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Chefe da CGU-Regional/SP,
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.

° 208471, e consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da 
Instrução  Normativa  SFC  n.°  01,  de  06/04/2001,  apresentamos  os 
resultados  dos  exames  realizados  sobre  o  processo  anual  de  contas 
apresentado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP.

 I - ESCOPO DOS EXAMES
2. Os trabalhos de campo conclusivos foram realizados no período de 
07/04/2008 a 22/04/2008, por meio de testes, análises e consolidação 
de informações coletadas ao longo do exercício sob exame e a partir da 
apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância  às  normas  de  auditoria  aplicáveis  ao  Serviço  Público 
Federal. Foram impostas restrições à realização dos exames, quanto à 
falta  de  apresentação  de  documentos  e  informações  que  foram 
solicitadas, conforme detalhado nos itens  2.1.4.1, 2.1.6.1, 2.1.6.2, 
2.1.6.3, 3.1.1.3 e 3.1.1.4 do Anexo-"Demonstrativo de Constatações", 
deste  relatório,  configurando  descumprimento  do  art.  26  da  Lei 
10.180/2001. Os exames realizados contemplaram os seguintes itens:

 - AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS
 - QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES
 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
 - REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS
 - REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 - CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU
 - ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA
 - CONCESSÃO DE DIÁRIAS
 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES
 II - RESULTADO DOS TRABALHOS



3. Os exames realizados resultaram na identificação das constatações 
listadas  detalhadamente  no  Anexo-"Demonstrativo  das  Constatações"  e 
que dão suporte às análises constantes neste Relatório de Auditoria. 

4. Verificamos no Processo de Contas da Unidade a existência das peças 
e respectivos conteúdos exigidos pela IN-TCU-47/2004 54/2007 e pelas 
DN-TCU-85/2007 e 88/2007, Anexo XI. 

5. Em acordo com o que estabelece o Anexo VI da DN-TCU-85/2007, e em 
face  dos  exames  realizados,  cujos  resultados  estão  consignados  no 
Anexo-"Demonstrativo  das  Constatações",  efetuamos  as  seguintes 
análises:

 5.1 AVAL. DOS RESULTADOS QUANT. E QUALITATIVOS 
Com relação aos indicadores de desempenho da UNIFESP, foi verificado o 
seguinte:
1) A quase totalidade das ações da Universidade estão concentradas no 
Programa 1073 - Universidade do Século XXI.
2) Nesta análise foram utilizadas informações constantes no Processo 
de Prestação de Contas de 2007 e do SIMEC - Sistema Integrado de 
Monitoramento do Ministério da Educação. Com relação ao Programa 1073 
- Universidade do Século XXI, foram verificadas as seguintes Ações: 
1H84, 1H85, 1H86, 4004, 4009, 4086, 6373. Nas ações analisadas, pode-
se  verificar  que,  em  geral,  as  metas  físicas  e  financeiras  foram 
atingidas com pequenas variações.
O detalhamento desses fatos encontra-se no Anexo I deste Relatório.

 5.2 QUALIDADE/CONFIABILIDADE DOS INDICADORES 
A UNIFESP fez uso de Indicadores de Gestão, que se encontram descritos 
nas páginas 043, 044, e 045 do Processo de Prestação de Contas anual 
de 2007.

Os indicadores apresentados seguem as "ORIENTAÇÕES PARA O CÁLCULO DOS 
INDICADORES DE GESTÃO", Decisão no 408/2002 - PLENÁRIO e ACÓRDÃOS no 

1043/2006 e no 2167/2006 - PLENÁRIO, todos do TRIBUNAL DE CONTAS DA 
UNIÃO.Todos  os  indicadores  encontram-se  na  ordem  prevista  nas 
"ORIENTAÇÕES" acima citadas.

No  entanto,  esta  Equipe  de  Auditoria  tem  dúvidas  quanto  à 
representatividade  desses  indicadores,  particularmente  aqueles  que 
fazem referências a valores, uma vez que existe um volume considerável 
de  transferências  financeiras  para  a  Sociedade  Paulista  para  o 
Desenvolvimento  da  Medicina  SPDM,  sem  uma  fundamentação  e 
identificação clara de sua natureza.

A título de esclarecimento, quando da federalização da Escola Paulista 
de  Medicina  -  EPM,  por  razões  desconhecidas,  não  foi  federalizado 
também o Hospital São Paulo.

Como a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM é 
proprietária  do  Hospital  São  Paulo  -  HSP,  que  é  o  hospital 
universitário da UNIFESP, é ela que gerencia o HSP.



Todos  os  professores  e  dirigentes  da  UNIFESP  são,  por  força 
estatutária, associados à SPDM.

Em face disso, a utilização de leitos como hospital universitário no 
Hospital  São  Paulo,  que  pertence  e  é  gerenciado  pela  SPDM,  é  uma 
relação em que os interesses são conflitantes. Possivelmente essa é a 
origem da confusão público x privado existente na UNIFESP, uma vez 
que, por força do artigo 6o do Estatuto da Sociedade Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina, são sócios da Sociedade:

"a)  Os  fundadores  da  Sociedade  civil  EPM,  como  tais  definidos  na 
escritura de constituição da Sociedade;
b) Os professores titulares da UNIFESP-EPM, durante e após o exercício 
de seus cargos;
c)  Os  membros  do  Conselho  Universitário  da  UNIFESP-EPM,  enquanto 
estiverem no exercício de seu mandato;
d) Os Presidentes, enquanto estiverem no exercício de seu mandato, das 
Associações de classe regularmente constituídas, diretamente ligadas à 
UNIFESP-EPM, e previamente reconhecidas pelo Conselho de Administração 
e sujeitas à homologação da Assembléia Geral dos Sócios;
e) Os Chefes de Departamentos Acadêmicos que desenvolvem atividades 
nos Hospitais a ela vinculados, enquanto no exercício de seu mandato;
f) Os contribuintes beneméritos;
Parágrafo  Único  -  São  contribuintes  beneméritos  aqueles  que 
integralizarem  quota  anual  estabelecida  pelo  Conselho  de 
Administração".

Assim sendo, até por força dessa confusão público x privado, grande 
parte  dos  recursos  orçamentários  da  UNIFESP  é,  sistematicamente, 
transferida para a SPDM que a administra de maneira diversa daquela 
que  deveria  ser  administrada,  uma  vez  que  se  trata  de  recursos 
públicos.

A SPDM, ao receber recursos públicos e gerenciá-los, atua como AGENTE 
PÚBLICO,  e,  nessa  condição,  está  sujeita  ao  cumprimento  da  mesma 
legislação que regula as atividades da Universidade.

Em pesquisa realizada no SIAFI verifica-se o quantitativo de Recursos 
Financeiros transferidos da UNIFESP para a SPDM. Na prática, é como se 
a  SPDM  executasse  a  quase  totalidade  dos  recursos  financeiros  não 
comprometidos com Despesas Correntes da UNIFESP:

 SIAFI 2001  R$ 135.227.703,92;
 SIAFI 2002  R$ 158.241.918,73;
 SIAFI 2003  R$ 146.227.614,59;
 SIAFI 2004  R$ 173.834.717,91;
 SIAFI 2005  R$ 203.390.592,07;
 SIAFI 2006  R$ 199.698.213,10; e
 SIAFI 2007  R$ 182.764.067,60.

Em  decorrência,  a  nosso  ver,  as  variáveis  "Despesas  Correntes  da 
Universidade",  "Despesas  Correntes  do  Hospital  Universitário", 
"Sentenças  Judiciais",  "Despesas  com  Pessoal  Cedido  -  Docentes",  e 
outras mais, guardam alto grau de imponderabilidade.



Somos da opinião que, embora os indicadores constantes dos Acórdãos do 
TCU que estão sendo utilizados pela UNIFESP possam expressar o grau de 
desempenho de uma organização universitária, nesse caso específico da 
UNIFESP  existe  um  certo  grau  de  imponderabilidade  que  pode 
descaracterizar os números obtidos.

Não  se  trata  de  discutir  as  fórmulas  utilizadas,  nem  sua 
representatividade,  mas  sim,  os  conteúdos  das  variáveis  utilizadas 
que, nesse caso, podem distorcer completamente os resultados obtidos.
Esse fato está narrado em detalhes no Anexo I deste Relatório.

5.3 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 
Não houve transferências voluntárias de recursos da União por parte da 
UNIFESP no ano de 2007. No  entanto, constatou-se a reincidência de 
uma prática realizada pela unidade, que consiste em participar como 
intermediária em convênios entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e 
a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM).

No exercício em exame, foram realizados dois convênios nesse molde: 
Processo  533/07-49  (parceria  entre  os  partícipes  para  execução  de 
atividades de atenção básica à saúde dos povos indígenas, no valor de 
R$ 459.802,70) e Processo 9985/06-89 (capacitação e qualificação de 
agentes  comunitários  de  saúde,  no  valor  de  R$  1.620.841,52).  A 
execução  desses  convênios  é  realizada  pela  SPDM,  não  havendo 
justificativa para a participação da UNIFESP.

A CGU já havia alertado, em seu relatório de Avaliação da Gestão de 
2006, que a UNIFESP se abstivesse de firmar convênios sobre objetos 
incompatíveis com sua missão institucional, deixando assim de submeter 
a União a riscos trabalhistas e médicos sobre os quais a Universidade 
não tem capacidade operacional de acompanhar, nem tampouco interesse 
finalístico.

 5.4 REGULARIDADE DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Durante os trabalhos da Auditoria de Acompanhamento da Gestão de 2007, 
foram analisados 16 processos licitatórios e 4 contratos.
Por ocasião da Auditoria de Avaliação da Gestão de 2007, verificou-se 
que  a  UNIFESP  executou  suas  despesas  no  exercício  por  meio  das 
seguintes modalidades de licitação:
 

Modalidade Quant. no 
Exercício

% Qtde sobre 
total

Dispensa 1597 77,52
Inexigibilidade 83 4,03
Convite 14 <1
Tomada Preço 1 <1
Concorrência 0 0
Pregão 366 17,76
Total 2060



As  análises  realizadas  constataram  a  ocorrência  das  seguintes 
irregularidades, detalhadas no Anexo I deste relatório:

- Despesas com locação em imóveis sem utilização ou sendo utilizados 
por terceiros. Reincidência;
 5.5 REGULARIDADE NA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 
De  acordo  com  informações  prestadas  pelo  Departamento  de  Recursos 
Humanos da UNIFESP, os quantitativos de pessoal e respectivas despesas 
no exercício de 2007 são (*):
 
(*) Posições em 31 de dezembro de cada ano. As colunas de despesa estão expressas em 
R$.

Descrição: 2007
Qtde Despesa

Servidores Ativos do quadro próprio em 
exercício na Unidade 4.896 20.502.492,76
Ocupantes de funções de confiança, sem 
vínculo 3 15.090,66
Contratações temporárias (Lei 8.745/1993)

46 148.263,38
Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, 
sem ônus 137 0
Pessoal Cedido em exercício na Unidade, com 
ônus 11 34.738,24
Pessoal Cedido em exercício na Unidade, sem 
ônus 2 0

Os dados detalhados com a evolução de 2005 a 2007 constam do Anexo I 
deste relatório.

 5.6 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCU 
A Unidade informou que recebeu as seguintes demandas do Tribunal de 
Contas da União (TCU):
-  Ofícios  n.º  141/2007  -  TCU-SECEX,  de  30/01/2007,  referente  a 
diligência do Processo 019.695/2006-0.
-  Requisições  de  informações  e  documentos  referentes  ao  Processo 
012.398/2005-6.
De acordo com os documentos apresentados, verificou-se que a Unidade 
vem atendendo às solicitações feitas pelo TCU.

 5.7 ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 
A  UNIFESP  deixou  de  elaborar  e  apresentar  o  Relatório  Anual  de 
Atividades de Auditoria Interna - RAINT relativo ao ano de 2007, e o 
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT de 2008, em 
desacordo ao disposto nos seguintes normativos:.
a)Decreto n.º 3.591/2000;
b)Instrução Normativa CGU n.º 7, de 29/12/2006;
c)Instrução Normativa SFC n.º 1, de 03/01/2007; e
d)Decisão Normativa TCU n.º 85, de 19/09/2007.

Esses fatos estão descritos no Anexo I deste Relatório.



 5.8 CONCESSÃO DE DIÁRIAS 
A UNIFESP concedeu diárias no valor de R$ 149.649,19 no exercício de 
2007,  majoritariamente  com  vistas  à  implementação  da  Ação  4009  – 
Funcionamento de Cursos de Graduação do Programa 1073 – Universidade 
do Século XXI. 

A  amostra  utilizada  para  avaliação  da  execução  dos  pagamentos  de 
diárias  em  2007  consistiu  em  30  concessões  correspondentes  a 
deslocamentos  em  finais  de  semana.  Pela  análise  dos  processos 
verificou-se que a Unidade não monitora adequadamente os procedimentos 
de concessão, formalização e aprovação das prestações de contas, fato 
evidenciado pela insuficiência de registros de motivação, aquisições 
de passagens sem menção ao processo licitatório ou contrato, entre 
outras situações de desconformidade constatadas. 

Dessa  forma,  concluímos  que  devem  ser  implementadas  mudanças  no 
gerenciamento desse segmento para garantir a efetividade das despesas 
realizadas. 

As seguintes falhas foram observadas em todas as concessões:
a)  A  documentação  que  respalda  a  concessão  das  diárias  não  está 
organizada  em  processos  devidamente  formalizados,  organizados 
cronologicamente e com suas páginas numeradas;
b)  Os  deslocamentos  em  finais  de  semana  não  estão  expressamente 
autorizados.
Além das constatações acima, que configuram o padrão das concessões da 
Universidade,  as  seguintes  falhas  específicas  foram  verificadas  em 
vários dos processos analisados e estão detalhadas no Anexo I deste 
relatório:
1)  Diária  paga  a  motorista  sem  menção  ao  servidor  conduzido,  nem 
registro da respectiva concessão de diária;
2) Ausência de comprovação da motivação de viagens;
3) Ausência  de  comprovação  de  que  não  houve  dano  ao  erário  na 
aquisição de passagens em datas posteriores ao término das atividades, 
abrangendo finais de semana;
4) Ausência de esclarecimentos a respeito da menção de não servidores 
na solicitação de compra de passagens;
5) Ausência de comprovação, nos processos, de que as aquisições de 
passagens  foram  realizadas  com  o  devido  respaldo  licitatório  e 
contratual;
6) Solicitações realizadas intempestivamente;
7) Diárias pagas a posteriori.

 5.9 SUPRIMENTO DE FUNDOS - USO DE CARTÕES 
A UNIFESP realizou empenhos no montante de R$ 282.131,10, em 2007, na 
modalidade de suprimento de fundos por meio do Cartão de Pagamentos. 
Desse  valor,  R$  12.862,77  foram  executados  pelo  Magnífico  Reitor, 
SIAPE nº 1160983, sendo objeto de análise de auditoria específica, 
fora  do  escopo  deste  relatório.  Dos  R$  269.268,33  restantes, 
concedidos a 37 supridos, R$ 110.316,00 (40,97%) foram sacados e R$ 
158.952,33  (59,03%)  gastos  com  a  utilização  do  cartão  junto  ao 
fornecedor, mediante o pagamento de fatura.



Foram analisadas, durante os trabalhos de campo, 46 concessões aos 9 
maiores supridos, totalizando R$ 171.981,88, representando 63,87% do 
montante concedido (84,49% dos saques e 49,56% dos gastos faturados).

O resultado dos trabalhos foi a constatação de reincidência em relação 
à utilização inadequada do cartão de pagamentos do governo federal em 
2007. As seguintes falhas estão detalhadas no Anexo I deste relatório:

1. Utilização indiscriminada de saques com o Cartão de Pagamentos do 
Governo Federal;
2. Reiteração da prática de concessões sistemáticas e rotineiras aos 
setores, consistindo em fracionamento das despesas e descaracterizando 
sua eventualidade, e
3. Ausência de identificação do bem a ser contemplado com o material 
adquirido ou serviço contratado.

 5.10 CONSTATAÇÕES QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO
Entre  as  constatações  identificadas  pela  Equipe,  aquelas  nas 

quais foi estimada ocorrência de dano ao erário são as constantes no 
Anexo-"Demonstrativo das Constatações" no item  2.1.4.1. No referido 
item  estão  consignados  os  responsáveis  identificados,  os  valores 
estimados  e  medidas  implementadas  pela  unidade  auditada,  as 
justificativas apresentadas pelos responsáveis da unidade auditada e 
as análises realizadas pela Equipe sobre estas justificativas.

 III - CONCLUSÃO
Tendo  sido  abordados  os  pontos  requeridos  pela  legislação 

aplicável, submetemos o presente relatório à consideração superior, de 
modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria, 
a  partir  das  constatações  levantadas  pela  equipe,  que  estão 
detalhadamente consignadas  no Anexo-"Demonstrativo  das Constatações" 
deste Relatório.

                   São Paulo, 19 de maio de 2008.



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
CERTIFICADO Nº      : 208471
UNIDADE AUDITADA    : UNIFESP
CÓDIGO              : 153031
EXERCÍCIO           : 2007
PROCESSO Nº         : 23089.000007/2008-60
CIDADE              : SÃO PAULO

CERTIFICADO DE AUDITORIA
          Foram  examinados,  quanto   à legitimidade e legalidade, os
atos  de  gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no
período de 01Jan2007 a 31Dez2007.

2.        Os  exames  foram  efetuados  por seleção de itens, conforme
escopo  do  trabalho  definido  no  Relatório  de  Auditoria constante
deste processo, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas
selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros
mantidos  pelas unidades, bem como a aplicação de outros procedimentos
julgados necessários no decorrer da auditoria.

3.        Em   nossa   opinião, diante dos exames aplicados, de acordo
com  o  escopo  mencionado  no  parágrafo segundo, consubstanciados no
Relatório  de Auditoria de Avaliação da Gestão nº 208471   considero:

3.1  Irregularidades:

2.1.4.1.  Despesas  com  locação  em  imóveis  sem  utilização  ou  sendo 
utilizados por terceiros. Reincidência.

3.2 Falhas que resultaram em ressalvas:

2.1.2.1.  Falhas  na  utilização  do  Cartão  de  Pagamentos  do  Governo 
Federal. Reincidência.

2.1.3.1. Falhas na concessão de diárias. Reincidência.

2.1.4.2. Enquadramento  inadequado  no  que se refere a dispensas e 
convites de licitação, ocasionando fracionamento de despesa.



2.1.6.1. Participação   da  UNIFESP  em  convênios  não  relacionados 
com  sua atividade-fim,  com exposição a risco de responsabilização 
trabalhista e médica. Reincidência.

2.1.6.2. Cerceamento às atividades de auditoria.

2.1.6.3. Favorecimento direto e indireto a servidores na execução de 
convênios. Omissão no saneamento de irregularidades.

3.1.1.1. Adicionais  de  Insalubridade e Periculosidade. Omissão no 
cumprimento do Plano de Providências.

3.1.1.2. Gastos  evitáveis no pagamento de auxílio-transporte. Recusa 
na adesão ao Sistema "Bilhete Único".

3.1.1.3.  Acumulação    de   cargos/funções   com   carga   horária 
incompatível  de servidores da UNIFESP com vínculos trabalhistas com 
a SPDM. Manutenção de irregularidade.

3.1.1.4. Cerceamento  aos  trabalhos  de  auditoria sobre servidores 
acumulando cargos, excedendo 60 horas de trabalho semanais.

3.1.1.5.  Jornada   de   trabalho  em  desacordo  com  a  legislação. 
Descumprimento do Plano de Providências.

4.2.1.1. Ausência  da  elaboração do Relatório Anual de Atividades de 
Auditoria Interna(RAINT)  de  2007,  e do Plano Anual de Atividades 
de Auditoria Interna (PAINT)de 2008.

São Paulo, 19 de maio de 2008.

CHEFE DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

                         PRESTAÇÃO CONTAS ANUAL
 
 RELATÓRIO Nº        : 208471
 EXERCÍCIO           : 2007
 PROCESSO Nº         : 23089.000007/2008-60
 UNIDADE AUDITADA    : UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-UNIFESP
 CÓDIGO              : 153031
 CIDADE              : SÃO PAULO

             PARECER DO DIRIGENTE DE CONTROLE INTERNO

        Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 
9ºda  Lei  n.º  8.443/92,  combinado  com  o  disposto  no  art.  151   do 
Decreto n.º  93.872/86  e  inciso  VIII,  art.  14  da  IN/TCU/N.º 
47/2004  e  fundamentado no Relatório,  acolho a conclusão expressa no 
Certificado de  Auditoria,  que certificou as contas dos gestores no 
período  de  01jan2007 a  31dez2007 como  IRREGULARES,  REGULARES  COM 
RESSALVAS e REGULARES.

2. As  questões  objeto  de  ressalvas   foram  levadas   ao 
conhecimento   dos   gestores   responsáveis,  para  manifestação, 
conforme determina a Portaria  CGU  nº 1950,  de  28 de dezembro de 
2007, que aprovou a Norma  de Execução  nº 05,  de 28 de dezembro de 
2007, e estão  relacionadas em  tópico próprio  do Certificado  de 
Auditoria.  As  manifestações dos  Gestores sobre referidas questões 
constam do Relatório de Auditoria.

3.     Desse modo, o processo  deve ser  encaminhado  ao  Ministro 
de  Estado  supervisor,  com  vistas  à  obtenção  do  Pronunciamento 
Ministerial  de  que   trata  o  art.  52,   da  Lei  n.º  8.443/92,   e 
posterior remessa ao Tribunal de Contas da União.

Brasília,  25  de junho  de  2008

DIRETOR DE AUDITORIA DA ÁREA SOCIAL


