informado abaixo: 

 

 Cursos/Palestras: 

- O servidor Dagoberto atuou como docente no Curso de Atualização em Contratação 

de Serviços e Compra de Bens na Saúde, realizado no dia 27/10/2014, no Instituto 

Nacional de Infectologia Evandro Chagas/INI. 

 

- O servidor Ronaldo Madeira d’Aguila atuou como palestrante em dois eventos: Oficina 

sobre a IN SLTI 04/2010 e Acórdãos correlatos, realizada pela Coordenação de Gestão 

de Tecnologia da Informação - CGTI, no dia 21/10/2014, bem como na palestra sobre a 

Aplicação da IN SLTI/MPOG nº 02/2008 em processos licitatórios, nos dias 12, 13, 19 e 

20/08/2014, na Diretoria de Administração do Campus/DIRAC. 

 

 Fóruns/Seminários 

- Nos trabalhos relacionados ao relatório de auto-avaliação da gestão de 2013 houve a 

participação da servidora Ana Costadella, especificamente no critério 1 – Liderança. 
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- Ainda dentro das ações  de mapeamento de processos que vem sendo coordenadas 

pela CQuali/VPGDI participaram especificamente no grupo de mapeamento “Gerir 

Prestação de Contas” os servidores Ana Costadella e Ronaldo Madeira d”Aguila. 

 

 Reuniões 

- Esta Audin, na condição de assessoramento técnico, participou  de todas as reuniões 

voltada para a atualização do Manual de contratação da Fundação de Apoio, ainda 

em curso, cuja atividade está sendo coordenada pela Diretoria de Administração / 

DIRAD, com previsão de sua conclusão em 2015. 

 

- A título de treinamento dos gestores e fiscais de contratos, no âmbito das Unidades da 

Fiocruz, esta Audin, representada pelo servidor Ronaldo Madeira d’Aguila contribuiu 

para a preparação do material didático, com as alterações mais recentes da 

SLTI/MPOG para ser utilizadao nos fóruns e seminários sobre a IN 02/2008, previstos para 

serem realizados em 2015. 

 

- Além dos eventos acima, também houve a participação dos servidores Ronaldo 

Madeira, Dagoberto Domingos de Araujo, Maria Estela Leite e da Auditora-Chefe Silvina 

Marques, na reunião realizada no auditório da Procuradoria Federal, no dia 09/07/2014 

das 13 às 17 horas, em atendimento a recomendação da Câmara Técnica de 

maio/2014, para discussão sobre o sistema de gestão (Software Licitaweb/Siad), 

comercializado pela empresa Trigger Consultoria Ltda, adquirido e utilizado por algumas 

unidades da Fiocruz (IOC, ENSP, CPqRR, IFF, DIRAC e INCQS), tendo objetivo proposições 

de padronização entre as Unidades que o adquiriram. 

 

- A Audin participou do evento de apresentação da nova  Carta ao Cidadão, no qual 

esteve presente a servidora Ana Costadela. 

 
16.3 - Desenvolvimento de Sistema 

 
Em 2014 não houve avanços no desenvolvimento de um sistema voltado para as 

atividades de Auditoria Interna, entretanto já foi realizada uma reunião com a equipe da 

Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação da Vice Presidência de Gestão e 

Desenvolvimento Institucional para retomar os trabalhos logo no início de 2015 com a revisão 

do mapeamento de processos já realizado e a escolha do tipo de aquisição (sistema pronto ou 

fábrica de software) ou desenvolvimento (interno ou externo). 

 
17 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Este relatório foi elaborado de acordo com o estabelecido nas Instruções Normativas 

CGU nº 07, de 29/12/2006, e CGU nº 01, de 03/01/2007, que determinam normas de 

elaboração, acompanhamento e conteúdo do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 

e do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna. 

 

 

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2015. 

 

 

 

 

SILVINA DA COSTA MARQUES 

Auditora-Chefe
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ANEXO I 
 

DIVULGAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ATRAVÉS DO “AUDIN COMUNICA” 
  

  

DATA  ATO LEGAL  ASSUNTO  

14/01 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 6, 

de 23 de dezembro de 2013. 

Regras e diretrizes para a contratação de 

serviços, continuados ou não. 

10/02 

Orientação Normativa 

SEGEP/MPOG nº 1, de 31 de janeiro 

de 2014. 

Concessão e pagamento da vantagem 

denominada opção de função, aos 

aposentados e pensionistas integrantes do 

quadro de pessoal dos órgãos e entidades do 

SIPEC. 

18/02 
Decreto nº 8.194, de 12 de 

fevereiro de 2014. 

Margem de preferência em licitações realizadas 

no âmbito da administração pública federal 

para aquisição de equipamentos de tecnologia 

da informação e comunicação. 

30/01 

Portaria SE/MS nº 52, de 20 de 

janeiro de 2014. 

Designa HELIO COELHO SILVEIRA DA ROSA para 

exercer o encargo de substituto eventual do 

Diretor da DIRAC. 

Súmula TCU nº 284/2014. 
Entendimento, pacificado no âmbito do TCU 

sobre concessão de pensão. 

Súmulas da AGU – Consolidação 

de 23 de janeiro de 2014. 

 

Consolida Súmulas de observância obrigatória 

para os órgãos de Consultoria e de Contencioso 

da AGU e da Procuradoria-Geral Federal. 

 

26/02 
Instrução Normativa RFB nº 1.445, 

de 17 de fevereiro de 2014. 

Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a 

Renda da Pessoa Física 2014/2013, pela pessoa 

física residente no Brasil. 

28/02 
Orientação Normativa AGU nº 46, 

de 26 de fevereiro de 2014. 

Expede orientação, de caráter obrigatório a 

todos os órgãos jurídicos enumerados nos arts. 2º 

e 17 da Lei Complementar nº 73, de 1993 sobre 

obrigatoriedade de manifestação jurídica nas 

contratações de pequeno valor.  

10/03 
Portaria AGU nº 57, de 26 de 

fevereiro de 2014. 

Edita as Orientações Normativas nº 40 a 45, 

altera a Orientação Normativa nº 29, e cancela 

a Orientação Normativa nº 31. 

13/03 

Portaria SOF nº 17, de 26 de 

fevereiro de 2014. 

Procedimentos para solicitação de alteração 

nas estimativas de receitas orçamentárias para 

os exercícios de 2014 e 2015. 

Decisão CGU de 7 de março de 

2014. 

Declaração de inidoneidade da empresa 

Rufollo Empresa de Serviços Técnicos e 

Construções Ltda. 

28/03 

Portaria SLTI/MPOG nº 16, de 27 de 

março de 2014. 

Atualiza os valores limites para contratação de 

serviços de limpeza e conservação para as 

Unidades Federativas de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e 

Paraná. 

Portaria SLTI/MPOG nº 15, de 26 de 

março de 2014. 

Atualiza os valores limites para contratação de 

serviços de vigilância para as Unidades 

Federativas de Alagoas, Amazonas, Pará e 

Roraima. 
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31/03 

Instrução Normativa SCS/PR nº 6, 

de 14 de março de 2014. 

Suspensão da publicidade dos órgãos e 

entidades do Poder Executivo federal, no 

período eleitoral de 2014, e dá outras 

providências. 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 

1, de 26 de março de 2014. 

Altera a Lei que institui o Regime Diferenciado 

de Contratações Públicas - RDC e dá outras 

providências. 

03/04 

Portaria SLTI/MPOG nº 20, de 31 de 

março de 2014. 

Atualiza os valores limites para contratação de 

serviços de vigilância para a Unidade Federativa 

do Distrito Federal. 

Portaria SLTI/MPOG nº 25, de 1º de 

abril de 2014. 

Atualiza os valores limites para contratação de 

serviços de limpeza e conservação para 

Alagoas, Rondônia e Distrito Federal. 

Portaria SLTI/MPOG nº 26, de 1º de 

abril de 2014. 

Atualiza os valores limites para contratação de 

serviços de vigilância para a Unidade Federativa 

do Ceará. 

Portaria SLTI/MPOG nº 21, de 1º de 

abril de 2014. 

Atualiza os valores limites para contratação de 

serviços de vigilância para as Unidades 

Federativas de Santa Catarina, Pernambuco, 

Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio Grande 

do Sul e São Paulo. 

Portaria SLTI/MPOG nº 22, de 31 de 

março de 2014. 

Atualiza os valores limites para contratação de 

serviços de limpeza e conservação para as 

Unidades Federativas do Amazonas, Pará, 

Pernambuco, Paraíba e Sergipe. 

Resolução CGSN nº 112, de 12 de 

março de 2014. 
Simples Nacional. 

Resolução CGSN nº 113, de 27 de 

março de 2014. 
Simples Nacional. 

25/04 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 

06, de 23 de dezembro de 2013. 

(Retificada) Altera a Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 02/2008 e seus Anexos I, III, IV, V e 

VII e inclui o Anexo VIII. 

Decreto nº 8.228, de 22 de abril de 

2014. 

Concessão de diárias e passagens para 

servidores e militares em decorrência da Copa 

do Mundo FIFA 2014. 

Portaria SPU/MPOG nº 127, de 23 

de abril de 2014. 

Cobrança dos foros e das taxas de ocupação 

de terrenos da União. 

Súmula Vinculante nº 33-STF, de 09 

de abril de 2014. 

Estabelece o seguinte enunciado: “Aplicam-se 

ao servidor público, no que couber, as regras do 

regime geral da previdência social sobre 

aposentadoria especial de que trata o artigo 40, 

§ 4º, inciso III da Constituição Federal, até a 

edição de lei complementar específica”. 

06/05 

Portaria CGU nº 915, de 29 de abril 

de 2014. 

Indicação para nomeação/designação de 

titular de auditoria interna a ser submetida à 

Controladoria-Geral da União – CGU.  

 

Portaria Interministerial 

MPOG/MC/MD nº 141, de 02 de 

maio de 2014. 

 

Comunicações de dados da Administração 

Pública Federal. 
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13/05 

Portaria SLTI/MPOG nº 52, de 30 de 

abril de 2014. 

Atualiza os valores limites para contratação de 

serviços de vigilância para a Unidade do Mato 

Grosso do Sul. 

Portaria AGU nº 124, de 25 de abril 

de 2014. 

Edita as Orientações Normativas nº s 47 a 54 e 

altera as Orientações Normativas nº 9, 19 e 36. 

26/05 
Portaria Conjunta MPOG/STN nº 61, 

de 21 de maio de 2014. 

Instituição da comissão técnica de suporte do 

projeto "Integração ao SIAFI por Arquitetura 

Orientada a Serviços". 

28/05 

Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 

2014. 

 

Política Nacional de Participação Social - PNPS e 

Sistema Nacional de Participação Social – SNPS. 

 

Decreto nº 8.249, de 23 de maio de 

2014. 

 

Inclusão de Municípios com aeroportos próximos 

a sedes da Copa do Mundo FIFA 2014 nas regras 

especiais de valor de diárias. 
 

Orientação Normativa nº 55, de 23 

de maio de 2014. 

Orientação normativa a todos os órgãos 

jurídicos enumerados nos arts. 2º e 17 da Lei 

Complementar nº 73/1993. 

Portaria SEGEP/MP nº 110, de 26 de 

maio de 2014. 

Pagamento de servidores, aposentados,  

beneficiários de pensão e de empregados 

públicos da Administração Pública Federal 

direta, das autarquias e das fundações públicas 

vinculadas ao Poder Executivo Federal, e de 

militares oriundos dos ex-Territórios, de anistiados 

políticos. 

Decreto nº 8.244, de 23 de maio de 

2014. 

Transferências de recursos da União mediante 

convênios e contratos de repasse. 

Decreto nº 8.250, de 23 de maio de 

2014. 

publicado no Diário Oficial da União de 

26/05/2014 – Seção 1 e retificado no dia 

seguinte, que altera o Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de 

Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993; e 

Decreto nº 8.251, de 23 de maio de 

2014. 

, publicado no Diário Oficial da União de 

26/05/2014 – Seção 1, que altera o Decreto nº 

7.581, de 11 de outubro de 2011, que 

regulamenta o Regime Diferenciado de 

Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei 

nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. 

11/06 

Portaria GM/MPOG nº 169, de 27 

de maio de 2014. 

Declara a inidoneidade de empresa para licitar 

ou contratar com a Administração Pública. 

Lei nº 12.980, de 28 de maio de 

2014. 

Institui o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas - RDC e dá outras providências. 

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 

2, de 04 de junho de 2014. 

Regras para a aquisição ou locação de 

máquinas e aparelhos consumidores de energia 

pela Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, e uso da Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia (ENCE) 

nos projetos e respectivas edificações públicas 

federais novas ou que recebam retrofit. 
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DATA  ATO LEGAL  ASSUNTO  

 

13/06 

 

Portaria CGU nº 1.255, de 06 de 

junho de 2014. 

Orienta as Unidades de Controle Interno da 

Controladoria-Geral da União quanto às análises 

e emissão de parecer nos atos de 

aposentadoria e pensão sujeitos a registro pelo 

Tribunal de Contas da União. 

Portaria SEGEP/MPOG nº 110, de 26 

de maio de 2014. 

Republicada no Diário Oficial da União de 

03/06/2014 – Seção 1 por ter saído com 

incorreção no original. 

Portaria SE/MS nº 464, de 9 de 

junho de 2014. 

Subdelega competência ao dirigente máximo 

da Fundação Oswaldo Cruz para autorizar a 

concessão de diárias e passagens para 

deslocamentos dos respectivos servidores e 

empregados públicos em decorrência da Copa 

do Mundo FIFA 2014, vedada nova 

subdelegação. 

30/06 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 5, 

de 27 de junho de 2014. 

Procedimentos administrativos básicos para a 

realização de pesquisa de preços para a 

aquisição de bens e contratação de serviços 

em geral. 

09/07 

Orientação Normativa SEGEP/MP 

nº 04, de 04 de julho de 2014. 

Orientações sobre a aceitação de estagiários 

no âmbito da Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional. 

Portaria SLTI/MP nº 71, de 07 de 

julho de 2014. 

Atualização dos valores limites para contratação 

de serviços de limpeza e conservação, em 

substituição aos valores limites publicados pela 

Portaria nº 14/2013 para o Rio de Janeiro. 

15/07 
Portaria AGU nº 247, de 14 de julho 

de 2014. 

Parcelamento extraordinário de que trata o art. 

65 da Lei nº 12.249/2010, em virtude da edição 

da Lei nº 12.996/2014, e da Medida Provisória n.º 

651/2014, e dá outras providências. 

17/07 

Portaria SE-CDN nº 22, de 15 de 

julho de 2014. 

Diretrizes para implementação de controles de 

acesso relativos à Segurança da Informação e 

Comunicações (SIC) nos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal (APF), direta e 

indireta.  

Portaria SE-CDN nº 24, de 15 de 

julho de 2014. 

Padrões mínimos de Segurança da Informação 

e Comunicações para os sistemas estruturantes 

da Administração Pública Federal (APF), direta e 

indireta. 

Portaria SE-CDN nº 25, de 15 de 

julho de 2014. 

Diretrizes de Segurança da Informação e 

Comunicações para Instituição do Processo de 

Tratamento da Informação nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal 

(APF), direta e indireta. 

21/07 
Portaria GM-MS nº 1.496, de 18 de 

julho de 2014. 

Institui, no âmbito do Ministério da Saúde, a 

Comissão Permanente de Assuntos 

Internacionais de Saúde. 

24/07 

Orientação Normativa 

MPOG/SEGEP n° 5, de 22 de julho 

de 2014. 

Aposentadoria especial. 
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30/07 
Portaria PR n° 494, de 24 de junho 

de 2014. 

Criação do Fórum de Procuradores-Chefes das 

Procuradorias Federais junto às autarquias e 

fundações públicas federais. 

12/08 
Lei Complementar nº 147, de 7 de 

agosto de 2014. 

Altera a Lei Complementar nº 123/06, e as Leis nº 

5.889/73, 11.101/05, 9.099/95, 11.598/07, 8.934/94, 

10.406/02, e 8.666/93 e dá outras providências.  

12/08 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 

2014. 

Regime jurídico das parcerias voluntárias, 

envolvendo ou não transferências de recursos 

financeiros, entre a administração pública e as 

organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, para a consecução de 

finalidades de interesse público. 

13/08 
Portaria Interministerial GM/MPOG 

nº 247, de 1º de agosto de 2014. 

Operacionalização e execução das programações 

orçamentárias relativas a emendas individuais que 

possuem impedimentos de ordem técnica. 

09/09 
Instrução Normativa SLTI/MP nº 7, 

de 29 de agosto de 2014. 

Regulamenta os procedimentos administrativos 

básicos para realização de pesquisa de preços.  

15/09 

Instrução Normativa SLTI/MP n° 4, 

de 11 de setembro de 2014. 

Processo de contratação de Soluções de 

Tecnologia da Informação pelos órgãos 

integrantes do Sistema de Administração de 

Recursos de Tecnologia da Informação e 

Informática (SISP) do Poder Executivo Federal. 

Orientação Normativa CGU nº 2, 

de 9 de setembro de 2014. 

Atividades de magistério por agentes públicos 

do Poder Executivo Federal. 

Súmula TCU nº 286/2014. 

Transferências voluntárias de recursos federais 

feitas com vistas à consecução de uma 

finalidade pública. 

02/10 

Orientação Normativa 

SEGEP/MPOG nº 7, de 12 de 

setembro de 2014. 

Procedimentos a serem adotados pelos órgãos 

setoriais, seccionais e correlatos do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal - 

SIPEC para análise, autorização e liberação de 

recursos financeiros necessários ao pagamento 

de resíduos remuneratórios autorizados por meio 

de alvará judicial e dá outras providências.  

Portaria DIREH/FIOCRUZ nº 886, de 

18 de setembro de 2014. 

Reestabelece, em cumprimento de Decisão 

Judicial, à aposentadoria do servidor REINALDO 

GONÇALVES DA ROCHA, anteriormente 

cancelada em cumprimento a determinação 

proferida no Acórdão5935/2012-TCU-1ª Câmara.  

17/10 
Portaria AGU nº 380, de 15 de 

outubro de 2014. 

Procedimentos adotados em caso de 

desistência e não interposição de recurso 

extraordinário e do recurso de agravo previsto 

no artigo 544 do Código de Processo Civil.  

17/10 
Portaria SPU/MPOG nº 259, de 10 

de outubro de 2014. 

Inscrição de ocupação em terrenos e imóveis 

da União. 

17/10 

Orientação Normativa 

SEGEP/MPOG nº 8, de 1 de outubro 

de 2014. 

Estabelece orientações aos órgãos e entidades 

integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração federal (SIPEC) sobre o direito de 

opção de que trata o § 16 do art. 40 da CF, 

dispondo acerca do regime de previdência 

complementar. 
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17/10 
Portaria SLTI/MPOG nº 86, de 24 de 

setembro de 2014. 

Contratação de soluções de TI no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional. 

17/10 
Portaria SLTI/MPOG nº 87, de 10 de 

outubro de 2014. 

Aprova o Regimento Interno da Comissão de 

Coordenação do Sistema de Administração dos 

Recursos de Tecnologia da Informação – SISP. 

20/10 
Portaria AGU nº 380, de 15 de 

outubro de 2014. 

Desistência e não interposição de recurso 

extraordinário e do recurso de agravo previsto 

no artigo 544 do CPC.  

24/10 
Portaria SPU/MPOG nº 259, de 10 

de outubro de 2014. 

Terrenos e imóveis da União, procedimentos 

para a outorga, transferência e cancelamento. 

13/11 

Medida Provisória nº 658, de 29 de 

outubro de 2014. 

Parcerias voluntárias, envolvendo ou não 

transferências de recursos financeiros, entre a 

administração pública e as organizações da 

sociedade civil. 

Instrução Normativa CGU nº 1, de 

05 de novembro de 2014. 

Estabelece normas a serem observadas pelas 

Ouvidorias Públicas do Poder Executivo Federal. 

11/12 

Portaria Interministerial 

MPOG/MF/CGU/PR nº 432, de 13 

de novembro de 2014. 

Novos prazos e procedimentos para 

operacionalização e execução das emendas 

individuais de que trata a LDO/2014. 

Decisão CGU de 19 de novembro 

de 2014. 

Suspensão dos efeitos da penalidade de 

suspensão temporária de participação em 

licitação e impedimentos de contratar com a 

Administração Pública, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, aplicada à empresa ISH TECNOLOGIA S/A. 

Portaria Interministerial MPOG/MF 

nº 441, de 20 de novembro de 

2014. 

Utilização do Cartão de Pagamento do 

Governo Federal (CPGF) em aquisição de 

passagens aéreas. 

Resolução CGSN/SE nº 117, de 2 de 

dezembro de 2014. 

Composição da Secretaria-Executiva do Comitê 

Gestor do Simples Nacional. 

Orientação Normativa 

SEGEP/MPOG nº 10, de 3 de 

dezembro de 2014. 

Concessão, indenização, parcelamento e 

pagamento da remuneração de férias de 

Ministro de Estado e de servidor público da 

administração pública federal direta, autárquica 

e fundacional do Poder Executivo da União. 

Enunciado CGU nº 8, de 9 de 

dezembro de 2014. 
Improbidade Administrativa. 

17/12 

Portaria SE/MF nº 496, de 12 de 

dezembro de 2014. 

Fiscalização dos contratos de prestação de 

serviços de natureza continuada ou não, no 

âmbito da gestão da Subsecretaria de 

Planejamento, Orçamento e Administração, em 

todo território nacional. 

Portaria AGU nº 997, de 28 de 

novembro de 2014. 

Procedimentos relativos à análise para inscrição 

em dívida e cobrança de créditos das 

autarquias e fundações públicas federais 

decorrentes de acórdãos do TCU. 

Portaria AGU nº 998, de 28 de 

novembro de 2014. 

 

Procedimentos para defesa da probidade e 

ressarcimento ao erário no âmbito das 

Autarquias e Fundações Públicas Federais. 
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29/12 
Portaria SE/CDN nº 49, de 12 de 

dezembro de 2014. 

Diretrizes de Segurança da Informação e 

Comunicação para Instituição do Processo de 

Tratamento da Informação nos Órgãos e 

Entidades da Administração Pública Federal.  

29/12 

Portaria MPOG/GM nº 457, de 18 

de dezembro de 2014. 

Institui o Sistema de Requerimento Eletrônico de 

Imóveis da União - SISREI. 

Portaria MPOG/SPU nº 318, de 18 

de dezembro de 2014. 

Regulamenta o uso e aplicação do Sistema de 

Requerimento Eletrônico de Imóveis da União - 

SISREI. 

Portaria MPOG/SPU nº 320, de 19 

de dezembro de 2014.  
Aprova o Manual de Fiscalização da SPU. 

Portaria Conjunta MF/MPOG nº 703, 

de 10 de dezembro de 2014.  

Dispõe sobre procedimentos e requisitos gerais 

para mensuração, atualização, reavaliação e 

depreciação dos bens imóveis da União, 

autarquias, e fundações públicas federais. 

Portaria MPOG/GM nº 511, de 22 

de dezembro de 2014. 

Doação à Fiocruz de dois imóveis localizados na 

Colônia Juliano Moreira. 

Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 

10 de dezembro de 2014. 

Aprova a Parte I – Procedimentos Contábeis 

Orçamentários da 6ª edição do Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público  

Portaria Conjunta STN/SOF nº 2 de 

10 de dezembro de 2014. 

Altera a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163 

de 04/05/2001. 

Portaria STN nº 700/2014. 

Aprova as Partes II – Procedimentos Contábeis 

Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis 

Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao 

Setor Público e V – Demonstrações Contábeis 

Aplicadas ao Setor Público da 6ª edição do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (MCASP). 

Portaria AGU nº 04/2014. 

Dispõe sobre o lançamento de registros de 

inclusões, exclusões, suspensões, reativações ou 

alterações no Cadastro Informativo dos Créditos 

não quitados de órgãos e entidade federais 

(Cadin) referentes aos devedores ou 

responsáveis por créditos na União decorrentes 

de multas administrativas aplicadas pelo TCU, 

honorários advocatícios e demais ônus 

sucumbenciais. 

30/12 

Secretaria de Comunicação Social 

(SCS) da Casa Civil 

Instrução Normativa SCS nº 7 de 19/12/2014 – 

disciplina a publicidade dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo Federal e dá outras 

providências. 

Secretaria de Comunicação Social 

(SCS) da Casa Civil 

Instrução Normativa SCS nº 8 de 19/12/2014 – 

disciplina a implantação e a gestão da 

Identidade Padrão de Comunicação Digital das 

propriedades digitais dos órgãos e entidades do 

Poder Executivo Federal e dá outras 

providências. 

Secretaria de Comunicação Social 

(SCS) da Casa Civil 

Instrução Normativa SCS nº 9 de 19/12/2014 – 

disciplina o patrocínio dos órgãos e entidades 

da Administração Pública Federal. 
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DATA  ATO LEGAL  ASSUNTO  

30/12 
Portaria SLTI/MPOG n° 92 de 24de 

dezembro de 2014. 

Institui a arquitetura ePING (Padrões de 

Interoperabilidade de Governo Eletrônico), 

solicitando que a citada Portaria seja repassada 

às áreas ligadas ao tema. 

30/12 

Lei nº 13.063, de 30 de dezembro 

de 2014. 

Isenção de aposentado por invalidez e 

pensionista inválido beneficiários do Regime 

Geral da Previdência Social - RGPS de submissão 

a exame médico-pericial após 60 (sessenta) 

anos de idade. 

Portaria STN nº 733, de 26 de 

dezembro de 2014. 

Regras referentes às Demonstrações Contábeis 

Aplicadas ao Setor Público constantes do 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público para o exercício de 2014. 

Portaria GM/MPOG nº 555, de 30 

de dezembro de 2014. 

Exclusividade na aquisição de passagens aéreas 

pelos órgãos da administração direta do Poder 

Executivo Federal. 
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AANNEEXXOO  IIII  

RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  DDAA  AAUUDDIITTOORRIIAA  IINNTTEERRNNAA  EEMM  22001144  

  

 

RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS:  

 

 

 Realizar pesquisa por intermédio de propostas encaminhadas por empresas, consultas a 

sites e/ou preços praticados por outros órgãos, fundações de apoio e entidades da 

Administração Pública.  

 Abster-se de conceder ou reconhecer por conta própria à retroatividade de 

pagamento. 

 Abster-se de efetuar pagamentos com prazo expirado e cumprir o estabelecido na 

Resolução SPC 13, de 01/10/04. 

 Abster-se de pagar nota fiscal que não esteja demonstrado o detalhamento das 

despesas efetivamente executadas.    

 Abster-se de prorrogar contratos em que esteja comprovada a vantajosidade dos 

preços praticados pela contratada. 

 Abster-se de utilizar Acordo de Níveis de Serviços nos projetos básicos em que estejam 

previstos a contratação por postos de trabalho, na forma da IN nº 02/2008-MPOG.  

 Aderir, doravante, à IN 04/10-SLTI/MPOG nas aquisições e renovações dos contratos de 

bens e serviços de TI.  

 Adjudicar por item e não por preço global, ampliando a concorrência/competitividade 

e preservando a economia de escala.  

 Adotar o formulário já utilizado pela Dirad, documentando a autorização de saída do 

equipamento. Sugerimos a leitura do POP 020005320/005 - Dirad. 

 Adotar um mecanismo para avaliar o nível de satisfação dos usuários, quanto a 

qualidade dos serviços de suporte prestados, a fim de melhorar o atendimento. 

 Atentar para o que determina o TCU na TC 009.563/2005-0: “se abstenha de realizar 

antecipações de pagamento, sem a devida contraprestação de fornecimento de bens 

ou execução de obra ou serviço, nos contratos que celebrar, ressalvados os casos em 

que o adiantamento de parcela contratual vise a sensível economia de recursos para a 

Administração (Lei 8.666/93), tenha previsão no edital e o contratante apresente 

suficientes garantias de ressarcimento ao Erário, em conformidade com o art. 65, inciso 

II, alínea "c", da Lei 8.666/93 e com a jurisprudência deste Tribunal”.  

 Ampliar a equipe de servidores públicos de TI, bem como estabelecer um plano de 

atualização dos profissionais de TI. 

 Analisar a conta contábil 295110101, em razão de existir valor empenhado em 2012 

ainda não liquidado.  

 Analisar adequadamente as planilhas de custos apresentadas pelas empresas, 

confrontando sua composição com o edital, projeto básico, legislação e instrumento de 

trabalho, a fim de evitar contratações com falhas ou irregularidades que refletirão 

negativamente na execução e fiscalização do contrato, que possam inclusive levar a 

sua descontinuidade e pagamentos indevidos;  

 Anexar as notas fiscais aos processos e doravante abster-se de efetuar pagamento sem 

a comprovação da emissão do documento fiscal.   

 Anexar aos autos a base de cálculo e os índices utilizados para a reavaliação do 

imóvel.  

 Anexar o Laudo Pericial ao processo e não efetuar pagamento sem apresentação do 

mesmo.  

 Anexar o relatório de despesas, disponibilizado no portal da Fiotec.  

 Anexar os extratos do projeto com seus respectivos comprovantes.  
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 Anexar os relatórios de atividades, a cada mês de pagamento, para a instrução 

processual. 

 Anexar, doravante, aos autos o comprovante de registro de aplicação de penalidades 

no SICAF, a fim de mantê-lo devidamente instruído, na forma da Lei nº 9.784/99. 

 Apresentar justificativas consistentes para inclusão dos perfis e pela opção do 

julgamento pelo menor preço global, devendo considerar a possibilidade da divisão do 

objeto em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente 

viáveis, a fim de se preservar o regime de escala e a ampla competição. 

 Apresentar justificativas pela contração da empresa que apresentou proposta com o 

maior preço global. 

 Aprimorar as estratégias utilizadas no acompanhamento das metas.  

 Apurar os valores pagos indevidamente e buscar a devolução e calcular o valor pago a 

maior pelo aumento indevido do valor inicialmente contratado, quando da inclusão da 

insalubridade. 

 Arquivar no processo o comprovante de publicação do 1º TA.  

 Atender as recomendações da PF ou justificar o seu não atendimento. 

 Atender as solicitações de materiais, apenas com a apresentação de requisição, 

podendo considerar os casos de emergências, mas condicionados a apresentação 

posterior da requisição para a subsequente baixa nos sistemas. 

 Atentar para a exigência de que os Laudos Técnicos de Condições de Ambiente de 

Trabalho – LTCAT estejam no nome das empresas que estejam prestando o serviço. 

 Atentar para a importância da precisão dos dados informados nos documentos 

inseridos nos autos, já que as informações contraditórias e/ou imprecisas poderão 

suscitar dúvidas quanto à exatidão e fidedignidade dos relatos disponibilizados no 

processo. 

 Atentar para a necessidade de que a empresa contratada apresente carta fiança ou o 

documento referente à outra modalidade de garantia escolhida.  

 Atentar para o cumprimento do artigo 25 da Lei 8.666/93.  

 Atentar para os prazos de encerramento e início de instrumentos normalizadores. 

 Atualizar o sistema SGA/RH-WEB na forma do Memorando-Circular DIREH 235/09. 

 Avaliar a possibilidade de ampliar o espaço cedido pelo Almoxarifado Central, visando 

reduzir o armazenamento externo.  

 Avaliar a real necessidade de permanência de materiais no almoxarifado, 

providenciando a doação ou o desfazimento daqueles que não tenham mais utilidade. 

 Avaliar se os itens adquiridos realmente serão fornecidos de forma imediata e integral.  

 Comunicar ao patrimônio quando houver troca de chefia, para que haja nova 

conferência dos bens que estavam sob a responsabilidade do antigo gestor e seja 

providenciada a atualização do Termo de Responsabilidade.  

 Conciliar as contas contábeis na forma da Resolução MPAS/CGPC nº28/2009. 

 Consultar o CADIN, CEIS, CNJ e TST (CNDT), antes da liberação das próximas parcelas 

para verificar a regularidade das empresas contratadas, em atendimento às Leis 

12.440/2011, 12846/2013 e item 9.2.  

 Realizar controle efetivo dos serviços ofertados aos usuários, na forma das Portarias da 

Fiocruz nº 069/11, 345/12, 433/12 e Normas 002 e 003 VPGDI/CGTI. 

 Corrigir a planilha de custos, podendo a contratada incluir outros itens (tributos), aos 

quais ela esteja submetida, desde que devidamente comprovados. Não poderá ser 

realizada migração da diferença de valores para outro item da planilha, a fim de 

manter o valor contratado, que não poderá ser alterado para maior. Confirmando-se o 

pagamento a maior, este deverá ser apurado e devolvido. 

 Designar formalmente o fiscal do contrato, em atendimento ao art. 67º da Lei 8.666/93, 

art. 7º do Decreto 2.271/97, art. 31, Caput, da IN 02/2008 e incisos IV a VII, do art. 2º, da 

IN 04/2010. Atentar para as novas orientações da IN SLTI 05/2014. 
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 Devolução dos valores recebidos indevidamente referente a GDACT, GDACTSP e 

insalubridade. 

 Doravante observar o artigo 29 do Decreto nº 5.450/2005. 

 Doravante promover a correlação concreta e indiscutível entre o objeto contratado e a 

fundamentação da dispensa com base no artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, haja 

vista os reiterados apontamentos e constatações da CGU e TCU sobre esse ponto. 

 Doravante, abster-se de contratar serviços por escala ou plantão com a possibilidade 

de execução de horas-extras. 

 Doravante, abster-se de promover exigências sem as especificações e quantidades 

necessárias; exigir a demonstração da base de cálculo; e especificar o item, definir a 

quantidade e valor unitário e global, na forma dos artigos 7º, 8º, 15 e 40 da Lei nº 

8.666/93. 

 Doravante, aprimorar a elaboração dos Projetos Básicos referentes às contratações a 

serem realizadas com a ECT, inserindo a descrição e previsão de quantitativo e valor 

para os serviços que possam vir a serem incluídos no decorrer do contrato, mesmo que 

esses itens já façam parte da cesta de serviços contemplada no contrato de adesão 

tipo múltiplo dos Correios.  

 Doravante, atentar para que somente sejam realizadas aquisições diante da real 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros.  

 Doravante, avaliar se a compra não demandará a realização de algum serviço futuro 

ou adicional no caso de dispensa de termo formal de contrato, conforme previsto no § 

4º do art.62 da 8.666/93. 

 Doravante, disponibilizar no portal os softwares em uso, cuja propriedade intelectual 

proceda do desenvolvimento interno ou aquisição da própria Fiocruz. 

 Doravante, informar, nas atas de julgamento, os motivos que ocasionaram a não 

homologação de todas as empresas não aprovadas. É primordial, na realização de 

qualquer tipo de concurso, a transparência de todos os atos e decisões ocorridas ao 

longo de sua realização. 

 Doravante, proceder a nomeação conforme o estipulado nos incisos III a VII do art. 2º,  

art. 9º, inciso IV e § 2º, incisos II e III (equipe de planejamento) e art. 24 (equipe de 

acompanhamento) 

 Doravante, proceder conforme o estipulado nos itens 4.1 e 4.4 do Manual de 

Contratação com a Fiotec. 

 Elaborar o Termo de Adesão à Conta Vinculada anexando aos autos, na forma da IN nº 

02/2008-MPOG, Manual de Contratação de Serviços da FIOCRUZ/2012 e Orientações da 

DIRAD. 

 Envidar esforços para regularizar a situação dos medicamentos sujeitos a controle 

especial. 

 Evitar a concentração de atos administrativos que tenham caráter 

decisório/operacional em uma única pessoa, o que pode caracterizar a violação do 

princípio da segregação de função.  

 Exigir que a contratada mantenha as mesmas condições de habilitação da licitação 

durante a execução do contrato, devendo observar a Lei nº 8.666/93, Decreto nº 

3.722/01, IN nº 02/10-MPOG; Adotar o prazo máximo de 03 meses como tolerância para 

a contratada regularizar sua situação no SICAF e, na ausência, aplicar as penalidades 

legais e até anular o contrato, por descumprimento contratual. 

 Identificar possíveis exigências que estejam dificultando as empresas a apresentarem 

orçamentos e a participarem da licitação.  

 Informar à contratada que esses custos devem ser repassados a contratante, à época 

da repactuação, que é o momento oportuno para se ajustar os preços e se manter o 

equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 

 Inserir no SGA-Patrimônio, as soluções e as propriedades intelectuais adquiridas pela 

Fiocruz. 
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 Inserir o CBO nas futuras contratações conforme determinam o §3º do artigo 7º e inciso 

III do artigo 7º da IN-02/2008. 

 Instituir formalmente as Equipes de Planejamento das Contratações sempre que um 

novo bem ou serviço de TI seja adquirido.  

 Maior acuidade na inserção, controle e acompanhamento dos dados inseridos no 

sistema institucional SAGE. Como os dados inseridos nos sistemas oficiais são utilizados 

para a prestação de informações externas, inclusive para os órgãos de controle, é 

importante que espelhem a realidade da Unidade e da Instituição. 

 Manter o contrato pelo tempo necessário a elaboração de uma licitação, devendo 

para isso aperfeiçoar o projeto básico na forma da Lei nº 8.666/93, IN nº 02/2008-MPOG, 

Decreto nº 2.271/97, Manual de Contratos da Fiocruz, Manual de Licitações e Contratos 

do TCU. 

 Não aceitar na sessão pública documentos que deveriam estar no processo. Fazer com 

que a busca das propostas estimativas, seja atribuição exclusiva do Serviço de 

Compras.  

 Notificar a contratada para que ela apresente a relação contendo as seguintes 

informações: equipamento, valor, tempo de vida útil e o percentual, a fim de que se 

possa aferir o valor que deve ser pago.        

 Notificar a contratada para que ela apresente o detalhamento dos insumos cobrados a 

cada faturamento com suas respectivas quantidades.     

 Notificar, doravante, a empresa quando identificado na planilha de avaliação, a 

incidência de inexecução do contrato.  

 O fiscal deverá observar se o saldo apresentado pela FIOTEC justifica a liberação da 

parcela seguinte. Por conseguinte, em caso de baixa execução financeira, deverá ser 

inserida justificativa fundamentada para a continuidade do pagamento conforme o 

cronograma de desembolso previamente estabelecido.  

 Observar a Política de Segurança da Informação e promover sua divulgação interna e 

adoção. 

 Observar a Portaria Fiocruz 153/2013, Norma Complementar 004-2013 e incisos I e II do 

Art. 14 da IN 04/2010 do SLTI-MPOF e o Código de Segurança contra Incêndio e 

Pânico/–COSCIP do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro/CBMERJ). 

 Observar as orientações contidas no item 4.2 do código 020320 - Tomada e Prestação 

de Contas do Manual SIAFI ou buscar orientações junto à contabilidade/DIRAD para a 

atualização do rol de responsáveis nos códigos listados. 

 Observar as orientações do Manual de Utilização do SCDP e a Portaria DIRAD 22/2013 – 

subitem 9.1, além das legislações de concessão de diárias. 

 Observar o disposto no subitem 3.1.3.6 da Macrofunção 02.11.07 do Manual SIAFI quanto 

à atualização dos registros.  

 Observar os questionamentos do TCU quanto as contratações com fundações de apoio 

realizadas com base no artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, em que a maior parte do 

valor do contrato é destinada ao pagamento de pessoas físicas, circunstância que 

pode indicar a ocorrência de mera contratação de mão-de obra.  

 Preparar o Documento de Oficialização da Demanda (DOD) em todas as Contratações 

de bens e serviços de TI. 

 Priorizar a implantação do sistema informatizado para os almoxarifados para eliminar o 

controle em planilha de Excel. 

 Promover a regularização da situação com a publicação do ato de validação  

 Promover ações de capacitação e treinamento dos fiscais da DIREH, que incluam, 

também, noções básicas de licitação, a fim de evitar impropriedades ou irregularidades 

que tenham sido praticadas nas fases anteriores do processo de trabalho. 

 Promover o atesto dos documentos fiscais para a adequada liquidação e pagamento 

das despesas, na forma da Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Decreto nº 83.972/86, IN nº 
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02/2008-MPOG, Manual de Gestão de Contratos da FIOCRUZ/2012 e Manual de 

Licitações e Contratos do TCU-4ª Edição. 

 Promover o controle individual dos postos de trabalho, a fim de pagar os benefícios 

sociais vinculados ao contrato por dias úteis efetivamente trabalhados, conforme o 

caso e mês faturado. 

 Providenciar junto à Caixa de Assistência Oswaldo Cruz a prestação de contas relativa 

aos valores a comprovar (parcelas n° 1 e 4); Realizar a baixa, no SIAFI, na transação 

TRANSF, dos valores correspondentes a saldos a comprovar, tão logo seja aprovada a 

prestação de contas pelo convenente do valor pendente de comprovação; Observar 

o contido no inciso I, parágrafo 3° do artigo 116 da Lei n° 8.666/93. 

 Providenciar processo licitatório em atendimento ao disposto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.666/93. 

 Que a DIRAC justifique a desvalorização ocorrida em Farmanguinhos, em face à 

transferência de áreas entre as unidades. 

 Que a DIREH providencie a revisão dos valores para retificação no SISAC ou no Título de 

Inatividade. 

 Que a DIREH providencie uma nova Certidão de Tempo de Serviço Especial, excluindo 

o referido período, e, consequentemente, a revisão da proporcionalidade da 

aposentadoria, sem prejuízo da avaliação da DIREH quanto ao pagamento indevido, 

caso não haja registros que demonstrem a legalidade na contagem do tempo 

especial, utilizando o período de 1981 a 1984. 

 Que a DIREH faça gestões junto ao Órgão de lotação provisória, a fim de verificar: se a 

situação atual da servidora continua amparada pela legislação; o envio mensal da 

comprovação de sua frequência; laudo que comprove situação de risco, observando a 

data de expedição, para manutenção ou suspenção do adicional, e, se for o caso, 

possível devolução ao erário. 

 Que a DIREH realize o recadastramento, conforme prevê a Norma Operacional n.º 

03/2005, ou avalie a possibilidade de alteração dos artigos 14 e 15 da referida norma; 

 Que a DIREH reanalise o processo de incorporação do servidor, de forma a garantir as 

parcelas incorporadas, já que os cargos ocupados faziam parte de estruturas distintas e 

com nomenclaturas diversas, estão devidamente correlatas com a estrutura de cargos 

em comissão praticados pelo Poder Executivo Federal.  

 Que a DIREH restabeleça a GDACTSP, bem como a restituição dos valores deduzidos 

indevidamente da servidora.  

 Que a DIREH suspenda o pagamento de todos os servidores que não realizaram o 

recadastramento anual, em conformidade com o que determina a Norma Operacional 

n.º 03/2005. 

 Que a Unidade atente para o cumprimento dos prazos estabelecidos pelo TCU. 

 Que a Unidade, na medida do possível, colabore na divulgação da Carta de Serviços 

institucional.  

 Que doravante concentre esforços na busca pelos bens não localizados, além de 

realizar os procedimentos de apuração de responsabilidade. 

 Que seja providenciado processo de adicional de titulação, individual, devidamente 

analisado pela Comissão de Carreiras. 

 Realizar acompanhamento minucioso, tanto das metas físicas quanto da execução 

orçamentária e financeira, para que possa atender ao disposto no item 8 do TC 

004/2013, encaminhando essas informações à Anvisa, no prazo de 60 dias após o 

encerramento do prazo de execução. 

 Realizar diligência, antes da autorização para o pagamento do auxílio transporte nos 

casos cujos comprovantes de residência não apresentam nenhum consumo ou 

apresentam consumo básico. 

 Realizar o pagamento somente dos valores fixados no acordo coletivo.  
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 Recomendamos que a DIREH estabeleça em conjunto com os SRHs, parâmetros mais 

consistentes e mais efetivos para o pagamento do auxílio transporte em dias não 

considerados úteis. 

 Refazer a relação dos equipamentos, mantendo apenas aqueles cuja manutenção é 

imprescindível. 

 Reforçamos a orientação de que não é permitida a definição de valores mínimos para 

os benefícios de assistência médica e almoço, conforme inciso X do art. 40 da Lei 

8.666/93. Deve ser observado o estipulado no Instrumento Legal de Trabalho adotado 

pela categoria e/ou pela contratada.  

 Registrar sistematicamente as ocorrências sobre o Contrato em andamento, visando um 

panorama da análise histórica da execução contratual. 

 Solicitar a contratada os termos de adesão ao Plano de Saúde e ao Vale Transporte 

para anexá-los ao processo, abstendo-se de pagá-los, na ausência dos termos. 

 Solicitar a contratada para que ela apresente a garantia nos termos propostos no 

contrato.  

 Solicitar a contratada, para que ela apresente os relatórios anteriores e passe a anexá-

los nas notas fiscais. 

 Ter maior acuidade com relação aos procedimentos de ordem processual. 

 Utilizar o Sistema de Registro de Preços para a reposição dos itens estocados no 

almoxarifado. 

 

RECOMENDAÇÕES PARCIALMENTE ATENDIDAS:  

 

 Abster-se de aceitar das empresas preços que contenham percentual de Reserva 

Técnica como item específico das planilhas de custos, sem apresentação de 

justificativa fundamentada, conforme diversos Acórdãos e Boletins de Jurisprudências 

do TCU.  

 Abster-se de recusar intenção de recurso sem antes verificar os pressupostos recursais. 

 Analisar as planilhas de custos adequadamente em cada fase pelos profissionais 

responsáveis e ajustar a atual planilha a do contrato inicial, calculando os valores pagos 

a maior e buscando a devolução, incluindo o período da 1ª repactuação e demais que 

porventura tenham ocorrido. 

 Anexar ao processo, justificativa para a repetição do procedimento, com a ciência do 

Ordenador de Despesas. 

 Anexar aos autos a base de cálculo e os índices utilizados para a reavaliação do 

imóvel.  

 Apresentar justificativas para exigências dos insumos diversos necessários a execução 

dos serviços, devendo especificar, quantificar e valorar cada item, na forma do artigo 8º 

da Lei nº 8.666/93. 

 Apresentar o citado laudo; Revisar a planilha de custos, na hipótese do laudo conter o 

percentual menor que os 40% pagos; Apurar e buscar a diferença paga indevidamente; 

e inserir, doravante, os laudos no processo ou, por razão de volume documental, 

registrar, no processo que os documentos constam em controle a parte. 

 Apresentar os motivos que garantiram desconto a maior e a menor dos encargos 

trabalhistas para depósito a Conta Vinculada, sabendo-se que o valor faturado 

mensalmente foi fixo. 

 Aprimorar a elaboração do plano de capacitação profissional. 

 Apurar as sindicâncias com maior celeridade e que haja acuidade processual. 

 Apurar os valores pagos indevidamente à servidora, referente a insalubridade, no 

período, e posterior devolução aos cofres públicos; Apurar as razões que levaram a 

continuidade do pagamento do adicional, sem o devido amparo legal e sem a devida 

autorização da Unidade, cabendo, s.m.j, a apuração de responsabilidade. 
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 Avaliar quanto ao uso dos equipamentos (aparelhos de ar condicionado), e caso não 

os utilize, verificar a possibilidade de trocar com outras Unidades da Fiocruz por 

aparelhos menores. 

 Buscar a devolução do valor pago, uma vez que a CGU, em trabalho de 

acompanhamento permanente de gastos da Fiocruz de 2011, emitiu a seguinte 

recomendação sobre o assunto: “Abster-se de realizar pagamento de anuidades de 

Conselhos de Classe, consideradas despesas de caráter pessoal, para qual não há 

previsão legal”.  

 Designar formalmente o fiscal do contrato, em atendimento ao artigo 67 da Lei 

8.666/93, artigo 7º do Decreto 2.271/97, artigo 31, Caput, da IN 02/2008 e incisos IV a VII, 

do artigo 2º, da IN nº 04/2010.  

 Providenciar a devolução dos valores recebidos indevidamente, referente a GDACT, 

GDACTSP e insalubridade. 

 Efetuar memória de cálculo para apurar os valores pagos a maior e buscar a sua 

devolução. 

 Efetuar o inventário anual, de forma a contemplar todos os almoxarifados, conforme 

previsto no item 8 da IN-205/88. 

 Envidar esforços na busca pelos bens não localizados, além de realizar os 

procedimentos de apuração de responsabilidade pelo desaparecimento daqueles que 

não forem encontrados. 

 Evitar concentração de atos administrativos para uma única pessoa, que tenham 

caráter de aprovação, autorização e controle, o que pode caracterizar a violação do 

princípio da segregação de função.  

 Exigir da contratada a apresentação dos termos de adesão aos benefícios sociais, por 

serem de caráter opcional. 

 Expurgar da planilha de custos de todos os postos o item Licença Maternidade e apurar 

e buscar os valores pagos indevidamente, já que o contrato possui apenas homens. 

 Fazer gestão junto aos órgãos superiores para obter orientação dos valores baixados 

equivocadamente do ativo permanente, visando a incorporação ao patrimônio da 

Instituição. 

 Inserir a referida nota, para que fique claramente comprovada a compra dos 

Notebooks. 

 Inserir justificativa na qual estejam expressos os critérios, elementos e/ou qualidades 

técnicas da marca indicada. 

 Inserir no processo, a justificativa que demonstre o interesse institucional (patrocínio do 

buffet), com autorização do ordenador de despesas e a relação de participantes, 

destacando os pertencentes ao IFF. Doravante atentar para o Parecer Audin nº 08/2013 

referente a despesas com festividades e homenagens. 

 Justificar as circunstâncias que motivaram o restabelecimento do auxílio- transporte do 

servidor, apesar do CPDAD ter constatado que as informações prestadas pelo mesmo 

não eram fidedignas; 

 Justificar tecnicamente e/ou esclarecer a necessidade de 02 monitores LED de vídeo 

para cada desktop. 

 Não prorrogar o contrato, avaliando a possibilidade de realização da manutenção por 

meios próprios, e na impossibilidade, avaliar o custo benefício da continuidade da 

manutenção, para posterior reformulação do projeto básico e realização de uma nova 

licitação. 

 Notificar a contratada para que ela apresente o detalhamento da composição dos 

tributos, e caso fique demonstrado valores atribuídos para as rubricas (IRPJ e 

Contribuição Sindical), buscar o seu ressarcimento. (Súmula nº 258/2010 do TCU. 

 Notificar a convenente para que ela doravante apresente, em suas NFs, a descrição 

dos serviços que foram efetivamente realizados, passando também a identificar os 

responsáveis pelo atesto. 
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 Notificar a empresa para que apresente relatórios dos meses anteriores e conferir a Nota 

Fiscal no ato da apresentação.  

 Observar a situação e apurar valores pagos a maior e buscar a sua devolução; Revisar 

a planilha de custos da contratação e buscar os valores pagos a maior; Exigir da 

contratada a comprovação do aumento do valor do auxílio alimentação; Apurar o 

valor pago indevidamente e buscar a devolução, mesmo que os benefícios tenham 

sidos repassados aos empregados. 

 Observar as condições estabelecidas pelo edital. 

 Observar o disposto nos itens 3.1.2.3 da Macrofunção 02.11.07, do Manual SIAFI. 

 Observar o inciso IX do artigo 6º e o artigo 7º da Lei 8.666/93, além das IN 02/08 e 04/10-

MPOG, para formalização adequada de seus procedimentos. 

 Observar o parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93. 

 Promover as retenções e recolhimentos dos encargos à conta vinculada e avaliar a 

possibilidade da realização das retenções e recolhimentos retroativos dos valores não 

depositados na época adequada, em única parcela.  

 Promover o imediato retorno da servidora, e, estabelecer, em conjunto com os SRH’s 

das Unidades, controle de forma a evitar que servidores permaneçam laborando em 

outras instituições sem amparo legal.   

 Providenciar a aquisição de equipamento e manter contrato de manutenção, 

acionando a DIRAC nesse propósito. 

 Providenciar a exclusão do adicional de insalubridade do servidor na rubrica de decisão 

judicial, por falta de amparo legal; Apurar os valores pagos indevidamente ao servidor e 

proceder a devida reposição aos cofres públicos; Doravante, absterem-se os servidores 

de adotar conduta sem amparo legal, mesmo com manifestação superior. 

 Providenciar a revisão da titulação dos referidos servidores, a fim de verificar se a 

concessão atende aos novos parâmetros estabelecidos pela referida Lei. 

 Providenciar o registro da garantia no SIAFI conforme disposto no Manual SIAFI. 

 Que a DIRAD verifique a possibilidade de instituir um formulário padrão, constando todas 

as informações como: estado de conservação, idade aparente, fator KP, padrão de 

acabamento, dentre outros, preenchido e assinado por profissional habilitado, o qual 

poderá servir como documento-base das informações inseridas no SPIUNET. 

 Que a Unidade justifique e/ou esclareça a razão da aquisição dos respectivos desktops 

sem o respaldo legal.  

 Que o Conselho Fiscal respeite o estatuto vigente. 

 Realizar gestões junto a DIREH com o intuito de resgatar essas informações e/ou efetuar 

uma pesquisa junto a redes sociais, objetivando localizar os beneficiários e/ou seus 

dependentes habilitados ou sucessores na forma da legislação, assegurando, que essas 

pessoas recebam esses valores.   

 Refazer a planilha e promover o controle mensal individualizado (por sexo), devendo 

calcular os valores pagos a maior e buscar a devolução. 

 Suspender o adicional de insalubridade; devolver os valores recebidos indevidamente; 

Providenciar o registro da disposição no SIAPE; Formalizar a cessão da servidora, 

devendo ser feita a correlação de cargo Município/Federal de forma a saber se a 

mesma faz jus a receber a GADCTSP dentro dos parâmetros estabelecidos pela a Lei n.º 

11.355/2006, cabendo também, caso a correlação não garanta a continuidade no 

recebimento da gratificação, a devolução dos valores recebidos indevidamente no 

período. 

 Verificar se houve a substituição formal da mão de obra titular, no mês de férias de 

cada profissional residente e não residente e apurar os valores pagos indevidamente, 

visto que há previsão do Adicional de Férias no percentual de 2,78% (1/3 Constitucional 

= 2,78% ou 2,98%, conforme IN n° 02/08-MPOG e Manual de preenchimento da planilha 

de custos/2011), não cabendo o provisionamento dos 11,11% para o Submódulo 4,5 e 

sim o percentual máximo de 8,93%. 
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 Verificar se o servidor permanece de julho/97 até a presente data investido no cargo 

em comissão de Diretor Técnico, haja vista que o fato de ter sido nomeado como 

substituto eventual do diretor não lhe garante a prerrogativa de ser cedido; Apurar 

quem deu causa a possível irregularidade e demais providências, como o retorno do 

servidor, caso confirmada a situação; Avaliar se o servidor faz jus a receber a GDACTSP 

se permanecer investido no cargo de Diretor Técnico; Apurar os valores recebidos 

indevidamente, se for o caso. 

 Verificar se os uniformes foram efetivamente repassados aos empregados e na ausência 

buscar os valores pagos indevidamente. 

 

 
RECOMENDAÇÕES NÃO ATENDIDAS:  

 
 Abster-se de pagar horas extras sem previsão no contrato, projeto básico e planilha de 

custos, devendo observar a IN 02/08-SLTI/MPOG. 

 Adotar uma metodologia para auxiliar na identificação e na documentação das 

informações. 

 Analisar os investimentos atuais, com vistas à adoção de possíveis mudanças, para que 

a rentabilidade seja mais favorável em 2014. 

 Anexar justificativa que apresente os motivos que levaram à Unidade a adquirir 

aparelhos com medida maiores, com visto do ordenador de despesas.  

 Aprimorar o processo de definição do tempo necessário à execução dos projetos 

contratados. 

 As avaliações ou reavaliações dos imóveis cadastrados devem ser periodicamente 

realizadas/revisadas pelos Órgãos ou Entidades, para que os valores apurados estejam 

em consonância com o mercado imobiliário, conforme Manual SIAFI. 

 Avaliar de forma criteriosa os valores apresentados para na estimativa de preços. 

 Cadastrar os imóveis de propriedade da União, atendendo as determinações 

constantes na Macrofunção n° 021107 do Manual SIAFI. 

 Corrigir a planilha de custos da contratada, a qual deverá estar condicionada a 

informação de qual linha de enquadramento, na época da licitação, a empresa se 

encontrava, de acordo com o anexo IV. 

 Cumprir os princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos, na 

forma do parágrafo 1° do artigo 1° da Resolução CGPC 13 de 01/10/04. 

 Definir e formalizar a nova situação do FioPrev, realizando uma ampla campanha de 

esclarecimentos sobre as mudanças decorrentes do processo de retirada de patrocínio. 

Enfatizar a importância de manter os dados atualizados para que os beneficiários sejam 

encontrados com maior facilidade.  

 Doravante, antes da liberação das próximas parcelas, consultar o SICAF, CADIN, CEIS e 

TST (CNDT), conforme item 10.1 do Manual. 

 Doravante, inserir, nos autos, o relatório detalhado das despesas realizadas, por ocasião 

da solicitação de liberação de pagamentos, como comprovação das despesas do 

projeto, conforme determinação contida no 3º parágrafo do item 10.2 do Manual, 

efetuando o pagamento somente após a análise do citado relatório. 

 Doravante, observar o princípio da segregação de função, segundo o qual nenhum 

servidor ou seção administrativa deve participar ou controlar todas as fases inerentes a 

uma despesa, ou seja, cada fase deve, preferencialmente, ser executada por pessoas e 

setores independentes entre si, possibilitando a realização de uma verificação cruzada. 

 Doravante, promover consulta a PF toda vez em que se constatar a necessidade de 

interpretação de uma base legal, a fim de evitar adoção de procedimentos 

equivocados. 

 Doravante, realizar verificações prévias sobre o item a ser adquirido para que não esteja 
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fora de linha e contenha as especificações corretas, de acordo com a real 

necessidade do requisitante. 

 Estabelecer um plano de atualização dos profissionais de TI.  

 Inserir, justificativa necessária para evitar a devolução de valores, com autorização do 

Ordenador de Despesas, conforme item 10.3 da Portaria nº 746/12-PR.  

 Instituir pela setorial contábil/DIRAD, de imediato, uma comissão composta por 

servidores da área de patrimônio, contadores e engenheiros das Unidades 

Centralizadas e Descentralizadas, para coletar dados e pesquisar sobre o assunto, 

objetivando orientar na solução das questões apresentadas e na fixação de 

entendimentos.  Sugerimos que, ao final dos trabalhos, o grupo apresente um relatório 

conclusivo. Caso a comissão decida manter os registros na conta contábil “imóveis a 

classificar”, alterar o item nº 3.5.6 da Portaria 019/2010 - DIRAD, no qual deverá constar 

que os valores baixados da referida conta, logo em seguida, precisam ser registrados no 

SPIUNET. Caso contrário, informar a nova conta contábil a ser classificada pelas 

Unidades, alertando também pelo registro imediato no Sistema. Fazer gestão junto aos 

órgãos superiores para obter orientação dos valores baixados equivocadamente do 

ativo permanente, visando a incorporação ao patrimônio da Instituição. 

 Observar a Norma nº 003 CGTI/ VPGDI. 

 Observar a Normas Complementares n° 001, 002 e 003/12, 004/13 e incisos I a III do artigo 

14 da IN nº 04/2010-SLTI/MPOG. 

 Observar o atual estatuto, até que o novo estatuto seja aprovado pela Previc. 

 Observar o disposto no subitem 3.1.3.6 da Macrofunção 02.11.07 do Manual SIAFI quanto 

à atualização dos registros.  

 Passe a verificar os pressupostos legais das impugnações mesmo quando elas não forem 

apresentadas na forma eletrônica. 

 Permitir, doravante, que as empresas corrijam suas planilhas de custos nos termos do § 2º 

do artigo 29-A da IN 02/2008-SLTI/MPOG. 

 Priorizar a implantação do sistema informatizado para os almoxarifados de modo a 

eliminar o controle em planilha de Excel. 

 Promover a pesquisa de mercado e a declaração da compatibilidade dos preços 

contratados com os praticados, apenas quando o objeto e os serviços permitirem tal 

comparação. 

 Providenciar o Plano de Trabalho para regularização da cessão. 

 Providenciar o retorno da servidora às suas atividades laborativas junto a FIOCRUZ. 

 Providenciar os equipamentos, para atendimento a IN 04/2010-SLTI/MPOG, Portaria 

Fiocruz nº 153/2013, Norma Complementar n° 004/2013 e Código de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico (COSCIP) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro(CBMERJ). 

 Que a DIREH anexe a cópia do processo de qualificação do servidor, de forma a 

garantir a manutenção do pagamento. 

 Que haja a nomeação formal dos Fiscais. 

 Reavaliar a vinculação entre os órgãos e, consequentemente promover a correção ou 

apresentar entendimentos fundamentados por Órgãos Superiores, para manutenção da 

referida gratificação, sem prejuízo da devolução dos valores pagos indevidamente. 

 Registrar sistematicamente as ocorrências sobre o Contrato em andamento, visando um 

panorama da análise histórica da execução contratual. 

 Relacionar, nos autos, os manuais elaborados, indicando o local no qual estão ou serão 

disponibilizados. 

 Ressarcir à Caixa de Assistência Oswaldo Cruz as quantias de acordo com a convenção 

coletiva de trabalho. 

 Utilizar planilha simplificada, uma vez que o objeto não contempla dedicação exclusiva 

de mão-de-obra.  
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ANEXO III 

PROCESSOS DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO ANALISADOS PELA AUDIN EM 2014 
  

Processo Objeto 

Fundamentação 
Empresas Consultadas 

CPF OU CNPJ 

Valor 

Contratado 

(R$) 

Contratado 

CPF OU CNPJ 
Lei 

8.666/93 
Nome CPF 

25384.000002/2013-95 

Contratação de empresa 

especializada para 

prestação de serviços de 

monitoração de dose de 

exposição dos profissionais 

exposto a Raio-X. 

Artigo 24 

Inciso II 

Carlos 

Maurício P. 

Maciel 

599.922.557-49 Nenhuma 4.410,00 

Sapra Laudauer Serviços de 

Assessoria e Proteção 

Radiológica Ltda 

CNPJ: 50.429.810/0001-36 

25384.000292/2013-77 

Contratação do laboratório 

de ciência radiológicas-

LCR para obtenção de 

laudo técnico de 

aprovação de radiologia 

para manutenção do 

serviço de radiologia do IFF 

em funcionamento. 

Artigo 24 

Inciso 

VIII 

Marcia C. B. 

Boechat 
639.659.257-68 Nenhuma 6.315,00 

Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro 

CNPJ: 33.640.014/0001-67 

25384.000518/2013-30 

Contratação de empresa 

para manutenção de 

ventiladores pulmonares 

tipo BIPAP 

Artigo 24 

Inciso II 

Claudia 

Maria Martins 

Duarte 

844.972.467-87 Nenhuma 7.064,92 

Lumiar Health Builders 

Equipamentos Hospitalares 

Ltda 

CNPJ: 05.652.247/0001-06 

25384.000680/2012-77 

Apoio Logístico e 

Administrativo a execução 

do projeto de incentivo a 

pesquisa do IFF 

Artigo 24 

Inciso II 

Kátia 

Sydronio 
757.294.667-49 Nenhuma 1.279.517,14 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde - 

Fiotec 02.385.669/0001-74 

25380.000097/2014-68 
Aquisição de material 

laboratorial 

Art.24 

Inciso IV 

Cassia Dias 

Ferreira 
852.776.817-87 Nenhuma 291.990,00 

BIOSAFE- Biossegurança do 

Brasil Ltda 

CNPJ: 07.795.609/0001-43 
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Processo Objeto 

Fundamentação 
Empresas Consultadas 

CPF OU CNPJ 

Valor 

Contratado 

(R$) 

Contratado 

CPF OU CNPJ 
Lei 

8.666/93 
Nome CPF 

25380.002623/2013-43 

Prestação de serviços de 

apoio logístico, 

administrativo e gestão 

financeira para o projeto 

"Fortalecimento dos 

Programas de Gestão 

Estratégica de Pesquisa da 

Fiocruz". 

Art.24 

Inciso 

VIII 

Maria de 

Fátima Diniz 

Baptista 

593.863.477/68 Nenhuma 4.444.721,04 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde - 

Fiotec 02.385.669/0001-74 

25380.004210/2010-51 

Prestação de serviços de 

apoio financeiro e logístico 

à execução do Projeto 

"Rede PDTSP-Pesquisa 

Clínica", Rede do Programa 

de Desenvolvimento e 

Inovação Tecnológica em 

saúde Pública - Territórios 

Integrados de Atenção à 

Saúde. 

Art.24 

Inc. VIII 

Claude 

Pirmez 
695.111.792-72 Nenhuma 1.053.834,48 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde - 

Fiotec 02.385.669/0001-74 

25380.002082/2012-72 

Prestação de Serviço de 

Apoio Logístico e 

Administrativo para o 

projeto "Gestão das Redes 

de Laboratórios de 

Referência da Fundação 

Oswaldo Cruz, integrantes 

da Rede Nacional de 

Laboratórios de Vigilância 

Epidemiológica e 

Ambiental em Saúde". 

Art.24 

Inc. VIII 

Else Bartholdy 

Gribel 
280.124.371.04 Nenhuma 4.028.860,00 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde - 

Fiotec 02.385.669/0001-74 
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Processo Objeto 

Fundamentação 
Empresas Consultadas 

CPF OU CNPJ 

Valor 

Contratado 

(R$) 

Contratado 

CPF OU CNPJ 
Lei 

8.666/93 
Nome CPF 

25380.002616/2013-41 

Prestação de serviços de 

apoio logístico e 

administrativo da Fiotec à 

execução do projeto 

"Observatório de Territórios 

Sustentáveis e Saudáveis do 

Mosaico da Bocaina. 

Art.24 

Inciso 

VIII 

Valcler 

Rangel 

Fernandes 

594.673.637-04 Nenhuma  6.494.221,44 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde - 

Fiotec 02.385.669/0001-74 

25380.001249/2013-69 

Contratação de apoio 

logistico e adm na 

execução do projeto " 

programa gestão do 

conhecimento" da FIOCRUZ 

Art.24 

Inciso 

VIII 

Mariana 

Borges 

Medeiros 

093.869.227-54 Nenhuma 3.013.805,36. 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde - 

Fiotec 02.385.669/0001-74 

25380.003366/2012-86 

( Mato Grosso) 

Apoio logístico e 

administrativo ao projeto de 

Curso de Especialização 

em Atenção Básica em 

Saúde da Família II 

Art.24 

Inciso 

VIII 

José 

Damasceno 

Fernandes 

424.840.227-00 Nenhuma 868.810,00 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde - 

Fiotec 02.385.669/0001-74 

25792.000123/2012-44 

Apoio logístico e 

administrativo da Fiotec ao 

desenvolvimento do Curso 

de Especialização em 

Planejamento e Orçamento 

Público em Saúde. 

Art. 24 

Inciso 

XVIII 

Aldemir Lima 

Maquiné 
335.625.392-15 Nenhuma 190.500,00 

Fundação para o 

Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico em Saúde - 

Fiotec 02.385.669/0001-74 

25385.00030/2014-83 

Prestação de serviços 

contínuos de apoio 

técnico-operacional em 

laboratório da qualidade 

em saúde, nas atividades 

de esterilização e 

higienização de material 

contaminado 

Art. 24 

Inciso 

IV 

Ítalo César 

Kirkove 
303.828.237-53 Nenhuma 263.679,42 

Fundação Bênçãos do 

Senhor - FBS 

CNPJ: 29.222.551/0001-81 

25385.00073/2014-69 

Contratação de serviços de 

pessoa jurídica – Assinatura 

de banco de preços pelo 

período de 12 meses. 

Art. 24 

Inciso 

II 

Alexandre 

Silva Muniz 
932.019.317-72 Nenhuma 7.234,95 

NP Capacitação e 

Soluções Tecnológicas Ltda 

CNPJ: 07.797.967/0001-95 
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Processo Objeto 

Fundamentação 
Empresas Consultadas 

CPF OU CNPJ 

Valor 

Contratado 

(R$) 

Contratado 

CPF OU CNPJ 
Lei 

8.666/93 
Nome CPF 

25385.000344/2011-33 

Prestação de serviços 

contínuos e apoio técnico 

operacional nas áreas de 

laboratórios, referente a 

empresa remanescente de 

pregão 061/2011. 

Art. 24 

Inciso 

XI 

Dagoberto 

Domingos de 

Araújo 

542.341.407-55 Nenhuma 1.038.399,84 

Fundação Bênçãos do 

Senhor - FBS 

CNPJ: 29.222.551/0001-81 

25380.000229/2014-51 

Inscrição de funcionários 

para participação no 

congresso SBCAL 2014. 

Art. 24 

Inciso II 

Tatiane 

Moreira da 

Silva Côrbo 

054.339.797-17 Nenhuma 5.500,00 

 

B&B Eventos Sociais Ltda 

CNPJ: 12.794.238/0001-15 

 

25380.000559/2014-47 

Inscrição de servidor no VIII 

Encontro de Estudos 

Organizacionais da ANPAD. 

Art. 24 

Inciso II 
Carla Xavier 843.446.367-91 Nenhuma 950,00 

Associação Nacional de 

Pós Graduação e Pesquisa 

em Administração 

CNPJ: 42.595.652/0001-66 

25380.000001/2014-61 

Contratação de serviços 

para organização de 

concurso público. 

Art. 24 

Inciso 

XIII 

Lúcia Helena 

A. Cruz. 
752.824.297-72  5.441.892,00 

Fundação Cultural D. 

Manoel Pedro da Cunha 

Cintra 

CNPJ: 30.205.454/0001-60 

25380.001434/2013-53 

Contratação de Entidade 

Filantrópica sem Fins 

Lucrativos para Prestação 

de Serviços, via Projeto 

Social de Inserção de 

Pessoa Surda no Mercado 

de Trabalho 

Art. 24 

Inciso XX 

Jorge Santos 

da Hora 
406.304.047-04 

-CVI – Centro de Vida 

Independente do Rio 

de Janeiro  

********************** 

– ENEIS- Federação 

Nacional de 

Educação e 

Integração de Surdos 

********************** 

-IBDD-Instituto Brasileiro 

dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência 

 12.389.788,70 

Centro de Vida 

Independente do Rio de 

Janeiro 

 

CNPJ: 32.360.422/0001-64 

 

 

25380.005154/2009-38 

Contratação da Federação 

Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos-

FENEIS - 

Art. 24 

Inciso XX 

Juliano de 

Carvalho 

LIma 

930.465.960-49 Nenhuma  4.523.741,01 

Federação Nacional de 

Educação e Integração 

dos Surdos 

CNPJ: 29.262.052/0001-18 
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ANEXO IV 

PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO ANALISADOS PELA AUDIN EM 2014 
 

Processo Objeto 

Fundamentação Valor 

Contratado 

(R$) 

Contratado 

CPF OU CNPJ Lei 8.666/93 Nome CPF 

25384.000616/2013-77 
Aquisição de microscópio OPMI 

SENSERA. 

Artigo 25 

Inciso I 
Paulo Cirrota 546.723.927-91 222.000,00 

Carl Zeiss do Brasil Ltda 

CNPJ: 33.131.079/0001-49 

25384.000575/2013-19 

Aquisição de acessórios para 

monitores multiparâmetros da 

marca Dixtal. 

Artigo 25 

Inciso I 
Paulo Cirrota 546.723.927-91 36.720,00 

Sinal Vital Com.Prod. 

Médicos e Serviços Ltda 

CNPJ: 28.523.215/0003-78 

25384.000331/2012-55 

Contratação de empresa 

especializada no serviço de 

manutenção do sistema LICTAWEB 

Artigo 25 

Caput 

Angélica B. R. 

Rocha 
735.074.667-91 192.000,00 

Trigger Consultoria e 

Treinamento de 

Informática Ltda 

CNPJ: 03.464.612/0001-23 

25380.000260/2014-92 

(faturas geral) 

Pagamentos de faturas referente 

ao envio de sedex 

Artigo 25 

Caput 

Cristiane 

Teixeira 

Sendim 

014.522.297-75 91.752,99 

Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos 

CNPJ: 34.028.316/0002-94 

25380.001782/2013 

(Mato Grosso) 

Contrato múltiplo de prestação de 

serviços e vendas de produtos 

telemáticos (Contrato Múltiplo nº 

9912340195) 

Artigo 25- 

Caput 

Roberto 

Gomes 

Moreira 

612.685.007.63 101.456,10 

Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, 

CNPJ: 34.028.316/0002-94 

25792.000154/2013-86 
Aquisição de Material de consumo 

para laboratórios 

Artigo 25 

Inciso I 

Helena M.G. 

Coutinho 
122.737.832-72 14.328,11 

Becton Dickinson 

Industrias Cirúrgicas Ltda. 

CNPJ: 21.551.379/0008-79 

25792.000175/2013-00 

Aquisição de compressor para 

centrifuga refrigerada, bloco peltier 

e tecladna para termociclador da 

marca eppendorf. 

Artigo 25 

Inciso I 

Giovana 

Pinheiro da 

Conceição 

456.663.692-53 9.183,00 

Prisma Técnica e 

Científica Ltda 

CNPJ: 04.405.392/0001-63 

25792.000177/2013-91 
Aquisição de material de consumo 

para laboratórios. 

Artigo 25 

Inciso I 

Helena M.G. 

Coutinho 
122.737.832-72 21.212,25 

Life Technologies brasil 

Comércio e Industria Ltda 

CNPJ: 63.067.904/0005-88 

25385.000180/2013-14 Aquisição de material de consumo. 
Artigo 25 

caput 

Alexandre 

Silva Muniz 
932.019.317-72 94.030,34 

LAS do Brasil Comércio de 

Prod. A. e Lab. Ltda 

CNPJ: 06.880.842/0001-61 
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Processo Objeto 

Fundamentação Valor 

Contratado 

(R$) 

Contratado 

CPF OU CNPJ Lei 8.666/93 Nome CPF 

25380.002143/2013-82 
Contratação de serviços para 

capacitação e treinamento 

Artigo 25 

Inciso II 

Adélia Maria 

Oliveira de 

Araújo 

534.002.247-15 4.340.000,00 
Fundação Dom Cabral 

CNPJ: 19.268.267/0001-92 
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ANEXO V 

PROCESSOS LICITATÓRIOS ANALISADOS PELA AUDIN EM 2014 

 
NNºº  PPRROOCCEESSSSOO  EEMMPPRREESSAASS  CCOONNTTRRAATTAADDAASS  CCNNPPJJ  

25384.000071/2012-18 Guelli Comércio e Indústria de Alimentação Ltda 73.416.083/0001-78 

25384.000634/2013-59 Caviglia Ind. De Móveis para Escritório – EIRELI-EPP 08.254.821/0001-66 

25384.000004/2013-84 Duas Alianças Armazéns Gerais Ltda 00.719.887/0002-53 

25384.000464/2011-41 Connectcom – Teleinformática Comércio e Serviços Ltda 00.308.141/0001-76 

25384.000500/2013-38 DMSS Software Ltda 02.552.009/0001-30 

25384.000170/2013-81 

J.C.M Niterói Refrigeração Ltda 

Goias Master Comercial ltda 

Ponto Com- Soluções em Tecnologia da Inform. Ltda 

DMX6 Comercial Ltda-EPP 

Dismag Distribuidora de Máq.Guanabara ltda-EPP 

Global Ar Comercio de Refrigeração Ltda 

Loidia Maria Moreira-ME 

Office do Brasil Importação e Exportação Ltda-EPP 

Nadja marina Pires-EPP 

Maximum Comercial Importadora e Exportadora Ltda-EPP 

EBM Refrigeração Ltda-ME 

Tropic’s Comercial Ltda 

Única Vendas e Serviços em Refrigeração Ltda 

08.824.171/0005-70 

10.444.444/0001-70 

10.636.507/0001-90 

14.689.627/0001-06 

42.100.248/0001-74 

66.110.404/0003-08 

18.543.917/0001-06 

11.094.173/0001-32 

12.13.0958/0001-86 

12.467.682/0001-26 

17.701.496/0001-23 

64.650.583/0001-89 

97.541.641/0001-95 

25384.000772/2013-38 Carestream do Brasil Com. E Serv. de Produtos 08.546.929/0001-22 

25384.000763/2013-47 UB Brasil Eventos Ltda 05.325.136/0001-95 

25384.000110/2013-68 Biotextil Indústria e Comércio Ltda 54.858.014/0001-70 

25380.002414/2012-19 

(SRP- carona) 
Marinho Transporte e Turismo Ltda  01.289.716/0001-13 

25380.000059/2013-24 

(Concurso) 

Ventura Filmes Produções Cinematográficas LTDA – ME 

Vibe Filmes e Produção Fotográfica LTDA – EPP 

Coala Produções Audiovisuias LTDA – EPP 

Doctela Mídia e Comunicação LTDA – ME 

Caliban Produções Cinematográficas LTDA – EPP 

 08.680.516/0001-36 

 15.006.195/0001-54 

 03.746.956/0001-25 

 13.857.597/0001-37 

 27.651.181/0001-72 

25380.002575/2012-11 

(TI) 
IPETIC Comércio e Serviços de Tecnologia da Informação ltda-ME  12.006.344/0001-97 

25380.001138/2013-52 

Maredu Marketing Ltda-ME 

UB Brasil Eventos Ltda-ME 

Natividade Eventos Ltda-ME 

M.Maia Promoções e Eventos Ltda-ME 

00.721.736/0001-59 

05.325.136/0001-95 

04.807.275/0001-92 

05.643.901/0001-15 

25380.002335/2013-99 Refrigeração Cold de Lucas Ltda 32.380.131/0001-38 

25380.003888/2011-05 BIOSAFE-Biossegurança do Brasil Ltda 07.795.609/0001-43 

25380.005282/2008-09 Bhering Almeida & Associados SC Ltda 02.917.066/0001-76 

25389.000442/2011-31 Premier Prestadora de Serviços Ltda 33.781.055/0003-05 

25792.000061/2011-90 Criart Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda. 33.781.055/0021-89 

25792.000130/2012-46 COOL - EMPREENDIMENTOS LTDA. 05.730.820/0001-52 

25792.000173/2012-21 

CACE - Casa dos Componentes Eletrônicos Ltda. 

TECLAB da Amazônia Comércio e Equipamentos e Materiais de 

Laboratórios Ltda. 

84.103.498/0001-08 

 

06.759.858/0001-10 

25792.000174/2013-57 

Nova Analítica Importadora e Exportadora Ltda. 

Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para 

Biotecnologia Ltda. 

Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para 

Biotecnologia Ltda. 

67.774.679/0001-47 

 

63.067.904/0002-35 

 

63.067.904/0002-35 

25385.000193/2013-85 

White Martins Gases Industriais 

IBG Industria Brasileira de Gases 

DUC GAS Equipamentos de Soldas Ltda. 

Eden Gases e Soldas Ltda.-EPP 

White Martins Gases Industriais Ltda. 

35.820.448/0007-21 

67.423.152/0001-78 

36.461.952/0001-50 

74.187.840/0001-41 

35.820.448/0007-21 
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NNºº  PPRROOCCEESSSSOO  EEMMPPRREESSAASS  CCOONNTTRRAATTAADDAASS  CCNNPPJJ  

25385.000265/2013-94 

Setta Fios e Cabos Ltda. 

MHT Almeida Comércio de Material Elétrico 

Salvatore para Ferragens Ltda-ME 

Munier Material Elétrico Ltda-ME 

Domivan Industria e Comércio Ltda-ME 

Cometa Materiais Elétricos Ltda-EPP 

JG Distribuidora de material Elétrico e Serviços 

Comercial Vieira & Winter Ltda-ME 

Francisco Wandemberg Sales da Mata-EPP 

01.134.260/0001-80 

03.184.328/0001-01 

01.769.241/0001-62 

06.334.854/0001-90 

08.227.387/0001-25 

10.759.917/0001-28 

29.455.409/0001-84 

10.327.028/0001-91 

15.479.225/0001-40 

25385.000324/2013-24 GL Eletro-Eletrônicos Ltda 52.618.139/0030-31 

25380 004998/2009-61 Fundação Benção do Senhor 29.222.551/0001-81 

25380.000393/2012-05 
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador - 

ABRADESCONT   
04.123.923/0001-82 

25380.000956/2013-58 

Roma Hortifrúti e Distribuidor de Alimentos Ltda 

GA Barbosa Comercial Ltda 

GN Alimentos Ltda 

16.685.979/0001-19 

05.200.675/0001-06 

03.948.499/0001-51 

25380.001379/2013-00 CAM – Centro de Auxilio a Maternidade Ltda, 30.874.796/0001-72 

25380.000709/2014-12 Prati, Donaduzzi & Cia Ltda.     73.856.593/0001-66 

25380.002655/2010-04 Alianças Armazéns Gerais Ltda      00.719.887/0002-53 
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ANEXO VI  

RECURSOS HUMANOS 

 

APOSENTADORIAS 

Servidor Matrícula Servidor Matrícula 

Adilma Carvalho Ferreira 0673194 Margareth A. Damasceno 0462940 

Amalia Maria de A. Uchoa 0462979 Maria Jose Correia Bispo 0463613 

Ana Lucia Teles Rabello 0464688 Maria Jose de Andrade Serpa 0242361 

Ana Maria Milhiolo 0465325 Maria Luiza B. de Azevedo 1215669 

Andreia Oliveira de Menezes 0464070 Percilia Correa da Silva 0464431 

Anna Maya Y. Yamamura 3083156 Jussara Cruz de Brito 0465176 

Antonieta de A. Rodrigues 0464071 Lais Angela L. Tavares 0673533 

Antonio Carlos da Silva 0462479 Marisa Cristina Ribeiro Lima 0462553 

Aryon de A. Barbosa Junior 0464802 Nilzete Paiva de Souza 0462632 

Aurenio Gonçalves 0462226 Valderes Lemos de Souza 0463751 

Celeste Ferreira Adão 0464242 Luiz Guilherme Pessoa da Silva 0371305 

Denise da Silva Gomes  1355493 Orozimbo Alves Moreira 0462243 

Denise Rodrigues de Oliveira 0462499 Luiza Vachod 0464257 

Dilson Gomes do Amaral 0463060 Renato de Souza Santos 0462447 

Djanira de Alencar Silva 0462709 Samuel Ferreira de Deus 0464999 

Dulce Lemos Lopes 0462973 Wanilda Nunes Blandy Correa 0463074 

Eladio Simoes M. Santiago 0464797 Sheila de Mello Bernardo 0462682 

Elcyr Oliveira Correia 0462444 Luzia Maria Goulart Vieira 0463397 

Elenita Ribeiro Heleno 0463282 Manoel Joaquim Cerqueira 0462678 

Eleonora Dobner Belo 0463547 Manoel Jorge Custódio 0241893 

Eliana Teixeira Pereira 0463900 Stela Maria Ferreira  0462839 

Elizabeth Barbosa de Almeida 0462224 Valdemir Francisco da Silva 0520029 

Ercilio Gomes da Silva 0461896 Vanda da C. B. de Oliveira 0464669 

Evanilce Ferreira 0462525 Vanda Reis da Silva 0464575 

Eziquiel Antonio Campos 0463122 Maria Alice Franco de Souza 0626740 

Fatima da Silva Rocha 0473555 Vanilda Cipriano de Souza  0462787 

Fernando Soares Leite 0462941 Maria de Fatima Alves Beliz 0464717 

Gilson de Figueiredo Vieira 0462954 Maureen Rodarte 0464663 

Gleider Moema Cayres Ramos 0465386 Monica Martins Passarelli 0462754 

Helenice da Silva Ribeiro Pinho 0464346 Nanete Cátia A. da S. Astorga 0456942 

Iara Cedraz G. de Carvalho 0531528 Neemias de Souza Leite 0465194 

Ignez Maria Ferreira Siqueira 0463707 Patrícia Dutra Sayd 0239660 

Isaias de Azeredo Coutinho 0463381 Priscila Moraes Varella Fraiz 1353295 

Ivone de Oliveira Nogueira 0463170   Ricardo Roberto M. Boechat 0464501 

João Luiz de San T D B Quental 0463867 Rita de Cássia Elias Beneditti 0462679 

João Luiz Sampaio Queiroz 0655156 Ronaldo Jose Garcia 0749368 

Jocimar Moreira Antunes 0462635 Roseli Guedes de Moura 0464222 

Jorge de Lima Brasiliense 0241751 Vera Lucia Q. Bomfim Pereira 6647391 

Jorge Macieira da Silva 0241396 Verônica Martins de Brito 0463841 

Jorge Santos da Hora 0462917 Sergio Silva Feitosa 1098931 

José Augusto S. da Silva 0464378 Rosemari Vazquez Leite 1493925 

José Borges Pereira 0465169 Silvia Victoria G. de Leis 0465235 

José Eduardo Prado 0462058 Thelma Battaglia Rezende 6226971 

Jose Inácio Leite Costa 0462995 Rubens Antônio Correa 0464272 
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Servidor Matrícula Servidor Matrícula 

Jose Luiza Cardoso 0630179 Wanda Latmann Welman 0463523 

José Maria de Andrade Lopes 0462753 Vera Lucia C. Vidal 0374220 

José Maria de Andrade Lopes 6462753 Vicente de Paula Lemos 0462790 

José Mariano da Silva 0462902 Zilah de Melo Dias da Silva 0463833 

Jucimara Correa da Silva 4643828 Sergio Gil Marques dos Santos 0463832 

Leda Maria Vieira Barreto Leite 0463754 Simone Ribeiro de Carvalho 1555009 

Luiza da Silva Sumas 0464208 Sonia Regina Blanco Martins 0464161 

Marcella Mellino 1527558 Patricia dos Santos de Sá Freire 1567452 

Marcia Barbosa Warnken 0463672 Paulo Roberto Ferreira 0749201 

 

PENSÕES 

Servidor Matrícula Servidor Matrícula 

Alayde Teixeira Generoso 5748020 Marineta de Oliveira Simeão 5759412 

Angela Maria Madeira 5725330 Marinete dos Santos Dias 5739519 

Araci de Sales Ferreira 5687098 Marta Victor de U. Barbosa 5717426 

Aurea F. da Silva 5656605 Maria de Lourdes V. dos Santos 5702771 

Bianca Maurelli C. Nunes 5677858 Maria do Carmo dos S. Ferreira 5664179 

Carla Fernades D. da Silva 5683327 Maria Lucia Tonietto Lino 5702712 

Celia Maria Martinelli 5670632 Nagiba Coelho Baptista 0462121 

Daniel Batista da Silva Martins 5664080 Pedro Ribeiro Peixoto 5678099 

Egee Campos Tostes 5756502 Regina Lucia Carvalho Roque 5725801 

Eliana Maurelli C. Nunes 5677807 Renato Firmino Novaes 5706408 

Elisia Oliveira dos Anjos 5758351 Rosane Gomes de Lima 5769990 

Francisca das Chagas Soares 5664250 Rosimery Medeiros Santos 5725194 

Isaltina de Miranda Pereira 5693900 Ruth Oliveira Pimentel 5664721 

Jacyra Monteiro Teixeira 4691865 Theresa Felisberto de Souza 5656206 

Jair Pereira da Silva 5656630 Sandra Maria Mello Brasil 5770203 

Jose Luiz dos Santos 5756979 Sueli da Silva Fayão 5739535 

Karoline Maurelli C. Nunes 5677831 Tatyane Fernanda dos Santos 57544356 

Maria Adelina de C. Martins 5716845 Valeria Borba do Nascimento 5726093 

Maria Auxiliadora A. da Silva 5725097 Valéria Lopes Ribeiro 5678111 

 
AFASTAMENTO DE CÔNJUGE 

Servidor Matrícula Servidor Matrícula 

André Vicente Plastino Silva 2212871 Fernanda Dias da Silva 1501204 

Catia Regina de M. Bezerra 0464128 Marcia Cristina P. G. de Lima 0463506 

 
AUXILIO TRANSPORTE 

 

Servidor Matrícula Servidor Matrícula 

Aline Antunes de Cerqueira 1634261 Jose Barbosa do Nascimento 0462510 

Aline Ribeiro Travassos da Silva 16049268 Jose Candido de A. Freire 1747910 

Aline Viana Maia 1634298 Jose Luiz dos S. Tepedino 1554349 

Altair Sabino da Silva 0464327 Jose Luiz Dutra Clemente 1891801 

Alzira de Assis Patroclo 0463515 Katia Liberato Sales Scheidt 0464340 

Ana Alice Guimarães Costa 0463331 Laine Wilma F. do Nascimento 1556320 

Ana Cristina dos Santos Souza 1608936 Lindenberg Lins dos Santos 1554218 

Ana Cristina S. de Souza Frazao 0463988 Luiz Henrique Conde Sangenis 1126646 

Ana Lucia de M. Fittipaldi 1555287 Luiz Regino da Silva Filho 1996577 
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Servidor Matrícula Servidor Matrícula 

Antonio Alves Machado 0462989 Luiz Sergio Cardoso Santos 0463339 

Antonio M. Q. de Almeida 0239187 Lynn Barwick Cysne  1554808 

Armindo Caldeira da Rocha 0461889 Marco Antonio dos Santos 0463876 

Catia Regina de M. Bezerra 0464128 Marco Antonio F. Fernandes 0464374 

Claudia Tania G. Andreozzi 0463804 Marcos Augusto dos Santos 0463391 

Cosme Luiz Chiniara Junior 1897422 Marcos Aurelio M. dos Santos 1554386 

Cristiane Terra de O. Azevedo 1634317 Marcos Cardoso da Fonseca 0464420 

Cristiano M. Ferreira Sobrinho 1356447 Marcus Vinícius Alves da Silva 1565611 

Deivid Wanderson C. dos Anjos  18953647 Mari Helena G. de Carvalho 0462582 

Denilson de Araujo Silva 0465129 Maria de L. F. M. Machado 4639375 

Dibulo Ferreira Abrao 1553733 Mario Cezar B. Mesquita 2211440 

Douglas Santorio de Amorim 1896640 Markus Juno Fernandes Cabra 1891346 

Edmilson Souza de Oliveira 1554761 Miguel Henrique de Carvalho 0463293 

Elço Ribeiro Passos 0462053 Nair Dias Paim Baumgratz 0462629 

Eliana Aparecida A. Paixao 12114706 Nelson Araujo dos Santos 0464128 

Eliana Xavier de Brito 1612563 Nilton Souza de Freitas 4634780 

Elizabeth Brito da Silva Alves 1359135 Patricia Marques Santos 1545980 

Eneo Jose L. Coelho 1205035 Paulo Ramos Sabadini 0239990 

Eunice Boeres 0463250 Pedro Leão Miloski 16343060 

Elson Lopes 0463378 Regina Caldeira Petri 6222352 

Fatima Valeria Conceiçao 0464305 Rodrigo Netto Costa 1359815 

Francisco Carlos Malaquias 0463570 Romulo Custodio dos Santos 1555971 

Gerson Silva de Lima 0463991 Rui Barauna de Rezende 0463307 

Gilmara Muniz 1892215 Sergio Barrozo dos Santos 1278543 

Giordani Devitte Martins 1866065 Sergio da Silva e Mouta Junior 4626435 

Harrison Magdinier Gomes 0463973 Solange Ribeiro Peixoto 1601958 

Idenir Francisco da Rocha 0463004 Tarcisio Gonçalo de Oliveira 0462945 

Igo Vieira de Souza 1556019 Valeria Cristina O da Nobrega 0464323 

Jackeline de Siqueira Oliveira 0463615 Vania Guerra da Silva 2359892 

João Carlos P. de O. Andrade 1555390 Vera Lucia S. dos Santos 0464253 

Jordelei Carvalho Vieira 0464935 Veronica de Castro Reis 0464389 

Jorge Luis de F. Salgado 0463484 Weslaine Lecia G. de Andrade 1631218 

 
CESSÃO E DISPOSIÇÃO POR CONVÊNIO 

Servidor  Matrícula Servidor Matrícula 

Adalberto F. de Carvalho 0463941 Gilberto Lessa de Almeida 0462202 

Adriane Tramontin Santiago 12158631 Gilberto Ney Ottoni de Brito 0303103 

Adriano Carlos F. Vieira 4652984 Hans Fernando R. Dohmann 1574952 

Alexandra M. V. Monteiro 0464315 Jacir Luiz Balen 0463350 

Alexandre José B. Trajano 0462769 Jefferson Lopes La Falce 2425665 

Ana Luiza Castello da Costa 1513394 Joel Majerowicz 0462804 

Ana Paula M. Ribeiro Oliveira 1611063 Jose Eduardo do A. Semblano 4651091 

Carlos Antonio B. Bacelar 0464372 Leonardo de Oliveira el-Warrak 1556028 

Claudia Jurberg 0463628 Marco Antônio C. Batista 1288750 

Claudio Marques Folly 0463837 Marcos André B. de Freitas 0463669 

Cosme Antonio de M. Regly 0673662 Marise da Silva Matos 0463642 

Daniel Ricardo Soranz 1634444 Monica Rolo 0462921 

Denise Bravo de Sá Carvalho 0464069 Pedro Jose da Rocha 0463606 

Dinair Leal da Hora 1555964 Roberto Noya Galluzo 0464396 

Ednea Souza Gomes 0463670 Roger Gorini Jorge 1212743 
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Servidor  Matrícula Servidor Matrícula 

Edson Todesco de Almeida 1892601 Romulo Maciel Filho 0464780 

Eleuses Augusta Silva Amorim 0465305 Rosbinda I. N. Medina 1359818 

Eloisa Grossman 0073148 Sandra Torturella Lobo 0462315 

Ênio Jose Leite Coelho 12051350 Solange Cesar Cavalcanti 0464092 

 
FOLHA DE PAGAMENTO 

 

Servidor Matrícula Servidor Matrícula 

Andre Luiz Land Curi               1556045 Ana Carmem M B Vianna  2211505 

Andre Teixeira Da Silva Ferreira 1561220 Antonio Carlos F do Valle 0461951 

Andrea Da Silva Santos 1554122 Antonio Neves da C. Rocha        0463226 

Andreia Azevedo Pinheiro 2254559 Arsena de Jesus A. Conceicao  0463681 

Andressa Bernardi 1984960 Beatriz de Jesus Pereira Vaz          1124543 

Andreza Soriano Figueiredo 2033353 Belarmina Trindade Luz                0463200 

Anissa Daliry 1998565 Brenda Regina de S Hoagland    2008422 

Anna Cristina C. Carvalho 1250092 Bruna La P de Castro Barreto 1892914 

Anselmo Gomes de Araujo                           1067407 Bruno Cesar Costa Soares          1892419 

Antonio Henrique A de M Neto           6464026 Bruno Luis Muzy                     1992680 

Antonio Jorge Tempone                             1555938 Camila Furlanetti Borges         1956459 

Anunciata C M B Sawada             0462938 Carina Cantelli P de Oliveira 1997182 

Arion Tulio Aranda                                1948114 Carina De Lima P Dos Santos   1893448 

Barbara Cristina P D de Oliveira 1921964 Carla Macedo Martins             1227122 

Barbara Neves dos Santos              1635388 Anisia Darc do N Brahim    0464155 

Bernardo Miguel O Pascarell 1555983 Anita Campos Mendonca Silva         1554269 

Braulia Costa Caetano                 2002919 Antonio Alves Machado               0462989 

Bruno Alves da Silva                  1948326 Antonio Celso da C. Brandao      0461956 

Bruno Rocha Pribul                    1898146 Antonio Lucio Ventura Da Silva    1896079 

Carla Monica Pinheiro                 1528755 Anunciata Taveira Crivelaro         0464217 

Carlos Alberto Muller 0462256 Barbara Christina B. Bago    1895629 

Carlos Magno Ramos 0477419 Andre Miguel Japiassu              1309970 

Claudia Gouveia Dos Santos 1583164 Ana Paula da Silva Carvalho            1992477 

Claudia Torres Codeco 1340495 Andre Reynaldo Santos Perisse   1556214 

Claudio Manuel Rodrigues 1959968 Andrea Da Rocha L de Freitas    1900482 

Conceicao Maria Vaz Robaina 0239212 Ana Paula Pereira de Souza             1584054 

Cosme Antonio de M Regly 0673662 Andre Luiz Almeida Correa       1535952 

Cristiana Santos De Macedo 1997674 Andrea Marcia de O Couto 0518820 

Cristina Alves Gomes Oliveira 1997342 Diego Vaz Bevilaqua                  1585555 

Daniel Antunes Maciel Villela 1984455 Andrea Torreao Esteves          1554558 

Daniel Azevedo de Almeida 1957348 Andre Luiz Magno S da Silva  1356507 

Daniel Bartha de M Almeida 1898324 Andreia Menezes da Rocha        1555034 

Daniel Savignon Marinho 1367109 Angela Motta Costa                  1554270 

Daniela De M De Cunto Bueno 1982787 Anna Barreto F Figueiredo   1987671 

Daniela Parada Pavoni 1555399 Antonia Eliete Soares De Paula      0463095 

David William Provance Jr         1945843 Antonio Carlos De Souza Junior    1742808 

Deise Luci Alves 6463729 Antonio Carlos Siani                1053048 

Douglas Pereria Pinto 1359079 Aparecida de L. Mendonca       0463859 

Edson Caetano Da Silva 1898826 Armando de O. Schubach          0463501 

Edson Ferreira Cortes 1362621 Dilene Raimundo Nascimento        0463847 

Eduardo Emilio M Muller Neto 1958868 Andre Rodrigues Pinto           1848306 

Eduardo Grinspun Koatz 1200539 Armando Jose De Aguiar Pires      0462669 
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Eduardo Rangel De Oliveira 2213342 Barbara Adriana F dos Santos 1957117 

Elaine Alves De Carvalho 1897837 Beatriz Gilda J Grinsztejn    0375675 

Elaine Cabral Goncalves Yuan 1556187 Andrea Pereira Cabral           1582500 

Elaine Imenes N. de Almeida 1213285 Beatriz Guerreiro Basilio Costa   1896626 

Eliane De Moura Azevedo 1630235 Brayan Viegas Seixas              1731431 

Eliane Rangel 1555422 Andrea Silvestre de Sousa           1536115 

Erica Da Silva Souza Lopes 1530391 Bruna de Paula F E Fonseca  1635123 

Erica Riskalla Anchite Viera 1957155 Ana Carolina C. da Costa        1959965 

Erisvaldo de Lima Juvencio 1219117 Dominichi Miranda de Sa              1373487 

Ernane Dantas Novaes 1353426 Ana Carolina D. Cassino        1887288 

Eugenio Carlos Lacerda 1554669 Andreia Lamoglia de Souza           1551763 

Fabia Cunha Ferreira Santos 1915572 Andrey Moreira Cardoso          1596315 

Fabiane Sousa da Fonseca 1554427 Edilson Arodi Duarte Mosinho         1555544 

Fabio Henrique C. Abreu 1993178 Edmilson Barcellos da Rocha          1642611 

Fabio Luis De Freitas Ferreira 1991613 Angela Maria Tostes                 0464039 

Fatima Cristina R. Sant’Anna 2330988 Camila Lordello Xavier              1896025 

Felipe de Sant Anna Carneiro 1896321 Edson Correia Wanderley              0242650 

Fernanda Kelly Costa Torres 1891607 Carlos Mauricio G Barret 1354560 

Fernando Victor Cavalcante 1460643 Carolina Christina do S Nardi  1555402 

Flavia de Figueiredo Lamare 1636881 Cenira Fernandes Pacheco          0463413 

Floriano Mil Homens 1603045 Eduardo Francisco dos S Gnisci  1958867 

Francisco G. Quaranta 1182526 Elaine das Gracas V Pimentel   1557851 

Gilberto Vitoria Rocha 0462480 Andrea Santoro                  0465289 

Gustavo Alexander C Correa 1626081 Eliane Monteiro de S. Dias  1634443 

Gustavo Cardoso Guimaraes 1488507 Ana Cristina Augusto de Sousa 1667514 

Helena Qassim 1899929 Claudia Regina de A Pereira 1556327 

Henrique Antunes Vitalino 1459332 Eloisa Ramos Sousa               1556021 

Ismael Santiago de Assis 1554239 Erica de Castro Loureiro         1898308 

Ivanildo Lopes Farias 1715669 Claudia Souza e Silva                   6979279 

Jaciara Maria P. Campos 0223098 Ana Claudia Chiaratti Mega           1490567 

Jeronimo de Moraes Neto 1300434 Claudio Arcoverde L. de B Filho  1643625 

Joao Batista de Figueiredo 1049265 Ana Lucia Cruz Morais Aguiar      0463663 

Jonas Roza 3008771 Ana Cristina Dos Santos Souza        1608936 

Jorge Alexandre P. de Moraes 0463430 Ana Paula A F Campos da Paz 1950692 

Jorge Luis Da Silva 0464033 Cleber Belmiro dos Santos               1635392 

Jorge Luiz Porto Tardan 1479399 Creuza Stephen Figueira           1903862 

Jorge Moreira Baptista 0462295 Ana Paula de A. M. da Silva  1549492 

Jorge Salomao dos S. Assis 1891597 Ana Paula dos Santos         1997858 

Jorge Santos 1207794 Cristiana Facchinetti                   1556024 

Jose Antonio da Silva 0462320 Ana Elisa Rodrigues Baiao              1546696 

Jose Antonio de Barros Neto 0139818 Ana Lucia de M. Fittipaldi 1552874 

Juliano De Carvalho Lima 2514906 Ana Lucia Nunes Diniz                  1915549 

Leda Zorayde De Oliveira 1957363 Ana Paula Dos Santos Ramos             1440022 

Leonardo Costa De Castro 1222915 Ana Carolina M A de Goes 1318017 

Lisaneo Macedo Moreira Melo 1957057 Ana Cristina Simoes Rosa      2218294 

Lucia Maria Rocha da Silva 1891822 Ana Emilia Goulart                     1458697 

Mara Cristina Salles Correia               1543365 Ana Claudia Figueiro          1421775 

Marcia de Oliveira R Da Silva 0463535 Ana Lucia Pereira Da Cunha             1512558 

Marcia Guimaraes de Souza 1554318 Ana Lucia Santos Teixeira              1995922 

Marcio Aldrin F Cavalcante            1609339 Cristina Maria B de Medeiros 1554389 
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Marcio Amorim Feitoza 1971707 Cristiane Nogueira Braga          1554965 

Marcio Mendes de Oliveira 1517859 Cristina Macedo de Abrantes       0463887 

Marcos Jose Mandelli                       2055573 Cristina Maria Oliveira Fonseca  0463476 

Maria Celia D Nogueira P Sa  7671335 Cynthia Macedo Dias                   1958913 

Maria das Gracas R Reis Araujo 0462934 Andrea D Avila Freitas             2008933 

Maria de Lourdes F Heleodoro 1555993 Andrea Pinto Leite Ribeiro      1499377 

Maria Fabiana D P Esteves       1924283 Ana Maria Luiz da Silva              1554391 

Marilusa Cunha da Silveira                 1340196 Daniel Groisman                       1896318 

Mario Gonzalez Romar 1650546 Ana Luiza Souza de Araujo              2606560 

Mauricio Sergio M de Oliveira 0464136 Ana Maria P dos Santos Souza     2218199 

Moizes Ferreira Borba Filho                1821043 Daniel Lopes Moreira             1897932 

Monica Da Silva Souza 1634645 Ana Maria B. Nogueira    0480988 

Natalia Alves Xavier 1899180 Daniel Santos Souza                   1554215 

Paulo Antonio da Silva Ribeiro             0232981 Denise Coelho Studart                1353300 

Paulo Cesar S. de Castro 1892873 Ana Paula Dinis Ano Bom                2004578 

Paulo de Carvalho Villas Boas 1794085 Ana Paula G L Kuhner Galvao    1556896 

Paulo Roberto Reis Marques             1286280 Carolina Vianna Dantas           1950919 

Rafael Tavares Schleicher          1768745 Claudio Annes Leão                1455177 

Rafaela dos Santos Silva 1904617 Ana Paula Lopes Maricato             2352109 

Renato Caldeira De Souza 1727289 Claudio Campos C Rezende         1956747 

Rita Elisabeth da Rocha Sorio      2111908 Claudio Gomes Ribeiro             1344004 

Robert Muzy Furtado 1414741 Cleide Cristina A. Borges 1554671 

Roberto Moreira M da Silva 1898830 Cristiane Batista Andrade         1984441 

Ronaldo Belmont Ferreira 1896579 Cristina Maria T M Morel  1637542 

Saulo Jose da Silva 1567428 Anderson Costa de Rosário       1530982 

Silvia Regina de Moura Roza 1554314 Ana Paula Barbosa do Carmo           1555768 

Sinval Cezario da Silva            1092693 Ana Paula B. Mendonca          1555882 

Sueli Maria Motta Cardoso 0465354 Andre de Faria Pereira Neto          0463949 

Tatiana Cerginer 1957176 Daniel Ricardo Soranz Pinto           1634444 

Telma Henrique de S. Gontijo  0233375 Vanessa Luiz Neunzig               1551843 

Thiago Fidelis De Sousa Furriel 1988356 Vitor Laerte Pinto Junior          1556038 

Andre Luiz Lima de Lacerda      1082297 Wagner de Jesus Martins            1420198 

Andre Vinicius Costa Ribeiro 1555789 Wagner R M de Vasconcelos 1556542 

Andrea Araujo Zin               1555932   

  

 


