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1. APRESENTAÇÃO: 

Este Relatório apresenta as conclusões de auditoria referente a diárias através do Sistema de Concessão de Diárias (SCDP) e gestão 
financeiro-orçamentária. Organiza-se em sete partes a fim de objetivar a leitura. Ressaltam-se os tópicos 2, 5 e 6 que tratam, respectivamente, 
das informações gerais sobre a auditoria realizada (contextualizando o trabalho), dos resultados dos trabalhos de auditoria (inclui a descrição 
das constatações e respectivas recomendações) e conclusões de auditagem. 

 
2. INFORMAÇÕES GERAIS: 
TIPO DE RELATÓRIO Final 
Nº/ANO DE EMISSÃO DO RELATÓRIO 03/2011 
TIPO DE AUDITORIA Ordinária 
Nº DA ATIVIDADE NO PAINT 1.6 e 1.7 – Gestão Financeira e Orçamentária 
ÁREA/UNIDADE AUDITADA Pró-Reitoria Administrativa (PRA) 

OBJETIVO Verificar as normas vigentes e os controles realizados e o cumprimento das normas internas e a 
legislação vigente e analisar os controles realizados 

OBJETO Procedimentos de empenho, liquidação e pagamento 
Nº PROGRAMA DE AUDITORIA PA 06/2011 

AMOSTRA 

PCDP/2011: 1155, 1137, 1577, 1590, 647, 1132, 613 e 703. Contratos ns. 15/11 e 21/10 (Azevedo 
Schonhofen Construtora Ltda), 20/07 e 52/09 (Liderança e Conservação Ltda), e processos de pagamentos 
dos credores: Parque Tênis Clube, Clube Náutico Gaúcho; Mentor Comercial Médico Hospitalar Ltda; 
Spieker Centro de Ginástica e Esportes Ltda e Bosembeckertur Agencia de Viagens Turismo Ltda. 

ESCOPO DO TRABALHO (CRITÉRIO) 

Lei 8.112/90, Decretos 5.992/06 e 7.446/11, Portaria MEC 403/09, Portaria MPOG 505/09, Portaria MEC 
446/11, Instrução Normativa MARE 09/94. Constituição Federal de 1988, Lei Complementar nº 116/03, Lei 
4.320/64, Lei 8.666/93, Decreto nº 93.872/86, Protocolo ICMS 43/09, IN SDAP/PR 205/88, IN SRF nº 
539/05, IN SLTI/MPOG 2/08, IN RFB 971/09. Acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU). 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 04/11 a 13/12/2011 
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3. RESUMO: 
O procedimento de auditoria aplicado sobre as amostras (conforme detalhamentos na parte 4 deste Relatório) teve como escopo 

(consoante Programa de Auditoria) buscar respostas às seguintes questões macro: (i) A formalização dos procedimentos de despesas 
(empenho liquidação e pagamento) é adequada? (ii) O arquivamento dos documentos que fundamentam os lançamentos contábeis é 
adequado? (iii) Verificação dos processos de lançamento de restos à pagar. (iv) Verificação e análise quanto à prestação de contas. (v) Como 
está sendo efetuada a execução das receitas e despesas? 

A partir destas foram elaboradas perguntas mais detalhadas, cuja resposta negativa gerou indícios e, com base em evidências 
(constantes nos autos dos processos), materializou-se constatações de auditoria. Para a realização da auditagem foi emitida Solicitação de 
Auditoria (SA04, em 27 de outubro), solicitando informações e documentos. 

Detalhamentos sobre as constatações e respectivas recomendações seguem na parte 5 deste Relatório. 
 
 
4. DADOS DAS AMOSTRAS: 
 
4.1. Diárias: 

N PCDP Risco  Motivo da Viagem  Valor (R$)  

1 1155/11 
Viagem de 

domingo a sábado 
Participar do XXXVII Colloquium Spectroscopicum Internationale (CSI), a ser realizado em 
Búzios-RJ, no período de 28/08 a 02/09/2011... 

1.081,41 

2 1137/11 
Viagem de sábado 

a sábado 
Participar do curso de propriedade intelectual – nível intermediário, promovido pela 
Universidade Federal de São Carlos e o INPI em Sorocaba-SP, de 22à 26/08/2011. 

1.388,81 

3 1577/11 Viagem em sábado 
Participação no ESUD na cidade de Ouro Preto/MG. O trecho de retorno não foi cadastrado 
porque "a servidora irá diretamente para a cidade de El Serena no Chile onde participará do 
CIEDUC" conforme PCDP 1590/11 para o Chile que tem origem em Belo Horizonte/MG. 

807,61 

4 1590/11 
(sequência 1577/11) 

Viagem 
internacional 

Participar do CIEDUC – Congresso Iberoamericano Educación y Sociedad – CIEDUC 2011 
nos dias 05, 06 e 07/10/2011 na cidade de La Serena no Chile... 

473,62 

5 647/11 Viagem de domingo a 
domingo 

Participar do evento "Jornadas de intercâmbio entre el Núcleo de Teatro y la Catedra Técnicas 
de Actuación III da Universidad Nacional de Tucumán". 

2.629,84 

6 1132/11 
Prestação de contas em 
atraso. Viagem sábado 

e domingo. 

Pegar o professor Alberto Filipe Ribeiro de Abreu Araújo no Aeroporto Salgado Filho em Porto 
Alegre. 

318,60 

7 613/11 
Prestação de 

contas em atraso 
Ministrar Oficina de Temas Geradores e reunir-se com participantes e responsáveis por 
estágios não obrigatórios. 

332,86 

8 703/11 Prestação de contas em 
atraso. Viagem sábado. 

Será palestrante e participante das seguintes atividades: expansão dos cuidados paliativos no 
Brasil; manejo de feridas oncológicas; procedimentos invasivos para controle de sintomas. 

0,00 

Valor total auditado 7.032,75 
Valor total auditável 359.818,92 
Percentual auditado 1,95% 
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4.2. Gestão Financeiro-Orçamentária: 
 
a) Azevedo Schonhofen Construtora Ltda: 

N Contrato  Objeto  Valor OBs (R$) 
1 15/2011 Recuperação e pintura de fachadas, cobertura de policarbonato e reformas internas do bloco “B” do C. Porto 598.951,76 
2 21/2010 Reforma e ampliação de prédio para instalação dos cursos de engenharias. 317.501,29 

Valor total auditado 916.453,056 
Valor total auditável 1.216.037,09 
Percentual auditado 75,36% 

b) Liderança e Conservação Ltda:  
N Contrato  Objeto  Valor OBs (R$) 
1 52/2009 Agentes de portaria nos prédios Campus Capão do Leão e Pelotas 1.310.449,80 
2 20/2007 Serviços de auxiliar de bioterismo 64.922,82 

Valor total auditado 1.375.372,62 
Valor total auditável 1.825.664,48 
Percentual auditado 75,34% 

c) Parque Tênis Clube: 
N OB Descrição Valor (R$)  
1 800386 Reconhecimento de dívida referente locação de quadra de tênis destinada a ESEF 1.120,00 
2 801002 Reconhecimento de dívida referente locação de quadra de tênis 2010 destinada a ESEF 3.960,00 

Valor total auditado 5.080,00 
Valor total auditável 5.080,00 
Percentual auditado 100,00% 

d) Clube Náutico Gaúcho: 
N OB Descrição  Valor (R$)  
1 802851 Reconhecimento de dívida referente aulas práticas da ESEF 2008/2009/2010 7.500,00 

Valor total auditado 7.500,00 
Valor total auditável 7.500,00 
Percentual auditado 100,00% 

e) Mentor Comercial Médico Hospitalar Ltda: 
N OB Descrição  Valor (R$)  
1 802295 Aquisição material hospitalar (carro coletor de lixo) – Faculdade Medicina 199,40 
2 803418 Aquisição de mesa ginecológica item 03 do Pregão 160/2009 9.600,00 

Valor total auditado 9.799,40 
Valor total auditável 9.799,40 
Percentual auditado 100,00% 
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f) Spieker Centro de Ginástica e Esportes Ltda: 
N OB Descrição  Valor (R$)  
1 800397 Locação piscina aulas ESEF NOV/DEZ 2010 – end. Sen. Carlos Barbosa nº 71 20.358,00 
2 802904 Aluguel imóvel aulas ESEF período de 15 a 30 de junho/2011 – end. Sen. Carlos Barbosa, nº 71 6.255,60 
3 803451 Aluguéis imóveis destinados as aulas ESEF mês de julho/11 (parte) – end. Sen. C. B. nº 71 e Rua Marcio nº 98 300,00 
4 803454 Aluguéis imóveis destinados as aulas ESEF mês de julho/11 (parte) – end. Sen. C. B. nº 71 e Rua Marcio nº 98 11.429,25 
5 804228 Aluguéis imóveis destinados as aulas ESEF mês de agosto/11 (parte) – end. Sen. C. B. nº 71 e R. Marcio nº 98 11.729,25 
6 804887 Indenização Spieker Centro de Ginástica e Esportes Ltda – faturas CEEE jul/11 239,74 
7 805079 Aluguel do imóvel destinado a atividades ESEF set/2011 – end. Sen. Carlos Barbosa nº 71  11.729,25 

Valor total auditado 62.041,09 
Valor total auditável 62.041,09 
Percentual auditado 100,00% 

g) Bosembeckertur Agencia de Viagens Turismo Ltda ( Contrato 64/2009 – despesa com locação de ônibus):  
N OB Descrição  Valor (R$)  
1 802995 PGTO NF 7147, 7207, 7216 e 7124 5.994,78 
2 803434 PGTO NF 7242 e 7253 5.481,00 
3 803877 PGTO NF 7260, 7270, 7272 e 7280 11.997,30 
4 804261 PGTO NF 7303 12.408,00 
5 805684 PGTO 7386, 7380, 7396, 7368 e 7367 9.826,20 

Valor total auditado 45.707,28 
Valor total auditável 45.707,28 
Percentual auditado 100,00% 

 
5. RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA: 
 
5.1. Diárias: 
 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

1 

a) Sem autorização do dirigente máximo para concessão 
de diárias, passagens e locomoção. 
 
b) Autorização para pagamento diárias anexada no 
SCDP com data divergente da viagem. No SCDP consta 
a data de retorno em 03/09/11, mas na autorização do 
ordenador de despesa a data de 02/09/11. 
 
c) Anexado Programa do Evento em inglês e em formato 

PCDP 1155/11, 
em especial 
Ofício 63/11 
(verso) e 
Programação 
do evento 

Afastamento e 
conseqüente 
pagamento de 
diárias sem 
autorização do 
ordenador de 
despesa. Risco e 
insuficiência de 
dados para 

a) Somente autorizar a concessão de diárias, se 
houver prévia autorização de afastamento pelo 
dirigente máximo. Decreto 7.446/11, art. 3º. 
 
b) Somente efetuar pagamento de diárias, 
conforme autorização do Ordenador de Despesa e 
a real necessidade do servidor. 
 
c) Instruir o processo com documentos no 
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(Doc). perfeita análise do 
afastamento. 

vernáculo oficial (ou traduzidos) e que possam 
conceder perfeita análise do mérito da concessão 
do afastamento. Portaria MEC 403/09, art. 9º e 
parágrafo único. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação  e Critério  

2 

a) Ausência de justificativa sobre o critério de escolha do 
horário do vôo de ida, sendo esse domingo e muito 
cedo. 
 
b) Ausência de pesquisa das opções de horário de vôo 
de ida. 
 
c) Ausência de justificativa para afastamento sábado dia 
20/08/2011. 

PCDP 1137/11 
Anexos da 
prestação de 
contas 

Com a escolha do 
vôo muito cedo no 
domingo, houve 
impossibilidade de 
deslocamento no 
domingo pela 
manhã sendo pago 
mais uma diária 
sem a devida 
comprovação da 
necessidade. 

a) Inserir no processo de concessão de diárias 
justificativas quanto à escolha de vôos que 
impossibilitem que o servidor desloque-se no 
mesmo dia para o aeroporto. Portarias MEC 
403/09, arts. 6º e 9º e parágrafo único e 505/09, 
art. 1º, em especial inciso III, alineas “b” e “c”. 
Princípio da economicidade. 
 
b) Fazer constar no processo os comprovantes de 
pesquisa de mercado, incluindo horários. Portaria 
MPOG nº. 505/09, art. 1º (racionalização de gastos 
com passagens aéreas). 
 
c) Instruir os processos cujos afastamentos 
iniciam-se em sexta-feiras, bem como os que 
incluam sábados, domingos e feriados, com a 
devida e prévia justificada. Decreto 5.992/06, art. 
5º, § 2º e Portaria MEC 403/09, art. 12. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

3 

a) Incoerência na formalização do processo, em especial 
datas divergentes. Data da viagem constante no 
Memorando de Solicitação (03/set a 05/set), no SCDP 
(01/out a 04/out), na programação do evento (03/out a 
05/out) e na Portaria de autorização para afastamento 
04/out a 08/out. Autorização para diárias em 26/set, 
sendo que o documento de solicitação foi emitido em 
27/set. 
 
b) Não há comprovante das passagens de retorno do 
servidor ou justificativa de extravio de comprovante. 
 
c) Sem justificativa para viagem efetuada fim de 
semana. 
 

PCDP 1577/11, 
em especial 
Anexo 
programa 
ESUD e. 
Roteiro, Memo. 
107/11 e verso. 

Falha nos 
controles internos 
(ausência de 
padronização, 
deficiência dos 
procedimentos 
administrativos). 
Descumprimento 
de preceito legal. 

a) Criar controles internos capazes de identificar 
incoerências ou inexistência no tempo devido das 
informações/documentações a serem prestadas 
e/ou inseridas no sistema e suficientes para 
constatar deficiências na instrução dos 
procedimentos, tais como listas de verificação 
(check lists), fluxogramas, etc. Portaria MEC 
403/09, art. 9º, parágrafo único e Decreto 
7.446/11, art. 4º, II. 
 
b) Idem a Recomendação 3.a 
 
c) Idem a Recomendação 2.c. 
 
d) Promover a restituição do indébito e cumprir o 
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d) Adicional de deslocamento recebido e utilização de 
veículo oficial contrariando a IN MARE nº 09/94. 
 
e) Pagamento de diária posterior ao início da viagem. 

disposto na legislação que estabelece que é 
“proibida a utilização de veículos oficiais para 
deslocamento de servidor aos locais de embarque 
e desembarque, ao local de trabalho ou de 
hospedagem e vice-versa, em viagem o objeto de 
serviço, ressalvados aqueles deslocamentos que 
não possam ser atendidos por meio regular de 
transporte existente, ou nos casos de emergência, 
quando caracterizada a urgência de atendimento, 
ou quando inexistir transporte regular de qualquer 
outro meio, ou, ainda, quando não perceber a 
ajuda de transporte”, devidamente autorizado pela 
autoridade competente. Instrução Normativa 
MARE nº 9, de 26/8/94, item 12.1.5. 
 
e) Implante medidas para que o pagamento das 
diárias seja efetuado antecipadamente a data da 
viagem. Decreto 5.992/06, art. 5º. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

4 

a) Ausência de autorização do Ministro para 
afastamento do País com ônus ou anexada ao Sistema. 
 
b) Data de afastamento do país divergente do período 
informado no SCDP. Data constante na Portaria 1437/11 
de 04 a 11/10/11, mas no SCDP consta a data de 05/10 
a 07/10/11. 
 
c) Ausência de autorização pela autoridade competente 
para concessão de mais de quarenta diárias 
intercaladas por servidor no ano. 
 
d) Na prestação de contas, ausência de bilhete de 
retorno. 
 
e) Pagamento da diária posterior ao inicio da viagem. 
 
f) Pagamento de meia diária a menos para o servidor em 
razão de viagem internacional. 

PCDP 1590/11. 
Em especial 
Portaria nº 1437 
DOU. 23/04 
com ônus. 

Falha nos 
controles internos. 
Descumprimento 
de preceito legal. 

a) Instruir o PCDP com o comprovante de 
autorização de afastamento de servidor do País. 
Portaria MEC 446/11, art. 4º e Decreto 7.446/11, 
art. 3º, § 5º. 
 
b) Idem a Recomendação 3.a. 
 
c) Somente autorizar em um exercício mais de 
quarenta diárias, após autorização da autoridade 
competente. Decreto 7.446/11, art. 4º, II e Portaria 
MEC 446/11, art. 2º, § 2º, II. 
 
d) Idem a Recomendação 3.a. 
 
e) Idem a Recomendação 3.e. 
 
f) Efetuar o pagamento referente a diferença de 
diária recebida a menor e implantar medidas para 
o devido cumprimento do disposto no parágrafo 1º, 
art. 2º, Decreto 5.992/2006. 
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N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

5 

a) Prestação de contas incorreta. Anexada passagem 
rodoviária trecho TucumanxCordoba (Argentina) dia 
17/06/2011 e o relatório de viagem consta como 
atividade ainda dia 18/06. 
 
b) Pagamento posterior ao início da viagem. 
 
c) Pagamento de diária a menor para servidor em 
viagem internacional. 

PCDP 647/11 
anexo 
passagem 
rodoviária. 

Datas divergentes 
prestação de 
contas. Falha nos 
controles internos. 
Descumprimento 
de preceito legal. 

a) Na análise para aprovação da prestação de 
contas, criar critérios mais rígidos, capazes de, 
através de cruzamento de dados e comparativos, 
verificar a consistência das informações. Portaria 
MEC nº. 403/2009. Ainda, sugere-se que a 
Administração estabeleça regras para retorno 
anterior à data prevista, em caso de cancelamento 
das atividades ou antecipação das tarefas do 
servidor, calculando o custoxbenefício para o 
Erário do retorno antecipado. 
 
b) Idem a Recomendação 3.e. 
 
c) Idem a Recomendação 4.f. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

6 

a) Prestação de Contas em atraso. 
 

b) Ausência de autorização da autoridade competente 
para concessão de mais de 40 diárias intercaladas por 
servidor no ano. 
 

c) Pagamento posterior ao início da viagem. 

PCDP 1132/11. 

Falha nos 
controles internos. 
Descumprimento 
de preceito legal. 

a) Idem a Recomendação 3.a. 
 
b) Idem a Recomendação 3.a. 
 
c) Idem a Recomendação 3.e. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

7 

a) Empenho emitido após viagem. Empenho lançado em 
30/06/11 e viagem realizada em 30/05/11. 
 
b) Pagamento posterior ao início da viagem. 

PCDP 613/11, 
e empenho 
2011NE000522
. 

Não constituído 
prévio empenho 
para pagamento. 
Falhas na 
instrução do 
procedimento. 

a) Somente autorizar viagem após emissão de 
empenho prévio ou existência de saldo 
orçamentário. Lei nº 4.320/1964, art. 60. 
 
b) Idem a Recomendação 3.e. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

8 

a) Documentos sem assinatura: Anexo a Solicitação de 
Hospedagem, e Declaração de não recebimento de 
diárias e o referente a extravio de passagens aéreas, 
neste último caso somente carimbada pelo PIDI sem 
identificação de quem assinou. 
 
b) Prestação de Contas em atraso. 

PCDP 703/11, 
em especial 
anexo 
Solicitação de 
hosp. e alim. e 
extravio de 
passagens. 

Falha nos 
controles internos. 
Descumprimento 
de preceito legal. 

a) Idem a Recomendação 3.a. 
 
b) Idem a Recomendação 3.a 
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5.2. Gestão Financeiro-Orçamentária: 
 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

9 

a) Realização de despesa sem prévio Empenho: NE 
801912 datada de 02/08/11 e NF 3210 emissão 
22/07/11. 
 
b) Pagamento efetuado através da NE801912 com 
dados orçamentários divergentes do estabelecido no 
Contrato nº. 15/2011, cláusula 14. Contrato com PTRES 
nº 024972 e empenho PTRES nº 024978. 
 
c) Pagamento complementar da NF3233 referente ao 
Contrato nº 21/2010 com empenho de 2009, NE nº 
902926, que é referente ao Contrato nº 35/2009 cujo 
objeto é a “adequação do 3º e 4º pavimento do Bloco B 
o antigo frigorífico Anglo para instalação de salas de 
aulas”. Também constatam-se CEI diferenciado nas 
duas obras. 
 
d) Pagamento de processo com utilização de restos a 
pagar sem distinção de processado ou não processado. 
 
e) Morosidade sem justificativa do envio para 
pagamento da NF 3206 desde sua emissão em 27/06/11 
até data de entrada no DFC dia 22/07/11. 
 
f) Falta de rotina no arquivamento dos documentos 
dentro das OBs. Alguns documentos ficam dentro do 
processo, outros não. Ausência de padronização na 
disposição da ordem das negativas. NE junto com a NF 
e por vezes separadas. Documentos assessórios sem 
disposição de ordem cronológica no processo. 

Pagamentos 
para a Azevedo 
Schonhofen 
Construtora 
Ltda. 
- Contratos 
35/2009, 
15/2011, 
21/2011. 
- OBs 802856, 
803566, 804845 
e 803321. 
- NE 801912 e 
09NE902926. 
- NF 3210 e 
3206. 

Descumprimento 
legal. Falha nos 
controles internos. 
Ausência de 
padronização dos 
procedimentos. 
Morosidade 
administrativa. 

a) Abstenha-se de realizar despesa sem prévio 
empenho. Neste caso, por se tratar de obra, 
utilizar, para melhor controle, o empenho global 
no valor do contrato. Lei nº 4.320/64, art. 60 e 
Decreto nº 93.872/86, art. 24. 
 
b) Fomentar os controles realizados quando da 
emissão de empenho e em especial a sua 
compatibilidade com o contrato vigente. Em caso 
de diferença na dotação orçamentária, promover 
a devida retificação/aditivação no contrato, por se 
tratar de cláusula obrigatória. Lei 8.666/93, art. 
55, V. 
 
c) Não utilizar crédito de empenhos outros que 
não o referente ao objeto executado. Estabelecer 
empenho global para obras com descrição de 
objeto conforme contrato e edital. E, para cobrir 
eventuais aumentos de custos, celebrar prévio 
aditivo. Leis 8.666/93, art. 55, V e 4.320/64, art. 
60. 
 
d) Visando uma melhor identificação dos 
processos, fazer a distinção de processado ou 
não processado nos termos. Lei 4.320/64, art. 36. 
 
e) Sistematizar ações de procedimentos e 
atribuições de tarefas. Princípio da eficiência 
administrativa. 
 
f) Padronizar a distribuição dos documentos 
dentro do processo, em ordem de importância e 
cronológica a fim de garantir conformidade à 
agilidade do processo. Nesse sentido sugere-se a 
padronização conforme o arquivamento do 
processo de pagamento Contrato 52/2009 
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(OB804049) que está em perfeita ordem de 
disposição dos documentos assessórios e em 
ordem cronológica. Acórdão nº 544/2011-1ª 
Câmara-TCU, item 1.6, TC-021.058/2008-8. 
 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

10 

a) Pagamento de serviço de auxiliar de biotério sem 
contrato e sem licitação, através de empenho NE 
000529 de indenização. 
 
b) Quantidade significativa de porteiro cuja jornada é de 
12x36, sendo inclusive, muitas das quais noturnas, 
equivalente a aproximadamente sessenta por cento da 
mão de obra. 
 
c) Falta informação da lotação de cada porteiro em cada 
unidade no processo. Pagamento autorizado sem 
certificação da Relação de Cálculo. Simples atestado de 
serviço cumprido. 

Pagamentos 
para a empresa 
Liderança e 
Conservação 
Ltda: 
- Contrato 
52/2009. 
- Memo. 
235/11/CCFCI. 
- OBs 802983 e 
804049. 
- NE000529. 

Descumprimento 
do dever 
constitucional de 
licitar. Aumento dos 
custos e aumento 
do nº de agentes 
de portaria. 
Dificuldade de 
avaliação da 
necessidade da 
quantificação do 
serviço. 

a) Abster-se de efetuar pagamentos relativos à 
aquisição de bens ou serviços decorrentes de 
contrato verbal com a Administração, uma vez 
que nulos e sem nenhum efeito, salvo os 
decorrentes de pequenas compras de pronto 
pagamento e os decorrentes de determinação 
judicial transitada em julgado. CF, art. 37, XXI e 
Lei 8.666/93, art. 60. 
 
b) Realizar estudo do custo x benefício (ou seja, 
necessidade) de estabelecimento de várias 
jornadas de 12x36, uma vez que para cobrir o 
profissional nas 36H de descanso há que se 
contratarem dois profissionais e que há unidades 
cuja abertura dá-se às 8HS e em outros não há 
atendimento noturno. Princípio da 
Economicidade. 
 
c) Somente autorizar pagamento se o processo 
contiver dados suficientes e capazes de atestar 
de fato o serviço prestado, e em sua 
quantificação, como, exemplificativamente, exigir 
relatório mensal de prestação do serviço por parte 
do fiscal do contrato. Lei 8.666/93, art. 67. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

11 

a) Pagamento sem contrato e prévio processo de 
licitação, através de indenização. 
 
b) Pagamento em duplicidade, uma vez que a 
NE000133 (com base no recibo nº 12846 datado de 
21/02/2011) refere-se a “locação de quadras cobertas 
para aulas de disciplina de prática com aqueles ref. 
2010”; enquanto que a NE000016 (com base nos 

Pagamentos 
para o Parque 
Tênis Clube: 
- OB 800386 e 
801002. 
- Memo. 
235/2011/CCFC
I 

Descumprimento 
do dever 
constitucional de 
licitar. Pagamento 
em duplicidade. 
Falha nos controles 
internos 
(deficiência na 

a) Idem a Recomendação 10.a. Efetuar imediata 
licitação do serviço, em caso de haver 
necessidade da continuidade de sua prestação. E 
buscar a responsabilização devida a 
comprometimento do Erário sem respaldo legal. 
Lei 4.320/64, art. 63, § 2º. 
 
b) Buscar a restituição dos valores pagos a maior 
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recibos 12637 e 12638) refere-se a aluguel de quadras 
para aulas práticas nos meses de novembro e dezembro 
de 2010. Salienta-se que o recibo 12846 foi emitido em 
21/02/2011 e o empenho NE000133 em 01/03/2011. 
Ainda o recibo 12638 (cujo valor é de R$ 480,00 
referente ao aluguel de dezembro/10) data de 
06/12/2010. Também não há discriminação nos recibos 
dos dias de efetiva utilização da quadra. Motivos pelos 
quais se constatou irregularidades na documentação 
que instruiu o pagamento. Não há justificativa pelo 
reconhecimento da dívida e que havia saldo 
orçamentário no exercício 2010 para cobrir a despesa. 
 
c) Empenhos emitidos com base em recibos, ou seja, 
documento inadequado para comprovação de dívida, 
uma vez que, recibo destina-se a quitar pagamentos. 

- Recibos 
12846, 12637, e 
12638. 
- Empenhos 
2011 NE000133 
e NE000016. 

análise da 
documentação de 
instrução do 
processo de 
pagamento). 

bem como responsabilidade de quem lhe deu 
causa. Repetição do Indébito e Lei 8.429/92, art. 
10, IX. 
 
c) Somente efetuar pagamentos quando a 
documentação que instrui o processo seja 
pertinente e suficiente a comprovar a existência 
do débito. Princípio da Legalidade. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

12 

a) Pagamento sem contrato e prévio processo de 
contratação através de indenização. 
 
b) Empenho 11NE 000442 emitido com base em recibo 
de quitação de débito. Ainda recibo emitido em 
17/05/2011 e empenho em 01/06/2011. Também não há 
discriminação nos recibos dos dias/meses de efetiva 
utilização. Ausência de separação da despesa por 
exercício. Não há justificativa pelo reconhecimento de 
dívida e que havia saldo orçamentário nos exercícios 
2008 a 2010 para cobrir as despesas. Processo autuado 
mediante simples cópias xerográficas. Motivos pelos 
quais se constatou irregularidades na documentação 
que instruiu o pagamento. 

Pagamentos ao 
Clube Náutico 
Gaúcho: 
- OB 802801. 
- 11NE000442 
- Memo. 
235/11/CFCI. 

Descumprimento 
do dever 
constitucional de 
licitar. Falha nos 
controles internos. 

a) Idem a Recomendação 11.a. 
 
b) Idem a Recomendação 11.c. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

13 

a) Despesa sem respaldo legal – compra efetuada sem 
processo de licitação. Modalidade de Licitação constante 
no empenho: Não se Aplica. 
 
b) Pagamento sem prévia emissão de empenho: NF-e 
datada de 16/06/2011 e NE emitida em 01/08/2011. 

Processos de 
pagamento para 
Mentor 
Comercial 
Médico 
Hospitalar Ltda: 
- OB 803418, 

Descumprimento 
da obrigação 
constitucional de 
licitar. Falha nos 
controles internos. 

a) Idem a Recomendação 11.a. 
 
b) Idem a Recomendação 9.a. 
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em especial 
2011. 
- NE000613 
- DANFE 572 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

14 

a) Despesa efetuada sem contrato ou prévia licitação. 
 
b) Pagamento sem respaldo legal de conta de energia 
elétrica (CEEE) que é de competência da Spieker. E 
pagamento indenização fatura CEEE sem ateste. 
 
c) Pagamento sem prévio empenho através de 
reconhecimento de dívida. 11NE000015. Notas fiscais 
do ano de 2010 1382 e 1385. 
 
d) Ausência e substituição de Nota Fiscal sem 
justificativa, por emissão de NOTA DE DESPESA. OB 
802904. 
 
e) NF sem indicação de retenção de tributos no 
percentual devido. NF 1382 e 1385. E pagamento a 
Spieker Ltda indenização CEEE sem retenção de 
tributos federais. OB 804887. 
 
f) Pagamento em desacordo com Memo. 76/11 de 
ressarcimento na pessoa física no Sr. Valter Spieker. 
Empenho emitido em nome da pessoa jurídica, quando, 
deveria ter sido emitido como ressarcimento à pessoa 
física. 

Processos de 
pagamento para 
Spieker Centro 
de Ginástica e 
Esportes Ltda: 
- OBs 80488, 
OB 800397, 
802904, 804887 
- NE000790, 
NE000015 
- NF 1382 e 
1385 
-Memo. 
235/2011/CCFI 
- ND 142 
- Faturas CEEE 
30694 e 30992 

Descumprimento 
da exigência 
constitucional de 
licitar. Falha nos 
controles internos. 

a) Idem a Recomendação 11.a. 
 
b) Somente efetue o pagamento das notas fiscais 
que contiverem o ateste realizado pelo servidor 
designado para fiscalização do contrato em que 
seja possível identificar o responsável e a data do 
ateste. Lei 8.666/93, art. 67. 
 
c) Idem a Recomendação 9.c. 
 
d) Somente efetue liquidação e pagamento das 
notas fiscais regulares. Acórdão TCU nº 
2.188/2011-2ª Câmara itens 1.5.1.3 e 1.5.1.5, TC-
022.706/2010-0. 

 
e) Não aceite nota fiscal com indicação de 
retenção de tributos em percentual indevido ou 
sem a retenção correspondente. Acórdão nº 
8.237/2011-2ª Câmara item 9.4.1, TC-
030.046/2008-6. IN SRF nº 539/2005. 
 
f) Criar mecanismos para fomentar os controles 
internos, de modo a que erros possam ser 
identificados e sanados e/ou corrigidos 
tempestivamente. 

N Constatação  (situação encontrada)  Evidência  Causa e/ou Efeito  Recomendação e Critério  

15 

a) Despesa efetuada sem prévia emissão de empenho. 
Empenho data de 14/06/2011 e NF data de 16/05/2011. 
OB802995. 11NE000 
79. NF 1007147. 
 
b) NF 1007147 sem indicação de retenção de tributos 
federais no percentual de 7,05% referente a “passagens 
aéreas, rodoviárias e demais serviços de transporte de 

Processos de 
pagamentos 
para 
Bosembeckertur 
Agência de 
Viagens 
Turismo Ltda: 
-11NE000344 

Falha nos controles 
internos. 

a) idem a Recomendação 9.a. 
 
b) Idem a Recomendação 14.e. 
 
c) Exercer fiscalização quanto ao cumprimento 
das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela 
contratada, a fim de afastar a responsabilidade 
subsidiária pelo não cumprimento. Lei 8.666/96, 
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passageiros”. 
 
c) Prestação de serviço de locação com fornecimento de 
mão-de-obra sem retenção de INSS. Prestação de 
serviço de locação com fornecimento de mão-de-obra 
sem anexos das contribuições assessorias GPS, INSS 
FGTS, FOLHA. 

(Não se Aplica 
Licitação), 
11NE000479 
(emissão em 
14/06/11 e 
NO000404. 
- NF 1007147 
(emissão em 
16/05/11). 
- OB 802995 
- Contrato 
64/2009, em 
especial 
cláusula 7ª,u. 

art. 71. 

 
7. CONCLUSÃO 

Constataram-se irregularidades quanto à ausência de processo licitatório e contratos para embasar pagamentos, empenhos emitidos 
após a realização de despesa e vários processos de reconhecimento de dívida e de indenização que obrigam a busca pela Administração da 
responsabilização devida. Também se verificaram deficiências (na forma e na instrução) nos procedimentos de pagamentos, demonstrando a 
necessidade de aprimoramento dos controles internos e de padronização de rotinas administrativas. 
 
8. ENCAMINHAMENTO: 

Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, encaminhamos o presente Relatório para o Magnífico 
Reitor e ao Pró-Reitor da unidade auditada, para ciência e implementações entendidas como cabíveis, conforme determinação do Manual de 
Auditoria Interna da UFPel. 
 
Pelotas, 30 de dezembro de 2011. 


