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Relatório nº: 201600605 

UCI Executora: SFC/DS/CGSAU - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de 

Saúde 

 

 
 

_______________________________________________ 
Análise Gerencial 

 

Senhor Coordenador-Geral,  

 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201600605, e consoante 

o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, de 

06/04/2001, apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 

contas anual apresentada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, 

consolidando as informações sobre programas e fundos geridos pelos diversos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas - DSEI. 

 

 

1. Introdução 

 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 2/6/2016 a 10/6/2016, por meio 

de testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 

exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 

observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames, exceto quanto ao acesso à 

documentação referente à Cooperação Internacional com a Organização Panamericana de 

Saúde -OPAS. 

O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos Trabalhos, 

que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de Auditoria, que 

contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em subsídio ao 

julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da União – TCU. 
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Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram estruturados, 

preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em títulos e 

subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam diretamente. 

Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não estão 

diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 

 
 

 

2. Resultados dos trabalhos 

 
 

De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 

11/02/2016, entre a Diretoria de Auditoria da Área Social (DS/SFC/CGU-PR) e a 

Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso, do Tribunal de Contas da 

União (Secex-MT/TCU), foi acordado que a Auditoria Anual de Contas da SESAI, 

exercício 2015, terá como foco os conteúdos estabelecidos nos itens de 1, 2, 3, alíneas 

“a” e “c”, 4, alíneas “a” e “f”, e 5 da DN-TCU 147/2015 e foram efetuadas as seguintes 

análises: 

-Avaliação da conformidade das peças; 

-Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão referentes à Ação 20YP, 

quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no Plano 

Plurianual, verificando as causas de insucessos no desempenho da gestão; 

-Avaliação dos indicadores instituídos para aferir o desempenho da gestão; 

-Avaliação da gestão de pessoas contemplando a adequabilidade da força de trabalho da 

Unidade frente à suas atribuições e ações e iniciativas da UPC para substituição de 

terceirizados irregulares; 

-Avaliação da gestão das transferências concedidas mediante convênio, para o que foi 

selecionada uma amostra de 6 convênios relativos à ação 20YP; 

-Avaliação dos contratos realizados por cooperação internacional com a Organização 

Panamericana de Saúde – OPAS, por determinação expressa do Tribunal de Contas da 

União; 

-Avaliação do atendimento das recomendações feitas pela CGU. 

 
 

 

2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Com a finalidade de avaliar a conformidade das peças do processo de contas da unidade 

auditada, foi realizada consulta ao Sistema e-Contas. Observou-se que a SESAI elaborou 

todas  

ao Relatório de Gestão foi verificada ausência de uma informação na seção “Visão as 

peças a ela atribuídas, para o exercício de 2015. 
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Em relação ao Rol de Responsáveis, verificou-se que foi elaborado em conformidade com 

os dispositivos legais e com as orientações do Sistema E-Contas. 

Em relação Geral da Unidade”, e a necessidade de que fossem feitas algumas correções 

nas seções “Relacionamento com a Sociedade” e “Áreas Especiais da Gestão”, de forma 

que o Relatório de Gestão foi devolvido e, através da Nota de Auditoria n.° 

201600605/01, foi solicitado que essas alterações fossem efetuadas. 

A Unidade realizou as devidas alterações, com exceção de informar, na seção “Visão 

Geral da Unidade”, as principais competências, os titulares responsáveis e os respectivos 

períodos de atuação. Esses dados, entretanto, constam, na forma de tabela, conforme 

recomenda o TCU, na Informação sobre a Conformidade das Peças, neste Relatório de 

Auditoria. 

Diante do exposto, conclui-se que o Relatório de Gestão da unidade contempla o conteúdo 

obrigatório, segundo o Sistema e-Contas. 

   
##/Fato## 

 

 

2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

A fim de verificar se os resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial 

quanto à eficácia e eficiência no cumprimento da execução física e orçamentária das ações 

da LOA vinculadas a programas temáticos, bem como quanto às metas de 

responsabilidade da SESAI, estabelecidas no Plano Estratégico do Ministério da Saúde, 

a equipe de auditoria selecionou para análise a ação orçamentária detalhada no quadro a 

seguir. 

Quadro – Ação Governamental selecionada para análise 
Ação Governamental Objetivo 

20YP – Promoção, Proteção e 

Recuperação da Saúde Indígena. 

Desenvolvimento de ações de atenção integral à saúde dos povos 

indígenas, incorporando as práticas de saúde e as medicinas 

tradicionais, que impactem na situação de saúde, autonomia das 

pessoas, nos determinantes e condicionantes de saúde das 

coletividades e que contribuam para a sustentabilidade das 

comunidades indígenas no âmbito dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI). 

Fonte: Relatório de Gestão da SESAI, exercício 2015. 

A metodologia utilizada para selecionar a ação descrita consistiu, além da vinculação 

finalística à missão da Unidade, nos critérios de materialidade (extensão correspondendo 

a 98% do total das despesas empenhadas pela Unidade Auditada no exercício), relevância 

e criticidade (impacto potencial da ação na redução dos riscos e agravos à saúde da 

população indígena). 

No quadro abaixo, encontra-se expresso o resultado físico obtido quanto a essa ação, 

relacionado com as metas que constam no PPA 2012-2015. 
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Quadro – Resultado Físico da Ação 20YP 
 

Meta Objetivo 0962 PPA 2012-2015 

Resultado 

alcançado  

em 2015 

Resultado 

alcançado 

até 2015 

    % 

alcançada 

 da meta 

1. Ampliar a cobertura vacinal para 80% da população 

indígena até 2015, conforme o calendário de imunização 

específico estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

 

78,5* 

 

  80,9 

 

101,13% 

2. Implantar 24 Casas de Saúde Indígena (CASAI) até 2015   1     3 12,50% 

3. Implantar, até 2015, 700 sistemas de abastecimento de água 

em aldeias indígenas 

38 340 48,57% 

4. Realizar a V Conferência Nacional de Saúde Indígena   -      1** 100,00% 

5. Reformar 31 Casas de Saúde Indígena (CASAI) até 2015   4      4  93,55% 

6. Implantar a estratégia “Rede Cegonha” nos 34 Distritos 

Especiais Indígenas 

26   26  76,47% 

7. Estabelecer contratos de ação pública com os estados e 

municípios com serviços de média e alta complexidade na 

área. 

0      2    5,88% 

*A meta 1 não foi homogeneamente cumprida. Dos 32 DSEI que enviaram a informação, 13 (40,6%) não 

alcançaram essa meta de 80% para crianças com menos de 1 ano de idade e 8 (25%) não alcançaram a 

meta para crianças com menos de 7 anos de idade.  

**A meta 4 foi concluída no exercício de 2013. 

Fonte: Relatório de Gestão da SESAI, exercício 2015. 

Quanto ao resultado financeiro, verificou-se que sua execução foi conforme o quadro a 

seguir: 

Quadro – Resultado Financeiro da Ação 20YP 
Ação Governamental 

 Dotação 

Atualizada (R$) 

Despesa 

Empenhada 

(R$) 

Despesa 

Liquidada (R$) 

Despesa 

empenhada/ 

Dotação  

Despesa 

liquidada/ 

Dotação  
Cód. Título 

20YP 

Promoção, Proteção 

e Recuperação da 

Saúde Indígena 

1.440.180.000,00 1.343.176.341,52 1.213.200.349,66 93,3% 84,2% 

Fonte: SIAFI Gerencial/Relatório de Gestão SVS, exercício 2015. 

Da análise dos quadros, verifica-se que há descompasso entre os resultados físico e 

financeiro. Para explicar esse descompasso, a Unidade citou dificuldade de transporte, 

carência de profissionais, rotatividade dos apoiadores, dificuldade de aquisição de 

vacinas, morosidade na análise dos projetos por parte da ANVISA, VISAS Estaduais e 

AGU, problemas de execução de obras por parte de empreiteiras, existência de obras 

inacabadas de exercícios anteriores, de forma que no exercício de 2015 foi priorizado a 

conclusão dessas obras. 

Esses fatores citados, entretanto, não podem ser considerados como circunstâncias 

intervenientes, não esperadas, não passíveis de serem previstas, de forma que fica 

evidenciada fragilidade no planejamento dessa ação. 

   
##/Fato## 

 

 

2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Trata-se de avaliar os 9 indicadores de gestão, relacionados no Relatório de Gestão, no 

quadro A.3.3.7.2, quanto à Completude, Utilidade, Comparabilidade, Confiabilidade, 

Acessibilidade e Economicidade.  
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Os Indicadores “1-Porcentagem de abastecimento de medicamentos” e “2-Proporção de 

implementação do Sistema Horus” se referem ao abastecimento e ao controle do 

abastecimento de medicamentos. Apresentam Completude, Utilidade, Economicidade, 

Acessibilidade e Comparabilidade. Quanto à Confiabilidade, é um dado obtido a partir 

do Sistema Horus e não foi possível testar a confiabilidade da alimentação desse sistema 

pelos DSEI, pois todos os testes de auditoria foram feitos na sede da SESAI, em Brasília. 

O Indicador “3-Proporção de DSEIs com funcionamento de rede lógica e internet” foi 

pactuado a partir de 2015. É um indicador que se divide em 2 partes: rede lógica e internet. 

O índice apresenta Completude, Utilidade, Comparabilidade, Confiabilidade, 

Acessibilidade e Economicidade.  

O Indicador “4-Proporção de implementação do Sistema de Informação da Atenção à 

Saúde Indígena” se refere à implementação desse Sistema, que agrupa os dados 

epidemiológicos dos 34 DSEI. Também apresenta Completude, Utilidade, 

Comparabilidade, Confiabilidade, Acessibilidade e Economicidade. 

Os Indicadores “5-Percentual de Execução Orçamentária”, “6-Percentual de Execução 

Financeira”, “7-Percentual de Restos a Pagar”, “8-Percentual de eficácia do Planejamento 

da SESAI (PPA e Plano Estratégico) com grau de execução física adequada” e “9-

Percentual de pagamento de Convênios” são todos relativos à execução financeira, e 

física, com explicitação do percentual de pagamento de convênios. Todos apresentam as 

características de Completude, Utilidade e Economicidade, Acessibilidade, 

Comparabilidade e, com exceção do indicador 8, devido à fragilidade constatada quanto 

às fiscalizações físicas, tratada em outra parte deste Relatório, também atendem ao 

quesito Confiabilidade.  

Diante do exposto, conclui-se que os indicadores atendem, em sua maioria, os quesitos 

necessários. 

   
##/Fato## 

 

 

2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Trata-se de avaliar a gestão de pessoas da SESAI quanto à adequabilidade da força de 

trabalho da unidade frente às suas atribuições e também de verificar o processo de 

substituição de terceirizados irregulares, em cumprimento ao Termo de Conciliação 

Judicial Geral, de 5/11/2007, conforme os prazos do Acórdão 1.520/2006-Plenário do 

TCU, prorrogado pelo Acórdão 2.681/2011-Plenário do TCU. 

No Relatório de Gestão, a SESAI informou que “Observa-se que a quantidade de 

servidores disponíveis frente a necessidade da SESAI é insuficiente para a realização de 

suas competências regimentais” e que o impacto dos egressos de contratos temporários, 

aposentadorias e aposentadorias próximas é consideravelmente significativo. 

 A Unidade também informou estar sendo feito, pela Coordenação Geral de Gestão de 

Pessoas do Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade de Brasília, um estudo, 

dimensionando sua necessidade de força de trabalho em sua sede, em Brasília, e também 

está sendo  elaborado o projeto de “Desenvolvimento de Metodologia da Força de 

Trabalho para o Ministério da Saúde”, após o qual se poderá dimensionar o quantitativo 

e o perfil necessário de seus trabalhadores, de forma que a CGU não pode concluir se a 

força de trabalho da SESAI é ou não adequada frente à suas atribuições. 
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Para responder às suas necessidades de mão de obra, a SESAI encaminhou proposição de 

um concurso público, ao Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, e um Projeto 

de Criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena, que, entretanto, ainda não foram 

implementados. 

Quanto à substituição de terceirizados irregulares, a Unidade informou que não foi 

realizada, tendo em vista a não autorização do concurso público e a não implementação 

do Projeto do Instituto Nacional de Saúde Indígena. 

  

  
##/Fato## 

 

 

2.5 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

Trata-se de avaliar a gestão de transferências feitas mediante convênio ou outros acordos 

congêneres quanto à atuação da SESAI para garantir que, na fase de concessão os 

instrumentos reúnam requisitos afins com os objetivos pretendidos, haja fiscalização da 

execução do objeto, a prestação de contas dos convenentes contratados seja 

apropriadamente analisada, havendo qualidade e suficiência de controles internos 

relacionados. 

 

Através de consulta ao SIAFI/Tesouro Gerencial e SICONV verificou-se que a SESAI 

possui 34 convênios vigentes, celebrados em 2013 com respaldo do Edital de 

Chamamento Público n° 7/2013, com um total firmado de R$ 1.357.825.845,37. Todas 

essas transferências são relacionadas à Ação 20YP - Promoção, Proteção e Recuperação 

da Saúde Indígena. 

 

Não foram encontradas transferências objeto de Tomada de Contas Especial, cadastradas 

no CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas) e no CEIS 

(Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas). 

 

Com base nos critérios de materialidade, criticidade e relevância, estabeleceu-se uma 

amostra de 6 convênios, que correspondem a um total firmado de R$ 433.581.797,79 

(36% do total firmado pelos 34 convênios vigentes da SESAI), conforme a tabela abaixo. 

Tabela – Amostra dos Convênios Analisados 

Convênio N.° Original Convenente Firmado 

797441 91474/2013 Instituto de Medicina Integral Professor 

Fernando Figueira – Imip 

                              

 R$ 53.602.818,09  

797487 91792/2013 Missão Evangélica Caiua  R$ 85.210.495,81  

797494 92204/2013 Missão Evangélica Caiua  R$ 72.648.109,78  

797504 91088/2013 Missão Evangélica Caiua  R$ 68.142.663,87  

797509 92170/2013 Missão Evangélica Caiua  R$ 83.509.296,92  

797522 91582/2013 Missão Evangélica Caiua  R$ 70.468.412,70  

Total      R$ 433.581.797,17 

Fonte: Amostra elaborada pela Equipe de Auditoria 

Todos esses convênios se encontram na fase de Execução e têm final de vigência para 

31/12/2016, não havendo, ainda, uma prestação final de contas, cuja data limite é até 

01/03/2017, e tem por objeto executar ações complementares de saúde no âmbito do 

Subsistema de Atenção Indígena – SasiSUS, visando promover a atenção integral dos 

povos indígenas por meio da assistência à saúde, ações de saneamento ambiental e 
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estruturação, por meio de elaboração de projetos, acompanhamento de obras, implantação 

e acompanhamento do programa de monitoramento da qualidade da água e da política de 

resíduos sólidos, apoio ao fortalecimento do controle social e da educação permanente. 

Sendo, portanto, pertinentes para a execução da ação 20YP. 

Quanto à avaliação das condições de habilitação técnicas e financeiras e jurídicas das 

propostas e quanto ao acompanhamento orçamentário e financeiro dos convênios, 

segundo o Regimento Interno do Ministério da Saúde, arts. 7° e 12, publicado através do 

Decreto n.° 8065, de 7/8/2013, são da competência do Fundo Nacional de Saúde – FNS, 

e da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde - CONJUR/MS.  

Para avaliar os controles internos relativos à essas transferências, foi utilizado um 

Questionário de Avaliação de Controle Interno cujo resultado indica um nível 

intermediário de Controle Interno. Cabe ressaltar que foi informada ausência de 

planejamento e realização de fiscalização física em 50% dos convênios da amostra, o que 

indica uma fragilidade no controle interno. 

A SESAI não informou o quantitativo de pessoal especificamente destinado a 

acompanhar essas transferências e em que medida esse quantitativo está sendo suficiente. 

Portanto, conclui-se que a fiscalização desses convênios é frágil, havendo um tratamento 

inadequado sobre os riscos de inexecução ou má execução dos recursos. 

#/Fato## 

 

 

2.6 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Trata-se de avaliação dos contratos celebrados pela SESAI no âmbito dos Projetos de 

Cooperação Técnica com organismos internacionais conforme determinação do Tribunal 

de Contas da União, no item 1.9.4 do Acórdão n.° 6809/2015 – 1ª Câmara. Nessa 

avaliação, foi feita uma amostra dos processos de contratação de consultores e foram 

identificadas algumas fragilidades. 

A SESAI informou que a OPAS não disponibilizou acesso aos processos de seleção dos 

consultores contratados, solicitados através da Solicitação de Auditoria n.º 

201600605/03, de 10/04/2016, e não foi possível examinar os editais resumidos dos 

processos de seleção e os extratos de contrato, referentes aos processos de seleção e 

contratações de consultores, de forma que não se pode afirmar que esses processos 

tenham existido. 

Verificou-se que, em alguns casos, houve contratação de consultores que já haviam 

prestado serviços no âmbito da SESAI e do Ministério da Saúde, por meio de consultorias 

ou outros cargos (terceirizados, em comissão, etc.) e não foi encontrada justificativa para 

que os trabalho dos consultores não fossem desempenhados por servidores do órgão. 

Também não foi identificada documentação que comprovasse a efetiva transferência de 

conhecimento ou assessoria técnica, ou seja, a efetiva cooperação técnica internacional 

por parte do organismo internacional, OPAS, conforme preceitua o §5º do Art. 2º do 

Decreto 5151/2004. 

Além disso, na análise de amostra de produtos de consultoria de três consultores, realizada 

no âmbito da Cooperação Técnica Internacional, firmada entre o Ministério da Saúde e a 

OPAS- Organização Pan Americana da Saúde, foi verificado que os produtos analisados 

se constituem de textos idênticos a textos pré-existentes da Internet, de produtos repetidos 
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entre si ou de relatos que não se enquadram como produtos de cooperação técnica 

internacional. Entretanto, apesar desse conteúdo inadequado os pagamentos para estes 

produtos foram autorizados. 

Verificou-se que, em alguns dos textos dos produtos analisados, os consultores se 

autodenominam “prestadores de serviço”, o que é mais um elemento que corrobora a 

conclusão de que houve realização de trabalho contínuo. 

Diante do exposto, concluí-se que o projeto de cooperação técnica internacional analisado 

está sendo utilizado para contratação indireta de pessoal. 

 

    
##/Fato## 

 

 

2.7 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Até a data de fechamento deste Relatório, existiam 54 recomendações sendo monitoradas, 

das quais 53 estão em processo de análise pela CGU. 

 

    
##/Fato## 

 

 

2.8 Avaliação do CGU/PAD 

No âmbito do Ministério da Saúde, nos termos do art. 13 do Decreto nº. 8065/2013, o 

órgão seccional do Sistema de Correição do Poder Executivo federal é a Corregedoria-

Geral, não se aplicando, portanto, a avaliação do Sistema CGU-PAD à SESAI. 

 

 

  
##/Fato## 

 

 

 

2. 9 Ocorrências com dano ou prejuízo  

 

Entre as constatações identificadas pela equipe, aquelas nas quais foi estimada ocorrência 

de dano ao erário são as seguintes:  

 

2.3.1.1 

 

Pagamento por produtos inadequados no âmbito da contratação por Cooperação 

Internacional, analisada por determinação do TCU 

 

 

 

3. Conclusão 
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Após a avaliação da gestão da Unidade auditada, verificou-se que os resultados físicos da 

ação 20YP – Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde Indígena não corresponderam 

às metas estabelecidas no Plano Plurianual 2012-2015 indicando fragilidade no 

planejamento da execução da ação. 

No que concerne aos indicadores de gestão utilizados pela SESAI, foi verificado que 

apresentam Completude, Utilidade, Economicidade, Acessibilidade e, em sua maioria, 

Confiabilidade. 

Quanto à gestão de pessoas, a SESAI informou que estão sendo desenvolvidos alguns 

estudos para dimensionar a força de trabalho necessária. Informou, também, a diminuição 

de sua força de trabalho em razão de aposentadorias e finalização de contratos 

temporários. A Unidade propôs a realização de concurso público e de um Instituto 

Nacional de Saúde Indígena, que ainda não aconteceram e informou que, em razão dessas 

circunstâncias, não cumpriu a determinação do TCU, referente ao Acórdão 2681/2011 

plenário, de substituir terceirizados por servidores efetivos. 

No que se refere à gestão das transferências concedidas mediante convênio e verificou-se 

fragilidade na fiscalização presencial da execução dos convênios porquanto muitas 

fiscalizações não são planejadas e realizadas. 

A avaliação dos contratos realizados por cooperação internacional com a Organização 

Panamericana de Saúde - OPAS revelou evidências de contratação de indireta de pessoal 

e alguns dos produtos analisados se mostraram inapropriados. 

Por fim, registra-se que as recomendações apontadas neste relatório serão acompanhadas 

por meio do Plano de Providências Permanente da Unidade. Nesse sentido, tendo sido 

abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente 

relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do competente 

Certificado de Auditoria. 

  

 

Brasília/DF. 

 

 

 

 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 

Coordenador-Geral de Auditoria da Área de Saúde 

 

 

  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                 www.portaldatransparencia.gov.br 
10 

_______________________________________________ 
Achados da Auditoria - nº 201600605 

 

1 PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS         

1.1 PROMOCAO, PROTECAO, VIGILANCIA, SEGURANCA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.1.1 ORIGEM DO PROGRAMA/PROJETO                     

1.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Informação Básica 

 

Fato 
 

Trata-se das informações básicas das duas principais ações executadas pela SESAI. No 

levantamento dessas informações foram considerados os critérios de materialidade, 

relevância e criticidade, além da vinculação finalística à missão da Unidade. Essas são as 

duas ações descritas pela SESAI no Relatório de Gestão, correspondendo a 100% do total 

das despesas empenhadas pela Unidade Examinada e a 95,89% do programa a que se 

vinculam, o programa 2065 - Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, que 

é da responsabilidade do Ministério da Justiça, conforme quadro a seguir. 

 

Quadro - Descrição das Ações, 20YP e 7684 

Programa Ação Finalidade Implementação % 

2065 –  

Proteção e 

Promoção dos 

Direitos dos 

Povos Indígenas 

20YP –  

Promoção, 

Proteção e 

Recuperação da 

Saúde Indígena. 

Desenvolvimento de ações de 

atenção integral à saúde dos 

povos indígenas, incorporando 

as práticas de saúde e as 

medicinas tradicionais, que 

impactem na situação de saúde, 

autonomia das pessoas, nos 

determinantes e condicionantes 

de saúde das coletividades e que 

contribuam para a 

sustentabilidade das 

comunidades indígenas no 

âmbito dos Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas (DSEI). 

Direta e 

Descentralizada 
94% 

7684 –  

Saneamento 

Básico em 

Aldeias Indígenas 

para Prevenção e 

Controle de 

Agravos. 

Dotar as aldeias de condições 

adequadas de saneamento 

básico, contribuir para redução 

da morbimortalidade por 

doenças de veiculação hídrica, 

contribuir para o controle de 

doenças parasitárias 

transmissíveis por dejetos e 

contribuir para o controle de 

agravos ocasionados pela falta 

de condições de saneamento 

básico em áreas indígenas. 

Direta e 

Descentralizada 
2% 

Fonte: Relatório de Gestão SESAI/MS, exercício 2015; SIAFI; SIOP. 

Diante do exposto, verifica-se a estreita correlação entre a finalidade dessas duas ações e 

o objetivo institucional da SESAI, de coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde 
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dos Povos Indígenas e executar todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena no âmbito do Sistema Único de Saúde – SasiSUS em todo o território 

nacional. 

   
##/Fato## 

1.1.2 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.2.1 CONSTATAÇÃO 
 

Descompasso entre os Resultados Físico e Financeiro 

 

Fato 
 

Trata-se de verificar se os resultados quantitativos e qualitativos estão sendo atingidos, 

analisando quanto à eficácia e eficiência o cumprimento dos objetivos estabelecidos no 

PPA que sejam da responsabilidade da Unidade Prestadora de Contas auditada, os 

objetivos estabelecidos no plano estratégico e a execução física e financeira das ações da 

LOA vinculadas a programas temáticos, identificando eventuais causas de insucessos no 

desempenho da gestão.   

Observando o critério de materialidade, foi verificada a Ação 20YP – Promoção, Proteção 

e Recuperação da Saúde Indígena, responsável por 98% das Despesas Executadas no 

exercício de 2015 pela SESAI. 

Na tabela abaixo, encontra-se expresso o resultado físico obtido por esta ação relacionado 

com as metas que constam no PPA 2012-2015, relativas ao objetivo 0962 – Implementar 

o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado com o SUS, baseado no cuidado 

integral, observando as práticas de saúde e as medicinas tradicionais, com controle social, 

garantindo o respeito às especificidades culturais, sob a responsabilidade da SESAI, 

verificando-se que a ação não alcançou o desempenho previsto no PPA. 

Tabela – Metas para o Objetivo 0962 relativo à Ação 20YP 
 

Meta Objetivo 0962 PPA 2012-2015 

Resultado 

alcançado  

em 2015 

Resultado 

Alcançado 

até 2015 

 

 % 

1. Ampliar a cobertura vacinal para 80% da população 

indígena até 2015, conforme o calendário de imunização 

específico estabelecido pelo Ministério da Saúde. 

 

78,5* 

 

  80,9 

 

101,13% 

2. Implantar 24 Casas de Saúde Indígena (CASAI) até 2015   1**     3 12,50% 

3. Implantar, até 2015, 700 sistemas de abastecimento de água 

em aldeias indígenas 

38 340 48,57% 

4. Realizar a V Conferência Nacional de Saúde Indígena   -      1 100,00% 

5. Reformar 31 Casas de Saúde Indígena (CASAI) até 2015   4      4  93,55% 

6. Implantar a estratégia “Rede Cegonha” nos 34 Distritos 

Especiais Indígenas 

26   26  76,47% 

7. Estabelecer contratos de ação pública com os estados e 

municípios com serviços de média e alta complexidade na 

área. 

0      2    5,88% 

*A meta 1 não foi homogeneamente cumprida. Dos 32 DSEI que enviaram a informação, 13 (40,6%) não 

alcançaram essa meta de 80% para crianças com menos de 1 ano de idade e 8 (25%) não alcançaram a 

meta para crianças com menos de 7 anos de idade.  

**A meta 4 foi concluída no exercício de 2013. 

Fonte: Relatório de Gestão da SESAI do exercício de 2015. 

Quanto aos resultados financeiros da ação, verifica-se que sua execução orçamentária foi 

de 93,3%, quando considerada a Despesa Empenhada/Dotação, e 84,2%, quando 

considerada a Despesa Liquidada/Dotação. Na tabela abaixo encontra-se demonstrado o 

resultado financeiro da ação. 
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Tabela – Resultado Financeiro da Ação 20YP 
Ação Governamental 

 Dotação 

Atualizada (R$) 

Despesa 

Empenhada 

(R$) 

Despesa 

Liquidada (R$) 

Despesa 

empenhada/ 

Dotação  

Despesa 

liquidada/ 

Dotação  
Cód. Título 

20YP 

Promoção, Proteção 

e Recuperação da 

Saúde Indígena 

1.440.180.000,00 1.343.176.341,52 1.213.200.349,66 93,3% 84,2% 

Fonte: SIAFI Gerencial/Relatório de Gestão SVS, exercício 2015. 

Para explicar o descompasso entre os resultados físico e financeiro da ação, a Unidade 

cita dificuldade de transporte, carência de profissionais, rotatividade dos apoiadores, 

dificuldade de aquisição de vacinas, morosidade na análise dos projetos por parte da 

ANVISA, VISAS Estaduais e AGU, problemas de execução de obras por parte de 

empreiteiras, existência de obras inacabadas de exercícios anteriores, de forma que no 

exercício de 2015 foi priorizado a conclusão dessas obras. 

A SESAI informou ter desenvolvido estratégias para superar ou minimizar algumas 

dessas dificuldades, intermediando conflitos e realizando capacitações. 

Com relação à meta 7, a SESAI sugere uma revisão da meta por não ter governabilidade 

quanto ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena na implementação do Contrato 

Organizativo da Ação Pública da Saúde - COAP, por participar somente como convidado, 

tanto na Comissão Intergestores Regional, quanto na Comissão Intergestores Bipartite. 

As explicações dadas para o não atingimento das metas pactuadas, entretanto, não podem 

propriamente ser consideradas como fatores intervenientes, acontecimentos não 

previsíveis e não esperados, pois são circunstâncias já conhecidas na administração dessas 

questões indígenas. A carência de profissionais, por exemplo, é mencionada tanto no 

Relatório de Gestão de 2013, na forma de quadro técnico insuficiente, quanto no Relatório 

de Gestão 2014, insuficiência de pessoal que explica o não atingimento das metas 2, 3 e 

5. De forma que o não cumprimento das metas não pode ser explicado apenas pela falta 

de possibilidade de previsibilidade. 

 

   
##/Fato## 

Causa 
 

Fragilidade no planejamento. As metas foram estabelecidas sem levar em conta a real 

capacidade da Unidade e, por outro lado, a Unidade não desenvolveu um planejamento 

capaz de superar as dificuldades e atingir as metas propostas. Tal falha é atribuída ao 

Secretário Especial de Saúde Indígena e ao Diretor do Departamento de Atenção à Saúde 

Indígena que, segundo a Estrutura Regimental do Ministério da Saúde detém a 

competência de planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações de 

atenção integral à saúde indígena. 

  

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Através do Ofício n.° 635 GAB/SESAI/MS, de 22/7/2016, a SESAI esclareceu que 

“para a elaboração das informações referentes a ‘fatores intervenientes’ das ações 

orçamentárias, foram consideradas todas as dificuldades que impactaram no 

cumprimento das metas, sendo de natureza imprevisível ou não. (...) Assim, ao incorporar 

tal conceito na elaboração das informações, foram incluídos os motivos não só 
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imprevisíveis, tal como as invasões em vários Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI) por indígenas ocorridas no exercício de 2015, mas, também, os fatores restritivos 

ao desenvolvimento da ação, decorrentes, inclusive, de fragilidades operacionais das 

unidades desta SESAI. ” 

Com relação à meta 1, “Ampliar a cobertura vacinal para 80% da população indígenas 

até 2015, conforme o calendário de imunização específico estabelecido pelo Ministério 

da Saúde”, a SESAI reafirmou que consta, no seu Relatório de Gestão, que o resultado 

não é homogêneo entre os DSEI, citando fatores intervenientes já mencionados no 

Relatório de Gestão. 

Com relação à meta 2, relacionada à implementação de 24 Casas de Saúde Indígena 

(CASAI) a Unidade voltou a citar os fatores já mencionados no Relatório de Gestão. 

Por fim, a Unidade também se manifestou em relação à meta 7, relacionada à implantação 

do COAP, argumentando que: 

“É indiscutível que a posição de convidado é mais limitada que a posição com voto nas 

CIR (Comissão Intergestores Regionais) e CIB (Comissão Intergestores Bipartite). Não 

há como não registrar tal situação como fator impeditivo ao cumprimento da meta, pois 

demonstra claramente a baixa governabilidade da SESAI no desempenho desta meta.”. 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade não contesta o descompasso entre a realização física e a orçamentária da ação 

20YP. Os fatores intervenientes que aparecem em seu Relatório de Gestão são 

fundamentalmente relacionados às fragilidades da estrutura da SESAI para planejamento. 

As invasões indígenas mencionadas na resposta dada através do Ofício 635 

GAB/SESAI/MS, de 22/7/2015, não foram mencionadas no Relatório de Gestão.  

Na constatação, não foi avaliado o descumprimento da meta relativa à implementação do 

COAP em razão do argumento de que a SESAI não possui ingerência sobre esse processo 

pois, de fato, não possui. Assim, também, não foi avaliado o cumprimento da meta da 

realização de uma Conferência Indígena de Saúde, pois esta conferência aconteceu, mas 

não no exercício de 2015, objeto da presente auditoria. 

Assim, a manifestação apresentada corrobora a constatação realizada. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar estudo relacionando as metas, as dificuldades conhecidas e os 

recursos disponíveis para estabelecer metas realistas e estratégias efetivas para alcançá-

las. 

 

 

1.1.2.2 CONSTATAÇÃO 
 

Deficiências nas Fiscalizações Presenciais das Transferências 

 

Fato 
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Trata-se de verificar a qualidade e a suficiência dos controles internos administrativos 

instituídos pela UJ relacionados à gestão das transferências no que concerne à fiscalização 

da execução dos objetos quanto à utilização de verificações físicas e presenciais. 

Como já foi explicitado em outro ponto do relatório, foi estabelecida uma amostra de 6 

das 34 transferências voluntárias realizadas, que correspondem a 88,5% do valor total 

firmado. 

Por meio do Ofício nº 350/2016/GAB/SESAI/MS, de 09/05/2016, a SESAI 

disponibilizou informações referentes às fiscalizações realizadas no exercício de 2015 

relativas a 3 Convênios (797487, 797504 e 797509) e, por meio de e-mail datado de 

29/6/2016, a UJ disponibilizou as informações relativas aos outros 3 convênios da 

amostra (197441, 797494 e 797522), conforme o quadro abaixo. A UJ não apresentou 

resposta referente às datas e às quantidades de fiscalizações planejadas e realizadas, não 

sendo possível identificar o quantitativo de fiscalizações efetivamente efetuadas. 

Quadro - Quantidade de fiscalizações “in loco” realizadas pela Unidade em 2015. 

Nº 

Convê- 

nio 

DSEI Valor Global Fiscalização  

Planejada 

Fiscalização Realizada Indicativo de Meta 

Alcançada. 

SIM NÃO SIM Data NÃO SIM % 

Meta 

NÃO 

797441 Maranhão 84.838.378,06 X  X   X 97%  

797487 Leste 

Roraima 

132.697.283,05  X   X X 95%  

797494 Yanomami 112.543.820,42  X   X   X 
797504 Interior Sul 110.912.932,70 X ¹  X ²   X ³   
797509 Mato 

Grosso Sul 

130.962.200,16  X   X X 100%  

797522 Alto Rio 

Solimões 

109.499.350,29 X  X   X 100%  

1) CV 797504. Fiscalização planejada no decorrer do ano de 2015, mas não inserido agendamento no 

SICONV. 

2) CV 797504. Fiscalização realizada pelos gestores de cada setor/divisão do DSEI, bem como pelo 

Coordenador Distrital e fiscal do convênio (designado através de portaria) durante as viagens às aldeias e 

polo base no decorrer do ano 2015. Embora tenha ocorrido a fiscalização in loco, não foi confeccionado 

relatório para inserção no SICONV. 

3) CV 797504. Parcialmente, segundo as metas estabelecidas no Plano de Trabalho para os 4 eixos de 

atuação. 

Fonte: Planilha encaminhada pela SESAI por meio de email datado de 29/6/2016, em resposta a AS 

201600605-01 

Analisando o quadro, verifica-se que não houve planejamento e realização de fiscalização 

em 50% dos convênios da amostra, embora, mesmo assim, tenha havido Indicativo de 

Meta Alcançada para esses convênios, ainda que, no caso do convênio n.° 797504, esse 

indicativo tenha sido parcial e não tenha sido informado. Verifica-se, também, que em 

1/6 da amostra, representado pelo convênio 797504, apesar da fiscalização planejada e 

realizada, não foi informado o Indicativo de Meta Alcançada. 

Cabe ressaltar que foram designados fiscais para cada um desses convênios e seus nomes 

constam nos papéis de trabalho. Conforme a Portaria SESAI/MS n.° 15, de 21/05/2014, 

esses fiscais são os responsáveis por registrar a agenda de visitas e supervisão e os 

Relatórios de Supervisão das visitas realizadas no SICONV, cabendo ao Coordenador do 

DSEI a análise e homologação desse trabalho, estando os DSEI diretamente vinculados à 

SESAI, a quem cabe, segundo o Art. 607 do Regimento Interno do Ministério da Saúde, 

coordenar e avaliar as ações de atenção à saúde no âmbito do Subsistema de Saúde 

Indígena.  
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O quadro abaixo, encaminhado pela Unidade, apresenta uma consolidação das 

fiscalizações realizadas referente aos convênios examinados. 

Quadro – Consolidação das fiscalizações realizadas referente aos convênios examinados 
Convênio DSEI Relatório de 

Fiscalização 

Manifestação do 

Planejamento 

Anual 

Relação 

dos 

Fiscais 

Cumprimento 

das Metas 

Atuação do 

Coordenador 

para seu 

alcance 

797441 Maranhão SIM NÃO SIM SIM SIM 

797487 Leste RR NÃO NÃO SIM NÃO SIM 

797494 Yanomami NÃO SIM SIM SIM SIM 

797504 Interior Sul SIM SIM NÃO SIM SIM 

797509 Mato 

Grosso do 

Sul 

NÃO NÃO SIM SIM PARTE 

797522 Alto Rio 

Solimões 

SIM SIM SIM SIM SIM 

Fonte: Planilha encaminhada pela SESAI por meio de email datado de 29/6/2016, em resposta a AS 
201600605-01 

Diante desses fatos, verifica-se uma fragilidade no planejamento e realização de 

fiscalizações locais, mesmo considerando as dificuldades relativas a implementação 

dessas fiscalizações. 

   
##/Fato## 

Causa 
 

Ausência de supervisão da SESAI, que, segundo a Estrutura Regimental do Ministério da 

Saúde, é atribuição do Secretário Especial da Saúde Indígena e do Diretor do 

Departamento de Atenção à Saúde Indígena, e ausência de normativo que determine essa 

supervisão, cuja iniciativa de proposição é do Secretário Especial de Saúde Indígena.  

.  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício n.° 635 GAB/SESAI/MS, de 22 de julho de 2016, a SESAI informou 

que já existe uma proposta de revisão e readequação da Portaria n.º 15, de 21/5/2014, que 

regulamenta os procedimentos de acompanhamento e monitoramento da execução física 

dos convênios celebrados no âmbito da Saúde Indígena, arrazoando que a constatação 

desta auditoria reforça ainda mais a necessidade da revisão desse citado instrumento 

normativo. 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade concorda com a constatação realizada, entendendo que o problema pode ser 

solucionado ou minimizado com uma revisão ou readequação da norma que regulamenta 

os procedimentos de acompanhamento e monitoramento da execução física dos 

convênios em questão. De fato, é importante que a norma estabeleça uma rotina de visitas 

físicas, principalmente tratando-se de convênios que envolvem recursos da ordem de 

centenas de milhões de reais, em atenção ao art. 66 da Portaria Interministerial 

CGU/MF/MP 507, de 24/11/2011, segundo o qual  

“O concedente deverá prover as condições necessárias à realização das atividades de 

acompanhamento do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a metodologia 
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estabelecida no instrumento, programando visitas ao local da execução com tal 

finalidade que, caso não ocorram, deverão ser devidamente justificadas. ”  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Realizar supervisão das fiscalizações físicas dos convênios, garantindo 

que haja pelo menos uma fiscalização física respaldando cada um dos Pareceres 

quadrimestrais que devem ser inseridas no SICONV atestando a regularidade do 

convênio. 

 

Recomendação 2: Proceder a alteração da Portaria que normatiza o acompanhamento dos 

convênios pela SESAI, instituindo a obrigatoriedade de que haja pelo menos uma 

fiscalização física respaldando cada um dos Pareceres quadrimestrais que devem ser 

inseridas no SICONV atestando a regularidade do convênio, cabendo responsabilização 

administrativa no caso dessas fiscalizações não ocorrerem. 

 

 

2 CONTROLES DA GESTÃO                           

2.1 CONTROLES INTERNOS                             

2.1.1 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

2.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Avaliação da Conformidade das Peças 

 

Fato 
 

Trata-se de análise com o objetivo de avaliar a conformidade das peças de que trata o art. 

13 da Instrução Normativa TCU nº. 63/2010, verificando se a Unidade Jurisdicionada - 

UJ elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União 

(TCU) e se elas contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da Portaria 

TCU nº. 321/2015, das Decisões Normativas TCU nº. 146 e nº. 147/2015 e da Portaria 

CGU nº. 500/2016, bem como das Orientações para Elaboração dos Conteúdos das 

Seções constantes do Sistema E-Contas. 

 

Após consulta às documentações inseridas pela Unidade Prestadora de Contas (UPC) no 

referido sistema, verificou-se que a unidade elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas 

normas do TCU para o exercício de 2015, contudo, detectaram-se inconsistências 

específicas no Relatório de Gestão. 

 

No que se refere aos formatos e conteúdos obrigatórios do Relatório de Gestão da Unidade 

Auditada, verificou-se que foi contemplada a maioria dos itens solicitados pelo TCU na 

Portaria TCU nº. 321/2015, nas Decisões Normativas TCU nº. 146 e nº. 147/2015, bem 

como das Orientações para Elaboração dos Conteúdos das Seções constantes do Sistema 

E-Contas. Detectaram-se, no entanto, as seguintes inconsistências nas informações 

apresentadas: 

a) Na seção Visão Geral da Unidade, no item Organograma, conforme a orientação 

apresentada pelo Sistema e-Contas, “...devem ser informadas as principais competências, 

os titulares responsáveis com os respectivos períodos de atuação. ” Verificou-se, 
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entretanto, que a Unidade Prestadora de Contas (UPC) não apresentou os titulares 

responsáveis e seus respectivos períodos de atuação. 

b) Na seção Relacionamento com a Sociedade, no item Canais de Acesso do Cidadão não 

tinham sido mencionados os Conselhos através dos quais a população indígena pode se 

manifestar, nem qualquer medida adotada em razão dessas demandas. Cabe ressaltar que 

o principal público alvo da SESAI é a população indígena. 

c) No subitem Estrutura de pessoal da Unidade do item Gestão de pessoas da seção Áreas 

Especiais da Gestão, os dados informados se referiam unicamente à SESAI em Brasília, 

não constando os dados relativos aos DSEI. Entretanto, o Decreto n.° 806/2013 estabelece 

que os DSEI fazem parte da estrutura da SESAI.  

d) Na tabela do subitem Demonstrativo das despesas com pessoal, do item Gestão de 

Pessoas da seção Áreas Especiais da Gestão, a informação apresentada se referia somente 

à SESAI em Brasília, não incluindo os DSEI. 

Por conta dessas inconsistências o Relatório de Gestão foi devolvido e foi solicitado, por 

meio da Nota de Auditoria 201600605-001 que fossem feitas as devidas correções, que 

foram feitas. 

A Unidade procedeu aos ajustes relacionados na Nota de Auditoria, exceto quanto à 

apresentação dos titulares responsáveis e seus períodos de atuação no item Organograma 

da sessão Visão Geral da Unidade. Por oportuno, para que se possa dispor dessa 

informação, o quadro abaixo, elaborado a partir das informações constantes no Rol de 

Responsáveis e no Anexo I do Decreto n.° 8065, de 7/8/2013, atende à esse quesito. 

Quadro – Apresentação dos titulares e seus períodos de atuação 

Áreas/ 

Subunidades 

Estratégicas Competências Titular Cargo 

Período 

de 

Atuação 

SESAI 

I - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 

avaliar a implementação da Política Nacional de 

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, mediante 
gestão democrática e participativa; II - coordenar o 

processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde dos povos indígenas; III - planejar, coordenar, 

supervisionar, monitorar e avaliar as ações referentes 

a saneamento e edificações de saúde indígena; 
IV - orientar o desenvolvimento das ações de atenção 

integral à saúde indígena e de educação em saúde 

segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a 
condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial 

Indígena, em consonância com as políticas e os 

programas do SUS e em observância às práticas de 
saúde e às medicinas tradicionais indígenas; 

V - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 

avaliar as ações de atenção integral à saúde no âmbito 
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; 

VI - promover ações para o fortalecimento do controle 

social no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; 
VII - promover a articulação e a integração com os 

setores governamentais e não governamentais que 

possuam interface com a atenção à saúde indígena; 
VIII - promover e apoiar o desenvolvimento de 

estudos e pesquisas em saúde indígena; e 

IX - identificar, organizar e disseminar conhecimentos 
referentes à saúde indígena. 

A.A.S. Secretário 

01/01/2015 

a 

31/12/2015 

  D.I.L 

Chefe de 

Gabinete - 

Substituto do 

Secretário 

01/01/2015 

a 

30/12/2015 

  M.C.A.S. 

Chefe de 

Gabinete - 

Substituto do 

Secretário 

30/12/2015 

a 

31/12/2015 
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Áreas/ 

Subunidades 

Estratégicas Competências Titular Cargo 

Período 

de 

Atuação 

Departamento 

de Atenção à 

Saúde 

Indígena - 

DASI 

I - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 

avaliar as atividades de atenção integral à saúde dos 

povos indígenas; II - orientar e apoiar a 

implementação de programas de atenção à saúde para 

a população indígena, segundo diretrizes do SUS; 

III - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 
avaliar as atividades de educação em saúde nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas; 

IV - coordenar a elaboração de normas e diretrizes 
para a operacionalização das ações de atenção à saúde 

nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas; 

V - apoiar as equipes dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas no desenvolvimento das ações de 

atenção à saúde; e VI - apoiar a elaboração dos Planos 
Distritais de Saúde Indígena na área de atenção 

integral à saúde indígena. 

D.S.C. 

Diretora do 

Departamento 

01/01/2015 

a 

31/12/2015 

  

V.M.B.B. 

Diretora do 

Departamento 

- Substituto 

01/01/2015 

a 

31/12/2015 

Departamento 

de Gestão da 

Saúde 

Indígena - 

DGESI 

I - garantir as condições necessárias à gestão do 

Subsistema de Atenção à Saúde Indígena; II - 
promover o fortalecimento da gestão nos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas; III - propor 

mecanismos para organização gerencial e operacional 
da atenção à saúde indígena; IV - programar a 

aquisição e a distribuição de insumos, em articulação 

com as unidades competentes; V - coordenar as 
atividades relacionadas à análise e à disponibilização 

de informações de saúde indígena; VI - apoiar as 

equipes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
no desenvolvimento das ações de gestão da saúde 

indígena; e VII - apoiar a elaboração dos Planos 

Distritais de Saúde Indígena na área de gestão. 

R.B.F. 

Diretor do 

Departamento 

01/01/2015 

a 

07/12/2015 

R.S.G.R 

Diretor do 

Departamento 

08/12/2015 

a 

31/12/2015 

T.F.C. 

Diretor do 

Departamento 

- Substituto 

01/01/2015 

a 

07/12/2015 

Departamento 

de Saneamento 

e Edificações 

de Saúde 

Indígena - 

DSESI 

I - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e 

avaliar as ações referentes a saneamento e edificações 

de saúde indígena; II - planejar e supervisionar a 
elaboração e implementação de programas e projetos 

de saneamento e edificações de saúde indígena; 

III - planejar e supervisionar ações de educação em 
saúde indígena relacionadas à área de saneamento; 

IV - estabelecer diretrizes para a operacionalização 

das ações de saneamento e edificações de saúde 
indígena; V - apoiar as equipes dos Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas no desenvolvimento 

das ações de saneamento e edificações de saúde 
indígena; e VI - apoiar a elaboração dos Planos 

Distritais de Saúde Indígena na área de saneamento e 

edificações de saúde indígena. 

F.N.P. 

Diretor do 

Departamento 

01/01/2015 a 

31/12/2015 

L.C.A. 

Diretora do 

Departamento - 

Substituta 

01/01/2015 a 

31/12/2015 

Fonte: Rol de Responsáveis e Estrutura Regimental do Ministério da Saúde 

Cabe, ainda, observar que, no subitem Gestão de Riscos relacionados ao Pessoal, do item 

Gestão de pessoas, da seção Áreas Especiais da Gestão, está listado, como risco, “a não 

aprovação do Projeto de Lei que cria o Instituto Nacional de Saúde Indígena”. Mas não 

há nenhuma explicação da razão dessa não aprovação ser um risco relacionado à Gestão 

de Pessoal da SESAI, de forma que seria necessário algum esclarecimento a respeito. 

Outra observação importante diz respeito à Cooperação Internacional com a Organização 

Panamericana da Saúde – OPAS. Em nenhuma parte do Relatório de gestão se fala da 

contratação de consultores através dessa Cooperação Internacional com a OPAS ou dos 

produtos elaborados, sobre os quais se tratará em outro ponto deste Relatório. Assim, não 

fica claro a importância desses produtos no planejamento, avaliação ou outra função para 

a qual foram destinados. Cabe ressaltar, entretanto, que seguindo as orientações para o 

preenchimento do Relatório de Gestão no Sistema e-Contas, o Gestor não encontrou um 

campo apropriado para discorrer sobre essa Cooperação Internacional. 

  

 

  
##/Fato## 

2.2 CONTROLES EXTERNOS                             
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2.2.1 ATUAÇÃO DO TCU/SECEX NO EXERCÍCIO              

2.2.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Contratação indireta de pessoal por meio de contratação de consultores, em 

desacordo com a legislação 

 

Fato 
 

Em atendimento ao Acórdão TCU nº 6809/2015 – 1ª Câmara, que em seu item 1.9.4. 

recomendou à Controladoria Geral da União que, no exame das próximas contas da 

SESAI, procedesse à avaliação de todos os contratos celebrados pela UJ no âmbito dos 

Projetos de Cooperação Técnica com organismos internacionais, de forma a identificar 

eventual contratação indireta de pessoal, a equipe de auditoria elaborou uma amostra de 

processos de contratação de consultores de Cooperação Técnica Internacional firmado 

entre a SESAI e a OPAS (TC 67). Da análise dos produtos de consultoria dessa amostra, 

identificamos os fatos abaixo, que constituem evidência de contratação indireta de 

pessoal, via contratos de consultoria: 

1) Foi solicitada pela equipe de auditoria a documentação de suporte à seleção, 

contratação e pagamento dos consultores, conforme Solicitação de Auditoria nº 

201600605/03, de 10/04/2016, porém a mesma não foi disponibilizada até o fechamento 

deste Relatório, o que contraria a Lei 10180/2001. Cabe ressaltar que a Unidade 

encaminhou cópia de Ofício solicitando essas informações à OPAS, informando não ter 

obtido resposta e arrazoando sobre as particularidades dessa instituição que, por seu 

caráter internacional não se submete integralmente à legislação citada. Assim, a análise 

da seleção, contratação e pagamento dos consultores ficou prejudicada. 

Quanto aos processos de seleção de consultores, não há comprovação de que foi realizado, 

já que os processos não foram fornecidos, e nem consta publicação dos extratos de 

contrato dos vencedores no Diário Oficial da União e no site da OPAS. 

2) Os produtos dos consultores analisados, mesmo sendo de temas e complexidade 

diferentes, foram divididos em número de quatro por consultor, sendo que existe uma pré-

fixação pelo Organismo Internacional do número de produtos e do prazo de realização, 

para todos os produtos.  Isso denota que a valoração e divisão dos produtos independente 

do tema, da profundidade e extensão do conteúdo dos produtos, e tão somente do prazo 

pré-fixado, o que dá um caráter de prestação de serviço às contratações. 

3) Em amostra selecionada dos dez consultores que receberam as maiores remunerações 

por produto em 2015, identificou-se oito com as seguintes evidências de que realizam 

atividades-fim no órgão: 

a) Contratação de ex-servidores (CPF ***.511.372-**, ***.889.658-**) como 

consultores a partir de 15/06/2015, mês seguinte ao término dos contratos temporários no 

MS (maio/2015), os quais exerciam desde 2011.  

b) Pagamento de Ordem bancárias pela SESAI a consultores, entre os anos de 2012 e 

2014: 
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Quadro: Ordens bancárias recebidas por Consultores  

Favorecido data emissão UG Sigla 

***721931** 2012-03-07 SESAI/MS 

***721931** 2012-04-11 SESAI/MS 

***721931** 2012-04-17 SESAI/MS 

***721931** 2012-06-27 SESAI/MS 

***721931** 2012-06-04 SESAI/MS 

***721931** 2012-06-22 SESAI/MS 

***721931** 2012-07-20 SESAI/MS 

***721931** 2014-02-12 SESAI/MS 

***123416** 2014-09-09 SESAI/MS 

***025888** 2012-12-06 SESAI/MS 

***025888** 2013-01-11 SESAI/MS 

***025888** 2013-01-14 SESAI/MS 

Fonte: Sistema Macros/Ativa 

c) Contratações via Missão Evangélica Caiuá, para cargos finalísticos da área da Saúde, 

conforme cadastro do CNIS, inclusive com períodos coincidentes entre o exercício dos 

cargos e da consultoria: 

Quadro: Consultores Contratados pela Missão Evangélica Caiuá 

NOME DATA_ADM RAZÃO SOCIAL CARGO 

A.L. R. S. 02092013 Missão Evangélica Caiuá Gerente de recursos humanos 

A.L. R. S. 
02012014 

Missão Evangélica Caiuá 

Gerente de serviços de saúde 

 E.S.O.S 

01062015 
Missão Evangélica Caiuá 

Agente de saúde pública  

F.M.F.O 04052015 Missão Evangélica Caiuá Agente de saúde pública 
Fonte: CNIS 

4) Produtos de baixa complexidade, que não se enquadram como Produtos de Consultoria 

de Cooperação Técnica Internacional, e de conteúdo com textos idênticos a textos pré-

existentes da Internet, de produtos repetidos entre si, conforme demonstra Constatação 

em ponto específico deste Relatório.  

Apesar do conteúdo inadequado, da ausência de inovação, foram autorizados os 

pagamentos pelos mesmos, demonstrando a baixa relevância dada à qualidade dos 

produtos, e o caráter salarial dos mesmos, sendo que na “Apresentação” dos produtos os 

consultores se auto-denominam “prestadores de serviço”, o que é mais uma evidência de 

trabalho contínuo. 

   
##/Fato## 

Causa 
 

O Secretário Especial de Saúde Indígena, responsável pelo Termo de Cooperação nº 67 

no Ministério da Saúde, à época dos fatos, celebrou a Cooperação Técnica Internacional 

com organismo que não disponibiliza documentação suficientemente detalhada que 

propicie adequada análise de prestação de contas. 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em relação aos fatos apontados a Unidade se manifestou a respeito, por meio do Ofício 

nº 635-16 GAB/ SESAI/MS, de 22/07/2016: 
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“1) Ressalte-se que esta Secretaria Oficiou a Organização Pan-Americana de Saúde — 

OPAS/OMS (Ofício nº. 401-16 GAB/SESAI/MS, de 20/05/2016), no entanto, até a 

presente data não recebeu nenhuma resposta desta com relação à solicitação 

supracitada. 

A título de conhecimento, acredita-se que a não manifestação da OPAS/OMS pode estar 

amparada em normas internacionais, a exemplo da Convenção sobre Privilégios e 

Imunidades das Agências Especializadas das Nações Unidas e o Acordo de Assistência 

Técnica com as Nações Unidas e suas Agências Especializadas, diplomas legais que, 

inclusive, garantem imunidade de jurisdição à OPAS/OMS. 

Além disso, conforme já informando na resposta à Solicitação de Auditoria no 

201600602/03, aos processos de seleção dos Prestadores de Serviços Técnicos, informa-

se que o item 5.5.2.1.2 do Manual de Normas e Orientação para cooperação Técnica 

Internacional com a OPAS/OMS, do Ministério da Saúde, diz respeito aos contratos de 

pessoa física previstos em termo de cooperação, e estabelece que a análise final do termo 

de referência, o processo seletivo e a aprovação do contratado são de responsabilidade 

da OPAS/OMS, de acordo com as normas internacionais da Organização. 

2) Com relação a esse item, frise-se que, em nenhum momento, foi solicitado a esta 

Secretaria a apresentação dos critérios utilizados para o estabelecimento de valores de 

contratos. Ressalte-se que são adotados os critérios descritos na tabela da Secretaria-

Executiva deste Ministério (documento anexo), os quais levam em consideração o tempo 

de experiência e a titulação do prestador de serviços técnicos. 

Quanto à quantidade de produtos por contrato, estes são indicados de acordo com o 

período de cada contrato, um contrato de 11 (onze) meses, por exemplo, pode chegar a 

ter, no máximo, 06 (seis) produtos e, no mínimo, 03 (três), conforme pré-estabelecido 

pelo Organismo Internacional. E a valoração monetária de cada produto é estabelecida 

pela OPAS/OMS, sendo repassado por esta Secretaria, no formato de Termo de 

Referência, apenas o período e valor total do contrato, com a descrição dos produtos que 

deverão ser desenvolvidos. 

3) Conforme já explicitado no item 3.1, os processos de seleção são de responsabilidade 

da Organização Pan-Americana. Além disso, destaque-se que os acordos e tratados 

internacionais jurídicos, em vigência, permitem que a organização realize a modalidade 

de execução direta da cooperação técnica no Brasil. 

Dessa forma, a OPAS/OMS, como organismo internacional, rege-se pelos princípios do 

serviço público internacional e as decisões de administração e gestão acordadas nos seus 

respectivos corpos diretivos. A realização da execução direta está preconizada no art. 

20, S 3 0 do Decreto no. 5.151/2004. Considera-se, ainda, o teor do Acórdão no 

2899/2009-TCU Plenário, no qual o Ministro-Relator, em seu voto, destaca que, na 

execução direta, compete ao organismo internacional a efetiva gestão dos projetos, bem 

como a identificação, seleção e aprovação dos bens e serviços adquiridos ou contratados. 

Assim sendo, os editais de processo de seleção e contratação de prestadores de serviços 

técnicos solicitados pela área interessada são de responsabilidade do órgão 

internacional contratante. 

O Termo de Cooperação 67 da Secretaria Especial de Saúde Indígena com a 

Organização Pan-Americana de Saúde tem os seguintes objetivos específicos: 

1. Estruturação da Atenção Primária à Saúde dos Povos Indígenas; 

2. Efetivação da Gestão Descentralizada nos Distritos Sanitários Especiais 
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Indígenas; 

3. Qualificação e Fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Saúde 

Indígena; 

4. Fortalecimento da Cooperação Técnica entre países sul-americanos, nos termos 

de saúde indígena, interculturalidade e diversidade cultural; 

5. Incorporação da Gestão da Informação e do Conhecimento aos serviços de 

saúde; 

A partir da definição desses objetivos, elabora-se, conjuntamente com a OPAS/OMS, um 

Plano de Trabalho de programação semestral, contendo a descrição das ações que serão 

desenvolvidas para se alcançar os objetivos da Cooperação Técnica, a exemplo da 

programação semestral 1/2016 anexa. 

Dessa forma, os Termos de Referência para a contratação de prestação de serviço por 

produto, bem como todas as demais ações de cooperação técnica são formulados com o 

escopo de se atingir esses objetivos. Da mesma forma, os produtos que são desenvolvidos 

pelos prestadores de serviços, a depender da temática, são utilizados na implementação 

do fortalecimento da atividade-fim ou atividade-meio da SESAI. 

4) Informa-se que os prestadores de Serviço por produto citados neste relatório, foram 

selecionados com o intuito de desenvolver trabalhos que se enquadrassem no objetivo 2 

do Termo de Cooperação 67, qual seja "2. Efetivação da Gestão Descentralizada nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas.  

Dessa forma, esclarece-se que todos os produtos propostos por esta Secretaria são 

previamente acordados elou aprovados pelo Organismo Internacional da Cooperação 

Técnica. ” 

Por meio do Ofício n°. 738-16 GAB/SESAI/MS, de 23/8/2016, a Unidade acrescentou à 

sua manifestação o seguinte: 

“Ressalte-se, mais uma vez, que esta Secretaria Oficiou a Organização Pan-Americana 

de Saúde – Opas/OMS (Ofício n°. 401-16, de 20/5/2016), solicitando informações quanto 

aos processos seletivos dos prestadores de serviços técnicos citados pelos Auditores, no 

entanto, não recebeu nenhuma manifestação desta data em relação a esse assunto. 

Ademais, como já informado por esta Secretaria em outro momento, o item 5.5.2.1 do 

Manual de Normas e Orientação para cooperação Técnica Internacional com a 

OPAS/OMS, do Ministério da Saúde, diz respeito aos contratos de pessoa física previstos 

em termo de cooperação, e estabelece que a análise final do termo de referência, o 

processo seletivo e a aprovação do contatado são de responsabilidade da OPAS/OMS, 

de acordo com as normas internacionais da Organização. 

Nesse item, também gostaria de retificar uma informação prestada anteriormente 

[expressa] por esta Secretaria em relação aos critérios utilizados para o estabelecimento 

de contratos de prestadores de serviços OPAS. Na realidade, a tabela da Secretaria-

Executiva deste Ministério traz um parâmetro de valor de contratação, apenas para título 

de fixação de valor da despesa, pois, quem determina, efetivamente, o valor do contrato 

do prestador de serviços técnicos é a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS/OMS), entre responsável por toda a contratação da pessoa física. ” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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No Acórdão 2.899/2009-Plenário, mediante o qual foi apreciado pedido de reexame 

interposto pela OPAS contra o citado Acórdão 1.018/2007-Plenário, o TCU deu 

provimento parcial ao recurso, no tocante à aplicabilidade do Decreto n.º 5.151/2004 aos 

termos de cooperação firmados com a OPAS, como alega a Unidade, conforme se lê 

abaixo: 

“Quanto ao tema, o MP/TCU destacou trechos contidos no documento denominado 

Diretrizes para o desenvolvimento da cooperação técnica internacional multilateral e 

bilateral, elaborado pelo MRE, no qual consta que: 

‘na Execução Nacional, ao contrário da execução direta (ou internacional), a instituição 

executora (nacional), tem responsabilidade direta no planejamento e gestão dos projetos, 

o que inclui um papel ativo na identificação, seleção e aprovação dos bens e serviços que 

serão contratados para apoiar suas atividades.”(disponível em: 

http://www.abc.gov.br/download/Diretrizes-CTI.pdf)’ 

34. Concluiu o Parquet que no caso de execução direta, a responsabilidade da instituição 

nacional seria apenas indireta, cabendo ao organismo internacional a efetiva gestão dos 

projetos, bem como a identificação, seleção e aprovação dos bens e serviços adquiridos 

ou contratados. Nesse sentido está o último esclarecimento prestado pelo Ministério das 

Relações Exteriores (fls. 109/111, deste) 

35. Em razão das considerações acima tecidas, anui-se aqui ao posicionamento 

defendido pelo MP/TCU no sentido de que o Decreto n° 5151/2004 não é aplicável aos 

termos de cooperação firmados com a OPAS/OMS que se enquadrem em modalidade de 

execução diversa daquela regulada pelo normativo (fl. 94, deste). Nessa oportunidade, 

também se ressaltam as importantes considerações tecidas pelo Parquet: ainda que não 

haja nos autos qualquer elemento que indique haver disciplinamento específico para a 

modalidade de execução direta, entendo não competir ao TCU determinar quais ou de 

que forma seriam os dispositivos do Decreto 5151/2004 aplicáveis à modalidade de 

execução direta. Tal atribuição seria mais atinente ao Ministério das Relações 

Exteriores, a quem caberia ainda recomendação para que avalie a conveniência de 

disciplinar, mediante decreto, a execução de projetos na modalidade de execução direta, 

a exemplo do que ocorre coma modalidade de execução nacional. ” (fl. 94, deste). 

Entende-se, por conseguinte, que a análise deve ser casuística. ” 

Porém, na continuação do mesmo texto, o TCU alerta que: 

“36. Não se pode olvidar que no voto condutor do Acórdão nº 946/2004-TCU-Plenário, 

o Relator do processo manifestou o entendimento de que, em contratações que visam à 

realização de obras, serviços e compras por organismos internacionais, inseridas na 

execução de projetos de cooperação técnica firmados com a União, mediante convênio 

ou instrumento congênere, devem ser observados os princípios constitucionais que regem 

a Administração Pública - notadamente os princípios da indisponibilidade do interesse 

público, da impessoalidade, da isonomia, da moralidade, da publicidade, da eficiência, 

da economicidade e da razoabilidade - bem como o disposto no art. 116, § 3º, da Lei nº 

8.666/93 e no art. 27 da IN/STN nº 1/97, que em sua redação original prevê a adoção de 

procedimentos análogos aos estabelecidos na citada lei. Deve-se registrar que outros 

organismos internacionais, a exemplo do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura - UNESCO atuam segundo a legislação nacional. ” 

Assim, em Acórdão recente nº 7102/2015 – 1ª Câmara o TCU recomenda que: 
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“1.7.2. Quando da formalização de acordos de cooperação técnica, priorize aqueles 

organismos que já atuam segundo as regras nacionais, a exemplo do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), os quais também possuem ampla 

experiência na implementação de projetos. ” 

O art. 2º do Decreto 5151/2004 é claro quando determina que “será adotada a modalidade 

de Execução Nacional para a implementação de projetos de cooperação técnica 

internacional custeados, no todo ou em parte, com recursos orçamentários da União”. 

Portanto, havendo recursos da União no Projeto, o Ministério não poderia adotar outra 

modalidade senão a Execução Nacional, disciplinada pelo Decreto 5151/2004.  

Ademais, a Constituição Federal em seu artigo 70 e a Lei 10180/2001 não deixam dúvidas 

quanto à obrigatoriedade da prestação de contas por qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que administre recursos da União não sonegar nenhum documento 

solicitado pelos sistemas de Contabilidade e Controle Interno federais, sob pena de 

responsabilidade administrativa, civil e penal. 

Acerca da dispensa de apresentação, pela OPAS, das documentações internas da 

Organização e da alegada Imunidade, o TCU por meio do Acórdão nº. 1.018/2007 - 

Plenário determinou ao Ministério da Saúde que aprimorasse o sistema de controle 

interno referente aos termos de cooperação técnica firmados com a OPAS, os quais devem 

contemplar as informações necessárias sobre o andamento dos projetos de cooperação 

técnica em execução e possibilitar a avaliação da eficácia, eficiência e economicidade da 

administração e da aplicação dos recursos públicos. 

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a SESAI não demonstrou: 

a) Manter adequado controle documental e de qualidade dos produtos e serviços 

realizados e analisar e acompanhar a execução técnica e financeira definidas nos Planos 

de Trabalho, conforme dispõe o Manual de Normas e Orientações para a Cooperação 

Técnica Internacional com a OPAS/OMS; 

b) Possuir informações necessárias sobre o andamento dos projetos de cooperação técnica 

em execução com suporte para avaliação da eficácia, eficiência e economicidade da 

administração e da aplicação dos recursos públicos, em discordância com o disposto no 

Acórdão TCU nº. 1.018/2007 – Plenário. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, por sua vez, ao tratar da transparência, controle e 

fiscalização dos recursos públicos federais, considerando o disposto no art. 70 da 

Constituição Federal que prevê a prestação de contas por parte de qualquer pessoa física 

ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 

dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, definiu que: 

“Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes 

da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações 

referentes a: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da 

execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos 

dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 

prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao 

procedimento licitatório realizado; ”. (Original sem Grifo)  

Ante o exposto, considerando que a Celebração do Termo Cooperação é uma faculdade 

prevista na Lei nº. 12.871/2013 em que devem ser obedecidos os princípios e as normas 
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atinentes à Administração Pública, mostra-se necessário que o Ministério aprimore os 

sistemas de controle interno e a altere os modelos de prestação de contas. 

Assim, conclui-se que a SESAI, como área finalística responsável pela gestão do TC, não 

possui controles adequados e suficientes para a atestação da realização dos serviços 

constantes do Termo de Cooperação – TC 67, de modo que os pagamentos efetuados não 

podem ser claramente relacionados aos serviços prestados, o que demonstra desrespeito 

da legislação e das boas práticas administrativas. 

Tal fato tem por origem a inexistência nos arquivos da SESAI dos processos de seleção, 

contratação e pagamento de consultores realizados pela OPAS, bem como a fragilidade 

do sistema de controle interno dos termos de cooperação. 

Portanto, no presente, caso a Unidade deve tomar providências em relação à OPAS na 

esfera administrativa, civil e penal contra o obstáculo à atuação da CGU no desempenho 

de suas funções institucionais, e contra indisponibilidade à própria SESAI dos 

documentos da Cooperação solicitados. Paralelamente a essa medida, a Unidade em seus 

acordos de Cooperação Internacional, onde haja aplicação de recursos da União, segundo 

o art. 2º do Decreto 5151/2004, não pode adotar a modalidade senão a de Execução 

Nacional; e deve propor à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, nos termos do 

art. 48A da Lei Complementar nº. 101/2000, a alteração do Manual de Normas e 

Orientações para Cooperação Técnica Internacional com a OPAS/OMS de forma que as 

informações relativas à execução física e financeira dos Termos de Cooperação sejam 

disponibilizadas na internet. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Propor à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde, nos termos do 

art. 48A da Lei Complementar nº. 101/2000, a alteração do Manual de Normas e 

Orientações para Cooperação Técnica Internacional com a OPAS/OMS de forma que as 

informações relativas à execução física e financeira dos Termos de Cooperação sejam 

disponibilizadas na internet. 

 

Recomendação 2: Nas próximas contratações de consultores, por meio de Cooperação 

Técnica Internacional, abster-se de firmar acordo com o (s) organismo (s) que não atua 

(m) conforme o Decreto 5151/2004. 

 

Recomendação 3: Abster-se de suprir eventual carência de força de trabalho em 

atividades finalísticas, por meio da contratação de consultores de Cooperação Técnica 

Internacional. 

 

 

2.3 Composição do Relatório de Auditoria  

2.3.1 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU  

2.3.1.1 CONSTATAÇÃO 
 

Pagamento por produtos inadequados no âmbito da contratação por Cooperação 

Internacional, analisada por determinação do TCU 

 

Fato 
 

Em análise a amostra de produtos de consultoria de três consultores, realizada no âmbito 

da Cooperação Técnica Internacional,  firmada entre o Ministério da Saúde e a OPAS- 
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Organização Pan Americana da Saúde, verificou-se que os produtos analisados abaixo 

relacionados que constituem-se ou de  textos idênticos a textos pré-existentes da Internet, 

de produtos repetidos entre si ou de relatos que não se enquadram como produtos de 

consultoria internacional, conforme demonstrado abaixo, já que, segundo o Manual de 

Contratação de Consultoria da CGU, o produto de consultoria exige a inovação do 

produto e a vinculação temporária do consultor junto ao órgão executor do projeto, ou 

seja, não pode permite trabalho contínuo de consultores em atividades rotineiras do órgão. 

Apesar do conteúdo inadequado, foram autorizados os pagamentos pelos mesmos, sem 

nenhum questionamento por parte dos responsáveis, demonstrando a baixa relevância 

dada à qualidade dos produtos: 

Amostras analisadas: 

A) Consultora A. L. R. S., CPF ***.054.801-** 

Valor contratado por 4 produtos: R$70.400,00 

- Produto 1 – Título: “Documento técnico contendo análise das demandas judiciais 

referentes à intervenção do Ministério Público Federal nas ações de saúde ligadas ao 

fornecimento de água potável assegurado pela Constituição Federal no Distrito 

Sanitário Especial da Bahia”. 

Conteúdo: Em sua maior parte, textos idênticos a textos mais antigos encontrados na 

internet. 

- Produtos 2, 3 e 4: “Documento técnico contendo (...)”, referente ao Maranhão/ 

Amazonas/Matogrosso do Sul, respectivamente 

Conteúdo: Cópias do produto 1, onde foram trocados apenas os nomes dos Estados de 

cada produto. 

A título de exemplo, elaboramos a tabela abaixo comparando alguns trechos coincidentes: 
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http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10330 

 

 

 

 

 

 

B) Consultora C. C. G., CPF ***.513.511-** 

Valor contratado por 4 produtos: R$70.400,00 

- Produto 3 – “Documento técnico contendo recomendações quanto à infraestrutura 

necessária para adaptação e reforma do espaço físico do arquivo setorial do Serviço de 

Apoio Administrativo da Secretaria Especial de Saúde Indígena” 

Conteúdo: textos idênticos aos de livro disponibilizado na internet 

A título de exemplo, elaboramos a tabela abaixo comparando alguns trechos coincidentes: 
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Produto 3 

 
 

Texto encontrado na Internet 
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http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_

para_construo_de_arquivos.pdf 
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Produto 3 (cont.) 
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Texto encontrado na Internet (cont.) 
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Produto 3 (cont.) 
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Texto encontrado na Internet (cont.) 
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C) Consultora D. M. O. B., CPF ***.721.931-** 

Valor contratado por 4 produtos: R$72.600,00 

- Produto 1:  “elaboração de documento técnico contendo relatório das oficinas e 

treinamentos realizados pela SESAI - Secretaria Especial de Saúde Indígena – Brasília 

no primeiro semestre de 2015”. 

Conteúdo: Cronogramas da realização de oficinas e cursos durante o ano, com respectivas 

descrições, o que não se enquadra como Produto de Consultoria Internacional, nos termos 

do Decreto 5151/2004 e art. 20 da Portaria MRE 717/2006. 

- Produto 2: “elaboração de documento técnico contendo analise da execução de 

treinamentos planejados em cronograma e executados pelos DSEI (Distritos Sanitários 

Especiais Indígenas) Potiguara e Alto Rio Purus com base nos resultados alimentados 

no SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal) no primeiro quadrimestre do 

ano de 2015 para subsidiar a elaboração do relatório de Gestão. ” 

Conteúdo: Introdução idêntica ao Produto 1 e, em seguida, apresentação de tabelas com 

cronogramas e Quadros com Relatório Mensal de Capacitações Quadro de Planejamento 

de Capacitações, plano de ação, etc., o que não se enquadra como Produto de Consultoria 

Internacional, nos termos do Decreto 5151/2004 e art. 20 da Portaria MRE 717/2006. 

- Produto 3: “elaboração de documento técnico contendo proposta de instrumento e 

metodologia de levantamento de cargos profissionais dos colaboradores da SESAI/ 

Brasília para elaboração de Manual de Descrição de Cargos” 

Conteúdo: Foram detectados 4 parágrafos com textos idênticos a textos mais antigos 

encontrados na internet. 

- Produto 4: “elaboração de documento técnico contendo proposta de plano de trabalho 

para realização do Primeiro Seminário Internacional de Saúde Indígena”. 

Conteúdo: Há transcrições de atribuições, regimento interno, históricos relacionados à 

SESAI, idênticos ao produto 3. O restante se refere a um plano de ação genérico de 

seminário padrão, conforme trecho a seguir:  

“Para darmos continuidade aos trabalhos, propõe-se o trabalho em forma de mesas 

redondas temáticas, as quais contarão com as apresentações dos convidados e debate 

temático ao final, sempre com a presença de um moderador. Para o fechamento de cada 

mesa temática, se escolheria uma experiência exitosa de cada tema para apresentação 

geral, com o intuito de promover o diálogo e a integração dos demais participantes a 

cada tema. No mesmo espaço, sugere-se a realização de uma exposição fotográfica da 

Saúde Indígena no Brasil promovendo assim, uma integração dos temas trabalhados 

teoricamente com a apresentação visual dos mesmos. O seminário deverá contar com a 

participação de cerca de 60 pessoas, sendo, aproximadamente 5 organizadores, 25 

representantes estrangeiros, 5 representantes da OPAS-OMS e 25 representantes 

institucionais. Para fechamento do seminário sugere-se a realização de uma Plenária 

Final onde serão realizados os encaminhamentos finais e a avaliação do Seminário” 

A título de exemplo, elaboramos a tabela abaixo comparando alguns trechos coincidentes: 
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Produto 2 Texto da Internet 

 

http://www2.uol.com.br/JC/sites/indi

os/historia2.html 

 
PRODUTO 3 Texto da Internet 
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 https://www.trabalhosgratuitos.com/

Outras/Diversos/Manual-Basico-De-

RH-168317.html 

 
 

 http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/js

pui/bitstream/1/1448/3/PG_CEGIPM

_VII_2011_15.pdf 
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O Decreto nº 5.151/2004 trata a questão da contratação de consultorias, em seu artigo 4º, 

da seguinte forma: 

“Art. 4o O órgão ou a entidade executora nacional poderá propor ao organismo 

internacional cooperante a contratação de serviços técnicos de consultoria de pessoa 

física ou jurídica para a implementação dos projetos de cooperação técnica 

internacional, observado o contexto e a vigência do projeto ao qual estejam vinculados. 

§ 1o Os serviços de que trata o caput serão realizados exclusivamente na modalidade 

produto. 

§ 2o O produto a que se refere o § 1º é o resultado de serviços técnicos especializados 

relativos a estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, 

perícias e avaliações em geral, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. [...] 

§ 6o O órgão ou a entidade executora nacional somente proporá a contratação de 

serviços técnicos de consultoria mediante comprovação prévia de que esses serviços não 

podem ser desempenhados por seus próprios servidores. [...] 

§ 9o Os consultores desempenharão suas atividades de forma temporária e sem 

subordinação jurídica. ” 

De maneira complementar, a Portaria MRE nº 717/2006, em seu artigo 22, detalha e 

disciplina os procedimentos a serem adotados pelas agências executoras nacionais 

quanto à contratação dos serviços de consultoria previstos no artigo 4º do Decreto nº 

5.151/04.  

De acordo com o Manual de Contratação de Consultorias da CGU:  

“deve-se atentar para os dispositivos previstos nos §§ 6º e 9º, com a clara diferenciação 

entre as atividades próprias e rotineiras do órgão na consecução das atividades que lhe 

são inerentes, para as quais detém conteúdo e experiência, e aquelas que precisam ser 

realizadas de forma pontual, com duração determinada. As de caráter pontual visam à 

promoção de aquisição, mudança ou evolução no conhecimento das práticas 

institucionais, precisando para tanto de uma perspectiva e abordagem externa, 

independente ou detentora de notória e nova competência.  

Nesse ponto, cabe ressaltar o caráter imprescindível de inovação do produto e a 

vinculação temporária do consultor junto ao órgão executor do projeto, com início e fim 

de suas atividades perfeitamente definidos. Por fim, o legislador buscou dirimir as 

dúvidas remanescentes, ao identificar o produto a ser contratado, no § 2º do mesmo 

artigo, categorizando-o entre: serviços técnicos especializados relativos a estudos 

técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e 

avaliações em geral, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal”. 

Diante do exposto, concluímos que os produtos analisados não se caracterizam como 

produtos de consultoria no âmbito de Cooperação Técnica Internacional. 

Cabe ressaltar que, em caso similar, tratando-se de produtos com indícios de plágio, o 

Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 5947/2013, determinou  

“7.3. Encaminhar cópia do Relatório de Fiscalização, bem como da documentação 

relacionada aos achados 2.1 e 2.2, ao Ministério Público Federal, para apuração dos 

indícios de plágio e de falsidade ideológica apontados pela equipe de fiscalização”. 

 

   
##/Fato## 

Causa 
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O Secretário Especial de Saúde Indígena, responsável pelo Termo de Cooperação nº 67 

no Ministério da Saúde, à época dos fatos, autorizou o pagamento de produtos, sem 

considerar a inadequação do conteúdo dos mesmos. 

 

 

  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Em relação aos fatos apontados a Unidade se manifestou a respeito, por meio do Ofício 

nº 635-16 GAB/ SESAI/MS, de 22/07/2016: 

“1) Informa-se que os prestadores de Serviço por produto citados neste relatório, foram 

selecionados com o intuito de desenvolver trabalhos que se enquadrassem no objetivo 2 

do Termo de Cooperação 67, qual seja "2. Efetivação da Gestão Descentralizada nos 

Distritos Sanitários Especiais Indígenas.  

Dessa forma, esclarece-se que todos os produtos propostos por esta Secretaria são 

previamente acordados elou aprovados pelo Organismo Internacional da Cooperação 

Técnica. 

Considerando o apontamento feito pela equipe de Auditores, para a verificação dos 

pontos individuais dos produtos dos 03 (três) prestadores de serviço citados no relatório, 

esta 

Secretaria adotará o seguinte Plano de Ação: 

l- Será instaurada uma comissão para a avaliação dos produtos apontados por esta 

auditoria. A comissão será composta por, no mínimo, 03 (três) servidores do quadro 

efetivo da SESAI. Após avaliação, caso comprovação dos apontamentos, será dada 

oportunidade de nova entrega de produto aos referidos consultores, em prazo a ser 

estipulado; Em caso de negativa por parte do prestador, a Secretaria tomará as devidas 

medidas; 

2- Será proposta a confecção de um manual de orientação aos prestadores de 

serviço por produto, para ser entregue no ato da contratação, com as normas de 

configuração de produtos técnicos desta Secretaria. Este manual deverá conter, ainda, 

um termo de recebimento, que será arquivado junto aos demais documentos do 

prestador; 

3- Discutir internamente a possibilidade de instituição, por meio de Portaria, de 

uma comissão permanente de avaliação dos produtos técnicos do Termo de Cooperação 

67. Esta comissão deverá ser composta por, no mínimo, 01 (um) servidor do setor ao 

qual o conteúdo do produto técnico seja referido. Os membros dessa comissão atestarão 

o produto e só, então, este será levado ao atesto do Chefe imediato e, posteriormente, ao 

Secretário Especial de Saúde Indígena. 

Com relação às autorizações de pagamentos dos produtos mencionados no registro dos 

auditores, cabe esclarecer que foi oportunizado o direito de manifestação aos ex-gestores 

que os atestaram, conforme cópias anexas. Considerando que estes não se encontram 

mais lotados nesta Secretaria, concedeu-se prazo de 08 (oito) dias para que eles 

apresentem justificativas, as quais sejam remetidas posteriormente. ” 

Por meio do Ofício n.° 738 GAB/SESAI/MS, de 23/8/2016, a Unidade acrescentou à sua 

manifestação o seguinte: 
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“Considerando o objeto da presente Constatação e das Recomendações 1, 2 e 3, 

conforme supracitado, o assunto foi levado ao conhecimento da Secretaria-Executiva 

deste Ministério, a fim de que ocorra um debate institucional dada a complexidade do 

tema, bem como que este também foi abordado em auditorias realizadas em outras 

Unidades do Ministério da Saúde. 

Ademais, esta SESAI providenciará a instauração de uma comissão técnica para avaliar 

os produtos apontados por essa auditoria, bem como os produtos elaborados por 

prestadores se serviços técnicos da OPAS/OMS, nos anos de 2015 e 2016, o que denota 

que esta SESAI, também, está adotando medidas para cumprir os termos da 

Recomendação 3 da presente constatação. 

Assim, após avaliação da referida comissão técnica, em caso de ser detectada e/ou 

comprovada alguma impropriedade, esta Secretaria tomará as devidas medidas. 

Além disso, como medida preventiva, esta SESAI promoverá melhorias no processo de 

aprovação do produto por parte das áreas técnicas demandantes, com o objetivo de 

aprimora-lo e qualifica-lo alertando os gestores da importância de somente autorizar o 

pagamento de produtos após verificar a regularidade do conteúdo destes com o Termo 

de Referência aprovado pela OPAS/OMS. ” 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A Unidade não contesta a inadequação dos produtos examinados e informa que estará 

adotando providências para verificar a existência de outros produtos na mesma situação. 

Essas providências, entretanto, não elidem a fragilidade verificada. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 

Recomendação 1: Providenciar a reposição dos valores pagos indevidamente aos 

consultores A. L. R. S., CPF ***.054.801-**, C. C. G., CPF ***.513.511-**, D. M. O. 

B., CPF ***.721.931-**; apurando a responsabilidade a quem deu causa ao pagamento 

por produtos irregulares. 

 

Recomendação 2: Encaminhar cópia deste Relatório, referenciando esta Constatação, ao 

Ministério Público Federal, para apuração dos indícios de plágio e de falsidade ideológica 

apontados pela equipe de auditoria. 

 

Recomendação 3: Proceder a revisão dos produtos entregues por todos os consultores no 

exercício de 2015/2016, cancelando os contratos vigentes com consultores que tenham 

entregues produtos irregulares, providenciando a reposição dos respectivos valores pagos 

indevidamente, apurando responsabilidades e encaminhando para o Ministério Público 

para apuração os casos com indícios de crime de plágio. 

 

 

2.3.2 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU  

2.3.2.1 INFORMAÇÃO 
 

Providências adotadas quanto às irregularidades do Pregão 037/2013 
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Fato 
 

Trata-se do acompanhamento das providências adotadas pela Unidade relativas às 

irregularidades encontradas no Pregão n.° 037/2013, realizado pelo DSEI/BA, para 

contratação de empresa locadora de veículos com motorista.  

O Processo Administrativo n.° 25043.001.761/2012-55, identificou as seguintes 

irregularidades do pregão: 

- Contrariando as normas regentes, o DSEI/BA realizou licitação na modalidade pregão 

presencial, quando deveria ser na modalidade pregão eletrônico. Além disso, adotou 

indevidamente o sistema de registro de preços (Pregão Presencial nº 07/2013 – empresa 

vencedora San Marino Locação de Veículos e Transportes Ltda - CNPJ nº 

26.995.290/0001-44); 

- A licitação foi simulada. Participaram do certame cinco empresas, sob comando da 

mesma família e/ou com vínculos funcionais entre si, nas fases de cotação de preços e do 

pregão; 

- Veículos contratados são utilizados fora do serviço, revelando descontrole e causando 

prejuízos; 

- A simulação de pesquisa de preços e condução irregular do processo licitatório 

contribuíram para contratação do serviço com sobrepreço avaliado de R$ 12.803.461,70, 

no âmbito de DSEI/BA, e no efetivo superfaturamento de R$ 6.408.632,40 em relação à 

execução do contrato no período de 01 de julho de 2013 a 31 de março de 2014. 

Fundamentada no referido relatório, foi instaurada Ação Civil Pública que tramita na 14º 

Vara Federal – Processo nº 0025983-39.2014.4.01.3300, que determinou a suspenção do 

Pregão Presencial n.° 07/2013 e do Contrato n.° 13/2013 e a adoção de medidas para 

evitar a descontinuidade do serviço que incluem nova licitação e manutenção dos serviços 

pela empresa San Marino, até nova contratação, excluído o sobrepreço. 

Nesse sentido, o DESEI/BA deflagrou novo procedimento licitatório (Processo n.° 

25043.000948/2014-01), os pagamentos efetuados à San Marino passaram a ter glosa 

mensal de R$ 533.477,52, conforme tabela encaminhada pelo Memorando 652/2015 

SELOG/DSEI/BA, de 24/9/2015, e foi instaurado processos administrativos para 

averiguar a participação das empresas envolvidas na formação da pesquisa de preços, 

obter o ressarcimento dos valores devidos e apurar as responsabilidades dos servidores 

que deram causa ao dano. 

Em razão do risco de outros DSEI aderirem ao Registro de Preços SRP 32/2012, realizado 

a partir do já referido Pregão 037/2013, foi solicitado à SESAI, por meio da SA 

201600605-02: “Informar quais as providências adotadas em relação à recomendação 3 

do item 2.1.4 do Relatório de Demandas Externas N.° 00190.002501/2014-44: Que a 

SESAI promova o levantamento e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente por 

todas as demais unidades regionais que aderiram ao Registro de Preços SRP 32/2012. ” 

Entretanto, a Unidade não respondeu à essa solicitação. 

   
##/Fato## 

3 GESTÃO OPERACIONAL                            

3.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

3.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

3.1.1.1 INFORMAÇÃO 
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Avaliação dos Indicadores de Gestão 

 

Fato 
 

Trata-se de avaliar os indicadores evidenciados no Relatório de Gestão quanto à 

Completude(capacidade de representar, com a maior proximidade possível, a situação 

que a UPC pretende medir), Utilidade (capacidade para retroalimentar o processo de 

tomada de decisão gerencial, e de refletir os resultados das intervenções efetuadas na 

gestão), Comparabilidade (capacidade de proporcionar medição da situação pretendida 

ao longo do tempo, por intermédio de séries históricas, estabilidade), Confiabilidade 

(confiabilidade das fontes dos dados utilizados para o cálculo do indicador, avaliando, 

principalmente, se a metodologia escolhida para a coleta, processamento e divulgação é 

transparente e reaplicável por outros agentes, internos ou externos à unidade), 

Acessibilidade (facilidade de obtenção dos dados, elaboração do indicador e de 

compreensão dos resultados pelo público em geral) e Economicidade (razoabilidade dos 

custos de obtenção do indicador em relação aos benefícios para a melhoria da gestão da 

unidade). 

Analisando-se o Relatório de Gestão do exercício de 2015, identificou-se os seguintes 

indicadores de gestão, que constam no quadro A.3.3.7.2 do Relatório de Gestão: 

1.Porcentagem de abastecimento de medicamentos; 

2.Proporção de implementação do Sistema Horus; 

3.Proporção de DSEIs com funcionamento de rede lógica e internet; 

4.Proporção de implementação do SIASI; 

5.Percentual de Execução Orçamentária; 

6.Percentual de Execução Financeira; 

7.Percentual de Restos a Pagar; 

8.Percentual de eficácia do Planejamento da SESAI (PPA e Plano Estratégico) com grau 

de execução física adequada; 

9.Percentual de pagamento de Convênios. 

Os Indicadores 1 e 2 se referem ao abastecimento e ao controle do abastecimento de 

medicamentos. Apresentam Completude, Utilidade, Economicidade, Acessibilidade e 

Comparabilidade. Apresentam Confiabilidade à medida em que o Sistema Horus seja 

corretamente alimentado pelos DSEI. A série de dados relativos aos anos de 2012 a 2015 

indicam uma melhora crescente do abastecimento e controle dos medicamentos, 

conforme o quadro abaixo.  

Quadro – Indicadores 1 e 2 nos exercícios de 2012 a 2014 
DADOS 2012 2013 2014 

% de Abastecimento 

de Medicamentos nos 

DSEI (Média das % 

Mensais por Ano) 

*FORMSUS 

(Abastecimento só passou a 

ser monitorado no segundo 

semestre, o que 

impossibilitou fechar o dado 

anual para 2012.) 

52% 45% 

Implantação do Hórus 

Indígena 

34 DSEI (100%) 

0 CASAI (0%) 

0 POLOS-BASE (0%) 

34 DSEI (100%) 

20 CASAI (29%) 

6 POLOS-BASE (2%) 

34 DSEI (100%) 

36 CASAI (53%) 

54 POLOS-BASE 

(15%) 

Fonte: Relatório de Gestão 
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O Indicador 3, Proporção de DSEI com funcionamento de rede lógica e internet foi 

pactuado a partir de 2015. É um indicador que se divide em 2 partes: rede lógica e internet. 

O índice apresenta Completude, Utilidade, Comparabilidade, Confiabilidade, 

Acessibilidade e Economicidade.  

O Indicador 4 se refere ao Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – SIASI, 

que agrupa os dados epidemiológicos dos 34 DSEI. Também apresenta Completude, 

Utilidade, Comparabilidade, Confiabilidade, Acessibilidade e Economicidade. 

Os Indicadores 5, 6, 7, 8 e 9, são todos relativos à execução financeira, e física, com 

explicitação do percentual de pagamento de convênios. Todos apresentam as 

características de Completude, Utilidade e Economicidade, Acessibilidade e 

Comparabilidade. O quadro abaixo sintetiza os resultados dos Exercícios de 2013 e 2014. 

Quadro – Indicadores de 5 a 8 nos exercícios de 2013 e 2014 
Nome do 

Indicador em 

2015 

 

Indicador 

correlacionado                 

Exercícios 2013 / 

2014 

Exercício de 2013 Exercício de 2014 

Resultados 

Esperados                                   

Resultados 

Observados           

Resultados 

Esperados                                   

Resultados 

Observados           

5.Percentual de 

Execução 

Orçamentária 

% de Execução 

Orçamentária 

Corrente 

100% 89,64% 100,00% 89,80% 

% de Execução 

Orçamentária de 

Capital 

80% 99,98% 80,00% 90,84% 

6.Percentual de 

Execução 

Financeira 

% de Execução 

Financeira Corrente 
90% 93,76% 90,00% 95,96% 

% de Execução 

Financeira de Capital 
10% 21,53% 10,00% 29,24% 

7. Percentual 

de Restos a 

Pagar 

% de RP Corrente 95% 90,45% 95,00% 87,59% 

% de RP de Capital 50% 62,96% 50,00% 64,13% 

8. Percentual 

de eficácia do 

Planejamento 

da SESAI 

(PPA e Plano 

Estratégico) 

com grau de 

execução física 

adequada 

% de Execução dos 

Planos cuja SESAI 

tenha participação 

PPA PPA PPA PPA 

60% 42,85% 70% 42,85% 

- (3/7) - (3/7) 

P. 

Estratégico 

P. 

Estratégico 
P. Estratégico P. Estratégico 

60% 45,45% 70,00% 44,37% 

- (15/33) - (17/38) 

9. Percentual 

de pagamento 

de Convênios 

Percentual de 

pagamento de 

Convênios 

80% 100,89% 80% 80,71% 

Obs¹: Em 2012 a SESAI não apresentou indicadores de gestão. 

Fonte: SIAFI, SICONV, e-Car e RG SESAI 2013 e 2014 

Também atendem ao quesito Confiabilidade, embora, conforme desenvolvido em outro 

ponto deste Relatório, as fiscalizações físicas realizadas revelam certa fragilidade, o que 

pode resulta em um menor grau de Confiabilidade do Indicador 8. 

Diante do exposto, conclui-se que a maioria dos indicadores atendem os quesitos 

necessários. 

   
##/Fato## 

4 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

4.1 MOVIMENTAÇÃO                                   

4.1.1 QUANTITATIVO DE PESSOAL                        
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4.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Força de trabalho insuficiente para desempenho de atribuições institucionais 

 

Fato 
 

No Relatório de Gestão, a SESAI informou:  

“Observa-se que a quantidade de servidores disponíveis frente a necessidade da SESAI 

é insuficiente para a realização de suas competências regimentais. Há necessidade de 

reposição de, no mínimo, 98 vagas (correspondentes aos egressos: 85 Contratos 

Temporários da União e 13 aposentadorias).  Quanto aos possíveis impactos da 

aposentadoria sobre a força de trabalho disponível na SESAI, observou-se que 51% dos 

servidores estão próximos de se enquadrarem nas condições de solicitação da 

aposentadoria. Nota-se que o impacto é consideravelmente significativo. ” 

Por meio do Ofício Oficio nº 635- 16 GAB/ SESAI/MS, de 22/07/2016, a Unidade 

acrescentou que “quanto a esse item, conforme já informado, nos anos de 2015 e 2016, 

movidas por demandas para planejamento de concurso, as diretorias e coordenações da 

SESAI, nível central, argumentaram - como justificativas para ampliação do quadro de 

servidores efetivos - as estratégias em execução, o aumento da demanda de trabalho e a 

carência de pessoal para executar atividades específicas. Desse modo, a insuficiência 

qualitativa e quantitativa do quadro de pessoal, e, consequentemente, a necessidade de 

incremento foi apontada nesta ocasião de avaliação de quadro de pessoal. 

Com isso, em 2015, iniciou-se a construção do planejamento estratégico da SESAI 2016-

2019 (processo em fase de homologação), tendo como referência o objetivo estratégico 

da SESAI, qual seja "implementar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, articulado 

com o SUS, baseado no cuidado integral, observando as práticas de saúde e as medicinas 

tradicionais, com controle social, garantindo o respeito às especificidades culturais". Para 

o desenvolvimento desse planejamento, foram elencadas 08 (oito) estratégias, que se 

desdobram em um considerável número de resultados e produtos, descritas abaixo: 

l. Atenção à saúde (qualificação das ações e equipes de saúde indígena que atuam nos 

DSEI/SESAI), saneamento ambiental (qualificação de serviços de saneamento ambiental 

ofertados); 

2. Logística e infraestrutura (provimento de infraestrutura, equipamentos, insumos e 

logística adequados à execução das ações de saúde indígena pelos DSEIs); 

 

3. Modelo de gestão (aprimoramento do modelo de gestão do Subsistema de Atenção à 

Saúde Indígena do SUS); 

 

4. Planejamento e gestão da informação (estruturação e fortalecimento da cultura de 

planejamento e gestão da informação); 

 

5. Qualificação do gasto público (ampliação da qualificação do gasto público com ganhos 

de eficiência do uso de recursos e efetividade das ações em saúde); 

6. Comunicação (reestruturação do modelo de comunicação e; ampliação da sua 

capacidade produtiva, respeitando as especificidades dos povos indígenas); 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/


 

    Dinheiro público é da sua conta                                                 www.portaldatransparencia.gov.br 
48 

 

7. Articulação interfederativa (ampliação das articulações interfederativa e intersetoriais 

com vistas à integralidade das ações de atenção à saúde indígena), e 

 

8. Controle social (ampliação da efetividade do controle social em acompanhar e finalizar 

a PNASPI). 

Considerando as estratégias em execução e as estratégias que estão sendo planejadas, 

conforme exposto acima, a especificação dos cargos e seu respectivo quantitativo foram 

diagnosticados (vide tabela de recomposição de cargos). 

A necessidade de reposição de servidores foi dimensionada com a participação do 

gabinete, diretorias e coordenações e revelou uma necessidade de 163 profissionais 

(conforme detalhados abaixo) que precisam ser acrescidos ao quadro servidores do nível 

central (sede em Brasília) desta Secretaria para que a qualidade e execução do serviço 

não sejam comprometidos. 

• Carreira da Previdência da Saúde e do Trabalho (CPST — 472): 35 Administradores, 

01 arquivistas, 01 bibliotecários, 04 cirurgiões dentistas, 05 contadores, 21 enfermeiros, 

IO farmacêuticos, 07 médicos, 08 nutricionistas, 09 psicólogos, 09 técnicos em assuntos 

educacionais e 02 técnicos em comunicação social. 

• Lei 12.777 (476): 05 arquitetos, 13 engenheiros e 06 estatísticos. 

• PGE (480): 27 analistas técnicos administrativos 

Além disso, a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas/CGESP/SAA/SE[MS, em 

parceria com a Universidade de Brasília (UnB), está elaborando o projeto de: 

"Desenvolvimento de Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho para o 

Ministério da Saúde". A realização desse projeto prevê o desenvolvimento e a aplicação 

de uma metodologia de dimensionamento da força de trabalho própria para o Ministério 

da Saúde, considerando as suas especificidades e necessidades, além de requisitos para o 

desenvolvimento de um sistema próprio. Após a aplicação desta metodologia, o MS terá 

o quantitativo e o perfil necessário de seus trabalhadores por Coordenação Geral. 

Os resultados do dimensionamento serão utilizados para melhorar alocação de força de 

trabalho, identificar necessidades de capacitação e solicitação de autorização para 

realização de concursos públicos que são enviadas anualmente ao Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos termos do Decreto no 6.944, de 21 de 

agosto de 2009. No entanto, em que pese este órgão estar desenvolvendo uma 

metodologia de dimensionamento de força de trabalho, no que diz respeito ao ingresso de 

novos servidores públicos, o MS depende da autorização do MPOG. 

A Unidade também informou que foi encaminhado a Câmara dos Deputados Projeto de 

Lei 3501/2015 de Criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena, por meio da 

Mensagem Presidencial n.° 460/2015 que, no momento se encontra na Comissão do 

Trabalho Administração e Serviço Público. 

De forma que houve um levantamento da força de trabalho necessária para o trabalho, no 

nível central da SESAI, em Brasília, e um projeto de "Desenvolvimento de Metodologia 

de Dimensionamento da Força de Trabalho para o Ministério da Saúde" da Coordenação-

Geral de Gestão de Pessoas, mas não houve um estudo mais aprofundado envolvendo a 

força de trabalho necessária aos DSEI, mapeando os processos e subprocessos de todas 

as áreas e ainda não foram implementadas as soluções propostas pela SESAI para resolver 
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as deficiências encontradas: a realização de um concurso e a criação do Instituto Nacional 

de Saúde Indígena. 

   
##/Fato## 

4.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Descumprimento do Acórdão TCU n 2681-2011 

 

Fato 
 

Conforme informações prestadas pela Unidade, transcritas abaixo, conclui-se que não foi 

cumprido o Acórdão TCU nº 2.681/2011-Plenário, a substituição do uso da força de 

trabalho de terceirizados considerados irregulares pelo Decreto 2.271/97, e Termo de 

Conciliação Judicial Geral, de 5/11/2007, em razão da impossibilidade de substituir a 

força de trabalho, não tendo sido autorizado concurso público e não tendo sido 

implementado o projeto para a criação do Instituto Nacional de Saúde Indígena.  

“Desde a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), pelo Decreto 7.336, 

de 19 de outubro de 2010, esta Secretaria vem buscando aprimorar o modelo de 

contratação de profissionais para a Saúde Indígena que era utilizado pela Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa), onde, boa parte desses profissionais, era contratado pelas 

Prefeituras Municipais e pagos com recursos oriundos do Incentivo de Atenção Básica 

aos Povos Indígenas (IAB-PI), incentivo que foi extinto em dezembro de 2011, 

considerando que o valor financeiro passou a compor o orçamento da SESAI. Todavia, 

o vínculo empregatício desses profissionais era precário, seus direitos trabalhistas, 

muitas vezes, não eram plenamente garantidos. Ressalte-se, também, que havia a 

contratação de profissionais para a Saúde Indígena mediante a celebração de convênios, 

porém, o número de profissionais era insuficiente para atender a demanda. 

Ainda quando a competência da gestão do Subsistema de Saúde Indígena (SasiSUS) era 

da Funasa, mais precisamente, em 10 de julho de 2008, essa Fundação, juntamente com 

a União Federal por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MP) celebraram um Termo de Conciliação Judicial com Ministério Público do 

Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública nº 00751-2007-018-10-00-4, cujo objeto versa 

sobre a intermediação irregular de mão de obra. Nesse Termo de Conciliação Judicial, 

a Funasa comprometeu-se a substituir os trabalhadores terceirizados, de acordo com o 

cronograma definido no referido termo.  

Considerando a grande complexidade de seleção, formação e implementação das 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), das equipes dos Núcleos de Apoio 

à Saúde Indígena (NASI), das equipes das Casas de Saúde Indígena (CASAI) e das 

equipes de Saneamento Ambiental em Terra Indígena, principalmente, em razão das 

localidades de difícil acesso, das características etnoculturais, da dispersão geográfica 

e do necessário respeito aos costumes e às tradições das comunidades indígenas 

atendidas, não foi possível o cumprimento dos prazos estabelecidos no Termo de 

Conciliação Judicial (TCJ), por isso foi celebrado o Primeiro Termo Aditivo ao Termo 

de Conciliação Judicial, modificando os termos, prazos e condições estabelecidos no TCJ 

para a substituição dos trabalhadores terceirizados.  

Ademais, em razão da solicitação de alterações no concurso público, não foi possível o 

cumprimento do prazo estabelecido nas Cláusulas Terceira do Primeiro Termo Aditivo 

ao TCJ, por esse motivo, celebrou-se, em 18 de dezembro de 2012, o Segundo Termo 

Aditivo ao Termo de Conciliação Judicial, o qual previu na, Cláusula Terceira, novo 

cronograma para a realização de concurso público para a substituição dos 

trabalhadores contratados irregularmente alocados.   
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Informa-se que, mesmo tendo envidado esforços no sentido de cumprir os termos 

acordados por meio da celebração do Termo de Conciliação Judicial, bem como o 

Primeiro e Segundo Termos Aditivos, ainda não foi possível realizar o processo de 

substituição dos trabalhadores terceirizados, pelos motivos supracitados. 

Nesse contexto, historicamente, a prática vivenciada na Saúde Indígena tem demonstrado 

para a SESAI e para o Ministério da Saúde que é preciso propor e adotar modelos de 

gestão administrativa e, principalmente, de gestão de pessoas mais dinâmicos, que sejam 

capazes de promover a efetiva implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas, respeitando os princípios e as diretrizes do Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena e do SUS e as especificidades dos povos indígenas em relação aos seus 

modos de vida, costumes, saberes e tradições, e a fortalecer o DSEI como território 

sanitário, onde são implementadas ações de saúde indígena. 

Todo esse quadro demonstra a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de se responder 

ao desafio da contratação dos recursos humanos do Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena (SasiSUS) nos marcos tradicionais do Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Civis da União (Lei nº 8.112/90). 

Dessa feita, tendo em vista a não autorização de realização de concurso público 

(específico para a SESAI para atuação na área fim) para contratação de servidor efetivo 

e para contratação temporária de Agente Indígena de Saúde e Agente Indígena de 

Saneamento pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, em 2014, 

aliado à realidade de fragilidade de vínculos de trabalho e alta rotatividade de 

profissionais na Saúde Indígena, o Ministério da Saúde e o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão buscaram uma alternativa para sanar a atual forma de contratação 

dos trabalhadores (convênio) e elaboraram conjuntamente a proposta de criação do 

Instituto Nacional de Saúde Indígena – INSI como uma das estratégias para minimizar a 

defasagem de trabalhadores da saúde indígena. 

O Projeto de Lei nº. 3501/2015, que autoriza o Poder Executivo a instituir, na forma de 

serviço social autônomo, o Instituto Nacional de Saúde Indígena (INSI), foi enviado à 

Mesa Diretora da Câmara dos Deputados por meio da Mensagem Presidencial nº. 

460/2015, em 30 de outubro de 2015, sendo que, no momento, encontra-se na Comissão 

de Trabalho, de Administração e Serviço Público – CTASP, daquela Casa Legislativa.”. 

 

 

   
##/Fato## 

5 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

5.1 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO   

5.1.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

5.1.1.1 INFORMAÇÃO 
 

Controle e Acompanhamento das Transferências Voluntárias 

 

Fato 
 

Trata-se de avaliar a gestão de transferências feitas mediante convênio ou outros acordos 

congêneres de forma a verificar a atuação da Unidade Prestadora de Contas para:  garantir 

que, na fase de concessão os instrumentos reúnam requisitos afins com os objetivos 

pretendidos; fiscalizar a execução do objeto; analisar a prestação de contas dos 

convenentes contratados.  
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Através de consulta ao SIAFI/Tesouro Gerencial e SICONV verificou-se que a SESAI 

possui 34 convênios vigentes, celebrados em 2013 com respaldo do Edital de 

Chamamento Público n° 7/2013, com um total firmado de R$ 1.357.825.845,37. Cabe 

ressaltar que essas transferências oneraram a Ação 20YP - Promoção, Proteção e 

Recuperação da Saúde Indígena, que não houve celebração de convênios na Ação 7684 - 

Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos, 

conforme o quadro abaixo.  

Quadro – Convênios vigentes, celebrados em 2013 
Convenente Quant. 

Convênio 

Valor Convênio Valor Liberado A liberar A comprovar 

Instituto de Medicina 

Integral Professor 

Fernando Figueira – 

IMIP 

6 228.923.305,95 203.385.318,92 25.537.987,03 203.385.318,92 

Missão Evangélica 

Caiuá 

19 878.058.233,52 778.126.716,14 99.931.517,38 778.126.716,14 

Associação Paulista 

para o Desenvolvimento 

da Medicina – SPDM 

9 250.844.305,90 222.319.531,39 28.524.774,51 222.319.531,39 

Total Geral 34 1.357.825.845,37 1.203.831.566,45 153.994.278,92 1.203.831.566,45 

Fonte: SIAFI e SICONV – Posição de 31/12/2015. 

Cabe ressaltar que não foram encontradas transferências objeto de Tomada de Contas 

Especial, cadastradas no CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 

Impedidas) e no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas). 

Com base nos critérios de materialidade, criticidade e relevância, estabeleceu-se uma 

amostra de 6 convênios, que correspondem a um total firmado de R$ 433.581.797,79, 

36% do total firmado pelos 34 convênios vigentes da SESAI, conforme a tabela abaixo. 
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Tabela – Amostra dos convênios  
Convê 

nio 

N.° 

Original 

Convenente Início 

Vigência 

Fim 

Vigência 

Data Limite para 

Prestação de 

Contas 

Firmado 

797441 91474/2013 Instituto de 

Medicina 

Integral 

Professor 

Fernando 

Figueira – 

Imip 

30/12/13 31/12/16 01/mar/17                             

53.602.818,09  

797487 91792/2013 Missão 

Evangélica 

Caiua 

26/12/13 31/12/16 01/mar/17                             

85.210.495,81  

797494 92204/2013 Missão 

Evangélica 

Caiua 

26/12/13 31/12/16 01/mar/17                             

72.648.109,78  

797504 91088/2013 Missão 

Evangélica 

Caiua 

26/12/13 31/12/16 01/mar/17                             

68.142.663,87  

797509 92170/2013 Missão 

Evangélica 

Caiua 

26/12/13 31/12/16 01/mar/17                             

83.509.296,92  

797522 91582/2013 Missão 

Evangélica 

Caiua 

26/12/13 31/12/16 01/mar/17                             

70.468.412,70  

Total           433.581.797,17 

Fonte: elaboração da Equipe de Auditoria 

Todos esses convênios selecionados têm por objeto: Executar ações complementares de 

saúde no âmbito do Subsistema de Atenção Indígena – SasiSUS, visando promover a 

atenção integral dos povos indígenas por meio da assistência à saúde, ações de 

saneamento ambiental e estruturação, por meio de elaboração de projetos, 

acompanhamento de obras, implantação e acompanhamento do programa de 

monitoramento da qualidade da água e da política de resíduos sólidos, apoio ao 

fortalecimento do controle social e da educação permanente. Sendo pertinentes para a 

execução da ação 20YP. 

A SESAI não informou o quantitativo de pessoal especificamente destinado a 

acompanhar essas transferências e em que medida esse quantitativo está sendo suficiente. 

Informou os nomes dos fiscais responsáveis pelos convênios da amostra e, no caso do 

convênio 797441/2013, também encaminhou o Memorando n.° 96/2016/GAB/DSI-

MASESAI/MS, contendo os nomes dos servidores que também atuam na fiscalização nos 

diversos Polos Base.  

A Unidade também encaminhou um Mapa de Fiscalização Física e Presencial relativo aos 

convênios da amostra, que é tratado em outro ponto neste relatório. 

Todos esses convênios se encontram na fase de Execução e têm final de vigência para 

31/12/2016, não havendo uma prestação final de contas, cuja data limite é até 01/03/2017. 

 

 

 

 

 

  
##/Fato## 
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5.1.1.2 INFORMAÇÃO 
 

Controles Internos Administrativos relativos à Gestão de Transferências 

 

Fato 
 

Trata-se de avaliar a qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 

relacionados à atividade de gestão de transferências.  

Para subsidiar essa avaliação foi utilizado um Questionário de Avaliação de Controles 

Internos – QACI, respondido tanto pelo gestor quanto pela equipe de auditoria. Cabe 

ressaltar que algumas das questões não foram aplicadas por não serem da competência da 

Unidade. A SESAI, como secretaria finalística, orienta a política da transferência, a 

execução física do projeto, mas a parte financeiro-orçamentária é de responsabilidade do 

Fundo Nacional de Saúde. 

Assim, a questão 1: “Existe setor/departamento responsável pela avaliação das condições 

de habilitação técnico/jurídica das propostas dos convenentes? ” foi respondida com 

“Não”, mas feita a observação de que a habilitação técnica é da competência do FNS e a 

habilitação Jurídica, da COMJUR-MS.  

A SESAI, respondendo ao questionário, informou que a questão 10: “Existem agentes 

formalmente designados, capacitados e em quantidade necessária para fornecer apoio 

técnico/administrativo aos convenentes? “, a questão 11: “Existe Normativo/Rotina que 

especifica prazos para análise das prestações de contas parciais, avaliações técnicas da 

execução física dos objetos pactuados? “, a questão 12: “Existem Normativos/Rotinas 

formalizados que especifiquem fluxos, responsabilidades e prazos para o 

acompanhamento da prestação de contas? “, a 13: “A UJ oferta cursos ou dispõe de 

cartilhas que orientem os convenentes sobre a sistemática/prazos de prestação de contas 

parcial/final? “ e a 14: “Existe supervisão sobre a qualidade do trabalho de análise das 

prestações de conta” são da competência do FNS. 

Quanto a questão 2: “O órgão ou Entidade Pública dispõe de controle eletrônico ou 

manual (planilha) de todas as transferências realizadas no exercício, com a situação 

atualizada de cada processo? “, a Unidade deixou a questão em branco com a observação 

de que a Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento possui controle das 

transferências em planilha eletrônica. Não está claro, entretanto, a efetiva acessibilidade 

dessa planilha, pois o gestor não assinalou uma das opções e não apresentou a evidência 

solicitada. 

A SESAI respondeu à questão 3, sobre a existência de rotina formalizada de aprovação 

pela Unidade jurisdicionada da avaliação documental necessária à habilitação 

técnico/jurídica das propostas dos convenentes, informando que não há essas rotinas. 

A questão 4: “Existem normativos que contenham os critérios necessários para subsidiar 

a correta elaboração da proposta pelos convenentes? “ foi respondida com “Sim, o Órgão 

normatizou os critérios para subsidiar a correta elaboração da proposta pelos convenentes 

e são efetivamente utilizados.”, informando que, para celebração dos convênios foi 

utilizado como normativo o Edital de Chamamento Público de 2013. 

A SESAI respondeu à questão 5 dizendo que não existem rotinas, check-list ou 

fluxogramas definidos para a verificação dos critérios de aprovação dos pré-ajustes das 

propostas. 

Respondeu à questão 6: “Existe planejamento com cronogramas estabelecidos de visitas 

técnicas a serem realizadas pela Unidade Jurisdicionada nos locais de execução dos 
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objetos avençados? “ com “Sim, são efetivamente seguidos e contribuem para a 

regularidade e segurança do processo. Entretanto, não apresentou evidências pedidas pelo 

questionário, informando que as visitas técnicas são planejadas por cada coordenador 

distrital. Em outro ponto deste Relatório é tratado a fragilidade do planejamento e 

execução dessas visitas que não se realizaram para todos os convênios de uma amostra 

examinada nesta auditoria. Por essa razão, outra opção do questionário, a opção “Sim, 

existe plano de visita técnica, mas ele apresenta fragilidade que necessita de 

aprimoramento” é uma resposta mais adequada. 

A questão 7: “Existem equipamentos (veículos, máquinas fotográficas, notebook, gps e 

outros equipamentos) suficientes para o bom acompanhamento das transferências? “, foi 

deixada em branco. Entretanto, notoriamente, a SESAI dispõe de veículos para 

transportar pessoas e remédios, dentre outros, para as aldeias. Assim, a opção do 

questionário “Sim, existem equipamentos, mas apresentam fragilidades que demandam 

aprimoramento “ é a mais adequada. 

 Quanto à questão 8: “Existem rotinas com definição de agentes responsáveis, medidas 

(procedimentos), prazos e cronogramas da realização das atividades de acompanhamento 

dos ajustes firmados com os convenentes? “, a resposta foi de que sim, as rotinas adotadas 

são adequadas e efetivamente aplicadas, e tem contribuído para o bom acompanhamento 

das transferências.  Em uma amostra analisada nesta auditoria, entretanto, embora tenha 

sido verificado definição de agentes responsáveis, houve ausência de planejamento e 

fiscalizações físicas para alguns convênios, assunto tratado em outro ponto deste 

Relatório, o que demonstra que a opção “Sim, há rotinas formais, mas apresentam 

fragilidades que demandam aprimoramento” é mais apropriada para responder a essa 

pergunta. Sobre essa questão ainda cabe ressaltar que a Unidade informou que as rotinas 

são estabelecidas por cada coordenador distrital e que não apresentou evidências 

solicitadas pelo questionário. Há, portanto, indícios de que falta uma padronização dessas 

rotinas e uma supervisão central das mesmas. 

A questão 9: “Existem rotinas/procedimentos de supervisão das inspeções e 

acompanhamento da emissão dos relatórios técnicos elaborados pelos profissionais da 

UJ? ” foi deixada em branco com a informação de que as rotinas são estabelecidas por 

cada coordenador distrital e não foi apresentada nenhuma evidência dessas rotinas. Diante 

de evidências de fiscalizações físicas e de pareceres inseridos no SICONV, pode-se 

considerar a opção do questionário “Sim, há rotinas/procedimentos de supervisões das 

inspeções e acompanhamento da emissão dos relatórios técnicos elaborados, mas ele 

apresenta fragilidade. “ a resposta mais adequada. Também quanto a essa questão faz-se 

necessário observar que falta uma padronização dessas rotinas e uma supervisão central. 

Por fim, quanto à questão 15: “Existe rotina que exija constante acompanhamento da 

situação técnico-administrativa do convênio firmado por parte dos técnicos da UJ, 

inclusive definindo prazos mínimos de monitoramento? “, a SESAI respondeu que sim, 

são adotadas rotinas exigindo constante acompanhamento da situação técnico-

administrativa do convênio firmado por parte dos técnicos da UJ e vem sendo 

efetivamente aplicadas “.  Entretanto, a Unidade não apresentou evidências solicitadas e 

informou que as rotinas são estabelecidas por cada coordenador distrital. Assim, esta 

auditoria compreende que a resposta “Sim, são adotadas, mas apresenta fragilidade que 

demanda aprimoramento” é mais adequada, inclusive no sentido de que haja uma 

padronização central dessas rotinas. 

Na metodologia adotada para avaliar os dos controles internos administrativos 

relacionados à atividade de gestão de transferências, a aplicação do QACI, as questões 

recebem uma pontuação entre 0 e 3. Considerando as questões aplicáveis à Unidade, 

verificou-se que, tanto na avaliação da própria unidade quanto na da equipe de auditoria, 
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a pontuação obtida ficou em torno de 50%, considerado um nível de maturidade 

intermediário de controles internos. 
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Secretaria Federal de Controle Interno 

 
 

Certificado: 201600605 

Unidade Auditada: SECRETARIA ESPECIAL DE SAUDE INDIGENA - SESAI 

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA SAUDE 

Município (UF): Brasília (DF) 

Exercício: 2015 
 
 

 

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2015 e 

31/12/2015 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 

10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 

de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade 

auditada. 

5. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

– Descompasso entre os Resultados Físico e Financeiro (item 1.1.2.1) 

– Deficiências nas Fiscalizações Presenciais das Transferências (item 1.1.2.2) 

– Contratação indireta de pessoal por meio de contratação de consultores, em desacordo 

com a legislação (item 2.2.1.1) 

– Pagamento por produtos inadequados no âmbito da contratação por Cooperação 

Internacional, analisada por determinação do TCU (item 2.3.1.1) 

6. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade 

entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme 

indicado a seguir: 

 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 
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CPF do agente 

público 

Cargo ou função Avaliação do 

órgão de 

Controle 

Interno 

Fundamentação da 

avaliação do Controle 

Interno 

***.302.901-** Secretário 

Especial de Saúde 

Indígena 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.2.1, 1.1.2.2, 

2.2.1.1 e 2.3.1.1 do 

Relatório de Auditoria nº 

201600605 

***.689.452-** Diretora do 

Departamento de 

Atenção à Saúde 

Indígena 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.2.1 e 1.1.2.2 do 

Relatório de Auditoria nº 

201600605 

Demais 

integrantes do 

Rol de 

Responsáveis 

 Regularidade Considerando o escopo do 

Relatório de auditoria, não 

foram identificadas 

irregularidades com 

participação determinante 

destes agentes. 

 

7. Ressalta-se que dentre os responsáveis certificados por Regularidade há 

agentes cuja gestão não foi analisada por não estar englobada no escopo da auditoria de 

contas, definido conforme art. 9º, § 6º, da Decisão Normativa TCU nº 147/2015. 

Brasília (DF), 26 de agosto de 2016. 

 

O presente certificado encontra-se amparado no relatório de auditoria, e a opção pela 

certificação foi decidida pelo: 

 

 

COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA DA ÁREA DE SAÚDE 
 

   
##/Fato## 
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Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno 

 

 

Parecer: 201600605 

Unidade Auditada: Secretaria Especial de Saúde Indígena 

Ministério Supervisor: Ministério da Saúde 

Município/UF: DF 

Exercício: 2015 

Autoridade Supervisora: Ricardo José Magalhães Barros – Ministro de Estado da Saúde   

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do 

exercício de 2015, do Ministério da Saúde (Secretaria Especial de Saúde Indígena), 

expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e 

recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

O trabalho de auditoria consistiu na avaliação dos resultados quantitativos e 

qualitativos da Unidade Prestadora de Contas (UPC), da gestão das transferências 

concedidas e na gestão de pessoas da Unidade, incluindo, por determinação do TCU, a 

avaliação de consultoria realizada por meio de Cooperação Técnica Internacional. 

As principais constatações identificadas referem-se à contratação indireta de 

pessoal por meio de contratação de consultores, ao recebimento de produtos de 

consultoria inadequados, ao descompasso entre os resultados físicos e financeiros da 

Unidade e à ausência de fiscalizações presenciais em verificada em algumas das 

transferências concedidas por meio de convênios. 

No intuito de eliminar ou mitigar os riscos decorrentes dessas falhas, 

recomendou-se que a Unidade Prestadora de Contas (UPC) abstenha-se de realizar 

contratação de pessoal por meio de Cooperação Técnica Internacional, providencie a 

reposição dos valores pagos aos produtos de consultoria inadequados, e proceda uma 

revisão dos demais. Recomendou-se, também, que seja efetuado estudo para um melhor 

planejamento, que proporcione melhor atingimento das metas e, quanto às fiscalizações 
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físicas dos convênios, que a Unidade passe a supervisionar essas fiscalizações e que altere 

a portaria que as normatiza.  

Em relação às recomendações de trabalhos anteriores deste órgão central do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal registradas no Plano de Providências 

Permanente, verificou-se que a Unidade Prestadora de Contas (UPC) tem adotado 

providências para a correção das impropriedades identificadas e para a melhoria dos 

processos de trabalho, apesar de ainda existirem recomendações pendentes de 

implementação. 

No que tange à suficiência e à qualidade dos controles internos relativos às 

transferências concedidas, verificou-se que, apesar ter se encontrado sistema 

intermediariamente estruturado com boas práticas em diversos componentes que contribuem 

para atingimento dos seus objetivos estratégicos, há fragilidades que devem ser objeto de 

adequação, sobretudo as relativas às fiscalizações presenciais de convênios estabelecidos 

pelos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei 

n.º 8.443/92, combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, 

art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a 

conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse modo, o Ministro de Estado 

supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da CGU estão 

inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento 

Ministerial de que trata o art. 52, da Lei nº. 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de 

Contas da União por meio do mesmo sistema. 

 

Brasília/DF, 30 de agosto de 2016. 

 

 

Diretor de Auditoria da Área Social - Substituto 
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