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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
 
Superintendente da CGU-RJ,  
 
 

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201800909, 
apresentamos os resultados dos exames realizados sobre a prestação de contas anual 
apresentada pela COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS – CPRM. 

 
1. Introdução 
 
 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 02/07 a 10/08/2018, por meio de 
testes e análises 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. 

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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2. Resultados dos trabalhos 
 
De acordo com o escopo de auditoria firmado, por meio da Ata de Reunião realizada em 
31/01/2018, entre a Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia 
(SFC/CGU) e a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e 
Mineração (SeinfraCom/TCU), foram efetuadas as seguintes análises previstas na DN 
TCU n.° 163 de 06/12/2017: 
 
Item 1 – Avaliação, considerando a natureza jurídica e o negócio da unidade prestadora 
da conta (UPC), da conformidade das peças exigidas nos incisos I, II e III do art. 13 da 
IN TCU 63/2010 com as normas e orientações que regem a elaboração de tais peças. 
 
Item 2 – Avaliação dos resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial 
quanto à eficácia e eficiência no cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA como 
de responsabilidade da UPC auditada, dos objetivos estabelecidos no plano estratégico, 
da execução física e financeira das ações da LOA vinculadas a programas temáticos, 
identificando as causas de insucessos no desempenho da gestão. 
 
Item 3 – Avaliação dos indicadores instituídos pela UPC para aferir o desempenho da sua 
gestão. 
 
Item 4 – Avaliação da gestão de pessoas, especificamente na análise dos procedimentos 
relativos à observância da legislação sobre a remuneração. 
 
Item 5 – Avaliação da gestão das transferências concedidas mediante convênio, contrato 
de repasse, termo de parceria, termo de cooperação, termo de compromisso ou outros 
acordos, ajustes ou instrumentos congêneres. 
 
Item 6 – Avaliação da gestão de compras e contratações, especificamente na análise dos 
procedimentos licitatórios realizados pela CPRM no âmbito do Plano de Parcerias de 
Investimento (PPI) do Governo Federal, particularmente o RDC ELETRÔNICO N.º 
001/SERAFI-BR/2017 (Processo n.º 0081/DEAMP/17). 
 
Item 11 – Avaliação da qualidade e suficiência dos controles internos administrativos 
instituídos pela UPC com vistas a garantir que seus objetivos estratégicos sejam atingidos, 
especificamente da gestão de riscos dos controles internos. 
 
Os itens 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 foram suprimidas da AAC 2017 pela CGU, 
conforme acordado em ata junto ao TCU. 
 
 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

A fim de atender ao estabelecido pelo Tribunal de Contas da União nesse item 
considerou-se a seguinte questão de auditoria: Considerando a natureza jurídica e o 
negócio da unidade prestadora de contas (UPC), as peças (i) rol de responsáveis, (ii) 
relatório de gestão e (iii) relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que 
devam se pronunciar sobre as contas, ou sobre a gestão dos responsáveis pela UPC, estão 
em conformidade com as normas e orientações? 
 
A metodologia da equipe de auditoria consistiu na análise dos itens que compõem o 
Relatório de Gestão e das peças do Processo de Contas, conforme disponibilizados no 
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sistema e-Contas do TCU. 
 

Em relação ao rol de responsáveis, verifica-se que não foi elaborado em conformidade 
com a IN TCU 63/2010 e com as orientações do e-Contas. A CPRM cadastrou de forma 
equivocada seu rol de responsáveis no sistema. Para correção, foi necessário: a) excluir o 
Conselho Fiscal, uma vez que não é órgão colegiado com poder de atos de gestão. b) 
excluir e incluir novamente Presidente, Diretores e Conselheiros de Administração, em 
virtude de erros quanto aos períodos informados, ausência de informação de e-mail 
pessoal e ausência da especificação da função gerencial. 
 
Quanto ao relatório de gestão da CPRM, o documento somente abordou as 
recomendações pendentes de atendimento registradas no Relatório de Auditoria n.º 
201307770, deixando de registrar aquelas emitidas no Relatório de Auditoria n.º 
201601537  Além disso, o Relatório de Gestão não informa sobre as formas de que a UPC 
dispõe para o efetivo acompanhamento das recomendações dos Órgãos de Controle 
Interno e Externo, tais como designação de área específica, sistema informatizado, 
estrutura de controles e etc, em conformidade com as orientações do TCU registradas no 
Sistema E-contas. 
 
Já em relação ao Parecer da Auditoria Interna, Parecer do Órgão Colegiado, Relatório da 
Auditoria Independente e as Declarações de Integridade, verifica-se que foram elaborados 
em conformidade com a IN TCU 63/2010 e com as orientações do TCU. 
 
Assim sendo, conclui-se que a CPRM elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas 
normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de 2017. No entanto, o Rol dos 
Responsáveis e o Relatório de Gestão não contemplaram a integralidade dos formatos e 
conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU nº 161/2017, da IN TCU nº 63/2010, da 
Portaria TCU nº 65/2018 e das orientações do E-Contas. 
 
/Fato## 

 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

Considerou-se, para este item, a seguinte questão de auditoria: Os resultados quantitativos 
e qualitativos estão sendo atingidos? 
 
Com o objetivo de avaliar o grau de atingimento desses resultados, foram selecionadas, 
em função da materialidade e da relevância, duas ações das cinco que integram o 
programa 2041 - Geologia, Mineração e Transformação Mineral: ação 213Y - 
levantamento Geológico e de Potencial Mineral de Novas Fronteiras; e a ação 2399 - 
Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil.  
 
O Objetivo da ação 213Y é o de ampliar o conhecimento geológico do território nacional 
por meio da realização de estudos e levantamentos e melhorar a difusão de informações 
geocientíficas. 
 
Já a ação 2399 tem como objetivo a ampliação das oportunidades de exploração mineral, 
a partir do aumento do conhecimento em áreas de relevante interesse mineral, 
considerando suas relações e impactos socioeconômicos no território, como também por 
meio da melhoria do ambiente de negócios. 
 
Por meio de consulta ao Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento – SIOP, foram 
obtidos os resultados gerados pelos indicadores EFLOA (Eficiência em relação à meta na 
LOA), EFREP (Eficiência em relação à meta após a reprogramação), ECLOA (Eficácia 
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em relação à meta física na LOA) e ECREP (Eficácia em relação à meta após a 
reprogramação), conforme a seguir retratado: 
 
 Ação 213y Ação 2399 

EFLOA 397,80% 846,17% 
EFREP 397,80% 846,17% 
ECLOA 111,26% 196,80% 
ECREP 111,26% 196,80% 

Fonte: SIOP 
 
Os resultados gerados a partir da aplicação dos indicadores de eficiência e eficácia 
permitem constatar que as ações orçamentárias selecionadas para exame superaram, de 
forma significativa,  as metas estabelecidas. 
 
O Planejamento Estratégico (2017-2021) da CPRM, aprovado pela Diretoria Executiva 
em 05/12/2017, foi desenvolvido, por meio de workshops, pesquisas e discussões, 
segundo a metodologia do Balanced Scorecard (BSC), que é fundamentada num modelo 
de gestão que traduz a estratégia em objetivos operacionais, sendo aferido o desempenho 
da gestão por meio de indicadores. O resultado médio dos 58 indicadores apurados em 
2017 foi de 118%, indicando que, na média, superaram as metas estabelecidas. Em função 
da recente aprovação do Plano Estratégico da CPRM, ocorrida em dezembro de 2017, 
diversos aperfeiçoamentos precisarão ser implantados ao longo dos próximos exercícios. 
Alguns indicadores, por exemplo, nunca tinham sido aferidos e, por conseguinte, as metas 
estabelecidas em alguns casos precisarão de ajustes.   
##/Fato## 

 
 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

Considerou-se, para este item, a seguinte questão de auditoria: Os indicadores instituídos 
e utilizados pela UPC para aferir o desempenho da sua gestão atendem, principalmente, 
os critérios de: Completude, Utilidade, Comparabilidade, Confiabilidade, Acessibilidade 
e Economicidade? 
 
Foram objeto de análise dois indicadores do Planejamento Estratégico, selecionados em 
função de ambos aferirem resultados de iniciativas relevantes e relacionadas às atividades 
finalísticas da Companhia. O Indicador 01 - Número de Pessoas beneficiadas - Alerta de 
Cheias, vinculada a ação orçamentária 20L9-Informações de Alerta de Cheias e 
Inundações do Programa 2040-Gestão de Riscos e de Desastres e Inundações, e o 
Indicador 02 - Poços cadastrados (SIAGAS*), vinculada à ação orçamentária 2397 - 
Levantamentos Hidrogeológicos do Programa 2084 Recursos Hídricos. 
 
Os dois indicadores de avaliação da gestão selecionados atendem aos critérios de 
utilidade, comparabilidade, acessibilidade e economicidade. Todavia, apresentaram 
fragilidades em relação aos critérios de completude e confiabilidade, conforme destacado 
em ponto específico.   
##/Fato## 

 
 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Consideramos, para este item, a seguinte questão de auditoria: O pagamento da 
remuneração está ocorrendo conforme os normativos vigentes de pessoal? 
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Foi efetuada análise com o objetivo de avaliar: a) se o pagamento das verbas 
indenizatórias dos funcionários investidos em cargos ou funções de confiança exonerados 
em 2017 foi efetuado de acordo com a legislação vigente; b) se o pagamento da 
Gratificação de Desempenho de Atividade Geocientíficas – GDAG foi realizado de 
acordo com os normativos então vigentes. 
 
Como resultado das análises mencionadas, verificou-se que não houve no exercício de 
2017 o pagamento de verbas rescisórias aos ocupantes de cargos de livre provimento 
exonerados. 
 
Constatou-se, também, que não foram efetuados pagamentos de aviso prévio com multa 
adicional de 40% do FGTS aos três funcionários da CPRM que exerceram cargos de 
Diretoria e foram exonerados no exercício em exame. 
 
Portanto, atesta-se que nos casos acima relatados a CPRM respeitou os normativos 
vigentes. 
 
Por meio da análise dos contracheques constatou-se que a Companhia estendeu 
indevidamente o pagamento da GDAG a 62 contratados ocupantes de cargos em 
comissão, o que contraria o item 6.2.1 do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS 
da CPRM, conforme destacado em item específico deste relatório. O uso indevido da 
GDAG proporcionou, no exercício em exame, pagamentos no valor total de R$1,12 
milhões. 
##/Fato## 

 
 
2.5 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

A fim de atender ao estabelecido pelo Tribunal de Contas da União nesse item 
considerou-se a seguinte questão de auditoria: O controle e o acompanhamento das 
transferências mediante convênio está sendo realizado de forma adequada? 
 
Em 15/02/2016 foi celebrado o Convênio de Cooperação e Apoio Técnico e Científico 
n.º 001/CPRM/2016 entre a CPRM (concedente) e o Observatório Nacional – ON 
(convenente), órgão da administração direta federal, uma unidade de pesquisa integrante 
da estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, 
tendo ainda a interveniência administrativa e financeira da Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa – FUNDEP, fundação de apoio de direito privado, dotada de autonomia 
administrativa e financeira. 
 
Pela análise do convênio selecionado e das questões relacionadas à sua execução, foram 
identificadas diversas não conformidades, detalhadas em item específico deste relatório: 
 
1) Plano de Trabalho deficiente, dificultando o adequado acompanhamento e a 
fiscalização da execução. 
 
2) Atraso na execução do convênio, apesar da disponibilidade de recursos financeiros: 
Em 28/02/2018, o valor realizado corresponde à apenas 29,79% do total previsto de ser 
transferido pelo concedente. 
 
3) Ausência de análise da prestação de contas do convênio referente ao período de 
01/2016 a 04/2016. 
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4) Falhas na prestação de contas do convênio referente ao período de 05/2017 a 11/2017, 
tais como: ausência dos documentos fiscais originais comprobatórios das despesas, tendo 
sido apresentado, apenas, fotocópias; documentos fiscais não apresentam registro, feito 
pelo emitente, da identificação do convênio; a prestação foi elaborada e encaminhada pelo 
interveniente, não havendo nenhuma evidência de qualquer intervenção do convenente. 
 
5) Emissão de Notas de Empenho anteriores à assinatura do convênio pelos partícipes, 
inclusive, duas emitidas em data anterior à Carta de Intenção. 
 
6) Carta de intenção para celebração do convênio não expedida por autoridade 
competente do ON. 
 
7) Descompasso entre o valor da contrapartida previsto e o realizado. 
 
8) Descasamento entre o aporte de recursos efetuado pelo concedente e o previsto no 
Plano de Trabalho. 
 
9) Designação dos representantes para supervisionar a execução dos serviços vinculados 
ao convênio após dois anos e meio da sua celebração. 
 
10) Disponibilização intempestiva de relatórios sobre a execução do convênio. 
 
11) Erro quanto ao cadastro do convênio no sistema SIAFI. 
 
12) Descumprimento dos prazos para atendimento às informações solicitadas pela CGU, 
impactando de forma negativa no desenvolvimento dos trabalhos da equipe de auditoria. 
 
Conclui-se, portanto, que os controles internos administrativos das atividades 
relacionadas ao planejamento, acompanhamento e execução necessitam de melhorias e 
não possuem qualidade para uma adequada gestão do convênio em tela. 
##/Fato## 

 
 
2.6 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 
31/01/2018, entre a Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Minas e Energia 
(SFC/CGU) e a Secretaria de Fiscalização Hídrica, de Comunicações e Mineração 
(SeinfraCom/TCU) foi definido que no item 6 a equipe de auditoria deverá focar em 
analisar os procedimentos licitatórios realizados pela CPRM no âmbito do Plano de 
Parcerias de Investimento (PPI) do Governo Federal, particularmente o RDC 
ELETRÔNICO N° 001/SERAFI-BRl2017 (Processo n.º 0081/DEAMP/17). 
 
O Processo licitatório em análise foi iniciado pela Requisição de Compras e Serviços n.º 
05/DIEMGE/17, de 19 de julho de 2017. Compõe o processo as Notas Técnicas n.º 
003/DERID/2017 e n.º 004/DERID/2017, ambas de 19 de julho de 2017, onde foram 
dispostas as justificativas da contratação de empresa para prestação de serviços técnicos 
especializados de elaboração de avaliação econômica de quatro depósitos minerais da 
CPRM (carvão, fosfato, cobre e sulfetos polimetálicos), todos com Relatório Final de 
Pesquisa aprovados pelo DNPM, bem como a estimativa de preço médio a ser utilizado 
como referência no processo licitatório. 
 
Os recursos financeiros para lastrear a contratação são provenientes da ação orçamentária 
"Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil", do Programa Gestão Estratégica da 
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Geologia, da Mineração e da Transformação Mineral, integrantes do Programa de 
Aceleração do Crescimento, conforme prevê o inciso IV do art. 1º da Lei n.º 12.462/2011. 
 
O Edital dividiu a contratação em quatro lotes distintos, atendendo ao comando legal da 
ampliação da competitividade, na medida que o objeto foi dividido em parcelas técnica e 
economicamente viáveis. A escolha do tipo de licitação foi o de menor preço. 
 
A sessão pública foi realizada em 01/09/2017 e a homologação da licitação ocorreu em 
20/09/2017.  
 
Pelas análises realizadas, verificou-se que a CPRM elaborou os atos e expediu todos os 
documentos necessários para a licitação em conformidade com a Lei n.º 12.462/2011 e o 
Decreto n.º 7.581/2011. 
 
Foram celebrados quatro contratos distintos com o vencedor de cada lote (Contratos n.º 
60, 61, 62/2017, de 17/10/2017, e Contrato n.º 70/2017, de 08/12/2017). Os produtos 
resultantes das quatro contratações já foram entregues, são eles os relatórios finais da 
avaliação econômica dos depósitos minerais contratados (Carvão de Candiota -RS; 
Fosfato de Miriri -PE-PB; Cobre de Bom Jardim -GO e Zinco de Palmeirópolis -TO). 
##/Fato## 

 
 
2.7 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

Considerou-se, para este item, a seguinte questão: O componente "Avaliação de Risco" 
do sistema de controles internos adotados pela UPC está presente e em efetivo 
funcionamento, assegurando o atingimento dos seus objetivos? 
 
A CPRM adota um processo formal e sistemático de planejamento e gestão estratégica 
para estabelecer e gerenciar os objetivos estratégicos, incluindo a missão, a visão, os 
valores e compromissos da organização. No entanto, ainda não possui planos tático e 
operacionais formalmente institucionalizados. 
 

A Política de Gestão de Riscos da Companhia foi aprovada pelo Conselho de 
Administração em 26/07/2018, com o mapeamento das vulnerabilidades que impactam 
seus objetivos, de modo a viabilizar, na sequência, a identificação dos riscos a serem 
geridos. Com a aprovação recente da sua Política de Gestão de Riscos, a CPRM pode dar 
início ao Processo de Gestão de Riscos Corporativos. Logo, não é possível, no momento, 
uma avaliação contínua da gestão de riscos da empresa. 
 
Os riscos de fraudes e corrupção que possam afetar diretamente a capacidade da 
organização de realizar seus objetivos ainda não foram identificados, avaliados e tratados 
pela organização. 
 
O processo de gestão de riscos da CPRM se encontra em estágio inicial. 
 
Conclui-se que o componente "Avaliação de Risco" do sistema de controles internos 
adotados pela CPRM está parcialmente presente e ainda não está em efetivo 
funcionamento, não assegurando de forma plena o atingimento dos seus objetivos 
estratégicos, conforme detalhado em ponto específico deste relatório. ##/Fato## 
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2.8 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

Considerou-se, para este item, a seguinte questão de auditoria: caso existam 
determinações/recomendações do TCU à Unidade Prestadora de Contas (UPC), que 
contenham determinação específica à CGU para acompanhamento, as mesmas foram 
atendidas?  
 
Verificou-se que não houve, nos exercícios de 2014 a 2017, determinação específica do 
TCU à CGU para ser verificada na Auditoria Anual de Contas junto à CPRM. 
##/Fato## 

 
 
2.9 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

As análises tiveram por objetivo responder as seguintes questões de auditoria: (i) A 
Unidade Prestadora de Contas (UPC) mantém rotina de acompanhamento e atendimento 
das recomendações emanadas pela CGU? (ii) Existem recomendações pendentes de 
atendimento e que impactam a gestão da unidade? 
 
Foram identificadas falhas no efetivo acompanhamento do atendimento das 
recomendações da CGU, ocasionando informações no Relatório de Gestão incompatíveis 
com aquelas registradas no Sistema Monitor, destacadas em ponto específico desse 
relatório. 
 
O acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela CGU é realizado 
pela Auditoria Interna da Companhia por intermédio dos relatórios de follow-up da 
Auditoria Interna e do Sumário Executivo de Auditoria dos Relatórios de Auditoria. No 
entanto, verificou-se que este documento está desatualizado. 
 
As recomendações pendentes de atendimento não representem riscos de impacto na 
gestão da Unidade, embora sejam importantes instrumentos de melhoria da gestão.  
 
Importante frisar que foi identificada uma redução acentuada de aproximadamente 57% 
na força de trabalho da Auditoria Interna em 2017, o que contribuiu para as falhas 
apontadas neste relatório. 
 
Como uma boa prática adotada pela Auditoria Interna, encontra-se fase de testes a 
implantação do Sistema de Auditoria Interna – SIAUDI, que tem por objetivo o 
aprimoramento e a modernização do fluxo de trabalho das atividades de auditoria. 
/Fato## 

 
 
2. 10 Ocorrências com dano ou prejuízo  
 
Entre as análises realizadas pela equipe, não foi constatada ocorrência de dano ao erário. 
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3. Conclusão 
 
 

Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 

 

 
Rio de Janeiro/RJ. 

 
 
 

 

Relatório supervisionado e aprovado por:  

 

_____________________________________________________________ 
Superintendente da CGU-RJ 
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_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201800909 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Os indicadores de avaliação da gestão selecionados atendem aos critérios de 
utilidade, comparabilidade, acessibilidade e economicidade, mas apresentam 
fragilidades em relação aos critérios de completude ou confiabilidade. 
 
Fato 

 
Em 2017 foi desenvolvido o Plano Estratégico da CPRM/SGB, por meio de workshops, 
pesquisas e discussões. O trabalho foi realizado segundo a metodologia do Balanced 
Scorecard (BSC), que é fundamentada num modelo de gestão que traduz a estratégia em 
objetivos operacionais, medidos por indicadores. Cada indicador possui metas associadas, 
assim como Planos de Ação para alcançá-las. Desta forma, trabalha-se com base em ações 
planejadas e monitoradas por intermédio de indicadores de gestão. O Planejamento 
Estratégico, com horizonte temporal de 5 anos (2017-2021), foi aprovado pela Diretoria 
Executiva em 05/12/2017.  
 
Ao longo do segundo semestre de 2017, iniciou-se o desenvolvimento de uma 
metodologia de acompanhamento periódico e gestão dos resultados. O Painel de Bordo 
Estratégico – PBE, implantado em meados do exercício em análise, possui metas anuais 
periodicamente atualizadas, sendo o principal instrumento utilizado para monitoramento 
dos resultados de cada exercício. O PBE foi elaborado a partir da definição de 4 
perspectivas, a saber: valor público; valor para o cliente e para o usuário; processos; e RH 
e TI. Foram definidos 58 objetivos, sendo que para cada um é associado um indicador. 
 
Foram objeto de análise dois indicadores, selecionados em função de ambos aferirem 
resultados de iniciativas relevantes e relacionadas às atividades finalísticas da 
Companhia. A seguir destacaremos informações básicas, presentes no PBE do exercício 
2017 para os indicadores selecionados para análise: 
 
Quadro - Análise de Indicadores 

Indicador 

Indicador 01 
Número de Pessoas 

beneficiadas - Alerta de Cheias 
e Inundações 

Indicador 02 
Poços cadastrados 

(SIAGAS*) 

Perspectiva Valor Público Valor para cliente e usuário 

Objetivo 
Contribuir para prevenção e 
mitigação das consequências dos 
desastres naturais. 

Gerar e ampliar o conhecimento 
geocientífico. 

Iniciativa 
Contabilizar a população dos 
municípios atendidos pelos 
sistemas de alerta. 

Ampliar a base de dados do 
SIAGAS por meio da inclusão 
de novos poços. 

Ação 
Orçamentária 

20L9-Informações de Alerta de 
Cheias e Inundações 

2397 Levantamentos 
Hidrogeológicos  
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Indicador 

Indicador 01 
Número de Pessoas 

beneficiadas - Alerta de Cheias 
e Inundações 

Indicador 02 
Poços cadastrados 

(SIAGAS*) 

(Programa 2040-Gestão de 
Riscos e de Desastres) 

(Programa 2084 Recursos 
Hídricos) 

Fórmula 
População dos municípios 
beneficiados pelos produtos 
entregues 

nº de poços cadastrados 

OBS: * SIAGAS - Sistema de Informações de Águas Subterrâneas  
Fonte: Painel de Bordo Estratégico – PBE 2017 
 
Os dois indicadores de gestão selecionados foram avaliados com base em seis critérios, a 
saber: completude; utilidade; comparabilidade; confiabilidade; acessibilidade; e 
economicidade.  
 
Em relação à Completude, verifica-se que o indicador 01 não retrata, de forma precisa, o 
evento a que se propõe medir. Isto por que, quando implantado o sistema de alerta de 
cheias, há a contabilização de forma equivocada de toda a população do município, 
beneficiada ou não pelo sistema de alerta. Já o indicador 02 mede o grau de ampliação da 
base de dados do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS) por meio da 
inclusão de novos poços. 
 
Quanto à utilidade, conforme já mencionado, para cada um dos 58 indicadores foram 
estabelecidas metas anuais por um período de cinco anos, horizonte temporal do Plano 
Estratégico. O processo de monitoramento permite a identificação da causa de eventuais 
desvios em relação às metas fixadas, sendo, nessas ocasiões, formuladas estratégias de 
correção do rumo. Os resultados obtidos pelos indicadores são inicialmente submetidos à 
Diretoria Executiva e, em seguida, disponibilizados a todos os funcionários via intranet 
da CPRM. 
  
Quanto à comparabilidade, deve-se ressaltar que a atual metodologia foi implantada na 
CPRM em 2017, não havendo até o momento, por conseguinte, um histórico dos 
resultados aferidos pelos novos indicadores. Essa situação é notadamente conjuntural, 
pois na medida em que sejam gerados os resultados, tornar-se-á possível a análise 
horizontal da evolução desses indicadores. Outro aspecto que diz respeito a este critério 
refere-se à existência de metas a serem atingidas num período de cinco anos. Certamente, 
em função da experiência auferida pela aplicação dos 58 indicadores, haverá ajustes nas 
metas pré-estabelecidas, tornando-as mais aderentes à realidade da CPRM. 
  
Em referência à confiabilidade, o indicador 01 toma como base as informações presentes 
no censo IBGE dos municípios então beneficiados pelo sistema de alerta de cheias e 
inundações. Os dados das estações são automaticamente coletados por equipamentos 
hidrometeorológicos e são transmitidos via GPRS ou satélites. Já no indicador 02, a fonte 
primária é o sistema SIAGAS. A qualidade dos dados contidos na base de dados do 
SIAGAS é de responsabilidade do gerador da informação. Segundo a CPRM, ao receber 
as informações dos poços repassadas pelos estados e municípios, efetuam-se testes para 
avaliação da consistência dos dados, havendo, portanto, uma depuração prévia antes da 
inserção das informações na base de dados do SIAGAS. 
 
Para a aferição e o monitoramento dos indicadores dos objetivos estratégicos é utilizado 
o Painel de Bordo, que, por meio de uma planilha Excel, detalha e consolida as 
informações pertinentes a esses indicadores, tais como: perspectiva, objetivo, iniciativas, 
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fórmula de cálculo, responsáveis, metas, resultados, causa dos desvios, estratégias de 
correção, etc.  
 
Apesar de estar sendo internamente reivindicado, verifica-se que não há um sistema 
corporativo que auxilie na aferição e no monitoramento dos resultados obtidos por meio 
da aplicação desses indicadores. 
 
No que tange à acessibilidade, observa-se a utilização, pela CPRM, de um Painel de 
Bordo Estratégico – Indicadores de Avaliação que apresenta, de forma consolidada, 
diversas informações pertinentes a cada um dos 58 indicadores formulados. Além da 
descrição dos indicadores e seus respectivos objetivos e das iniciativas associadas, há 
informações decorrentes do monitoramento tais como: análise de tendência do 
desempenho; identificação da causa de eventuais desvios em relação as metas fixadas; e, 
quando couber, as estratégias de correção do rumo. O referido painel encontra-se 
disponível na intranet, para acesso de qualquer funcionário, bem como no site da CPRM 
e há ainda a possibilidade de acesso ao mapa estratégico. 
 
Quanto à economicidade, há razoabilidade nos custos de apuração dos indicadores. A 
maioria deles tem como dados primários informações relacionadas às atividades 
operacionais da própria CPRM, não sendo, portanto, necessário, incorrer em custos 
adicionais nos seus cálculos. Entretanto, há exceções, como, por exemplo, o indicador 
“índice do clima organizacional”, que, em tese, demandaria a realização de levantamento 
de pesquisas específicas.   
##/Fato## 

 
Causa 

 
O processo de planejamento estratégico da CPRM é recente. Portanto, é natural que, com 
a experiência adquirida ocorram aprimoramentos, como o refinamento dos indicadores 
inicialmente propostos.   
##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio de documento datado de 18/09/2018, a CPRM apresentou a seguinte 
manifestação quanto à Solicitação de Apresentação dos Fatos: 
 
“Quanto ao Registro 1, conforme exposto pelo próprio auditor, os trabalhos de gestão 
de resultados estão em evolução, pois foram implantados a pouco mais de 1 ano. “Em 
relação à Completude, verifica-se que o indicador 01 não retrata, de forma precisa, o 
evento a que se propõe medir". Para sanar a fragilidade apontada, o indicador está em 
discussão na Atualização do Plano Estratégico, para a qual foi instituído o Grupo de 
Trabalho, através do Ato da Presidência de número 218/PR/2018 de 06/08/2018, visando 
uma maior robustez para avaliação do alcance desse indicador. Em referência à 
confiabilidade, como já descrito no relatório "ao receber as informações dos poços 
repassadas pelos estados e municípios, efetua testes para avaliação da consistência dos 
dados havendo, portanto, uma depuração prévia antes da inserção das informações 
repassadas para a base de dados do SIAGAS”. 
Ressalto que na Atualização do Plano Estratégico, com workshop marcado para o dia 
01/10/2018, todos os indicadores, além daqueles tomados para avaliação, estão sendo 
reavaliados. 
Outro item muito bem verificado é a necessidade da implantação de um Sistema de 
Gestão de projetos, para o qual informo que no dia 13/09/2018 em reunião da SUPLAM, 
elaboramos, através do Método Canvas, com toda equipe da SUPLAM, um Termo de 
abertura de Projeto (TAP) que será levado a próxima reunião de D.E, de forma a avaliar, 
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aprovar e instituir um Grupo de Trabalho multi setorial, para planejamento, 
desenvolvimento e implantação desse Sistema. 
Para finalizar, ficamos muito satisfeitos com o reconhecimento da Auditoria com relação 
aos trabalhos desempenhados em tão pouco tempo, e por outro lado sabemos o tanto de 
trabalho que ainda temos por fazer, mas pelo retratado no relatório vemos que estamos 
indo pelo caminho certo.” 
 
Não houve manifestação adicional ao Relatório Preliminar.   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 

 
A manifestação apresentada retrata que serão adotadas ações de aprimoramento da 
recente sistemática adotada. 
 
Como não houve manifestação da CDRJ quanto ao Relatório Preliminar, não há análise 
adicional a ser realizada.   
##/AnaliseControleInterno## 

 
Recomendações: 
Recomendação 1: Documentar as ações que vierem a ser adotadas para o 
aprimoramento/revisão dos indicadores inicialmente propostos, considerando-se a 
experiência adquirida ao longo do tempo.   
 
 
2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

2.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

2.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Concessão, sem respaldo normativo, da Gratificação de Desempenho de Atividade 
Geocientíficas - GDAG aos ocupantes de cargo de livre provimento. 
 
Fato 

 
Foi efetuada análise com o objetivo de certificar que a Gratificação de Desempenho de 
Atividade Geocientíficas - GDAG somente foi concedida aos funcionários com 
provimento efetivo. 
 
Conforme previsto no Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS da CPRM, mais 
especificamente no item 6.2.1, a GDAG é “devida aos empregados de cargos de 
provimento efetivo da Empresa, quando em exercício das suas atividades”. Portanto, a 
concessão da GDAG é destinada exclusivamente aos empregados efetivos da Companhia, 
não havendo previsão normativa para que a citada gratificação seja concedida a outras 
formas de contratação. 
 
Por meio da análise dos contracheques constatou-se que a Companhia estendeu 
indevidamente o pagamento da GDAG a 62 contratados ocupantes de cargos em 
comissão, o que contraria o item 6.2.1 do Plano de Carreiras, Cargos e Salários - PCCS 
da CPRM, conforme destacado em item específico deste relatório. O uso indevido da 
GDAG proporcionou, no exercício em exame, pagamentos no valor total de R$1,12 
milhões.   
##/Fato## 
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Causa 

 
Inobservância do disposto no PCCS da CPRM no que tange a restrição da concessão da 
GDAG apenas aos funcionários efetivos.##/Causa## 

 
Manifestação da Unidade Examinada 

 
Em atenção à Solicitação de Auditoria de Apresentação dos Fatos, a CPRM informa que 
conforme Parecer Jurídico, emitido pela Consultoria Jurídica da Empresa, o pagamento 
da GDAG encontra amparo legal na própria Constituição Federal, que se pronunciou da 
seguinte forma: 
 
“A Gratificação de desempenho encontra previsão constitucional no artigo 7º, inciso XI, 
da Constituição Federal de 1988, in verbis: Art. 7º – São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XI – 
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, na gestão da empresa, conforme definido na Lei nº 10.101/2000.” 
A Lei nº 10.101/00 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou 
resultados da empresa e dá outras providências, que em seus artigos 1º e 2º estabelecem: 
Art. 1º – Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à 
produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal. 
O Inciso II da Súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho, assim dispõe: NORMA 
REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇAO PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 
DA CLT (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº163 da SBDI-1) Res. 129/2005, 
DJ 20,22 e 25.04.2005. I. 
As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas 
anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração 
do regulamento (ex-Súmula nº 51- RA 41/1973, DJ 14.06.1973) II. 
Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado por 
um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro (ex. OJ nº 16 da 
SBDI-1 inserida em 26.03.1999). 
Com base nestes fundamentos, e considerando que os empregados contratados de livre 
provimento atuam diretamente na empresa, os quais participam e colaboram com 
atingimento das metas institucionais, pactuadas para o exercício junto a SEST para o 
pagamento da GDAG, a empresa efetua o pagamento a todos os empregados (efetivos e 
de livre provimento) da CPRM, de acordo com o índice de execução das respectivas 
metas pactuadas para o exercício.” 
 
Não houve manifestação adicional ao Relatório Preliminar. 
##/ManifestacaoUnidadeExamina   
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

 
Análise do Controle Interno 

 
A manifestação da CPRM menciona a legalidade do pagamento da gratificação de 
desempenho a todos os funcionários, situação essa em nenhum momento questionada. 
Todavia, não fornece nenhuma sustentação legal para o pagamento dessa gratificação aos 
funcionários não efetivos por meio da Gratificação de Desempenho de Atividade 
Geocientífica – GDAG cuja concessão, conforme já abordado, é expressamente limitada 
aos funcionários efetivos. 
 
Como não houve manifestação da CDRJ quanto ao Relatório Preliminar, não há análise 
adicional a ser realizada. 
 
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
 
Recomendação 1: Restringir, conforme previsto no Plano de Carreiras, Cargos e Salários 
- PCCS, a concessão da GDAG apenas aos empregados de cargos de provimento efetivo 
da Empresa. 
 
 
3 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

3.1 CONVÊNIOS DE OBRAS, SERVIÇOS E DE SUPRIMENTO   

3.1.1 AVALIAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS        

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Diversas não conformidades identificadas no âmbito do convênio n.º 
001/CPRM/2016, dentre as quais: Plano de Trabalho deficiente; Atraso na 
execução; Análise intempestiva da prestação de contas; Aprovação de prestação 
composta por  documentos não originais; Deficiências no acompanhamento e na 
fiscalização da execução por parte da CPRM. 
 
Fato 

 
Em 15/02/2016 foi celebrado o Convênio de Cooperação e Apoio Técnico e Científico 
n.º 001/CPRM/2016 entre a CPRM (concedente) e o Observatório Nacional - ON 
(convenente), tendo ainda a interveniência administrativa e financeira da Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP. Conforme previsto no instrumento, a CPRM 
se comprometeu a aportar recursos no valor de R$ 4,8 milhões, enquanto coube a ON a 
responsabilidade pela prestação de serviços e mão-de-obra qualificada no valor de R$ 500 
mil. A vigência inicial do convênio era de 24 meses, tendo havido a prorrogação por mais 
685 dias. 
 
A seguir serão abordadas questões relacionadas à execução do convênio em tela, sendo 
destacado, também, diversas não conformidades identificadas: 
 
1) Plano de Trabalho Deficiente. 
 
Em relação ao Plano de Trabalho - PT, foram observadas diversas deficiências. No que 
concerne ao objeto, sua descrição é extensa, pouco objetiva, e inclui informações sobre 
as obrigações da CPRM que foram também descritas em cláusula específica do 
instrumento. Em relação às etapas e fases de execução, o Plano de Trabalho é falho. As 
metas, denominadas de indicadores físicos no cronograma de execução do PT, são 
relatórios semestrais de execução que apenas espelham o grau de andamento do convênio. 
Por não serem compromissos de realização, não podem ser considerados como metas. 
Ainda quanto ao PT, o cronograma de execução e o de desembolso, conforme ficará 
demonstrado mais adiante, apresentaram resultados muito diferentes dos realizados. A 
ausência de detalhamento do objeto executado retrata o inadequado planejamento das 
ações executadas pelo convênio. Como resultados desta situação inadequada, temos a 
baixa aderência dos referidos cronogramas propostos em relação ao efetivamente 
executado. Desta forma, conclui-se que o Plano de Trabalho não foi adequadamente 
elaborado, apresentando falhas e inconsistências que, inclusive, dificultam o 
acompanhamento e a fiscalização da execução.  
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2) Atraso na execução do convênio, apesar da disponibilidade de recursos financeiros. 
 
O descompasso entre a execução do convênio e o Plano de Trabalho não foi motivado 
pela escassez de recursos financeiros. Conforme ilustrado pela tabela abaixo, em 
27/12/2016, o valor total até então transferido totalizava R$2,1 milhão, enquanto até 
30/11/2017, cerca de 11 meses depois, as despesas realizadas somavam R$ 1,16 milhão. 
 
      Tabela – Valor total transferido(até 27/12/2016) 

n.º OB Data OB Valor Valor 
acumulado 

2016OB80276
1 

31/05/2016 500.000,00 500.000,00 

2016OB80606
9 

21/11/2016 500.000,00 1.000.000,00 

2016OB80701
8 

21/12/2016 100.000,00 1.100.000,00 

2016OB80714
1 

27/12/2016 1.000.000,0
0 

2.100.000,00 

       Fonte: SIAFI 
 
Em 28/02/2018, com base nas prestações de contas disponibilizadas, tinham sido 
realizadas despesas totais com recursos da concedente da ordem de R$ 1,43 milhões. Esse 
valor executado corresponde à apenas 29,79% do total de R$ 4,8 milhões previsto de ser 
transferido pelo concedente. 
 
Adicionalmente, cabe relatar que apesar do Plano de Trabalho prever a aplicação de R$ 
1,1 milhão em despesas com investimento, nenhuma despesa de capital foi realizada 
durante a vigência original do Convênio.  
 
3) Ausência de análise da prestação de contas do convênio referente ao período de 
01/2016 a 04/2016. 
 
A prestação de contas relativa ao período informado foi recebida pela CPRM em 
27/06/2017. Até o dia 10/08/2018 a Companhia não tinha se pronunciado sobre a 
aprovação ou não da referida prestação, contrariando a cláusula 9, item 9.2 do instrumento 
de convênio, que estabeleceu o prazo limite de 90 dias, contados do recebimento da 
referida prestação. 
 
4) Falhas na prestação de contas do convênio referente ao período de 05/2017 a 11/2017. 
 
Apesar de não compor o escopo deste trabalho, foram observadas diversas não 
conformidades, tais como: ausência dos documentos fiscais originais comprobatórios das 
despesa, tendo sido apresentado, apenas, fotocópias; documentos fiscais não apresentam 
registro, feito pelo emitente, da identificação do convênio; a prestação foi elaborada e 
encaminhada pelo interveniente, não havendo nenhuma evidência de qualquer 
intervenção do convenente, o que contraria o parágrafo 7.º do artigo 43-A da Portaria-
Interministerial  507/2011. 
 
5) Emissão de Notas de Empenho anteriores à assinatura do convênio pelos partícipes. 
 
Foram emitidas três notas de empenho – NEs, todos em favor da FUNDEP, anteriores a 
celebração do convênio efetivada em 15/02/2016, a saber:  
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2015NE006195 – 30/11/2015 – R$500mil  
2015NE006394 – 03/12/2015 – R$3milhões 
2015NE007011 – 18/12/2015 – R$300mil 
 
Observa-se, portanto, que as notas de empenho relacionadas foram emitidas em exercício 
anterior à celebração do convênio. Inclusive, duas emitidas em data anterior à Carta de 
Intenção a seguir abordada. 
 
6) Carta de intenção para celebração do convênio não expedida pela autoridade 
competente do ON. 
 
A Carta de Intenção, de 04/12/2015, documento este encaminhado pelo Observatório 
Nacional e que deu início as tratativas que resultaram na celebração do convênio, foi 
elaborada pelo servidor que não estava investido de cargo diretivo que lhe viesse a 
conceder autoridade para emissão do referido documento, não havendo, no processo, 
nenhum documento demonstrando ter havido delegação de poderes por autoridade 
competente. Não obstante a essa não conformidade, a CPRM deu administrativamente 
andamento ao processo, inclusive tendo sido emitidos os empenhos anteriormente 
relacionados. 
 
7) Descompasso entre o valor da contrapartida previsto e o realizado. 
 
Quanto à contrapartida, há um grande descasamento entre o cronograma de desembolso 
do plano de trabalho e a execução financeira do convênio. O valor constante do plano de 
trabalho foi fixado em R$ 500mil. Consta da prestação de contas elaborada pela FUNDEP 
que no período de 01/2016 a 04/2017 o valor da contrapartida foi de R$ 582.846,19, ou 
seja, superior ao valor previsto para ser realizado ao longo de toda a vigência do convênio. 
Já na prestação referente ao período de 05/2017 a 11/2017 não foi identificado o quadro 
demonstrativo da contrapartida. Na prestação do período seguinte, de 12/2017 a 02/2018, 
foi identificado o valor de contrapartida de R$ 521.336,66. Portanto, mesmo não se tendo 
disponível a informação por completo, constata-se que a contrapartida apurada totalizou 
R$ 1,1 milhão, ou seja, mais que o dobro no valor previsto.  
 
8) Descasamento entre o aporte de recursos efetuado pelo concedente e o previsto no 
Plano de Trabalho do convênio. 
 
Em relação à obrigação financeira do concedente, observa-se, da mesma forma, um 
grande descasamento entre o cronograma de desembolso do plano de trabalho e a 
execução financeira do convênio. O cronograma de desembolso previa os seguintes 
aporte de recursos pela CPRM: 01/2015 –  R$3,8 milhões; 08/2016 – R$500mil; e 
03/2017: R$ 500mil. Nota-se que houve previsão de aporte em data anterior à assinatura 
do referido instrumento que demonstra descuido por parte da CPRM. O aporte dos 
recursos financeiros ocorreu da seguinte forma: 2016 – R$2,1 milhões; 2017 – R$300mil; 
2018 – 1,4 milhões. Portanto, até o encerramento do segundo semestre de 2018, o volume 
total repassado de R$3,8 milhões é exatamente o valor previsto que seria aportado em 
dezembro de 2015. 
 
9) Atraso na designação dos representantes. 
 
Cláusula quinta do termo do convênio (Da supervisão) fixava o prazo de 15 dias, contados 
da assinatura do convênio, para que cada partícipe designasse um representante e um 
suplente para supervisionar a execução dos serviços. Somente em agosto de 2018, após 



 

    Dinheiro público é da sua conta                                                         

www.portaldatransparencia.gov.br 
18 

dois anos e meio da celebração do convênio, houve a formalização da designação dos 
referidos representantes. 
 
10) Disponibilização intempestiva de relatórios sobre a execução do convênio. 
 
É obrigação específica do Observatório Nacional o encaminhamento à CPRM de 
relatórios semestrais sobre as atividades técnicas do projeto. Somente três semanas após 
esta CGU ter solicitado a apresentação desses documentos, houve a disponibilização 
desses relatórios, o que evidencia que a CPRM não os dispunha para entrega imediata. 
Não obstante a demora, observou-se a falta de padronização dos relatórios. Outro ponto 
que merece destaque diz respeito aos relatórios elaborados pelo Observatório Nacional e 
pela Universidade do Rio Grande do Norte pois apresentam, basicamente, informações 
dos trabalhos de campo decorrentes de visitas às estações para manutenção das estações 
sismográficas.  
 
11) Erro quanto ao cadastro do convênio no sistema SIAFI. 
 
Foi identificada falha no cadastramento no SIAFI, mais especificamente no que concerne 
a informação do convenente. Ao invés de ter sido cadastrado o Observatório Nacional, 
foi registrado, de forma indevida, a FUNDEP como convenente. 
 
Importante destacar que o SIAFI é um Sistema Integrado de Administração Financeira 
do Governo Federal que consiste no principal instrumento utilizado para registro, 
acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial de todo 
o Governo Federal, no qual se incluiu a CPRM. 
 
12) Descumprimento dos prazos para atendimento às informações solicitadas pela CGU. 

 
Diversas solicitações de informações e esclarecimentos demandadas por esta CGU, 
pertinentes ao Convênio n.º 001/CPRM/2016, foram disponibilizadas de forma 
intempestiva. Além do impacto negativo sobre o trabalho desenvolvido por esta equipe 
de auditoria, ficou demonstrado a necessidade de aprimoramento do acompanhamento e 
da fiscalização do objeto executado, haja vista que a Companhia não dispunha de 
informações essenciais acerca da citada execução e, por conseguinte, foi incapaz de 
fornece-las, de forma tempestiva, quando demandadas. 
 
Diante das diversas impropriedades relatadas, podemos concluir que tanto no 
planejamento, como no acompanhamento e fiscalização da execução, e na análise da 
prestação de contas foram identificadas falhas em atividades cuja responsabilidade é da 
CPRM. Além da falta de profissionais adequadamente capacitados para a realização das 
atividades relacionadas aos controles dos convênios celebrados, que contribui 
decisivamente para as indesejadas situações descritas, identificou-se a ausência de 
normativos internos que disciplinem o planejamento e a execução dos convênios. 
 
Assim sendo, os controles internos administrativos em nível de atividades instituídos pela 
CPRM são deficientes, não apresentando qualidade suficiente para uma adequada gestão 
da do convênio em análise. 
 
##/Fato## 

Causa 

 
Planejamento inadequado; ausência de normativos internos; e falta de funcionários 
adequadamente capacitados.  
##/Causa## 
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Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio de documento datado de 18 de setembro de 2018, a CPRM apresentou 
manifestação, em resposta à Solicitação de Auditoria de Apresentação dos Fatos, para 
cada item pontuado na análise realizada pela equipe de auditoria. 
 
1) Plano de Trabalho Deficiente. 
 
“ (...) O principal objeto de tal convênio, que é o suporte da infraestrutura para a 
manutenção da REDE SISMOGRÁFICA BRASILEIRA (RSBR) é de difícil quantificação, 
pois as estações, além de estarem sujeitas ao desgaste natural dos equipamentos, além 
daqueles motivados por causas naturais, como raios, chuvas e ventos, elas também 
sofrem também a ação de depredação humana, como roubo de painéis solares, baterias 
e fiação. Desta forma, seria difícil quantificar previamente o número de visitas anuais às 
estações, devidos a tais fatores. Porém, se após o encerramento do convênio, ao final de 
2019, ambas as partes tenham interesse na realização de um novo convênio, será buscada 
uma forma de quantificar as ações para ter indicadores físicos que auxiliem o 
acompanhamento das metas acordadas. Com relação ao cronograma de execução e 
desembolso, as explicações estarão presentes nas próximas respostas.” 
 
2) Atraso na execução do convênio, apesar da disponibilidade de recursos financeiros. 
 
“(...) As atividades do convênio se dividem em manutenção da estrutura já previamente 
existente na Rede Sismográfica e a implementação de novas estações, Ocean Botton 
Seismograph (OBS) e hidrofones no Alto do Rio Grande, além da Rede GNSS (Global 
Navigation Satellite System) e gravimétrica na Amazônia. O valor referido gasto até o 
momento da citação referiu-se exclusivamente a parte da manutenção das estações já 
existentes. Como já mencionado em questionamentos anteriores, no entendimento da 
coordenação da RSBR e da FUNDEP não havia ficado claro que se poderia ter efetuado 
gastos com investimento dos recursos até então repassados. Esta questão foi solucionada 
junto à FUNDEP e um novo plano de trabalho atualizado e condizente com a execução 
no prazo de vigência do convênio será entregue até 26/10/2018 outubro de 2018 pelas 
instituições envolvidas. Deve-se levar em conta também que gastos em bens de capital 
são todos para equipamentos/materias importados e que deverão se adquiridos de uma 
só vez. Em função da forte desvalorização do Real e as incertezas políticas atuais 
recomenda-se que se aguardem alguns meses antes de iniciar qualquer processo de 
importação. Complementando, além dos recursos já despendidos e mencionados, o 
projeto tem empenhados R$ 223.095,00 referentes à contratação de link de satélites para 
parte das estações sismográficas da RSBR, e R$ 288.500,00 referente a bolsas científicas 
do projeto.” 
 
3) Ausência de análise da prestação de contas do convênio referente ao período de 
01/2016 a 04/2017. 
 
“(...) De fato não houve a análise da prestação de contas do período de 01/2016 a 
04/2017 (deve haver um erro de digitação no prazo do questionamento, que indica como 
o período 01/2016 a 04/2016) dentro do prazo de 90 dias. O relatório de prestação de 
contas somente chegou ao chefe da DISEGE para sua avaliação em junho de 2018, o 
qual foi prontamente analisado e foram feitas indagações à FUNDEP, a respeito de 
dúvidas quanto ao conteúdo do mesmo, através da carta 002_DISEGE_2018. A situação 
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que ocasionou o erro foi reconhecida, e os demais relatórios de prestação de contas 
foram analisados dentro do prazo estabelecido pelo convênio.” 
 
 
4) Falhas na prestação de contas do convênio referente ao período de 05/2017 a 11/2017. 
 
“(...) Na cláusula nona do instrumento jurídico não consta que a documentação dever 
ser original. De toda forma, se é uma exigência do órgão financiador, a partir das 
próximas prestações de contas serão enviadas as vias originais e arquivadas as cópias. 
Sobre identificação do convenio já consta na documentação enviada o carimbo com a 
identificação dos dados, como pode-se observar em anexo. Favor esclarecer onde foi 
observado que não consta a identificação para verificarmos e providenciarmos a 
correção.” 
 
5) Emissão de Notas de Empenho anteriores à assinatura do convênio pelos partícipes. 
 
“(...) Em 05 de novembro de 2015 ocorreu o desastre na cidade de Mariana com o 
colapso da barragem de Fundão. Como é de conhecimento público tal desastre causou 
grandes prejuízos materiais e morte de pessoas. Especulações a respeito da causa do 
rompimento na época indicavam como uma possível causa do rompimento um sismo 
ocorrido próximo ao local horas antes do evento, como foi noticiado pelos meios de 
comunicação na época. Sabendo da importância de um monitoramento destes eventos 
sísmicos continuamente e do fato da PETROBRAS ter cortado o patrocínio a Rede 
Sismográfica Brasileira, o então diretor de Geologia e Recursos Minerais da CPRM, 
contatou a RSBR para que um convênio fosse firmado entre a CPRM e a RSBR para que 
tal atividade de monitoramento não fosse interrompida, além de propor uma ampliação 
da atuação da RSBR e uma centralização da divulgação de tais informações pela CPRM. 
Assim sendo, tais conversas avançaram durante o mês de novembro de 2015, porém, o 
fechamento do sistema SIAFI deu-se no início de dezembro de 2015, o que necessitou o 
empenho para que tal processo avançasse. Tal resposta foi fornecida no questionamento 
39 anteriormente efetuado.” 
 
6) Carta de intenção para celebração do convênio não expedida pela autoridade 
competente do ON. 
 
“(...)  A carta intenção foi feita pelo coordenador do projeto, atendendo solicitação da 
CPRM. De toda forma, o Convênio, que é o instrumento legal consagrando a relação 
entre a CPRM e o ON, foi assinado pelo diretor do Observatório Nacional, que possui 
delegação de competência para tal.” 
 
7) Descompasso entre o valor da contrapartida previsto e o realizado. 
 
“(...) Foram apresentados os valores de contrapartida do ON no referido convênio em 
duas prestações de contas, a referente ao período de 01/16 a 04/17 e a de 12/17 a 02/18. 
Conforme carta 007/DISEGE/2018, notou-se uma divergência entre o número de pessoas 
envolvidas no convênio, contabilizadas na contrapartida, que foram relacionadas na 
prestação de contas e no relatório técnico enviado pelo Observatório Nacional. Desta 
forma, foi solicitado à FUNDEP que fizesse o ajuste necessário nas duas prestações de 
contas para que as informações ficassem compatíveis. Assim, o valor da contrapartida 
deverá diminuir com relação ao valor que foi incialmente apresentado. Também poderá 
acontecer do valor da contrapartida ficar maior que o estimado inicialmente, 
principalmente pela necessidade de um número maior de pesquisadores participarem do 
convênio. Cabe ressaltar que já faz algum tempo que os Convênios celebrados pela 
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FINEP com as instituições de ensino e pesquisa deixaram de solicitar este tipo de 
contrapartida, por não ser relevante para o desenvolvimento do projeto.” 
 
8) Descasamento entre o aporte de recursos efetuado pelo concedente e o previsto no 
Plano de Trabalho do convênio. 
 
“(...)  A diferença de entre o aporte financeiro previsto no cronograma de trabalho e o 
que foi realmente efetivado decorreu principalmente pelo fato de que a partir de 2016, a 
CPRM, como todo o setor público, sofreu diversos e fortes cortes em seu orçamento. 
Desta maneira, não foi possível cumprir exatamente o cronograma como previsto 
inicialmente e este foi um dos motivos que levaram a prorrogação de tal convênio através 
do termo aditivo 001.” 
 
9) Atraso na designação dos representantes. 
 
“(...) Realmente ocorreu esta falha na indicação dos representantes de todos os 
partícipes. Apesar da não indicação dos representantes formais, as atividades do 
convênio vinham sendo acompanhadas em reuniões presenciais, via videoconferência e 
em simpósio ocorrido em João Pessoa em 15/11/2017, conforme ata da reunião.”  
 
10) Disponibilização intempestiva de relatórios sobre a execução do convênio. 
 
“(...) Os relatórios foram realizados por cada uma das instituições pertencentes à RSBR 
e realmente não seguiram um padrão e relataram basicamente as atividades de 
manutenção nas estações sismográficas realizadas no período analisado. Será solicitado 
que os próximos relatórios a serem enviados sejam consolidados pelo Observatório 
Nacional (ON) de maneira mais completa, como apresentados pela USP e UNB.” 
 
11) Erro quanto ao cadastro do convênio no sistema SIAFI 
 
“(...) O DECOF realizou consulta no SIAFI via comando ">CONTRANSF", 
identificando o Convênio 686627 relativo ao objeto em questão, infelizmente, não 
conseguimos identificar o responsável pelo cadastramento na época. 
Em pesquisa junto ao manual SIAFI e manual SICONV, identificamos a possibilidade de 
alterar o convenente. Vale ressaltar, que tal possibilidade de alteração só pode ser 
realizada via SICONV e no momento não temos acesso para isso. Este DECOF acionou 
o SERAFI BR, atual responsável pela gestão do SICONV na CPRM, para viabilizar o 
cadastro do usuário e assim permitir a verificação do ajuste no registro do convenente.” 
 
12) Descumprimento dos prazos para atendimento às informações solicitadas pela CGU. 
 
“(...) Após as observações colocadas pela equipe da CGU, foram nomeados pela DGM 
os fiscais do convênio através do memorando 40/2018/DGM-SEDE, os quais 
acompanharão o convênio e estes problemas citados nessa auditoria não mais 
ocorrerão.” 
 
Não houve manifestação adicional ao Relatório Preliminar. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Em razão da manifestação apresentada pela CPRM, foram elaboradas as seguintes 
considerações: 
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1) Plano de Trabalho Deficiente. 
 
Na análise realizada foram apresentadas fragilidades no planejamento do convênio, que 
resultaram em um plano de trabalho deficiente. Entre essas, foi destacado a ausência de 
metas quantificáveis, facilitadoras do acompanhamento e do controle da execução.  
 
A dificuldade manifestada pela CPRM de formulação de metas que quantifiquem o 
resultado das atividades de manutenção da Rede pode, por exemplo, ser equacionada por 
meio da construção de indicadores de desempenho.  
 
2) Atraso na execução do convênio, apesar da disponibilidade de recursos financeiros. 
 
A CPRM relatou ter havido falha na execução dos recursos destinados aos investimentos.  
Todavia, merece ser destacado que a maior parcela dos recursos de responsabilidade do 
concedente é destinado a manutenção da REDE e que este valor, que inicialmente seria 
para despesas durante a vigência inicial de dois anos, será suficiente para fazer face, 
também, às necessidades adicionais de manutenção do período suplementar de 685 dias 
da vigência ampliada. Portanto, conclui-se que o valor fixado para despesas de 
manutenção nos 2 anos iniciais estava superdimensionado.  
 
3) Ausência de análise da prestação de contas do convênio referente ao período de 
01/2016 a 04/2016. 
 
A CPRM reconheceu a falta de tempestividade na análise da prestação. 
 
4) Falhas na prestação de contas do convênio referente ao período de 05/2017 a 11/2017. 
 
Conforme manifestação, o instrumento jurídico não contém exigências da necessidade de 
documentação original com aposição de dados do convenente, programa e número do 
convênio. Esta exigência, consagrada pelos diversos normativos que ao longo do tempo 
disciplinaram os convênios celebrados no âmbito federal, encontra também presente na 
Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, mais especificamente no art. 74, inciso 
II. Merece esclarecer que a identificação do convênio no documento fiscal deve ser 
efetuado no ato de sua emissão, evitando-se, assim, a possibilidade do referido documento 
venha a ser utilizado indevidamente, também, em outra prestação de contas. 
 
5) Emissão de Notas de Empenho anteriores à assinatura do convênio pelos partícipes. 
 
O Monitoramento dos eventos sísmicos é uma atividade contínua e relevante, que não 
deve ser pautada por situações eventuais, mesmo que catastróficas, como a mencionada. 
Não há amparo legal ao ato de emissão de notas de empenho com a antecipação observada 
que, inclusive, ocorreu em data anterior a carta de intenção emitida pelo Observatório 
Nacional.  
 
6) Carta de intenção para celebração do convênio não expedida pela autoridade 
competente do ON 
 
Certamente, a situação seria investida de maior gravidade caso o convênio tivesse sido 
celebrado sem a anuência dos responsáveis legais. Todavia, antes da celebração do 
instrumento foram realizados diversos procedimentos administrativos (ex: emitido 
Parecer Jurídico), bem como emitidas notas de empenho,  que não se coadunam com a 
informalidade praticada. 
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7) Descompasso entre o valor da contrapartida previsto e o realizado 
 
Conforme já relatado, diversas evidências indicam que o convênio em tela foi celebrado 
sem o devido cuidado quando ao seu planejamento. Portanto, no contexto descrito, era 
provável que houvesse o descompasso ocorrido entre o valor fixado da contrapartida e o 
valor efetivamente realizado. Todavia, conforme manifestado, há, também, falha na 
apropriação dos valores relativos à contrapartida. Tal falha não fica adistrita a manifestada 
pela CPRM, pois há ausência de valores de contrapartida registrados no período de 
período de 05/2017 a 11/2017, cuja prestação de contas, apesar desta falha apontada, foi 
aprovada pela CPRM. 
 
Cabe ainda ressaltar que não há obrigatoriedade da exigência de contrapartida em um 
convênio. Todavia, o convênio em tela, a qual a CPRM é um dos partícipes, estabeleceu 
que caberia ao Observatório Nacional a responsabilidade pela contrapartida, no valor de 
R$500.000, alocado por meio da prestação de serviços e de mão-de-obra. 
 
8) Descasamento entre o aporte de recursos efetuado pelo concedente e o previsto no 
Plano de Trabalho do convênio 
 
O contingenciamento ocorrido em 2016, tal como manifestado, afetou a execução 
financeira do convênio. Todavia, falhas no planejamento e na execução também 
contribuíram para esta indesejada situação. 
 
9) Atraso na designação dos representantes 
 
Conforme reconhecido pela CPRM, a designação formal dos representantes foi 
intempestivamente efetivada após indagação sobre sua ausência.  
 
10) Disponibilização intempestiva de relatórios sobre a execução do convênio. 
 
Foi reconhecido pela Companhia a necessidade de padronização e do aprimoramento dos 
relatórios periódicos retratando as atividades executada. Não foi apresentada a motivação 
para a intempestiva disponibilização. 
 
11) Erro quanto ao cadastro do convênio no sistema SIAFI 
 
A CPRM informou que está implementando ações para o equacionamento da falha 
relatada. 
 

12) Descumprimento dos prazos para atendimento às informações solicitadas pela CGU 
 
Os descumprimentos de prazos de atendimento decorreram, em parte, de falhas no 
acompanhamento da execução do convênio, haja vista que esses documentos deveriam 
estar de posse da CPRM e serem disponibilizados de forma tempestiva ao serem 
demandados. De acordo com a manifestação apresentada, estão sendo adotadas medidas 
que resultarão no aprimoramento do acompanhamento da execução e, desta forma, 
equacionado a indesejada situação presenciada. 
 
Como não houve manifestação da CDRJ quanto ao Relatório Preliminar, não há análise 
adicional a ser realizada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
 
Recomendação 1: Promover ações de capacitação dos profissionais envolvidos nas 
atividades relacionadas à celebração, a execução e a fiscalização dos convênios firmados 
pela CPRM. 
 
Recomendação 2: Elaborar normativos internos que disciplinem o planejamento, a 
execução, fiscalização e análise da prestação de contas dos convênios celebrados pela 
Companhia. 
 
 
4 CONTROLES DA GESTÃO                           

4.1 CONTROLES INTERNOS                             

4.1.1 Avaliação dos Controles Internos Administrativos  

4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Gestão de Riscos da CPRM em estágio inicial, com o componente "Avaliação de 
Risco" do sistema de controles internos parcialmente presente e ainda pendente de 
efetivo funcionamento, não assegurando o atingimento pleno dos objetivos 
estratégicos. 
 
Fato 

 
O referencial técnico utilizado para análise do componente “Avaliação de Risco” do 
sistema de controles internos adotados pela CPRM foi a Instrução Normativa Conjunta 
MP/CGU nº 01/2016. 
 
A IN Conjunta MP/CGU nº 01/2016 estabelece que todos os órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal devem adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas 
à gestão de riscos, aos controles internos, e à governança, atribuindo à alta administração 
das organizações a responsabilidade por estabelecer, manter, monitorar e aperfeiçoar os 
controles internos; e aos demais funcionários e servidores a responsabilidade pela 
operacionalização desses controles. 
 
O exame tem como objetivo principal a observância, pela CPRM, aos princípios 
elencados no art. 8º da referida IN, harmonizados com os princípios do COSO 2013 no 
que diz respeito a “Avaliação de Riscos”. 
 
Pela análise efetuada pode-se afirmar que a CPRM adota, desde dezembro de 2017, um 
processo formal e sistemático de planejamento e gestão estratégica para estabelecer e 
gerenciar os objetivos estratégicos, incluindo a missão, a visão, os valores e 
compromissos da organização. Há definição de objetivos e são estabelecidos padrões 
(indicadores, metas, resultados esperados e afins) para medir o progresso, a qualidade e 
o desempenho desejado das ações da entidade. No entanto, a CPRM ainda não possui 
planos tático e operacionais, institucionalizados, embora já possua iniciativas, em 
documentos esparsos, que desdobram os objetivos estratégicos até chegar aos objetivos 
no nível de atividades (divisões, processos e operações). Portanto, é possível afirmar que 
a CPRM está em processo avançado de desdobramento de seus objetivos estratégicos em 
táticos e operacionais o que poderá viabilizar um gerenciamento de riscos nos demais 
processos organizacionais que não somente os do nível estratégico.  
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A Política de Gestão de Riscos da Companhia foi aprovada pela Diretoria Executiva em 
28/06/2018 e ratificada pelo Conselho de Administração em 26/07/2018. O documento 
possui mecanismos para identificar e avaliar os riscos decorrentes de fatores 
externos/internos que possam afetar a realização dos objetivos da entidade. Assim, pode-
se concluir que a Companhia efetuou o mapeamento das vulnerabilidades que impactam 
seus objetivos estratégicos, de modo a viabilizar, na sequência, a identificação dos riscos 
a serem geridos.  
 
Com a aprovação recente da sua Política de Gestão de Riscos, a CPRM poderá dar início 
ao Processo de Gestão de Riscos Corporativos, que envolvem a identificação e avaliação 
dos riscos relacionados às mudanças internas e externas que possam afetar 
significativamente os controles internos da gestão. Logo, não é possível, no momento, 
uma avaliação contínua da gestão de riscos da empresa. 
 
A CPRM ainda não identifica e avalia os riscos de fraudes e de corrupção, tais como 
aqueles relacionados a possível perda de ativos e a possíveis atos de corrupção que afetam 
diretamente a capacidade da organização de realizar seus objetivos, mas informou que irá 
adotar procedimentos para sua elaboração por intermédio do Processo de Gestão de 
Riscos Corporativos a ser implementado que ficará a cargo da Corregedoria, a quem cabe 
gerir os processos de sindicância e Processos Administrativos Disciplinares instaurados. 
Assim, os riscos de fraudes e corrupção que possam afetar diretamente a capacidade da 
organização de realizar seus objetivos ainda não foram identificados, avaliados e tratados 
pela organização.  
 
Conclui-se que o componente "Avaliação de Risco" do sistema de controles internos 
adotados pela CPRM está parcialmente presente e ainda não está em efetivo 
funcionamento, não assegurando plenamente o atingimento dos seus objetivos 
estratégicos, ou seja, o processo de gestão de riscos da CPRM se encontra em estágio 
incipiente.  
 
Afigura-se como essencial que a CPRM execute de forma estruturada as atividades 
pertinentes ao gerenciamento de seus riscos corporativos, com consequente adoção das 
necessárias medidas de mitigação e fortalecimento das práticas de governança 
corporativa. 
  ##/Fato## 

Causa 

 
Priorização na elaboração do planejamento estratégico da Companhia, etapa fundamental 
para dar início ao processo de gestão de riscos corporativos. 
  ##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por intermédio de mensagem eletrônica, de 14 de setembro de 2018, a CPRM apresentou 
a manifestação da área de Governança, em resposta à Solicitação de Auditoria de 
Apresentação dos Fatos: 

“Concordamos com a descrição feita pela CGU e anotamos para que o seu conteúdo 
seja balizador em nossos trabalhos. 
Efetivamente iniciamos os trabalhos do Comitê de Governança, Gestão de Riscos e 
Controles Internos, a partir de fevereiro de 2018, com 2 pessoas. 
Em março de 2018 tivemos o ingresso de mais uma Analista e Secretária. Em setembro 
ingressou um Técnico.  Além das atividades rotineiras a Governança assumiu função de 
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dar conformidade e divulgar os normativos internos.  Centralizamos os nossos trabalhos 
na discussão e elaboração dos Regimentos Internos do Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Diretoria-Executiva; na elaboração e aprovação da Política de Gestão 
de Riscos Corporativos; na Política de Transações com Partes Relacionadas; na 
atualização do Organograma da CPRM; na capacitação da Equipe com cursos Online 
da FGV, Curso Presencial na FINEP e Congresso de Governança, todos voltados para 
a Gestão de Riscos e Controles Internos e entre outros promovemos palestra (Oficina) 
da CGU sobre o Programa de Integridade, com a participação de cerca de 40 pessoas, 
no ERJ, durante um dia inteiro.  Esperamos apresentar resultados mais satisfatórios na 
próxima auditoria da CGU.” 
 
Não houve manifestação adicional ao Relatório Preliminar. 
 
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A CPRM reconhece a situação apontada e informa as iniciativas adotadas para avançar 
na continuidade de seu processo de gestão de riscos. 
 
Como não houve manifestação da CDRJ quanto ao Relatório Preliminar, não há análise 
adicional a ser realizada. 
##/AnaliseControleInterno## 

 
 
4.1.2 AUDITORIA DE PROCESSOS DE CONTAS               

4.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Falhas no efetivo acompanhamento do atendimento das recomendações da CGU, 
ocasionando informações no Relatório de Gestão incompatíveis com aquelas 
registradas no Sistema Monitor. 
 
Fato 

 
A equipe de auditoria procedeu à análise do cumprimento, pela CPRM, de recomendações 
da CGU que constavam com status "Monitoramento" no Sistema Monitor até 31 de maio 
de 2018, bem como realizou o cotejamento das informações presentes no sistema com 
aquelas trazidas no Relatório de Gestão da Companhia. O Sistema Monitor é o sistema 
desenvolvido pela CGU que permite o acompanhamento online das recomendações 
realizadas no âmbito do controle interno do Poder Executivo Federal, por meio das ações 
de auditoria e fiscalização. 
 
As análises tiveram por objetivo responder as seguintes questões de auditoria: (i) A 
Unidade Prestadora de Contas (UPC) mantém rotina de acompanhamento e atendimento 
das recomendações emanadas pela CGU? (ii) Existem recomendações pendentes de 
atendimento e que impactam a gestão da unidade? 
 
Pela análise das informações contidas no Sistema Monitor e do Relatório de Gestão da 
CPRM, verifica-se que as informações disponíveis no Relatório de Gestão da unidade não 
estão adequadas e não estão compatíveis com a situação registrada no Sistema Monitor. 
Enquanto no sistema havia dezoito recomendações registradas em "monitoramento", no 
Relatório de Gestão da Companhia havia sete. Além disso, as informações dos itens 7.1 
e 7.2 do Relatório de Gestão relativas à Conformidade da Gestão e Demandas dos Órgão 
de Controle não foram apresentadas em conformidade com as orientações do TCU 
registradas no Sistema E-contas que orienta que também sejam informadas as formas que 
a UPC dispõe para o efetivo acompanhamento das recomendações dos Órgãos de 
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Controle Interno e Externo, tais como designação de área específica, sistema 
informatizado, estrutura de controles e etc. A Auditoria Interna da Companhia realiza o 
acompanhamento e atendimento das recomendações emanadas pela CGU por intermédio 
dos relatórios de follow-up da Auditoria Interna e do Sumário Executivo de Auditoria dos 
Relatórios de Auditoria. Este é uma planilha com o estágio de implementação das 
recomendações da Auditoria Interna, Auditoria Externa, CGU e TCU, por exercício, no 
qual também é possível extrair informações gerenciais quanto ao atendimento das 
recomendações. No entanto, verificou-se que este documento está desatualizado. Assim 
sendo, o efetivo acompanhamento das recomendações elaboradas tanto pela Auditoria 
Interna da CPRM quanto pelos demais órgãos externos se encontra prejudicado.  
 
Importante mencionar que houve uma redução acentuada de aproximadamente 57% na 
força de trabalho da Auditoria Interna em 2017. De acordo com o Relatório Anual de 
Atividades de Auditoria Interna - RAINT 2017, no início do ano a área era composta de 
sete auditores e no fim do exercício encontrava-se reduzida para três auditores.  
 
Após análise das recomendações registradas no Sistema Monitor pendentes de avaliação 
por parte da CGU, verificou-se que, do total de dezoito, dez foram consideradas atendidas, 
sete reiteradas e uma cancelada. As recomendações pendentes de atendimento não 
representem riscos de impacto na gestão da Unidade, embora sejam importantes 
instrumentos de melhoria da gestão.  
 
Como uma boa prática em implementação pela Unidade de Auditoria Interna, encontra-
se em fase de testes o Sistema de Auditoria Interna – SIAUDI, que tem por objetivo o 
aprimoramento e a modernização do fluxo de trabalho da área. 
 
##/Fato## 

Causa 

 
Deficiência estrutural da Auditoria Interna da CPRM no que diz respeito a sistemas, 
fluxos operacionais e recursos humanos. 
 
 
 
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por intermédio de mensagem eletrônica, de 14 de setembro de 2018, a CPRM apresentou 
a manifestação da Auditoria Interna, em resposta à Solicitação de Auditoria de 
Apresentação dos Fatos: 

“Em decorrência da redução acentuada de aproximadamente 57% da força trabalho 
evidenciada pela própria CGU, na qual ocasionou falta de tempestividade na atualização 
do acompanhamento das recomendações no Sistema Monitor. Bem como a 
desatualização do Sumário Executivo da Auditoria, ou seja, planilha resumo dos 
Relatórios e Follow up emitidos. Todavia, importante frisar que o acompanhamento é 
feito com os Follow up dos relatórios emitidos.  
Em relação a divergência das recomendações registradas em “monitoramento” no 
Relatório de Gestão e o Sistema Monitor a auditoria Interna evidenciou que ocorreu um 
equívoco no registro das informações e que está buscando solucionar com a atualização 
das informações no Sistema Monitor. 
A Auditoria Interna irá envidar esforços para correção das fragilidades apontadas.  
Ressaltamos que a partir do funcionamento do Sistema de Auditoria Interna -SIAUDI o 
monitoramento poderá ser feito online e tempestivamente. ” 
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Não houve manifestação adicional ao Relatório Preliminar. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A CPRM reconhece a falha apontada e informa que “irá envidar esforços para correção 
das fragilidades apontadas”.  
 
Cabe destacar que a Auditoria Interna detém uma posição essencial nos processos 
organizacionais da Companhia. Além de proporcionar apoio aos gestores para a tomada 
de decisões, atua como meio de prevenção de erros e fraudes, auxiliando a adequação dos 
processos e controles internos para uma gestão eficiente e eficaz. Portanto, a Auditoria 
Interna exerce papel fundamental dentro de uma organização e necessita ser fortalecida, 
principalmente, com a manutenção e qualificação permanente de seu quadro de pessoal. 
 
Como não houve manifestação da CDRJ quanto ao Relatório Preliminar, não há análise 
adicional a ser realizada. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
 
Recomendação 1: Elaborar rotina para atualização do "status" das recomendações 
emitidas pela CGU no Sistema Monitor. 
 
Recomendação 2: Apresentar estudo apontando as necessidades estruturais da auditoria 
interna, em termos de recursos humanos, logísticos e outros, bem como as ações que serão 
implementadas e seu respectivo cronograma.  
 
 
 


